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:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG  

 QGô≤dG  ,zˆG  ¬¶ØM{ ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG

 ÇOÉÑŸG OÉªàYG ¿CÉ°ûH 2021 áæ°ùd /15/ ºbQ

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód  Iöû©dG

.áeOÉ≤dG ΩÉY Ú°ùªî∏d

 äGQGRƒdG  ™«ªL  ¬«LƒJ  ≈∏Y  QGô≤dG  ¢üfh

 ájOÉ–’G  á«eƒµ◊G  Iõ¡LC’Gh  äÉ¡÷Gh

 ÇOÉÑŸÉH  ΩGõàdÓd  ádhódG  ‘  á«∏ëŸGh

 É¡JÉ¡LƒJ  áaÉc  ‘  É¡H  OÉ°TÎ°S’Gh

 É¡££N ÈY Égò«ØæJ  ≈∏Y πª©dGh  ,É¡JGQGôbh

.É¡JÉ«é«JGÎ°SGh

 ™«ª÷  kÉ©Lôe  Iöû©dG  ÇOÉÑŸG  πã“h

 ¿ÉcQCG  õjõ©àd  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  äÉ°ù°SDƒŸG

 ™«ªL Òî°ùJh ,ΩGóà°ùe OÉ°üàbG AÉæHh OÉ–’G

 äÉbÓY ôjƒ£Jh ,kGQÉgORG ÌcCG ™ªàéŸ OQGƒŸG

 É«∏©dG ádhódG ídÉ°üe ≥«≤ëàd á«dhOh á«ª«∏bEG

 ,⁄É©dG  ‘  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  ¢ù°SCG  ºYOh

.Iöû©dG ÇOÉÑŸG »∏j Éª«ah

 :∫hC’G CGóÑŸG

 ájƒ≤J  ≈≤Ñà°S  iÈµdG  á«°ù«FôdG  ájƒdhC’G

 äÉ«MÓ°Uh äÉ©jöûJh äÉ°ù°SDƒe øe OÉ–’G

 ,ádhódG  ≥WÉæe  áaÉc  ôjƒ£Jh  ,äÉ«fGõ«eh

 ≥jô£dG  ƒg  ,ÉjOÉ°üàbGh  ÉjƒªæJh  É«fGôªY

 ádhO OÉ–G ï«°SôJ ‘ á«dÉ©a ÌcC’Gh ´öSC’G

.äGQÉeE’G

 :ÊÉãdG CGóÑŸG

 ≈∏Y á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN πeÉc πµ°ûH õ«cÎdG

 ⁄É©dG  ‘  §°ûfC’Gh  π°†aC’G  OÉ°üàb’G  AÉæH

 áë∏°üŸG  »g  ádhó∏d  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG..

 ‘ ádhódG äÉ°ù°SDƒe ™«ªLh ,≈∏YC’G á«æWƒdG

 ájOÉ–’G É¡JÉjƒà°ùe ÈYh É¡JÉ°ü°üîJ áaÉc

 áÄ«H π°†aCG AÉæH É¡à«dhDƒ°ùe ¿ƒµà°S á«∏ëŸGh

 äÉÑ°ùàµŸG  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  á«ŸÉY  ájOÉ°üàbG

.á≤HÉ°ùdG ÉeÉY Ú°ùªÿG ∫ÓN É¡≤«≤– ” »àdG

 :ådÉãdG CGóÑŸG

 IGOCG  »g  äGQÉeE’G  ádhód  á«LQÉÿG  á°SÉ«°ùdG

 É¡°SCGQ  ≈∏Yh  É«∏©dG  á«æWƒdG  ±GógC’G  áeóÿ

 ±óg  ,äGQÉeE’G  ádhód  ájOÉ°üàb’G  ídÉ°üŸG

 OÉ°üàb’G ±ógh OÉ°üàb’G áeóN ƒg á°SÉ«°ùdG

.äGQÉeE’G Ö©°ûd IÉ«M π°†aCG ÒaƒJ ƒg

 :™HGôdG CGóÑŸG

 ¢SCGQ  ƒg  ƒªæ∏d  »∏Ñ≤à°ùŸG  »°ù«FôdG  ∑ôëŸG

 ÜÉ£≤à°SGh  ,º«∏©àdG  ôjƒ£J..  …öûÑdG  ∫ÉŸG

 ,äÉ°ü°üîàdG ÜÉë°UCG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ,ÖgGƒŸG

 ®ÉØë∏d ¿ÉgôdG ƒg äGQÉ¡ª∏d ôªà°ùŸG AÉæÑdGh

.äGQÉeE’G ádhO ¥ƒØJ ≈∏Y

 :¢ùeÉÿG CGóÑŸG

 §«ëŸG..  QGô≤à°SÓd  ¢SÉ°SCG  QGƒ÷G  ø°ùM

 ¢û«©J  …òdG  ‘É≤ãdGh  »Ñ©°ûdGh  ‘Gô¨÷G

 øY  ∫hC’G  ´ÉaódG  §N  Èà©j  ádhódG  ¬æª°V

 É¡«a  á«ªæàdG  πÑ≤à°ùeh  É¡àeÓ°Sh  É¡æeCG

 á«Ñ©°Th ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S äÉbÓY ôjƒ£J..

 óMCG Èà©j §«ëŸG Gòg ™e á«HÉéjEGh Iô≤à°ùe

.ádhó∏d á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG äÉjƒdhCG ºgCG

:¢SOÉ°ùdG CGóÑŸG

 »g äGQÉeE’G ádhód á«ŸÉ©dG á©ª°ùdG ï«°SôJ 

 äGQÉeE’G ádhO.. áaÉc äÉ°ù°SDƒª∏d á«æWh áª¡e

 á«MÉ«°S á¡Lhh ,IóMGh ájOÉ°üàbG á¡Lh »g

 á¡Lhh  ,IóMGh  á«YÉæ°U  á¡Lhh  ,IóMGh

 ,IóMGh  á«aÉ≤K  á¡Lhh  ,IóMGh  ájQÉªãà°SG

 ,Oƒ¡÷G ó«MƒàH áÑdÉ£e á«æWƒdG ÉæJÉ°ù°SDƒeh

 πª©dGh ,äÉ«fÉµeE’G øe ácÎ°ûŸG IOÉØà°S’Gh

 á∏¶e â– äGQÉ≤∏d IôHÉY äÉ°ù°SDƒe AÉæH ≈∏Y

.äGQÉeE’G ádhO

:™HÉ°ùdG CGóÑŸG

 ádhód  »ª∏©dGh  »æ≤àdGh  »ªbôdG  ¥ƒØàdG  

 ájƒªæàdG  ÉgOhóM  º°SÒ°S  äGQÉeE’G

 ÖgGƒª∏d  áª°UÉ©c  É¡î«°SôJh  ,ájOÉ°üàb’Gh

 ä’ÉéŸG  √òg  ‘  äGQÉªãà°S’Gh  äÉcöûdGh

.πÑ≤à°ùª∏d á«ŸÉ©dG áª°UÉ©dG É¡∏©é«°S

 :øeÉãdG CGóÑŸG

 áªFÉb ≈≤Ñà°S äGQÉeE’G ádhO ‘ º«≤dG áeƒ¶æe

 ¥ƒ≤◊G  ßØMh  ,íeÉ°ùàdGh  ìÉàØf’G  ≈∏Y

 ,ájöûÑdG áeGôµdG ßØMh ,ádGó©dG ádhO ï«°SôJh

 á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ï«°SôJh ,äÉaÉ≤ãdG ΩGÎMGh

 ádhódG  ≈≤Ñà°Sh..  á«æWƒdG  ájƒ¡dG  ΩGÎMGh

 äGQOÉÑŸG πµd á«LQÉÿG É¡à°SÉ«°S ÈY áªYGO

 º∏°ù∏d á«YGódG á«ŸÉ©dG äÉª¶æŸGh äGó¡©àdGh

.á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh ìÉàØf’Gh

 :™°SÉàdG CGóÑŸG

 äGQÉeE’G ádhód á«LQÉÿG á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

 É¡JÉeGõàdGh  É¡JÒ°ùe  øe  CGõéàj  ’  AõL  »g

 ’h..  É¶M  πbC’G  Üƒ©°ûdG  √ÉŒ  á«bÓNC’G

 øjóH  á«LQÉÿG  á«fÉ°ùfE’G  ÉæJGóYÉ°ùe  §ÑJôJ

 »°SÉ«°ùdG ±ÓàN’Gh.. áaÉ≤K hCG ¿ƒd hCG ¥ôY hCG

 çQGƒµdG ‘ É¡àKÉZEG ΩóY QÈj ’ ádhO …CG ™e

.äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dGh

 :ô°TÉ©dG CGóÑŸG

 QGƒ◊Gh  äÉ°VhÉØŸGh  ΩÓ°ùdGh  º∏°ù∏d  IƒYódG

 á°SÉ«°ùdG ‘ ¢SÉ°SC’G ƒg äÉaÓÿG áaÉc π◊

 ™e  »©°ùdGh  ,äGQÉeE’G  ádhód  á«LQÉÿG

 Ú«ŸÉ©dG  AÉbó°UC’Gh  Ú«ª«∏bE’G  AÉcöûdG

 »ŸÉ©dGh »ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ï«°SÎd

.á«LQÉÿG á°SÉ«°ù∏d É«°SÉ°SCG Écôfi Èà©j

:ΩGh-»HO

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  ó¡°T  

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

 ±hóªfi  …OôH  ‹ƒb  ¿ÉHôb  ¢ù«FôdG  áeÉîah

 ô≤e  ‘  ¢ùeG  ,¿Éà°ùfÉªcôJ  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ

 äÉ«bÉØJG á∏ªL ™«bƒJ º°SGôe ,"»HO 2020 ƒÑ°ùcEG"
 ∞∏àfl ‘ Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH ºgÉØJ äGôcòeh

 ÅfGƒŸGh  ájQÉªãà°S’Gh  ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéŸG

.ábÉ£dGh

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  OÉ°TCGh

 …OôH  ‹ƒb  ¿ÉHôb  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ¬FÉ≤d  ∫ÓN

 OóY ™«bƒàH "»HO 2020 ƒÑ°ùcEG" ô≤Ã ±hóªfi

 ,øjó∏ÑdG  ÚH  ºgÉØàdG  äGôcòeh  äÉ«bÉØJ’G  øe

 ádhO ÚH ácGöûdG ¢Uôa õjõ©J á«ªgCG √ƒª°S kGócDƒe

 ájDhQh äÉ©∏£J »Ñ∏ oj ÉÃ ¿Éà°ùfÉªcôJh äGQÉeE’G

.Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 äGQÉeE’G ádhO É¡«dƒJ »àdG á«ªgC’G √ƒª°S ócCG Éªc

 äÉbÓ©dG ôjƒ£Jh ¿Éà°ùfÉªcôJ ™e ¿hÉ©àdG õjõ©àd

 ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  øjó∏ÑdG  ÚH

.ájƒªæàdGh

 ÚH á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  åëH AÉ≤∏dG  ∫ÓN iôL

 äÉØ∏ŸGh ÉjÉ°†≤dG  øe OóY ¢VGô©à°SGh  ,øjó∏ÑdG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

 πé°S  ‘  áª∏c  ¿Éà°ùfÉªcôJ  ¢ù«FQ  πé°S  óbh

 øY É¡«a ÜôYCG "»HO 2020 ƒÑ°ùcEG" ¢Vô©e QGhR

 kGócDƒe ,»ŸÉ©dG çó◊G ‘ √OÓH ácQÉ°ûÃ ¬JOÉ©°S

 ,äGQÉeE’G  ádhOh ¿Éà°ùfÉªcôJ ÚH äÉbÓ©dG  Iƒb

 Rõ©J ÖMQCG ¥ÉaBG ¤EG É¡H ∫ƒ°UƒdÉH ¬JÉ«æ“ ióHCGh

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ‘ QÉgOR’Gh ƒªædG

 ÚH á©bƒŸG ºgÉØJ äGôcòeh äÉ«bÉØJ’G  â∏ª°T

 ÅfGƒŸG äÉ«∏ªY ∫É› ‘ ºgÉØJ Iôcòe ,øjó∏ÑdG

 »HO  ÅfGƒe  ácöT  ÚH  á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿGh

 ¿Éà°ùfÉªcôJ ‘ ä’É°üJ’Gh π≤ædG ádÉchh á«ŸÉ©dG

 ¢ù«FQ º«∏°S øH óªMCG ¿É£∏°S IOÉ©°S øe πc É¡©bh

 ÅfGƒe áYƒªéŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh IQGOE’G ¢ù∏›

 OGQƒeÉbCG  ±hOGQƒ“É«M  ó«°ùdGh  ,á«ŸÉ©dG  »HO

 ¢ù∏éŸ á©HÉàdG ä’É°üJ’Gh π≤ædG ádÉch ¢ù«FQ

.¿Éà°ùfÉªcôJ AGQRh

 ,¿Gó∏ÑdG  É¡©bh  »àdG  äÉ«bÉØJ’G  âæª°†Jh

 ‘  ácÎ°ûe  ájQÉªãà°SG  ácöT  ¢ù«°SCÉJ  á«bÉØJG

 áaôZh á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U ÚH ¿Éà°ùfÉªcôJ

 øe πc É¡©bh ¿Éà°ùfÉªcôJ ‘ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG

 ¥hóæ°U ΩÉY ôjóe …ójƒ°ùdG ∞«°S óªfi IOÉ©°S

 …ó∏«éàdhO ±ƒÑ«éjQ ó«°ùdGh ,á«ªæà∏d »ÑXƒHCG

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG áaôZ ¢ù«FQ ¢ûà«ØjOQhOÉeƒL

.¿Éà°ùfÉªcôJ ‘

 áeƒµM ÚH ¢Vôb á«bÉØJG ≈∏Y ∂dòc ™«bƒàdG ”h

 πjƒªàd  á«ªæà∏d  »ÑXƒHCG  ¥hóæ°Uh ¿Éà°ùfÉªcôJ

 á«fó©ŸG Ióª°SCÓd »FÉ«ª«c ™æ°üe AÉ°ûfEG ´höûe

 πc É¡©bh ,¿Éà°ùfÉªcôJ ‘ OÉHCG ¿ÉªcôJ áæjóe ‘

 ¥hóæ°U ΩÉY ôjóe …ójƒ°ùdG ∞«°S óªfi IOÉ©°S øe

 …ó∏«éàdhO ±ƒÑ«éjQ ó«°ùdGh ,á«ªæà∏d »ÑXƒHCG

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG áaôZ ¢ù«FQ ¢ûà«ØjOQhOÉeƒL

.¿Éà°ùfÉªcôJ ‘

 ácöT  ÚH  ºgÉØJ  Iôcòe  ≈∏Y  ™«bƒàdG  iôLh

 »ÑXƒHCG  ácöTh  ¿Éà°ùfÉªcÎH  á«eƒµ◊G  ábÉ£dG

 ó«°ùdG øe πc É¡©bh ,"Qó°üe" πÑ≤à°ùŸG ábÉ£d

 `d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »fiôdG  π«ªL  óªfi

 ôHÉ°U óªfi êÉM ±hOGôe ÖLQ ‹É©eh ,"Qó°üe"
.¿Éà°ùfÉªcôJ ‘ ábÉ£dG ôjRh ¢ûà«ahóªfi

 á«ªæàdG IôFGO ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y ™«bƒàdG ”h

 ¿hDƒ°û∏d  ádhódG  ∂æHh  ,»HO  ‘  ájOÉ°üàb’G

 É¡©bh  ,¿Éà°ùfÉªcôJ  ‘  á«LQÉÿG  ájOÉ°üàb’G

 ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe º°SÉ≤dG º«gGôHEG ódÉN øe πc

 IôFGóH ájOÉ°üàb’G äÉ°SGQódGh äÉ°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûd

 …OÈª«MQ ±hQÉÑ«L ó«°ùdGh ,ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG

 ¿hDƒ°û∏d  ádhódG  ±öüe  ¢ù«FQ  ¢ûà«ahQÉÑ«L

.¿Éà°ùfÉªcÎd á«LQÉÿG ájOÉ°üàb’G

 øe  πc  äÉ«bÉØJ’G  ™«bƒJ  º°SGôeh  AÉ≤∏dG  ö†M

 ádhO  IôjRh  »ª°TÉ¡dG  º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©e

 ƒÑ°ùcEG ÖàµŸ ΩÉ©dG ôjóŸG ‹hódG ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd

 ¢SQÉa êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©eh ,»HO 2020

 ‹É©eh ,á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG

 IQÉéà∏d ádhO ôjRh …OƒjõdG óªMCG øH ÊÉK QƒàcódG

 ÒØ°S  »∏eÉ¡dG  …É◊G  óªMCG  IOÉ©°Sh  ,á«LQÉÿG

 óªfi IOÉ©°Sh ,¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL iód ádhódG

 ,á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U ΩÉY ôjóe …ójƒ°ùdG ∞«°S

 ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe º°SÉ≤dG º«gGôHEG ódÉN IOÉ©°Sh

 IôFGóH ájOÉ°üàb’G äÉ°SGQódGh äÉ°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûd

 óªMCG ¿É£∏°S IOÉ©°Sh ,»HO ‘ ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ º«∏°S øH

 π«ªL  óªfih  ,á«ŸÉ©dG  »HO  ÅfGƒe  áYƒªéŸ

 ábÉ£d »ÑXƒHCG ácöûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »fiôdG

."Qó°üe" πÑ≤à°ùŸG

 ‹É©e ,¿Éà°ùfÉªcôJ ÖfÉL øe AÉ≤∏dG ö†M Éªc

 ¢ù∏› ¢ù«FQ  ÖFÉf  â«aƒeÒH  …QÉ°ûJ  ±ƒ«∏L

 ôjRh  äGÒeRQCG  ±hQGRÉfÉHQƒb  ‹É©eh  ,AGQRƒdG

 ‹É©eh ,á«LQÉÿG ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dGh IQÉéàdG

 ¢ûà«ahóªfi  ôHÉ°U  óªfi  êÉM  ±hOGôe  ÖLQ

 ¢ù«FQ OGQƒeÉbCG ±hOGQƒ“É«M ó«°ùdGh ,ábÉ£dG ôjRh

 ,AGQRƒdG ¢ù∏éŸ á©HÉàdG ä’É°üJ’Gh π≤ædG ádÉch

 ¢ù«FQ ¢ûà«ahQÉÑ«L …OÈª«MQ ±hQÉÑ«L ó«°ùdGh

 ,á«LQÉÿG  ájOÉ°üàb’G  ¿hDƒ°û∏d  ádhódG  ±öüe

 ¢ûà«ØjOQhOÉeƒL …ó∏«éàdhO ±ƒÑ«éjQ ó«°ùdGh

 QGOQÉ°S IOÉ©°Sh ,áYÉæ°üdGh IQÉéàdG áaôZ ¢ù«FQ

 ¢VƒØeh  IOÉ©dG  ¥ƒa  ÒØ°S  ∞jÉLGQÉL  â«eÉe

 …ó∏«é°SÓ¡j ±ƒfÉeCGh ,ádhódG iód ¿Éà°ùfÉªcÎd

 ‘ ¿Éà°ùfÉªcÎd ΩÉ©dG π°üæ≤dG ¢ûà«Øjó∏«LÉeƒL

.»HO
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¿Éà°ùfÉªcôJ ¢ù«FQ ¬FÉ≤d ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæeøjó∏ÑdG ÚH ºgÉØJ äGôcòeh äÉ«bÉØJG ™«bƒJ ¿Gó¡°ûjh..

øWƒdGQÉÑNCG

á«µ«dƒKÉµdG á°ù«æµdG ÉHÉH ¢ù«°ùfôa ÉHÉÑdG á°SGób ¬FÉ≤d ∫ÓN ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f 

 ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

  ∫Ó≤à°S’G iôcòH GóæZhCG ¢ù«FQ ¿ƒÄæ¡j

 : ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

É¡∏Ñ≤à°ùeh Égô°VÉëd äGQÉeE’G ájDhQ ôgƒL á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G ÇOÉÑe
:ΩGh-ÉehQ

 ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ≈≤àdG 

 ÈcC’G  ΩÉeE’G  á∏«°†a  øe  Óc  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG

 á°SGóbh ∞jöûdG ôgRC’G  ï«°T Ö«£dG óªMCG  QƒàcódG

 Qƒ°†ëH á«µ«dƒKÉµdG á°ù«æµdG ÉHÉH ¢ù«°ùfôa ÉHÉÑdG

 ÒØ°S »°ùeÉ°ûdG  ¿É°ü◊G óªfi ó«ÑY ôªY IOÉ©°S

 ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dPh á«dÉ£jE’G ájQƒ¡ª÷G iód ádhódG

 πLCG øe IÓ°ü∏d á«dhódG ƒjó«éjEG âfÉ°S äÉYÉªàLG

."ÉehQ" á«dÉ£jE’G áª°UÉ©dG ‘ äó≤Y »àdG ΩÓ°ùdG

 ∞jöûdG ôgRC’G ï«°ûH AÉ≤∏dG ájGóH ‘ ¬«dÉ©e ÖMQh

 Éî°SGQ Éé¡f É«°SQCG øjò∏dG á«µ«dƒKÉµdG á°ù«æµdG ÉHÉHh

 øeÉ°†àdGh ΩÓ°ùdG Rõ©j á«ŸÉ©dG á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd

 »gh  öûÑdG  »æH  ÚH  ÊÉ°ùfE’G  íeÉ°ùàdGh  QGƒ◊Gh

.äGQÉeE’G ádhO É¡«∏Y â°ù°SCÉJ »àdG É¡JGP º«≤dG

 Ö«£dG  óªMCG  QƒàcódG  ÈcC’G  ΩÉeE’G  á∏«°†a  OÉ°TCGh

 ÉgQhOh äGQÉeE’G ádhO Oƒ¡éH ¢ù«°ùfôa ÉHÉÑdG á°SGóbh

 ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H πYÉØdG

 ÇOÉÑe AÉ°SQEG ‘ "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 øeÉ°†àdGh  QGƒ◊Gh  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdGh  ΩÓ°ùdG

 Gõjõ©J ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y öûÑdG »æH ÚH ÊÉ°ùfE’G

 »àdG á«îjQÉàdG á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G á≤«Kh º«bh ÇOÉÑŸ

.»ÑXƒHCG ‘ â©bh

 .. á«dhódG ƒjó«éjEG âfÉ°S äÉYÉªàLG ΩÉeCG ¬àª∏c ‘h

 äÉ«– ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e π≤f

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ«æ“h

 áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h

 á«µ«dƒKÉµdG á°ù«æµdG ÉHÉH h ∞jöûdG ôgRC’G ï«°T ¤EG

 äÉbÓ©dÉH ¿hQƒîa ÉæfEG  :  ∫Ébh ..  Qƒ°†◊G ™«ªLh

 ⁄É©dG Üƒ©°T ™«ªLh äGQÉeE’G ÚH á«ª∏°ùdGh ájOƒdG

 ¤EG ≈©°ùf å«M á«fÉ°ùfE’G ‘ äGƒNCGh IƒNCÉc É©e

.IƒNC’Gh ¢ûjÉ©àdGh ºgÉØàdG Qƒ°ùL AÉæH

 ™«£à°ùj ™ªà› ’h áeCG óLƒJ ’ : ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 ødh  óMGh  »æjO  ó≤à©e ¤EG  ΩÓ°ùH  ™«ª÷G πjƒ–

 ¢ùaÉæàdG ƒg ¬H ΩÉ«≤dG ÉææµÁ Ée π°†aCG ¿EGh .. ™«£à°ùj

 .. á◊É°üdG ∫ÉªYC’Gh á∏«°†ØdG ‘ ¢†©ÑdG Éæ°†©H ™e

 •ƒ£N ™«ªL ÈY É©e πª©f ÉeóæY ó«L πª©H Ωƒ≤f

 ÉeóæY ó«L πª©H Ωƒ≤f .. á«fÉ°ùfE’G ídÉ°üd ±ÓàN’G

 ¿hÉ©Jh AÉæH QGƒM ‘ ∑QÉ°ûfh …öûÑdG ∫É°üJE’G Rõ©f

 ¿É°ùfE’G áeGôc ≈∏Y ®ÉØë∏d Éæ©°Sh ‘ Ée πc π©Øfh

 º«ª°üàH Éeób »°†‰ ÉeóæY ó«L πµ°ûH É©e πª©f ..

 »HÉéjEG  πÑ≤à°ùe  º¡jód  ¢SÉædG  ™«ªL  ¿CG  iÔd

.IóMGh ájöûH IöSCG ‘ AÉ°†YCÉc ¬«dEG ¿ƒ©∏£àj

 »g  ÇOÉÑŸGh  º«≤dG  √òg  ™«ªL  ¿CG  ¬«dÉ©e  ôcPh

 »àdGh  É¡∏Ñ≤à°ùeh  ÉgöVÉ◊  äGQÉeE’G  ájDhQ  ôgƒL

 ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG É¡ªFÉYO ≈°SQCG

 √òg ó°ùLh  "√GôK ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG  ¿É£∏°S øH

 äGQÉeE’G ™ªà› ‘ É¡î°SQh á∏«ÑædG ÇOÉÑŸGh º«≤dG

 √òg ≈∏Y GOÉæà°SG Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¬é¡f ≈∏Y äQÉ°Sh

.⁄É©dG ∫hO áeó≤e ‘ ÉfOÓH π©÷ ÇOÉÑŸGh º«≤dG

 óLƒj ¬fCÉH øeDƒf äGQÉeE’G ádhO ‘ ÉæfEG : ¬«dÉ©e ∫Ébh

 ∫hO á«≤H ™e ¬«a πª©dG ÉææµÁ É k©°SGhh GkÒÑc k’É›

 á«bÓNC’G ÇOÉÑŸGh º«≤dG õjõ©Jh ï«°SôJ ‘ ⁄É©dG

 ∑Î°ûŸG ÊÉ°ùfE’G ÉæKGôJ øe Éjƒ«M GAõL πµ°ûJ »àdG

 ¢ûjÉ©à∏d  ÉëLÉfh  Gójôa  ÉLPƒ‰ äGQÉeE’G  Ωó≤J  PEG

 äÉaÉ≤ãdGh ¿ÉjOC’G ∞∏àfl øe ¢SÉædG ÚH »ª∏°ùdG

.äÉ«Ø∏ÿGh äÉ«°ùæ÷Gh

 íeÉ°ùàdÉH  ÉæeGõàdG  ≈∏Y  π«dóc  :  ¬«dÉ©e  ±É°VCGh

 ‘ Ió«MƒdGh ¤hC’G ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG IQGRh ÉfCÉ°ûfCG

 ¿ƒeõà∏e øëf .. É¡d GôjRh ÊƒµH ôîàaCG »àdGh ⁄É©dG

 ¿Éª°†d ∫hódG ™«ªL ™eh OGôaC’G ™«ªL ™e πª©dÉH

 ¿É°ùfEG  πc  áeGôc  ™e  ∞WÉ©àdGh  »≤«≤◊G  ΩGÎM’G

.™«ªé∏d á«°SÉ°SC’G ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ≈∏Y ®ÉØ◊Gh

 IƒNCÓd  π«ÑædG  ≈©°ùŸG  Gòg  ¿CG  ¤EG  ¬«dÉ©e  QÉ°TCGh

 QƒàcódG ÈcC’G ΩÉeE’G á∏«°†a ¿ÉgPCG ‘ ¿Éc á«fÉ°ùfE’G

 GQó°UCG ÉeóæY ¢ù«°ùfôa ÉHÉÑdG á°SGóbh Ö«£dG óªMCG

 2019  ΩÉY  ‘  á«fÉ°ùfE’G  IƒNCÓd  »ÑXƒHCG  ¿ÓYEG

 á«ªgCG  ≈∏Y  á«îjQÉàdG  á≤«KƒdG  √òg  ócDƒJ  å«M

 ¢û«©j  »ŸÉY  ™ªà› ≥∏Nh  "á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G"
 ΩÉFh ‘ äGƒNCGh IƒNCÉc É©e ¿ƒ∏ª©jh ™«ª÷G ¬«a

 óªMCG QƒàcódG ¤EG ôµ°ûdÉH ¬«dÉ©e ¬LƒJh .. ΩÓ°Sh

 ⁄É©dG  íæe  ≈∏Y  ¢ù«°ùfôa  ÉHÉÑdG  á°SGóbh  Ö«£dG

 IóMƒdÉH k’ÉØàMG πã“ »àdG á«îjQÉàdG á≤«KƒdG √òg

 ÌcCGh  π°†aCG  ⁄ÉY  ƒëf  …öûÑdG  »©°ùdGh  ájöûÑdG

.G kQÉgORGh É keÓ°S

 »æjódG  QGƒ◊G  ¤EG  ™∏£àf  Éªæ«H  :  ¬«dÉ©e  ∫Ébh

 ¤EG ÉægÉÑàfG ¬Lƒf ÉfƒYO ô“DƒŸG Gòg ‘ ‘É≤ãdGh

 ÉfƒYO .. ΩÓ°ùdG AÉæH ≈∏Y á«æWƒdGh ájOôØdG ÉæJQób

 ÉæbôØj É‡ ÌcCG  Éæ°†©ÑH Éæ£Hôj Ée ∑Éæg ¿CG  iôf

 ÉæJÉaÓàNG øe ÒãµH ÈcCG Éææ«H ¬HÉ°ûàdG ¬LhCG ¿CGh

 ácÎ°ûŸG  á«°VQC’G  OÉéjEÉH  ÉæeGõàdG  ø∏©f  ÉfƒYO  ..

 Oó¡J ¿CG øµÁ »àdG äÉYGöüdG ™æeh á÷É©Ÿ áeRÓdG

 AÉëfCG ‘ IÒãc øcÉeCG ‘ : ¬«dÉ©e ôcPh .ájöûÑdG

 ∑ƒµ°ûdG  á«aÉ≤ãdGh  á«æjódG  äÉaÓàN’G  ÒãJ ⁄É©dG

 Éæ«©°ùd  ôjó≤àdG  õjõ©J  ∂dP  øe  k’óH  »¨Ñæj  å«M

 ¿CG É kfÉ«MCG hóÑj .. ÊÉ°ùfE’G RÉ‚E’G ≥«≤ëàd ∑Î°ûŸG

 øe k’óH ´Göü∏d QOÉ°üe âëÑ°UCG á«æjódG ÉæJÉaÓàNG

.∫OÉÑàŸG ΩGÎMÓd É k°SÉ°SCG ¿ƒµJ ¿CG

 ø««KƒëdG ±Gó¡à°SG øjóJ äGQÉeE’G 

 ¿GRÉL »a ˆGóÑY ∂∏ªdG QÉ£e

ø«àîîØe ø«JôFÉ£H

 ´õf hCG π«£©J áHƒ≤Y í°VƒJ áHÉ«ædG

 hCG çOGƒëdG ™æªd áeRÓdG äGQÉ°TE’G

áÑbGôªdG äGô«eÉc

kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG ƒë°U ¢ù≤£dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H 

 áeÉîa ¤EG áÄæ¡J á«bôH "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »æ«Ø«°Sƒe ÉJƒZÉc …ôjƒj ¢ù«FôdG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæÃ ∂dPh GóæZhCG

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

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

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM

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

 áÄæ¡J  »à«bôH  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 ÉJƒZÉc  …ôjƒj  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ¤EG  Úà∏KÉ‡

.»æ«Ø«°Sƒe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÉgQÉµæà°SGh  É¡àfGOEG  øY  äGQÉeE’G  ádhO  âHôYCG  

 ,á«HÉgQE’G »Kƒ◊G äÉ«°û«∏«e ±Gó¡à°S’ øjójó°ûdG

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH ¿GRÉL ‘ ˆGóÑY ∂∏ŸG QÉ£e

 ÚàîîØe ÚJôFÉW ∫ÓN øe á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG

 ÚH  äÉHÉ°UEG  ´ƒbh  ÉªgGóMEG  øY  º‚ ,ÚJÒ°ùe

 ” Éª«a ,QÉ£ŸG ‘ Ú∏eÉ©dGh øjôaÉ°ùŸG Ú«fóŸG

.∞dÉëàdG äGƒb πÑb øe á«fÉãdG ¢VGÎYG

 IQGRh øY QOÉ°U ¿É«H ‘ äGQÉeE’G ádhO äÈàYGh

 ó©j QÉ£ŸG ±Gó¡à°SG ¿CG ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

 áeÓ°Sh øeCG  Oó¡j ,ÉfÉÑL ÓªYh GÒ£N Gó«©°üJ

 áÁôL áHÉãÃ ƒgh ,øjôaÉ°ùŸGh Ú«fóŸG IÉ«Mh

 áeRÓdG  äGAGôLE’G  áaÉc  PÉîJG  »Yóà°ùJ  ÜôM

.Ú«Kƒ◊G äGójó¡J øe á«fóŸG ¿É«YC’G ájÉª◊

 ™e πeÉµdG äGQÉeE’G ádhO øeÉ°†J IQGRƒdG äOóLh

 ±ƒbƒdGh  ,á«HÉgQE’G  äÉªé¡dG  √òg  AGREG  áµ∏ªŸG

 É¡æeCG  ∫É£j ójó¡J πc ó°V óMGh ∞°U ‘ É¡©e

 äGAGôLEG øe √òîàJ Ée πc ‘ É¡ªYOh ,ÉgQGô≤à°SGh

 ≈∏Y  Úª«≤ŸGh  É¡«æWGƒe  áeÓ°Sh  É¡æeCG  ßØ◊

.É¡«°VGQCG

 øeCGh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G øeCG ¿CG ¿É«ÑdG ócCGh

 …CG  ¿CGh  CGõéàj  ’  πc  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG

 kGójó¡J ádhódG √Èà©J áµ∏ªŸG ¬LGƒj ô£N hCG ójó¡J

.É¡«a QGô≤à°S’Gh øeC’G áeƒ¶æŸ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Iójô¨J ∫ÓN øe ,ádhó∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG âë°VhCG 

 π°UGƒàdG ™bGƒe ‘ É¡JÉHÉ°ùM ≈∏Y ¢ùeCG É¡Jöûf

 ™æŸ  áeRÓdG  äGQÉ°TE’G  ´õf  áHƒ≤Y  »YÉªàL’G

.áÑbGôŸG äGÒeÉc hCG çOGƒ◊G

 294 IOÉª∏d É≤ÑW ¬fCG ¤EG áeÉ©dG áHÉ«ædG äQÉ°TCGh

 π≤J ’ Ióe ¢ùÑ◊ÉH ÖbÉ©j äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe

 ∞dG Ú°ùªN øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dÉHh áæ°S øY

 äGhOC’G  hCG  ä’B’G  ióMEG  kGóªY ´õf  øe πc ,ºgQO

 äGÒeÉc  hCG  çOGƒ◊G  ™æŸ  áeRÓdG  äGQÉ°TE’G  hCG

 á◊É°U ÒZ É¡∏©L hCG É¡Ø∏JCG hCG Égöùc hCG ,áÑbGôŸG

 ¿ƒµJh..  âfÉc á«Ø«c ájCÉH  É¡∏£Y hCG  ∫Éª©à°SÓd

 áKQÉc áÁô÷G øY CÉ°ûf GPEG âbDƒŸG øé°ùdG áHƒ≤©dG

 áª«b ™aóH ÊÉ÷G ≈∏Y ºµëj ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h..

 äÉeƒ∏©ŸG √òg öûf »JCÉjh .QGöVCG øe ¬H ÖÑ°ùJ Ée

 Iôªà°ùŸG  ádhó∏d  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  á∏ªM QÉWEG  ‘

 ™aQh ,™ªàéŸG OGôaCG ÚH á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG õjõ©àd

 öûf ±ó¡H ∂dPh ,¿ƒfÉ≤dÉH Qƒ¡ª÷G »Yh iƒà°ùe

.IÉ«M Üƒ∏°SCÉc ¿ƒfÉ≤dG áaÉ≤K

:ΩGh-»ÑX ƒHCG

 ¢ù≤£dG  ¿ƒµj ¿CG  OÉ°UQCÓd »æWƒdG  õcôŸG ™bƒJ 

 kÉfÉ«MCG GÈ¨eh kÉ«FõL ºFÉZ ¤EG Gƒë°U óMC’G Ωƒ«dG

 π«“h  ,ô¡¶dG  ó©H  kÉböT  Öë°ùdG  ô¡¶Jh  ,kGQÉ¡f

 kÓ«d  ÉÑWQh  ,∞«Ø£dG  ¢VÉØîfÓd  IQGô◊G  äÉLQO

 hCG ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ ∫ÉªàMG ™e ÚæKE’G óZ ìÉÑ°Uh

 á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG

 ádóà©e ìÉjôdGh ,k’Éª°Th kÉböT á°UÉN á«∏NGódGh

.kÉHôZ á°UÉN QÉÑ¨∏d IÒãe kÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG

 ¤EG 15 / á«HôZ á«dÉª°T - á«böT á«HƒæL :ìÉjôdG

.¢S/ºc 35 ¤EG π°üJ 25

 kÉfÉ«MCG êƒŸG Üô£°†e ¤EG §°Sƒàe :»Hô©dG è«∏ÿG

 15:05 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S Éª«a .kÉHôZ

 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷G 04:27 óæY ÊÉãdG óŸGh

.21:54 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG 08:49

 ádhód Iô°û©dG ÇOÉÑªdG OÉªàYÉH kGQGôb Qó°üj ádhódG ¢ù«FQ

áeOÉ≤dG kÉeÉY ø«°ùªî∏d IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 äGôcòeh äÉ«bÉØJG ™«bƒJ ¿Gó¡°ûjh .. ¿Éà°ùfÉªcôJ ¢ù«FQ »≤à∏j ójGR øH Qƒ°üæe

øjó∏ÑdG ø«H ºgÉØJ

 ÇOÉÑªdÉH ΩGõàdÓd ádhódÉH á«eƒµëdG äÉ¡édGh äGQGRƒdG ™«ªL ¬«LƒJ

É¡JGQGôbh É¡JÉ¡LƒJ áaÉc »a É¡H OÉ°Tôà°S’Gh



:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

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

 QƒàcódG ¢ù«FôdG áeÉîa zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM

 á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ …ƒ∏Y ±QÉY

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH ,á≤jó°üdG

 ï«°ûdG ƒª°Sh ,»HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ºcÉM ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe

 á«dÉŸG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf »HO

.»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ô≤Ã ∂dPh

 π¡à°ùe ‘ ,ÊÉà°ùcÉÑdG ¢ù«FôdÉH √ƒª°S ÖMQh

 √OÓH ìÉæL É¡dÓN íààØj »àdGh ádhó∏d ¬JQÉjR

.»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ¢Vô©Ã ¢UôØdG á≤£æe ‘

 √ó¡°ûJ  …òdG  ôªà°ùŸG  Qƒ£àdG  AÉ≤∏dG  ∫hÉæJh

 á«îjQÉàdG §HGhôdG Aƒ°V ‘ á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

 ¤EG Oƒ©J »àdGh ,¿Éà°ùcÉHh äGQÉeE’G ádhO ÚH

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

 √ò¡d Éæ«àe É°SÉ°SCG ™°Vh …òdGh ,√GôK ˆG Ö«W

 êPƒªæc  GOô£e  Éeó≤J  â≤≤M  »àdG  äÉbÓ©dG

 ΩGÎM’G ≈∏Y áªFÉ≤dG á«dhódG äÉbÓ©∏d iòàëj

.AÉæÑdG ¿hÉ©àdGh ∫OÉÑàŸG

 ÚÑfÉ÷G ÚH ¿hÉ©àdG πÑ≤à°ùe ¤EG AÉ≤∏dG ¥ô£Jh

 IôFGO ™«°SƒJ ≈∏Y ∑Î°ûŸG ¢Uô◊G Aƒ°V ‘

 ídÉ°üe Ωóîj ÉÃ ádÉ©ØdG á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG

 øe  ∂dP  ¬«Yóà°ùj  Éeh  ,Ú≤jó°üdG  ÚÑ©°ûdG

 ‘ Éª«°S’ ¿hÉ©à∏d IójóL ¢Uôa π«©ØJh ó°UQ

 ÉgÒZh  áYGQõdGh  ábÉ£dGh  QÉªãà°S’G  ä’É›

 π°Uh »àdGh ,IQÉéàdG É¡ªgCG øeh ,ä’ÉéŸG øe

 á°ùªN ƒëf  ¤EG  øjó∏ÑdG  ÚH  É¡J’OÉÑJ  ºéM

 ¢ùµ©j ÉÃ É¡H AÉ≤JQ’G  πÑ°Sh ,Q’hO äGQÉ«∏e

 ,…OÉ°üàb’G É¡≤°T ‘ á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG ≥ªY

 ójõe  ≈∏Y  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  õ«Ø–  äÉÑ∏£àeh

 áªFÉ≤dG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG åëÑd ÜQÉ≤àdG øe

 »àdG  ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG  øª°V  á«∏Ñ≤à°ùŸGh

.øjó∏ÑdG ‘ á«ªæàdG äÉ«∏ª©d õFÉcQ πµ°ûJ

 á«ª«∏bE’G  äGQƒ£àdG  πª›  ¢VGô©à°SG  ”h

 Oƒ¡÷Gh  ,∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G  πfi  á«dhódGh

 19-ó«aƒc áëFÉL á¡LGƒŸ ádhòÑŸG á«ŸÉ©dG

 á«ªæàdG  øe  IójóL  á∏Môe  ¤EG  ÉgRhÉŒh

 ™bGh ≥∏N πLCG øe QÉµaC’Gh iDhôdG É¡«a ôaÉ°†àJ

 ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’Gh AÉNôdG ≥≤ëj ójóL »ŸÉY

.AÉ©ªL á«fÉ°ùfEÓd

 ±QÉY QƒàcódG ¢ù«FôdG áeÉîa ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe

 á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dÉH  √OÓH RGõàYG  øY ,…ƒ∏Y

 √ôjó≤Jh  ,ÚÑfÉ÷G  ÚH  â©ªL  ÉŸÉW  »àdG

 äGQÉeE’G ádhO Égó¡°ûJ »àdG á∏eÉ°ûdG á°†¡æ∏d

 IOÉ«≤H ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ IóëàŸG á«Hô©dG

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

 …òdG …ƒ«◊G Qhó∏dh ,zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ

 »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y äGQÉeE’G ¬H ™∏£°†J

 ÈcC’ É¡àaÉ°†à°SG ‘ ≈∏éàj Ée ƒgh ,»ŸÉ©dGh

 ÚH ÜQÉ≤àdG øe ójõe ≥«≤– ¬aóg »ŸÉY ™ªŒ

 ≈∏Y ‹hódG ¿hÉ©àdG õjõ©Jh äÉaÉ≤ãdGh Üƒ©°ûdG

 ∫ƒ∏M OÉéjE’ QÉµàH’G ™«é°ûJh ,¬JGQÉ°ùe ´ƒæJ

 ™æ°U πLCG øe Ohóë∏d IôHÉ©dG äÉjóëà∏d áYóÑe

.áaÉc ¢VQC’G Üƒ©°ûd π°†aCG πÑ≤à°ùe

 ¢üdÉN øY ÊÉà°ùcÉÑdG  ¢ù«FôdG  áeÉîa  ÈYh

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód  √OÓH  ôjó≤Jh  √ôµ°T

 á«dÉé∏d ¬«dƒJ ÉŸ Ió«°TôdG É¡JOÉ«bh IóëàŸG

 ájÉæ©dG ¬LhCG øe ádhódG ‘ áª«≤ŸG á«fÉà°ùcÉÑdG

 ¬H º¡°ùJ …òdG QhódÉH √RGõàYG ócCGh ,áØ∏àîŸG

 πÑ≤à°ùŸG ƒëf ádhódG äÉ¡LƒJ ºYO ‘ á«dÉ÷G

 IOÉ«b äGQÉeE’G ádhód ¬JÉ«æeCG ¢üdÉN øY ÉHô©e

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõÃ ÉÑ©°Th

 øH óªfi øH óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°S AÉ≤∏dG  ö†M

 ,ΩÓYEÓd  »HO  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ

 ¢ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°Sh

 ‹É©eh  ,»HO  2020  ƒÑ°ùcE’  É«∏©dG  áæé∏dG

 ¢ù∏› ¿hDƒ°T ôjRh ,…hÉbô≤dG ˆGóÑY øH óªfi

 ΩÉY ôjóe ,∫ƒ¡dÉH ∫ÓW ≥jôØdG ‹É©eh ,AGQRƒdG

 ó«©°S áØ«∏N ‹É©eh ,»HóH ádhódG øeCG RÉ¡L

 ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf º°SGôe ¢ù«FQ ,¿Éª«∏°S

 ⁄É°S º«gGôHG ó«ÑY óªM IOÉ©°Sh AGQRƒdG ¢ù∏›

 ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL iód ádhódG ÒØ°S »HÉYõdG

. á«eÓ°SE’G

:ΩGh-ójQóe

 áª°UÉ©dGh  ójQóe  á«fÉÑ°SE’G  áª°UÉ©dG  âØàMG  

 áHôéàdÉH  áÑWôb  É≤HÉ°S  ¢ùdófCÓd  á«îjQÉàdG

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  á«MöùŸG

 ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S

. ábQÉ°ûdG ºcÉM

 áÑWôbh ójQóe ‘  "»Hô©dG â«ÑdG" ¢ûbÉf ó≤a

 Ú«JGQÉeE’G ÚYóÑŸGh ÚØ≤ãŸG øe áÑîf Qƒ°†ëH

 »MöùŸG ¢üædG ‘ IRQÉÑdG äÉeÓ©dG ¿ÉÑ°SE’Gh

 ‘  É¡«∏Y  óæà°SG  »àdG  äÉ«©LôŸGh  √ƒª°ùd

 iDhQh ä’’óH á«îjQÉJ ä’ƒ–h çGóMCG  Ëó≤J

.IöUÉ©e

 …òdG ‘É≤ãdG èeÉfÈdG äÉ«dÉ©a øª°V ∂dP AÉL

 ™e ¿hÉ©àdÉH  "ÜÉàµ∏d  ábQÉ°ûdG  áÄ«g"  ¬ª¶æJ

 ábQÉ°ûdG  ΩÉjCG"  ¿GƒæY  â–  "»Hô©dG  â«ÑdG"
 â≤∏£fG »àdGh áÑWôbh ójQóe øe πc ‘ "á«HOC’G

 ¢ù«FQ …ôeÉ©dG ¢VÉcQ øH óªMCG IOÉ©°S Qƒ°†ëH

 ø°ùM  óLÉe  IOÉ©°S  h  ÜÉàµ∏d  ábQÉ°ûdG  áÄ«g

 á«fÉÑ°SE’G  áµ∏ªŸG  iód  ádhódG  ÒØ°S  …ójƒ°ùdG

 ábQÉ°ûdG ó¡©e ¢ù«FQ º∏°ùŸG õjõ©dG óÑY IOÉ©°Sh

 ‘ á«Hô©dG á©eÉ÷G ÒØ°S »ZÉj QÉ°ûHh çGÎ∏d

 á«°SÉeƒ∏HódG  äÉ«°üî°ûdG  øe  OóYh  É«fÉÑ°SEG

.É«fÉÑ°SEG ‘ á«eÓYE’Gh á«ª°SôdGh

 ¿ÉæØdG øe Óc "á«HOC’G ábQÉ°ûdG ΩÉjCG" â©ªLh

 áãMÉÑdGh  á∏ãªŸGh  »ª°ù÷G  óªMCG  »JGQÉeE’G

 á«MöùŸGh  áÑJÉµdGh  ƒ∏«JƒH  ’ƒd  á«MöùŸG

 ÉJó≤Y  Úà°ù∏L  ‘  ÉjQƒ°S  Éà«dƒL  á«fÉÑ°SE’G

 áÑWôbh ójQóe øe πc ‘ "»Hô©dG â«ÑdG" ‘

 ∫ÉªYCG  RôHCG  ∫ƒM  Qƒ°üe  ôjô≤J  ¢VôY  ÉJó¡°Th

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

 Éeh "ƒc’ƒg IOƒY" á«Möùe É¡dhCG h »ª°SÉ≤dG

 IQƒ°U ™bGƒdG"h "OhôªædG" πãe ∫ÉªYCG øe ÉgÓJ

 "ÈcC’G  Qóæµ°SE’G"h  "á«°†≤dG"h  "π°UC’G  ≥ÑW

 ôNBGh  "AGÈ¨dGh  ¢ûYGO"h  "QÉÑ÷G  ¿ƒ°ûª°T"h

."ˆG ÜÉàc" ¬dÉªYCG

 ∫ÉªYCÓd  ™ÑààŸG  ¿EG  »ª°ù÷G  óªMCG  ∫Ébh

 ôªãà°ùJ É¡∏ª› ‘ É¡fCG óéj √ƒª°ùd á«MöùŸG

 πµd  í∏°üJ  äÉ«Möùe  áZÉ«°U  ‘  ïjQÉàdG

 ¿ÉeõdG  ¿CG  ádƒ≤e  ≈æÑàJ  É¡fCÉch  ¿Éµeh  ¿ÉeR

 çGóMC’Éa á«îjQÉàdG ¬dÉªYCG πc ‘ ¬°ùØf ó«©j

 AÉª°SC’Gh ∫Éµ°TC’G âØ∏àNG ¿EGh Qƒ°ü©dG ôe ≈∏Y

 É¡æe IÈ©dG òNCG ƒg º¡ŸGh É¡JGP »g π«°UÉØàdGh

 QÉeódGh ≈°VƒØdG ÖÑ°ùJ »àdG AÉ£NC’G QGôµJ ΩóYh

.·CÓd

 ÖMÉ°U  äÉ«Möùe  á°SGQO  ‘  É¡àHôŒ  øYh

 ƒ∏«JƒH  ’ƒd  âdÉb  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG

 É¡JCGôb  »àdG  äÉ«MöùŸG  GÒãc  »æàÑéYCG":

 ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  á«fÉÑ°SE’ÉH

 øe ÒãµdG ìô£Jh á©°SGh áaÉ≤Kh áaô©e ¢ùµ©Jh

 áHôŒh  ¿É°ùfE’ÉH  á≤∏©àŸG  á∏Ä°SC’Gh  ÉjÉ°†≤dG

 É¡àMÉJCG »àdG á°UôØdÉH GóL Ió«©°S ÉfCG Gòd √OƒLh

 ΩÉjCG/ ∫ÓN ácQÉ°ûª∏d ÜÉàµ∏d ábQÉ°ûdG áÄ«g ‹

. /á«HOC’G ábQÉ°ûdG

 ÖMÉ°U  äÉ«Möùe  äCGôb  ÉeóæY  ":  âaÉ°VCGh

 É¡æ«H äÉfQÉ≤e âjôLCGh ,ábQÉ°ûdG  ºcÉM ƒª°ùdG

 ¬Lh äóLh á«fÉÑ°SE’G äÉ«MöùŸG ¢†©H ÚHh

 ïjQÉàdG á©LGôÃ ΩÉªàg’G ‘ ≈∏éàj GÒÑc ¬Ñ°T

 πÑ≤à°ùe  º°SQ  á«fÉµeEGh  öVÉ◊G  ‘  ÒµØàdGh

 »îjQÉàdGh …ó≤ædG ìöùª∏d ÊOÉYCG Ée ƒgh π°†aCG

 ‘ IÒãc á¡HÉ°ûe ÜQÉŒ ô¡¶J å«M É«fÉÑ°SEG ‘

 QÉ°üàf’ÉH É¡∏ª› π¨°ûæJh ±GógC’Gh Üƒ∏°SC’G

 ájöüæ©dGh  ∞æ©dG  òÑæJh  á«fÉ°ùf’Gh  ¿É°ùfEÓd

. º∏¶dGh

 á°SGQO  ÉjQƒ°S  Éà«dƒL  áÑJÉµdG  âeób  ÉgQhóH

 ìöùeh  ÊÉÑ°S’G  ìöùŸG  ÚH  Ée  É¡«a  âHQÉb

 ÉjÉ°†≤dGh  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ¤EG  äQÉ°TCGh  ácÎ°ûŸG  á«îjQÉàdGh  á«fÉ°ùfE’G

 Å∏à“ á«MöùŸG √ƒª°S ∫ÉªYCG ‘ äGQGƒ◊G ¿CG

 ádGó©dGh ájô◊ÉH …OÉæJ »àdG QÉµaC’Gh áØ°ù∏ØdÉH

 "OhôªædG" ‘ Éªc ïjQÉàdGh RƒeôdG ö†ëà°ùJh

 ∫ÉªYCG ¢†©H ™e ∑Î°ûJ É¡fCGh "Oƒ°SC’G ôé◊G"h

.≈ëæŸG Gòg ‘ ¿ÉÑ°SE’G Ú«MöùŸG

 ÊÉ°ùfEG ∑Î°ûe OƒLh ¤EG ÉjQƒ°S Éà«dƒL âbô£Jh

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ«Möùe  ‘

 º∏X ≈∏Y Égõ«cÎH »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S

 ö†–  »àdG  äÉYƒ°VƒŸG  øe  ÉgÒZh  Ühô◊G

 äGQÉ°TE’G AÉYóà°SG É¡«a ÉÃ ÊÉÑ°SE’G ìöùŸG ‘

 äÉYƒ°Vƒeh äÉaÉ≤ãdG É¡ª°SÉ≤àJ »àdG á«©LôŸG

 Ée ¿CG áë°Vƒe .. É«Lƒdƒã«ŸGh á«îjQÉàdG IôcGòdG

 áYƒª› »g √ƒª°S äÉ«Möùe ‘ É¡gÉÑàfG âØd

 äÉYGöüdGh  á«°SÉ«°ùdG  äÉeRC’G  ‘  äÓeCÉàdG

.á«YÉªàL’G

 ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U QhO øY åjó◊G ¥É«°S ‘h

 »Hô©dGh  »JGQÉeE’G  ìöùŸG  ºYO  ‘  ábQÉ°ûdG

 ìöùŸG  ¿CG  ¤EG  »ª°ù÷G  óªMCG  ¿ÉæØdG  QÉ°TCG

 π°†ØH »ÑgòdG √öüY ¢û«©j »Hô©dGh »JGQÉeE’G

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

 OƒLh ¤EG Éàa’ ìöùª∏d ¬ÑMh »ª°SÉ≤dG óªfi

 øe  ºYóH  ΩÉ≤J  á«HôY  á«Möùe  äÉfÉLô¡e

 »àdG ìöùª∏d á«Hô©dG áÄ«¡dG á∏¶e â– √ƒª°S

.¬JÉ¡«LƒàH â°ù°SCÉJ

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgÉ≤dCG  »àdG  áª∏µdG  ¤EG  ¥ô£Jh

 ·C’G  áª¶æe  ‘  2007  ΩÉY  ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 ƒµ°ù«fƒ«dG " áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d IóëàŸG

 GÒ°ûe .. »ŸÉ©dG ìöùŸG Ωƒj áÑ°SÉæÃ ¢ùjQÉÑH "
 Ú«Möùe  ¬à∏MQ  ‘  ¬©e  òNCG  √ƒª°S  ¿CG  ¤EG

 áÑ°SÉæe  çó◊G  ¿Éch  á«Hô©dG  ∫hódG  πc  øe

 É¡æeh  á∏gòe  èFÉàf  ôªKCGh  Ú«MöùŸG  AÉ≤∏d

 ‘ ìöùª∏d á«Hô©dG áÄ«¡dG AÉ°ûfEG √ƒª°S ìÎbG

.ábQÉ°ûdG

 ¬≤≤M  …òdG  Qƒ°†◊G  óæY  ¿ƒKóëàŸG  ∞bƒJh

 ≈∏Y  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∫ÉªYCG

 äÉ¨∏H √ƒª°S ∫ÉªYCG  â°VôY PEG  ⁄É©dG  iƒà°ùe

 ójƒ°ùdG  øe  πc  ‘  á«ŸÉY  ìQÉ°ùe  ≈∏Y  IóY

 ƒµ°Sƒeh  É«dÉ£jEGh  É°ùfôah  É«fÉehQh  ójQóeh

.É¡MQÉ°ùe ábGô©H áahô©ŸG ¿Gó∏ÑdG øe ÉgÒZh

 ∫ÉªYC’G  áªLôJ  á«ªgCG  ¿ƒKóëàŸG  ¢Vô©à°SGh

 ¤EG  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  á«MöùŸG

 á¨∏dG ™ªŒ »àdG ábÓ©dG ¤EG GhQÉ°TCGh á«fÉÑ°SE’G

 áªLôJ ¬∏µ°ûJ ¿CG øµÁ Éeh á«fÉÑ°SE’Gh á«Hô©dG

 ó«cCÉJh áaÉ°VEG øe á«fÉÑ°SE’G ¤EG »MöùŸG ¢üædG

 ¿ÉÑ°SE’Gh Üô©dG ÚH ‘É≤ãdG ∫OÉÑàdG ºéM ≈∏Y

 √ƒª°S ∫ÉªYCG Qƒ°†M øe Rõ©J ¬°ùØf âbƒdG ‘h

 ÉµjôeCGh ÉHhQhCÉH á«fÉÑ°SE’ÉH á≤WÉædG ¿Gó∏ÑdG ‘

 á«fÉÑ°SE’G ó©J PEG  ¿Gó∏ÑdG øe ÉgÒZh á«æ«JÓdG

 É¡H ≥£æjh ⁄É©dG ‘ ádhO 22 `d á«ª°SôdG á¨∏dG

.⁄É©dG ∫ƒM áª°ùf ¿ƒ«∏e 567

 áÑWôbh ójQóe √ó¡°ûJ Éeh AÉØàM’G Gòg ∫ƒMh

 IOÉ©°S ∫Éb "á«HOC’G ábQÉ°ûdG ΩÉjCG" äÉ«dÉ©a øe

 Üƒ©°ûdGh  ·C’G  ¿EG  …ôeÉ©dG  ¢VÉcQ  øH  óªMCG

 á«îjQÉàdG  É¡JÉ£fi  øe  ÒãµdG  ‘  »≤à∏J

 á∏«°UC’G É¡àjƒg äGõµJôe øe ÒãµdG ‘ ¬HÉ°ûàJh

 Gòg  ∞°ûc  ≈∏Y  IQOÉ≤dG  »g  ÉgóMh  ÖàµdGh

 É°SÉ°SCG  ¿ƒµ«d ¬àjÉªMh ¬d π«°UCÉàdGh  ∑Î°ûŸG

 øe ÉbÓ£fG ¿hÉ©àdG øe ójõeh äÉbÓ©dG øe ójõŸ

 äÉ¡«LƒàH ÜÉàµ∏d ábQÉ°ûdG áÄ«g ‘ »°†‰ ∂dP

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

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

 IÒ¶ædG äÉ°ù°SDƒŸG ™e π°UGƒàdG Qƒ°ùL óe ‘

 ÏeCGh ≥ªYCG »g áaÉ≤ãdG ¿CÉH ÚæeDƒe ⁄É©dG ‘

 ¢ù°SDƒJh ÚàaÉ≤Kh ÚÑ©°T ™ªŒ »àdG äÓ°üdG

.AÉ≤JQGh IOÉjQh Gö†– ÌcCG πÑ≤à°ùŸ

 á«MöùŸG áHôéàdÉH »ŸÉ©dG AÉØàM’G ¿EG ±É°VCGh

 ƒ∏J ÉeÉY Oóéàj ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

 πªëj  Ωƒ«dGh  ⁄É©dG  ¿Gó∏H  ∞∏àfl  ‘  ôNBG

 ¬aÉ°VCGh ¬eób ÉÃ áÑWôbh ójQóe øe πc AÉØàMG

 ä’’O  »ŸÉ©dGh  »Hô©dG  ÚMöùª∏d  √ƒª°S

 á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ºéM ∞°ûµJ IÒÑch á≤«ªY

 âbƒdG ‘h ¿ÉÑ°SE’ÉH Üô©dG ™ªŒ »àdG áægGôdGh

 ÖMÉ°U ¬°Sôc …òdG ÜÉ£ÿG á«ŸÉY ócDƒJ ¬°ùØf

 πFÉ°SôdGh º«≤dG á«fÉ°ùfEGh ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG

.É¡æe ≥∏£æj »àdG

 πª©dG á«ªgCG …ójƒ°ùdG óLÉe IOÉ©°S ócCG √QhóH

 ÜÉàµ∏d  ábQÉ°ûdG  áÄ«g  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  ÜhDhódG

 É¡àjÉYQ  ∫ÓN øe áªLÎdG  ácôM ™«é°ûJ  ‘

 Iõ«ªàŸG  á«ŸÉ©dG  äÉªLÎdG  äÉYhöûŸ

 É¡°SCGQ  ≈∏Yh  á«Hô©dG  äGQGó°UE’ÉH  á«æ©ŸGh

 QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉØdDƒe áYƒª›

 ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S

 ”h á«fÉÑ°SE’G á¨∏d âªLôJ »àdG ábQÉ°ûdG ºcÉM

 á«fÉÑ°SE’G ádÉcƒ∏d á«eÓ°SE’G áÑàµŸG ¤EG ÉgDhGógEG

 IQGRƒd á©HÉàdG á«ªæàdG πLCG øe ‹hódG ¿hÉ©à∏d

.á«fÉÑ°SE’G á«LQÉÿG

 ádhOh É«fÉÑ°SEG ÚH á«aÉ≤ãdG äÉbÓ©dG ¿EG ∫Ébh

 ôNB’G ó©H Éeƒj iƒ≤J IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 äÉ°ù°SDƒŸG  ÚH  á≤«Kh  á«aÉ≤K  äÉbÓY  ∑Éæ¡a

 GOƒ¡L  Oƒ≤J  ábQÉ°ûdGh  øjó∏ÑdG  ‘  ∞MÉàŸGh

 ≈∏Y  óàÁ  ÉgQƒ°†Mh  ÖfÉ÷G  Gòg  ‘  IÒÑc

.⁄É©dGh á≤£æŸG iƒà°ùe

 ‘  á«Hô©dG  á©eÉ÷G  ÒØ°S  »ZÉj  QÉ°ûH  ∫Ébh

 â«ÑdG  ‘ óLGƒàdÉH Ωƒ«dG  âaöûJ  "  :  É«fÉÑ°SEG

 Ée ∫ƒM áª«¶©dG á«°ùeC’G √òg á©HÉàŸ »Hô©dG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H ábQÉ°ûdG ¬H Ωƒ≤J

 ô©°TCG  h  ..  »ª°SÉ≤dG  óªfi øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG

 ÒÑµdG ∫ƒëàdG Gòg ó¡°TCG »æfCG RGõàY’Gh ôîØdÉH

 É«fÉÑ°SEG  ¤EG  »Hô©dG  ‘É≤ãdG  πª©dG  Ëó≤J  ‘

." ⁄É©dG ∫hO øe ÉgÒZh

 ‘  ádÉ©a  äGƒ£N  äCGóH  ábQÉ°ûdG  ¿EG  ±É°VCGh

 Gòg  Oƒ≤J  âdGR  Éeh  ôNB’G  ™e  ‘É≤ãdG  QGƒ◊G

 øe  ô¶àæJ  GPÉe  ..∫AÉ°ùàf  øëfh  É«HôY  ó¡°ûŸG

 AÉHOC’G RôHCGh ºgCG óMCGh ÒÑc ∞≤ãe É¡ªµëj IQÉeEG

 πeÉ◊Gh ÒÑµdG πª©dG ô¶àæf  " :Ö«‚h Üô©dG

 ¤EG  É¡©aQh  äÉbÓ©dG  ôjƒ£àd  ±OÉ¡dGh  Òî∏d

." á«Hô©dG áeC’ÉH ≥«∏j iƒà°ùe

 âë‚ äGQÉeE’G ádhO IOÉ«b ¿CG ¤EG »ZÉj QÉ°TCGh

 øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG √CGóH Ée ∫Éªµà°SG ‘

 áaÉ≤ãdG ¿CG ócCG …òdG ˆG ¬ªMQ ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S

 øe  IóMGh  äGQÉeE’G  âJÉÑa  …QÉ°†M  ¿ÉgQ  »g

 êPƒ‰ øe ¬eó≤J ÉÃ Üô©dG ôîØj »àdG ¿Gó∏ÑdG

.»bôdGh áÑëŸGh Ωó≤à∏d

:ΩGh-»HO

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  kGò«ØæJ  

 ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ

 øª°Vh  ,"ˆG  √ÉYQ"  ,»HO  ºcÉM

 IQÉeEG  ‘  ÚæWGƒŸG  ¿Éµ°SEG  èeÉfôH

 øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  óªàYG  ,»HO

 »HO ó¡Y ‹h Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 á°üæe ¥ÓWEG ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 ‘ Ú∏é°ùŸG ÚæWGƒª∏d í«àJ á«ªbQ

 »°VGQC’Gh íæŸG ∫OÉÑJ ¿Éµ°SE’G èeÉfôH

 kÉ≤ah  ,º¡æ«H  Éª«a  á«æµ°ùdG  äGóMƒdGh

.á«°üî°ûdG º¡JÉ«dhC’

 ájƒdhC’G  íæe  √ƒª°S  óªàYG  Éªc

 OGôaC’  øcÉ°ùeh  m¢VGQCG  ¢ü«°üîàd

 ¢ùØf  ‘  ¤hC’G  áLQódG  øe  á∏FÉ©dG

 ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ¿Éª°†d  ,∂dPh  ,á≤£æŸG

 πµ°ûJ »àdG ,"IqóàªŸG IöSC’G" áeƒ¶æe

 ≥°ùàj ÉÃ ,»©ªàéŸG ∂°SÉªàdG Ö°üY

 AÉæH  ≈∏Y  äGQÉeE’G  ádhO  ¢UôM  ™e

.§HGÎe ™ªà›

 óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCGh

 »HO  ó¡Y  ‹h  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 èeÉfôH  ¿CG  ,…ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ

 ¬à«fGõ«Ã  ,»HO  ‘  ÚæWGƒŸG  ¿Éµ°SEG

 ,ºgQO  QÉ«∏e  65  á¨dÉÑdG  á«îjQÉàdG

 ôjƒ£àd  É¡Yƒf  øe  IQOÉÑe  ÈcCG  qó© oj

 ï«°SôJh ,ÚæWGƒª∏d á«æµ°ùdG ≥WÉæŸG

 QÉWEG  ‘  »©ªàéŸG  √ÉaôdG  áeƒ¶æe

 ¿CÉH √ƒª°S kÉë°Vƒe ."πeÉ°Th »∏eÉµJ

 ±ƒ°S  ºî°†dG  ÊÉµ°SE’G  èeÉfÈdG"
 πª©∏d  á«dÉãe  áÄ«H  ≥∏N  ‘  º¡°ùj

 IÉ«◊G IOƒéH AÉ≤JQ’Gh ,»HóH IÉ«◊Gh

 ,…öSC’G  QGô≤à°S’G  õjõ©Jh  ,øWGƒª∏d

."»©ªàéŸG ∂°SÉªàdG öUCG ó«WƒJh

 ¢VGQCG  ¢ü«°üîJ  ¿CG"  √ƒª°S  ±É°VCGh

 øe  á«∏FÉ©dG  äÉ©qªéà∏d  øcÉ°ùeh

 ºYO  ¤EG  ±ó¡j  ¤hC’G  áLQódG  ÜQÉbCG

 áæjóŸG  ‘  á«∏FÉ©dG  AÉ«MC’G  Ωƒ¡Øe

 AÉæHC’G á«HôJ ≈∏Y πª©j ÉÃ ..ájö†◊G

 ∂°SÉªàdG Rõ©J á£HGÎe ájöSCG áÄ«H ‘

 ÒaƒJ" ¿CÉH √ƒª°S kÉë°Vƒe ,"»©ªàéŸG

 äGóMƒdGh  »°VGQC’G  ∫OÉÑàd  á°üæe

 ÚæWGƒŸG π©Œ ¿CG É¡fCÉ°T øe á«æµ°ùdG

 Ö°ùfC’G  QÉ«àNG  ‘ Ú∏YÉa  ÚªgÉ°ùe

."º¡JÉ©∏£Jh º¡JÉLÉ«àMG ºLÎj ÉÃh

 ¿Éµ°SEG  èeÉfôH"  ¿CÉH  √ƒª°S  ∫Ébh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhQ ó°ùéj ÚæWGƒŸG

 ‘ Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG

 ∂∏à“  á∏eÉµàe  IÉ«M  áeƒ¶æe  AÉæH

 »YÉªàL’G  QGô≤à°S’G  äÉeƒ≤e  πc

 ƒªædG  õjõ©Jh  ,ÊÉ°ùfE’Gh  …OÉ°üàb’Gh

 π°†aC’G  áæjóŸG  »HO  π©÷ ,ΩGóà°ùŸG

 kÉàa’  ,"⁄É©dG  ‘  ¢û«©dGh  πª©∏d

 ËôµdG  øµ°ùdG  ÒaƒJ"  :¿CG  ¤EG  √ƒª°S

 íFGöûdG  ∞∏àfl  øª°V  ,ÚæWGƒª∏d

 AÉæÑd  á«°ù«FQ  Iƒ£N ƒg  ,á«©ªàéŸG

 πª©dG ≈∏Y QOÉb èàæeh »ë°U ™ªà›

 áeƒ¶æe  πX  ‘  ´GóHE’Gh  AÉ£©dGh

 ¿ÉeC’Gh  øeC’G  •höT  πc  É¡«a  ôaƒàJ

."»YÉªàL’G

»HO ‘ ÚæWGƒŸG ¿Éµ°SEG èeÉfôH

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿Éch

 á«fGõ«e óªàYG  ób Ωƒàµe ∫BG  ó°TGQ  øH

 QÉ«∏e  65  áª«≤H  á«îjQÉJ  á«fÉµ°SEG

 á∏Ñ≤ŸG  kÉeÉY  øjöû©∏d  ºgQO

 øª°V ∂dPh ,»HO IQÉeEG ‘ ÚæWGƒª∏d

 ,ÚæWGƒŸG ¿Éµ°SE’ »eƒµ◊G èeÉfÈdG

 »HO á£N" äGQOÉÑe øª°V êQóæj …òdG

 QÉWEG ‘ Ö°üJ »àdG "2040 ájö†◊G

 êPƒªædG  ∫Éªµà°S’  áã«ã◊G  Oƒ¡÷G

 ºYój  ÉÃ  IQÉeE’  …ö†◊Gh  …ƒªæàdG

 …ó°üàdGh  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ±GógCG

 IOƒL Ú°ù–h á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉjóëà∏d

 …öSC’G  QGô≤à°S’G  ≥«≤–h  IÉ«◊G

 ÒaƒJh  »YÉªàL’G  øeC’G  ï«°SôJh

.ÚæWGƒª∏d áÁôµdG á°û«©ŸG

 ÒaƒJ ÚæWGƒŸG ¿Éµ°SEG èeÉfôH πª°ûjh

 ,ÚæWGƒª∏d ¿Éµ°SE’ ¢VQCG á©£b 4000

 ¿Éµ°SEG  ≥WÉæe  áMÉ°ùe  IOÉjRh

 áÄª©Ñ°Sh QÉ«∏e ¤EG  π°üàd  ÚæWGƒŸG

 èeÉfôH ºgÉ°ùj ±ƒ°Sh,™Hôe Ωób ¿ƒ«∏e

 äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ‘ ÚæWGƒŸG ¿Éµ°SEG

 ,kÉeÉY 20 øe ÌcC’ á«æµ°ùdG ÚæWGƒŸG

 äÉMÉ°ùª∏d πãeC’G §«£îàdG ∫ÓN øe

 áeGóà°SG øª°†j ÉÃ IQÉeE’G ‘ IôaƒàŸG

 áª«b ™aQ ºà«°S å«M ,»°VGQC’G ¿hõfl

 ¿ƒ«∏e  ¤EG  π°üàd  á«æµ°ùdG  ¢Vhô≤dG

 äÉWGÎ°TG ≥ah á≤ëà°ùŸG äÉÄØ∏d ºgQO

 OóY  áØYÉ°†eh  ,IOófi  ÒjÉ©eh

 ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe øe øjó«Øà°ùŸG

 πFGóH  OÉéjEG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,¿Éµ°SEÓd

 ôjƒ£Jh  ,á«æµ°ùdG  äGóMƒ∏d  áYƒæàe

 ∫ÓN  øe  ÚæWGƒŸG  ¿Éµ°SEG  ≥WÉæe

 ÉÃ ,É¡«a IÉ`«◊G IOƒL äÉÑ∏£àe ÒaƒJ

 õcGôŸGh ,AGö†ÿG äÉMÉ°ùŸG ∂dP »`a

.á«¡«aÎdG ≥aGôŸGh ,ájQÉéàdG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14865 Oó`©dG-2021 ôHƒàcCG 10 óMC’G
øWƒdGQÉÑNCG

»HO ƒÑ°ùcEG ô≤Ã ÊÉà°ùcÉÑdG ¢ù«FôdG ¬FÉ≤d ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ójGR øH ¿GóªM

 ¿ÉãëÑj ’ƒéfCG ¢ù«FQh ójGR øH óªëe

 ájQÉéàdG ácGô°ûdG IóYÉb õjõ©J kÉ«ØJÉg

øjó∏ÑdG ø«H ájOÉ°üàb’Gh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J 

 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y  ‹h  ¿É«¡f

 øe É«ØJÉg ’É°üJG âÑ°ùdG ¢ùeG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ƒ°ùæjQƒd πjƒfÉe hGƒL áeÉîa

 ábGó°üdG äÉbÓY .. ¬dÓN ÉãëH á≤jó°üdG ’ƒ‚CG

 ¥ÉaB’Gh ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdGh

 ídÉ°üŸG Ωóîj ÉÃ √ôjƒ£Jh √õjõ©àd á«∏Ñ≤à°ùŸG

.øjó∏Ñ∏d ácÎ°ûŸG

 ¢UôØdG  É°†jCG  ∫É°üJE’G  ∫ÓN  ¿ÉÑfÉ÷G  åëHh

 ájQÉéàdG  ácGöûdG  IóYÉb  õjõ©àd  IóYGƒdG

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  ájQÉªãà°S’Gh  ájOÉ°üàb’Gh

 É°ûbÉfh øjó∏ÑdG ≈∏Y ÒÿÉH Oƒ©j ÉÃ ’ƒ‚CGh

 ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒŸGh  ÉjÉ°†≤dG  øe  GOóY

.É¡fCÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh ’OÉÑJh ∑Î°ûŸG

3

øjó∏ÑdG ø«H á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdG IôFGO ™«°SƒJ á°ûbÉæe

»HO ƒÑ°ùcEG ô≤ªH »fÉà°ùcÉÑdG ¢ù«FôdG »≤à∏j ó°TGQ øH óªëe

ábQÉ°ûdG ºcÉëd á q«Mô°ùªdG áHôéàdÉH ¿É«ØàëJ áÑWôbh ójQóe

 .. »HóH ø«æWGƒªdG ¿Éµ°SEG ¿CÉ°ûH ó°TGQ øH óªëe äÉ¡«Lƒàd kGò«ØæJ

»°VGQC’G ∫OÉÑàd á°üæe ¥ÓWEGh á≤£æªdG ¢ùØæH øµ°ù∏d IóMGƒdG á∏FÉ©dG OGôaC’ ájƒdhC’G AÉ£YEG 

 πªY ≥jôa »≤à∏j óªëe øH Ωƒàµe

 ™∏£jh zÖFGô°†∏d ájOÉëJ’G áÄ«¡dG{

 É¡«a πª©dG ô«°S ≈∏Y

:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG 

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf »HO ºcÉM ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG

 áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQh á«dÉŸG ôjRh AGQRƒdG

 ™∏WGh ,áÄ«¡dG πªY ≥jôØH ,ÖFGö†∏d ájOÉ–’G

 É¡©jQÉ°ûeh ,áÄ«¡dG ‘ πª©dG Ò°S ≈∏Y √ƒª°S

 Iôªà°ùŸG  ôjƒ£àdG  äGóéà°ùeh  á«é«JGÎ°S’G

 ä’É› áaÉc ‘ É¡àª¶fC’ áÄ«¡dG É¡H Ωƒ≤J »àdG

.É¡∏ªY

 ‘  πª©dG  äÉ«dBGh  áÄ«¡dG  ô≤e  √ƒª°S  óq≤ØJh

 øH  óªfi  ‹É©e  Qƒ°†ëH  ,É¡eÉ°ùbCGh  É¡JGQGOEG

 ,á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh ,»æ«°ù◊G …OÉg

 áÄ«¡dG ΩÉY ôjóe ,ÊÉà°ùÑdG »∏Y ódÉN IOÉ©°Sh

 ,…QƒÿG  ¢ùfƒj  IOÉ©°Sh  ,ÖFGö†∏d  ájOÉ–’G

 ,º«à«dG ó°TGQ ó«©°S IOÉ©°Sh ,á«dÉŸG IQGRh π«ch

 ‘ á«fGõ«ŸGh  OQGƒŸG  ´É£≤d  óYÉ°ùŸG  π«cƒdG

.áÄ«¡dG äGQGOEG AGQóeh IQGRƒdG

 ‘ πª©dGh Oƒ¡÷G ∫òH á«ªgCG ≈∏Y √ƒª°S ócCGh

 »àdG  »eƒµ◊G πª©∏d Iójó÷G á«é¡æŸG QÉWEG

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡æY ø∏YCG

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

 √ƒª°S OÉb å«M ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM AGQRƒdG

 ,á«Yƒf á∏≤f ≥«≤– ¤EG »eƒµ◊G πª©dG áeƒ¶æe

 ôjƒ£àdG  õ«Ø–h ºYO ≈∏Y Ωƒ≤j kÉé¡f ï°SQh

.QÉµàH’Gh

 ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S ¬Lhh

 ÖFGö†∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG πªY ≥jôa Ωƒàµe ∫BG

 äÉeóÿG ôjƒ£J ≈∏Y πª©dG ájQGôªà°SG IQhö†H

 ,É¡«a á«dÉY IOƒL ≥«≤–h áÄ«¡dG ‘ áeó≤ŸG

 iDhôdG  ≥«≤ëàd  óMGƒdG  ≥jôØdG  ìhôH  πª©dGh

 QÉªãà°SÓd ¤hC’G á¡LƒdG ádhódG π©÷ ±GógC’Gh

.kÉ«ŸÉY ∫ÉªYC’Gh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G

 »FGò¨dG øeC’G ∞∏e ¿CG á°†HÉ≤dG IôgÉ¶dG ácöT

 ájƒdhCGh  IÒÑc  á«ªgCG  πãÁ  äGQÉe’G  ádhód

 ¬àjQGôªà°SEGh IÉ«◊G IOƒL áeGóà°SE’ á«°ù«FQ

.ádhódG ‘

 òæe  â°UôM  äGQÉe’G  ádhO  ¿EG  √ƒª°S  ∫Ébh

 äÉ«é«JGÎ°SEGh  iDhQ  ôjƒ£J  ≈∏Y  É¡°ù«°SCÉJ

 ≈∏Y πª©dÉH âªàgGh ∫ÉéŸG Gòg ‘ IôµàÑe

 É¡«æWGƒŸ »FGò¨dG øeC’G á«é«JGÎ°SEG ≥«≤–

 äÉØ°UGƒŸG  øª°V  É¡°VQCG  ≈∏Y  Úª«≤ŸGh

 äÉª¶æŸG  É¡JôbCG  »àdG  Ióªà©ŸG  á«ŸÉ©dG

.É¡JÉ«ª°ùe ±ÓàNG ≈∏Y á«dhódG

 π«îædG öüb ‘ √ƒª°S ¢SDhôJ ∫ÓN ∂dP AÉL

 á°†HÉ≤dG IôgÉ¶dG ácöT IQGOEG ¢ù∏› ´ÉªàLG

 ADQ / / "á°†HÉ≤dG" ácöT ∂∏à“ »àdG -

 ó«©°S ó«ª◊GóÑY ‹É©e Qƒ°†ëH - É¡æe 50  % 

 ËóN IOÉ©°Sh ácöû∏d ájò«ØæàdG áæé∏dG ¢ù«FQ

 øe  OóYh  ÜóàæŸG  ƒ°†©dG  »YQódG  ˆGóÑY

.IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh

 »æÑJ  ‘  ábÉÑ°S  âfÉc  äGQÉe’G  ádhO  ¿EG

 øe  óë∏d  IôµàÑe  äGQOÉÑeh  äÉ«é«JGÎ°SG

 äÉjó–h  QÉ©°SC’G  äÉÑ∏≤Jh  ñÉæŸG  äGÒ¨J

 2030  »ÑXƒHCG  ájDhQ  âfÉch  OGóeE’G  á∏°ù∏°S

 É¡≤∏WCG  »àdGh  »FÉŸGh  »FGò¨dG  øeC’G  ´É£b

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

 øe ¬ã«ãM ¬©HÉàÃh "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h

 IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  áë∏°ùŸG

 ™aGódG  áHÉãÃ  »g  2006  ΩÉY  ‘  »ÑXƒHCG

 êQÉÿG ‘ QÉªãà°SEÓd IôgÉ¶dG ácöûd »≤«≤◊G

 »æ‚  á∏eÉµàe  OGóeEGh  êÉàfEG  á∏°ù∏°S  AÉæHh

 äGQÉe’G  ádhO  ¿CG  √ƒª°S  ócCGh  .Ωƒ«dG  ÉgQÉªK

 áæµªŸG  ∫ƒ∏◊G ºgCG  OÉéjEG  ‘ ábÉÑ°S  âfÉc

 äÉeRC’G πX ‘ á«FGò¨dG äÉjóëàdG á¡LGƒŸ

 É¡JÉ«fÉµeEGh  É¡JGQób  õjõ©J  ∫ÓN  øe  ∂dPh

 É¡à°Vôa »àdG ´É°VhC’G ‘ Éª«°S ’ É¡à¡LGƒŸ

 ."19-ó«aƒc áëFÉL" É¡«∏Y
 á°†HÉ≤dG IôgÉ¶dG ácöT øeDƒJ : √ƒª°S ±É°VCGh

 ™e  ñÉæŸG  Ò¨J  É¡°VôØj  »àdG  äÉjóëàdÉH

 á◊É°üdG »°VGQC’G áMÉ°ùe ‘ ôªà°ùŸG ™LGÎdG

 ∂dòd áMÉàŸG √É«ŸG OQGƒe ¢übÉæJh áYGQõ∏d

 »FGò¨dG øeC’Gh √É«ŸG AÉ≤HEG ≈∏Y ¢Uô– »¡a

.É¡à«é«JGÎ°SG º«ª°U ‘

á°†HÉ≤dG IôgÉ¶dG ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôJ

 á«°ù«FQ ájƒdhCG πãªj »FGò¨dG øeC’G ∞∏e :ójGR øH ¿GóªM

äGQÉeE’G ádhód

 ¿Éµ°SE’G èeGôH ¿CÉH ø«æWGƒªdG ô°ûÑf :óªëe øH ¿GóªM

ó°TGQ øH óªëe øe Iôªà°ùe á©HÉàe πëe »g ¬JÉ°SÉ«°Sh

 áæjóªdG »HO π©éd ó°TGQ øH óªëe ájDhQ ó°ùéj èeÉfôÑdG

  ºdÉ©dG »a ¢û«©dGh πª©∏d π°†aC’G

 ∞∏àîe øª°V »HóH ø«æWGƒª∏d ºjôµdG øµ°ùdG ô«aƒJ 

 ™ªàée AÉæÑd á«°ù«FQ Iƒ£N ƒg á«©ªàéªdG íFGô°ûdG

 èàæeh »ë°U
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دبي ـ وام:

اأطلق���ت جامعة زايد مبادرة تعد الأوىل 

من نوعه���ا يف الدولة لتدريب عدد من 

الأ�سات���ذة واملوظفني وجعلهم موؤهلني 

ملعرف���ة واكت�ساف امل�س���اكل النف�سية 

الت���ي مير به���ا الطلبة، وه���و برنامج 

عاملي يطلق عليه ا�سم "مي�رس ال�سحة 

 ntalHealthFacilitator النف�سية" 
ي�سته���دف تعليم اأفراد من خارج قطاع 

ال�سحة النف�سية مبادئ الدعم النف�سي 

وذل���ك احتفاًء بيوم ال�سح���ة النف�سية 

العاملي امل�سادف ل� 10 اأكتوبر من كل 

عام.

ويه���دف برنام���ج "مي����رسرّ ال�سح���ة 

النف�سي���ة" الذي اأطل���ق يف �سنة 2015 
يف الولي���ات املتح���دة الأمريكية اإىل 

تدري���ب اأفراد من خ���ارج جمال الطب 

النف�س���ي عل���ى مه���ارات متكنهم من 

م�ساعدة الأ�سخا�ض امل�سابني باأمرا�ض 

اأو �سدمات نف�سية، وتوجيههم للإر�ساد 

والعلج، وذلك تلبية للحاجة املتزايدة 

على التوجيه والع���لج النف�سي حول 

العامل.

ويعد مركز الإر�س���اد الطلبي بجامعة 

زايد اأول مركز للإر�ساد النف�سي معتمد 

من قبل املجل�ض الوطني للم�ست�سارين 

/ التابع���ة  وال����رسكات  املعتمدي���ن 

NBCC/ يق���دم هذا النوع من التدريب 
لأ�سخا�ض خارج جمال ال�سحة النف�سية 

يف الدولة.

وي�سم التدريب برناجما مكثفا يتطرق 

فيه اإىل اأكرث امل�ساكل النف�سية انت�سارا 

وكيفي���ة التع���رف عليه���ا، اإىل جانب 

تركيزه���م على مب���ادئ العمل بنزاهة 

وطرق امل�ساع���دة وال�ست�سارة، واإحالة 

احلالت الت���ي تتطلب تدخل اأعمقا اإىل 

خمت�سني يف املجال.

وقالت الدكتورة من���ال �سالح � مر�سد 

نف�سي اأول و م�سوؤولة الربنامج:" نهدف 

من خ���لل تقدمي هذا الربنامج لأع�ساء 

اجلامع���ة، اإىل اإزالة الهال���ة املحيطة 

والأف���كار امل�سبق���ة الت���ي حتوم حول 

امل�س���اكل النف�سية، خا�س���ة املتعلقة 

بال�سباب يف الفرتة احل�سا�سة من العمر، 

وت�سجيعهم على طلب امل�ساعدة".

و ت�سيف: " لقد دربنا لغاية الآن 38 فردا، 

منهم 13 طالب���ا و طالبة، و25 اأ�ستاذا 

و موظفا، وبعد اإمت���ام التدريب اأ�سبح 

باإم���كان هوؤلء املتدرب���ني الذين �سار 

يطلق عليهم "مي�رسرّ ال�سحة النف�سية" 

التعرف على الطلبة والأ�سخا�ض الذين 

يحتاجون مل�ساع���دة نف�سية من خلل 

عمله���م اليومي باجلامع���ة، و بالتايل 

نكون قد و�سعنا نطاق فريقنا و جعلناه 

اأق���رب للطالب، كما اأن�ساأنا مكتبا اأطلق 

عليه م�سمى " م�رسوع اأ�سدقاء ال�سحة 

مكونا   ،Gatekeeper "النف�سي���ة
ي ال�سحة النف�سية  من عدد من مي����رسرّ

من الطلب���ة لكي يقدم���وا امل�ساعدة و 

التوجيه لأقرانهم، ب�سكل ب�سيط و اأقرب 

لهم كونه���م من نف�ض الفئ���ة العمرية 

و يت�سارك���ون الكثري م���ن الأفكار، و اإذا 

وجد اأحد مي����رسي ال�سحة النف�سية اأن 

اأحد الطلبة بحاج���ة ملتابعة خمت�ض 

يحوله لنا لتتم م�ساعدته ب�سكل دوري 

و اأعمق.".

ال�شارقةـ  وام:

ناق����ض جمل����ض عم���داء جامع���ة 

ال�سارق���ة ع���دداً م���ن املو�سوعات 

والق�ساي���ا يف خمتل���ف املجالت 

ودعم���ًا  والتعليمي���ة  البحثي���ة 

خلططه���ا ال�سرتاتيجية يف الرتقاء 

والتق���دم الدائم عل���ى كافة ال�سعد 

وامل�ستويات.

واأثنى الدكتور حميد جمول النعيمي 

مدي���ر اجلامعة خ���لل الجتماع �� 

ال���ذي عق���د موؤخ���را يف "ا�سرتاحة 

بخورفكان �� على اجلهود  ال�سحب" 

التي بذلته���ا اجلامعة خلل الفرتة 

املا�سية يف تطبي���ق نظام التعليم 

الدرا�سة  وانتظ���ام  امل���رن  الهجني 

والعم���ل باجلامعة خ���لل جائحة 

كوفيد � 19.

واأ�سار اإىل اأن ه���ذه اجلهود وفق ما 

ن�رسه اأح���دث التقارير والت�سنيفات 

ال�س���ادرة عن املوؤ�س�س���ات الدولية 

املخت�س���ة جعل���ت اجلامعة حتتل 

املرتب���ة الأوىل على م�ستوى الدولة 

واملرتب���ة ال� "281" بني اجلامعات 

العاملي  امل�ست���وى  عل���ى  النظرية 

اأك���ده موؤ����رس القتبا�سات  وهو ما 

البح���وث  م���ن  وال�ست�سه���ادات 

والدرا�س���ات العلمي���ة التي اأجريت 

يف جامع���ة ال�سارق���ة بالإ�ساف���ة 

اإىل حتقيقه���ا تقدم���ًا للمرتبة ال 7 

عاملًي���ا يف موؤ�رس النظ���رة الدولية 

للجامع���ة ومكانتها الدولية والذي 

ب���دا وا�سح���ا يف التن���وع الثقايف 

فيها  الدرا�سني  للطلبة  والجتماعي 

واأع�ساء هيئته���ا التدري�سية وكذلك 

تنوع البحوث امل�سرتكة مع كربيات 

اجلامع���ات العاملي���ة ون�رسها يف 

علمية  ودوريات  وجملت  موؤمترات 

مفهر�س���ة يف قاع���دة /�سكوب����ض/ 

الدولية.

وناق����ض جمل����ض عم���داء جامعة 

ال�سارقة املقرتح املقدم من الدكتور 

اأحمد ال�سم���اع عميد كلية الهند�سة 

واخلا����ض بنم���وذج تنظيم �ساعات 

التدري�سية  الهيئ���ة  لأع�ساء  العمل 

املبتك���ر والذي يرتك���ز على توزيع 

�ساع���ات العم���ل لع�س���و الهيئ���ة 

املناطة  امله���ام  وفق  التدري�سي���ة 

ب���ه ومهامه التدري�سي���ة والبحثية 

وخدمة اجلامعة واملجتمع.

كما ق���دم الدكت���ور �س���لح طاهر 

احل���اج نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون 

املجتم���ع تقري���راً تف�سيلي���ًا حول 

تنظي���م اجلامعة فعالي���ات الدورة 

ال�سارقة  ال�ساد�سة من جائزة غرفة 

للمبدعني وتطويره���ا خلل الدورة 

واملناف�سة  ال�سرتاك  لتتيح  احلالية 

فيها اأم���ام الطلب���ة والدار�سني من 

خمتل���ف اجلامع���ات العاملة على 

اأر�ض الدولة.

وق���دم الدكتور ديفي���د كارتر مدير 

مكتب ال�سرتاتيجية باجلامعة خطة 

والتحول  التغي���ري  نح���و  اجلامعة 

الرقم���ي والتكنولوجي يف جمالت 

التدري�ض والتعلم وال�ستدامة وبناء 

الهوي���ة وال�سمعة الدولية للجامعة 

من خ���لل جمموعة م���ن اخلطوات 

واملراح���ل املتعددة الت���ي �ست�سهم 

يف احلفاظ على و�سع اجلامعة يف 

م�س���اف اجلامع���ات املتقدمة على 

امل�ستويني الإقليمي والعاملي.

مرابطني  ط���ارق  الدكتور  وعر����ض 

مدير مكتب العلقات الدولية تقريراً 

مف�س���ًل ع���ن نتائ���ج الت�سنيفات 

اجلامعة  ا�ستطاعت  وم���ا  العاملية 

حتقيقه خ���لل املرحل���ة املا�سية 

ال�سرتاتيجية  التدوي���ل  وخط���وات 

كاف���ة  عل���ى  اتخاذه���ا  الواج���ب 

امل�ستويات م���ن اأجل ال�ستدامة يف 

النتقال النوعي اإىل مرحلة متقدمة 

يف تلك الت�سنيفات.
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اأخبارالوطن

دبي � وام:

ا�ست�ساف مقر الأمانة العامة ملجل�ض التعاون 

لدول اخلليج العربي���ة مبعر�ض اإك�سبو 2020 

دبي ندوة "اأف�سل ممار�س���ات الأداء التعليمي 

املتميز" التي نظمها مكت���ب الرتبية العربي 

لدول اخلليج.

واأدار الندوة �� الت���ي ح�رسها معايل الدكتور 

عبدالرحمن بن حممد العا�سمي املدير العام 

ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج اإىل جانب 

نخب���ة م���ن املتخ�س�سني �� الدكت���ور عي�سى 

�سالح احلم���ادي مدير املرك���ز الرتبوي للغة 

العربية لدول اخلليج ومقره ال�سارقة مب�ساركة 

جمموعة من املعلم���ني املتميزين احلا�سلني 

على العديد من اجلوائ���ز املحلية والإقليمية 

والدولي���ة يف الدول الأع�س���اء مبكتب الرتبية 

العربي لدول اخللي���ج يف عدة جمالت منها 

املجال الرتب���وي وجمال البح���وث الرتبوية 

امليدانية واخلدمة املجتمعية.

التج���ارب  اأف�س���ل  الن���دوة  وا�ستعر�س���ت 

واملمار�س���ات يف اأداء املعلم���ني املتميزي���ن 

يف امليدان الرتبوي م���ن خلل م�ساركتهم يف 

تلك اجلوائز التي ت�سته���دف الفئات املتميزة 

يف املي���دان وامل�ساهمة يف ن�رس ثقافة التميز 

بالإ�ساف���ة اإىل حتفي���ز وت�سجي���ع املعلمني 

وال�ستفادة من تلك اخلربات امل�ساركة.

وحر�ض مكتب الرتبي���ة العربي لدول اخلليج 

واأجهزت���ه م���ن خلل الن���دوة عل���ى تفعيل 

ال�ستفادة من برامج املكتب بالدول الأع�ساء 

ويف اإط���ار دوره الإقليمي واخت�سا�ساته على 

م�ستوى الدول الأع�ساء و�سمن اجلهود الرامية 

للهتمام باملعلم واحتفاًء به يف يوم املعلم 

العاملي.

ويف خت���ام الندوة كرم مع���ايل املدير العام 

ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج والدكتور 

عي�سى �سالح احلم���ادي املعلمني امل�ساركني 

بالن���دوة واإهدائه���م درع املكت���ب و�سهادات 

التقدي���ر عل���ى جهودهم املتمي���زة وعطائهم 

الفيا�ض يف امليدان الرتبوي.

»اأمانة التعاون« باإك�شبو 2020 دبي 

ت�شت�شيف ندوة اأف�شل ممار�شات 

الأداء التعليمي المتميز

جامعة زايد تطلق برنامج »مي�شر ال�شحة النف�شية« لتعليم اأفراد 

من خارج التخ�ش�ص مبادئ الدعم النف�شي

مجل�ص عمداء جامعة ال�شارقة يناق�ص الخطة 

التطويرية للعام الأكاديمي الحالي

دبي ـ وام:

قدمت فرقة كرييكي�ض املو�سيقية اأم�ض 

رق�سات ارجتالية من الفلكلور ال�سعبي 

املجري على من�سة البحر القريبة من 

�ساحة الو�سل يف موقع اإك�سبو 2020 

دبي �سمن العرو�ض املو�سيقية احلية 

املمتدة على مدى فرتة اإقامة احلدث 

الدويل. و ا�ستمتع ال���زوار باأداء مميز 

للفرقة التي تقدم اأعمال من املو�سيقى 

ال�سعبية املجرية املتاأثرة بعدة اأمناط 

فنية مثل اجلاز والروك اآند رول.

و قدم���ت الفرقة عددا من املقطوعات 

امل�ستلهمة م���ن املو�سيقى التقليدية 

املجرية.. وت�سم���ن برنامج العر�ض 

اأغنية اأداها قائد الفرقة جون بورفري 

على اإيقاع الأحلان املجرية.

فيما ا�سرتك اأحد الراق�سني مع عازف 

الكمان باأداء رق�سة جمرية فلكلورية 

نال���ت اإعجاب احل�س���ور وت�سفيقهم 

وتخللته���ا قفزات مهاري���ة وحركات 

اإيقاعية ارجتالية.

و قدمت الفرقة برنامج عر�ض متنوعا 

�سعبية  مو�سيقية  مقطوع���ات  �سمل 

اأ�سيلة م���ن مولودفا ظهر فيها تاأثري 

مو�سيقى اجلاز والفانك والبلقان.

و قدمت فرق���ة كرييكي�ض التي ت�سم 

خم�سة عازفني اأغنية من اأقدم موؤلفاتها 

بعنوان "املدينة" على اأحلان �رسقية 

و ا�س���رتك اأع�ساوؤه���ا يف الأداء على 

اآلت العود والكمان والفلوت والغيتار 

الكهربائي والدرامز.

و قال جون بورفري قائد الفرقة وعازف 

الفلوت: "هذه زيارت���ي الأوىل لدبي.. 

يف طفولت���ي كن���ت اأجم���ع الطوابع 

اخلا�سة بدولة الإمارات و ل يزال لدي 

حتى الآن اأكرث من األف طابع وهذا ما 

جعلني اأعرف كل الإمارات و اأحببتها 

منذ الطفولة".

رق�شات من الفلكلور المجري في اإك�شبو 

2020 دبي

اأبوظبيـ  الوحدة: 

وقع���ت القي���ادة العام���ة ل�رسطة 

اأبوظبي اتفاقية تعاون مع م�رسف 

لتقدمي خدمات  الإ�سلمي،  اأبوظبي 

م�رسفية متمي���زة تلبي متطلبات 

منت�سبي القي���ادة، ووقع التفاقية 

الل���واء خليف���ة حمم���د اخلييلي 

مدي���ر قط���اع املالي���ة واخلدمات 

ب�رسطة اأبوظبي، وعن بنك م�رسف 

اأبوظبي الإ�سلمي �سانديب �سوهان 

الرئي�ض التنفيذي مل�رسف اأبوظبي 

الإ�سلمي بالإنابة.

اللواء خليفة حممد اخلييلي  واأكد 

حر����ض �رسطة اأبوظبي على تعزيز  

التع���اون م���ع ال����رسكاء واإيجاد 

بيئ���ة متميزة يف جم���الت العمل 

امل�سرتك���ة، وف���ق نظ���م موؤ�س�سية 

 ، واله���داف  الأدوار  تكاملي���ة  و 

واأو�سح اأن التفاقي���ة تاأتي �سمن 

جه���ود �رسط���ة اأبوظب���ي الداعمة 

احلياة  جودة  لتح�سني  ملنت�سبيها 

وتقدمي اأف�س���ل اخلدمات ال�رسطية 

�سمن نطاق تعزي���ز قيم ال�سعادة 

والإيجابية للمتعاملني وال�ستفادة 

من خدمات م�رسفي���ة وفق اأف�سل 

املعاي���ري املهني���ة الت���ي يقدمها 

م�رسف اأبوظبي الإ�سلمي.

وذكر العقيد حممد ح�سني اخلوري 

رئي�ض جلنة الرعاية التجارية يف 

�رسطة اأبوظبي اأن توقيع التفاقية 

اأبوظب���ي وم�رسف  ب���ني �رسط���ة 

اأبوظبي الإ�سلمي ه���و ا�ستمرارية 

للتع���اون بني اجلهتني و ا�ستكماًل 

لعدة مبادرات �سابقة وناجحة.

اأبوظبي  واأ�س���اد بجهود م����رسف 

الإ�سلم���ي وفرق العم���ل  املميزة 

مو�سحًا اأنه من البنوك التي تقدم 

خدم���ات م�رسفي���ة وحل���ول دفع 

متط���ورة بتقني���ة متكاملة تواكب 

اأح���دث امل�سارف العاملية  تتوائم 

م���ع منظوم���ة العم���ل ال�رسط���ي 

والأمني واأنظمة �رسطة اأبوظبي.

�شرطة اأبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع »م�شرف 

اأبوظبي الإ�شالمي«

اأبوظبيـ  الوحدة:

وف���رت �رسكة اأبوظب���ي للخدمات 

ال�سحي���ة "�سح���ة" اأحدث علج 

ملر�سى الكتئ���اب، وذلك يف اإطار 

الطبية  والرعاية  الكبري،  الإهتمام 

املتمي���زة التي توليه���ا لل�سحة 

النف�سية لأفراد املجتمع.

وقالت الدكتورة ناهده نياز اأحمد، 

طبيب ا�ست�ساري الطب النف�سي، يف 

التابعة  عيادات املنطقة الو�سطى 

اإن  للخدمات العلجية اخلارجية، 

العلج اجلديد عب���ارة عن بخاخ 

ا�سكيتامني للأنف لعلج الكتئاب، 

وي�ستفيد من���ه املر�سى الذين مت 

"بالكتئاب  اإ�سابته���م  ت�سخي�ض 

املق���اوم للع���لج" اأو املر�س���ى 

الذين جرب���وا العديد من م�سادات 

الكتئ���اب واأمناط اأخرى من علج 

الكتئاب ومل ي�ستفي���دوا منها، اأو 

كانت ا�ستفادتهم ب�سيطة.

واأ�ساف���ت اأن بخ���اخ ا�سكيتامني 

للأن���ف، ع���لج جدي���د، ي�ستخدم 

طريق���ة عم���ل جديدة م���ن خلل 

خمتلفة  وم�ستقب���لت  م�س���ارات 

ع���ن تلك امل�ستهدف���ة من قبل يف 

العلج���ات التقليدية، ويعطى عن 

طري���ق الأنف يف العي���ادة حتت 

اإ�رساف طبي يف املواعيد املحددة. 

ا�سكيتامني  بخ���اح  اأن  واأو�سحت 

حقق نتائج ايجابية مهمة، واأظهر 

واأ�سهم يف تغيري  نتائج واع���دة، 

حي���اة مر�سى الكتئ���اب املزمن، 

للأف�سل ب�سكل كبري.

وحت���دث ع���دد م���ن املر�سى عن 

جتربتهم م���ع العلج يف من�ساآت 

�رسكة "�سحة"، وكيف اأ�سهم بخاخ 

ا�سكيتامني للأنف يف �سفائهم من 

اأبرزهم رجل يبلغ  الكتئاب، ومن 

من العم���ر 30 عام���ًا، عاطل عن 

العمل، لدي���ه تاريخ من ا�سطراب 

اكتئاب���ي كب���ري خ���لل ال�سنوات 

ال�س���ت املا�سي���ة، مل يتمكن من 

�سغ���ل اأي وظيفة، وكان يعاين من 

اإعاقة �سديدة يف جميع املجالت 

النف�سية والجتماعية. 

وقال اإن���ه جرب الأدوي���ة من كل 

فئات م�س���ادات الكتئاب وخ�سع 

الكهربائية،  بال�سدم���ات  للعلج 

ومل يك���ن ق���ادراً عل���ى معاجلة 

وزنًا  واكت�سب  اجل�سدي���ة،  �سحته 

زائ���داً ب�سب���ب من���ط حياته غري 

امل�ستق���ر، وبعد م���رور �سهر على 

بدء الع���لج بالإ�سكيتامني، حقق 

نتائ���ج ايجابية كب���رية، وبداأ يف 

والتوا�س���ل  الريا�س���ة  ممار�س���ة 

لأعماله  والتخطي���ط  الجتماعي 

الفعالة يف  وامل�سارك���ة  اجلديدة 

تربية اأطفال���ه ووتقدمي امل�ساعدة 

لزوجته.

»�شحة« توفر »بخاخ ا�شكيتامين لالأنف« 

لعالج الكتئاب
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865 
12 �أخبار و�إعالنات

�سرطة دبي تحقق 91٫1 % في موؤ�سر 

اإ�سعاد المجتمع وتكرم عددا من 

المتميزين وال�سركاء الخارجيين

المنتدى العربي للم�سوؤولية االجتماعية للموؤ�س�سات يناق�ش اال�ستدامة و ال�سمود بعد كوفيد 19

دبيـ  وام:

�سلطت الدورة التا�سعة للمنتدى العربي للم�سوؤولية 

ال�سبكة  نظمته  الذي  للموؤ�س�سات،  الجتماعية 

للموؤ�س�سات،  الإجتماعية  للم�سوؤولية  العربية 

حتت رعاية وزارة التغري املناخي و البيئة موؤخرا 

ال�سوء على مو�سوع "ال�ستدامة و ال�سمود بعد 

جائحة كوفيد 19.

�سهد املنتدى الذي مت تنظيمه بدعم جمموعة من 

الكيانات املحلية و الإقليمية و الدولية، ح�سور 

موؤ�س�سات  و  كيانات  من  �سخ�ص  من 400  اأكرث 

خمتلفة على م�ستوى الوطن العربي و خارجه، 

ح�سوريا و اإفرتا�سيا.

و قال املتحدث الرئي�سي للمنتدى ال�سيخ املهند�ص 

�سامل بن �سلطان بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ص 

راأ�ص  يف  املدين  الطريان  دائرة  رئي�ص  التنفيذي 

و  ر�سالة  اإن  الإفتتاحية،  كلمته  خالل  اخليمة 

حماور املنتدى و اأجندته تت�سح اأهميتها البالغة 

لكي تكون خمرجاته املتوقعة و تو�سياته مبثابة 

بو�سلة تدعم م�سارات التنمية امل�ستدامة القليمية 

و العاملية .

اأ�ساف ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي انه  و 

موؤ�س�سات  ا�ستعادة  �ستعتمد  الراهن  الوقت  يف 

القت�ساد و املجتمع على كيفية قدرتنا على اإعادة 

اعتمدناها  التي  الركائز  البناء على  و  ا�ستلهام 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة و التي تت�سمن 

و  املال  راأ�ص  اأي  عليها،  بنيناها  التي  الركائز 

و  العلوم  و  الب�رشية  املوارد  و  املادية،  القدرات 

التكنولوجيا، و التقنيات احلديثة، بحيث تتالئم و 

تتجاوب مع التطورات الراهنة و املقبلة. موؤكداً اأن 

ذات الطروحات قد تتعلق كذلك باأهمية ا�ستعداد 

موؤ�س�سات و قطاعات العمال يف كافة دول العامل 

التنمية  املحوري يف دعم م�سرية  لدورهم  نظرا 

امل�ستدامة العاملية.

و من جانبها قالت ال�سيدة حبيبة املرع�سي الرئي�ص 

للم�سوؤولية  العربية  لل�سبكة  التنفيذي  املدير  و 

يف  الوبائية  الآثار  اإن  للموؤ�س�سات  الإجتماعية 

انتعا�ص  �سيا�سات  تتطلب  العامل  اأنحاء  جميع 

ب�سكل  التفكري  لإعادة  ا�سرتاتيجية  و  اقت�سادية 

اأ�سا�سي يف الطريقة التي تتم بها اإدارة "الأمور" 

و لتعزيز الأعمال و القطاعات التي ت�ساعد على 

و  احلالية.  العاملية  التنمية  حتديات  مواجهة 

التا�سعة للمنتدى  الدورة  اأنه مت تنظيم  اأ�سافت 

العربي للم�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات بروؤية 

لتقدمي خارطة طريق متما�سكة لل�سيا�سات التي 

تتطلب ت�رشيعات و ا�سرتاتيجيات داعمة و متكاملة 

عرب الأهداف القت�سادية و الجتماعية و البيئية 

املتوافقة مع اأهداف التنمية امل�ستدامة، ففي حني 

اأن البتكار يف طريقه اإىل اأن ي�سبح الإ�سرتاتيجية 

التوجيهية للحكومات و ال�رشكات يف الكثري من 

دول العامل، فمن املهم فهم نطاق ال�سرتاتيجيات 

املبتكرة و الخرتاقات التكنولوجية لأنها ت�سلح 

لإعادة البناء و لإعادة ت�سميم الطريقة التي تعمل 

هناك  القت�سادية.  و  الجتماعية  اأنظمتنا  بها 

الرتكيز  علينا  يجب  التي  املجالت  من  الكثري 

عليها - لتغيري اأنظمتنا و اأمناط حياتنا و عاداتنا 

ال�ستهالكية ل�سمان م�ستقبل م�ستدام.

اإدارة  ـ مدير  ال�سويدي  وقال املهند�ص قي�ص بدر 

و  املناخي  التغري  وزارة  يف  املناخي  التغري 

تظل  ال�سعبة،  الأوقات  من  الرغم  "على  البيئة 

دولة الإمارات العربية املتحدة ثابتة يف التزامها 

باإعادة البناء ب�سكل اأف�سل.

ت�سكيل  تعيد  قد  قيمًا  درو�ًسا  الوباء  لقد علمنا 

طريقة عي�سنا و تفاعلنا مع البيئة".

اإيجابية،  م�ستقبلية  نظرة  "مع  قائاًل  اأ�ساف  و 

�سنوا�سل تعزيز دور القت�ساد الأخ�رش باعتباره 

حجر الزاوية يف النتعا�ص بعد الوباء، و ناأمل اأن 

تكون جتربتنا م�سدر اإلهام للعامل".

اأبوظبيـ  الوحدة:

»�ساعر  برنامج  حتكيم  جلنة  قابلت   

وعلى   ، العا�رش  مو�سمه  يف  املليون« 

مدى يومني، ال�سعراء املتواجدين يف دولة 

الكويت عرب تقنية الت�سال املرئي املبا�رش، 

من م�رشح �ساطئ الراحة يف اأبوظبي.

قال الأ�ستاذ �سلطان العميمي، مدير اأكادميية 

ال�سعر ع�سو جلنة حتكيم الربنامج، "اأول 

اأيام مقابلة الكويت كانت بداية طيبة، وعدد 

ال�سعراء كان كبرياً، م�ساركات خمتلفة من 

حيث النوع ومن حيث الكيف، وم�ستويات 

جميلة، و�سعراء ي�ساركون لأول مرة، و�سعراء 

�ساركوا يف موا�سم �سابقة".

اأعطت  "اللجنة  اأن  العميمي  واأ�ساف 

مالحظات على بع�ص امل�ساركات، وو�سحت 

بع�ص اجلوانب النقدية املتعلقة بالن�سو�ص 

يجازوا  مل  الذين  عدد  واأن  قدمت،  التي 

م�ستوى  اأن  يو�سح  وهذا  جداً،  قليال  كان 

امل�ساركني مر�سي وب�سكل جيد".

ع�سو  احل�سن،  غ�سان  الدكتور  واأو�سح 

كانت  جلنة  التحكيم  اأن  التحكيم،  جلنة 

يوجد  ل  يعني  خمتلفة،  م�ستويات  اأمام 

هو  من  هناك  واإمنا  ثابت  م�ستوى  هناك 

املتمكن و�ساحب التجربة القوية يف ال�سعر 

والق�سيدة التي حتتوي على كثري من الفنون 

و امل�ستوى الرفيع، م�سيفًا "يف نا�ص على 

قدهم" لأن هذه املرحلة هي مرحلة النتقاء 

ولذلك يتفاوت فيها ال�سعراء ما بني املح�سن 

واملجيد والإن�سان العادي.

وجهنا  نحن  "بالطبع  احل�سن  واأ�ساف 

من  فيها  مبا  الق�سائد  ونقدنا  توجيهاتنا 

ونبهنا  جماليات  من  فيها  ومبا  عيوب، 

الربنامج،  ر�سالة  ت�سل  اأن  اأجل  من  اإليها 

وهي تثقيف ال�سعراء وت�سويب ما يحتاج 

اإىل ت�سويب، ويف نف�ص الوقت الإ�سادة مبا 

حتويه الق�سائد من جماليات، من اأجل اأن 

تكون منوذجا لالآخرين".

جلنة  ع�سو  ال�سعيد،  حمد  ال�ساعر  واأكد 

من  دائًما  الكويت  حمطة  التحكيم،  اأن 

ال�سعراء،  املحطات املميزة من م�ستويات 

واقع  وهذا  النجوم  ُم�سدرة  الكويت  واأن 

وهم  املا�سية،  الت�سع  الن�سخ  يف  ع�سناه 

يوؤكدون يف الن�سخة العا�رشة اأحقيتهم يف 

التميز.

لجنة تحكيم »برنامج �ساعر المليون« تقابل �سعراء في دولة الكويت

دبيـ  وام:

تفقد �سعادة اللواء اأحمد حممد رفيع، م�ساعد القائد 

العام ل�سوؤون الإدارة يف �رشطة دبي، الإدارة العامة 

لإ�سعاد املجتمع، �سمن برنامج التفتي�ص ال�سنوي 

لالإدارات العامة ومراكز ال�رشطة، بح�سور العميد 

لإ�سعاد  العامة  الإدارة  مدير  �سهيل،  علي  خالد 

املجتمع، والعميد الدكتور �سالح احلمراين، نائب 

مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد 

بن �سليمان، مدير اإدارة الرقابة والتفتي�ص، والعقيد 

علي خلفان املن�سوري، نائب مدير الإدارة العامة 

لإ�سعاد املجتمع، وعدد من ال�سباط.

واطلع �سعادة اللواء رفيع على موؤ�رشات اأداء الإدارة 

العامة لإ�سعاد املجتمع، والتي ت�سمنت املوؤ�رش 

ن�سبة  حمققة  املجتمع،  لإ�سعاد  ال�سرتاتيجي 

العام املا�سي، يف حني حققت %97.6   %91.1

يف ال�سعادة الوظيفية لالإدارة العامة خالل العام 

املا�سي، و95.9% يف �سعادة ال�رشكاء، و91.6 يف 

ر�سا اأع�ساء نادي ال�سباط، و91.1% يف الر�سا عن 

املبادرات املجتمعية، ف�ساًل عن حتقيق 91.2% يف 

الر�سا عن ن�رش املعلومات العام املا�سي.

العالقات  اإدارة  اإح�سائيات  على  اطلع  كما 

املجتمعية للعام 2020 حيث وقعت �رشطة دبي 

�رشطة  �رشكاء  عدد  وو�سل  تفاهم،  مذكرة   193

من  العديد  على  موزعني  �رشيكًا   230 اإىل  دبي 

املجالت منها الأمني، اخلدمي، الإداري، املروري، 

وغريها من املجالت الأخرى، يف حني بلغ عدد 

املبادرات املجتمعية التي مت اعتمادها 23 مبادرة، 

بواقع مليون و5 اآلف و733 م�ستفيداً، بينما بلغ 

عدد املتطوعني 14 األفًا و199 متطوعا، والفر�سة 

التطوعية 654 فر�سة بواقع 85 األفًا و459 �ساعة 

تطوع، ومت تكرمي 43 متطوعًا نظراً حل�سولهم على 

على  التطوعية  ال�ساعات  عدد  الأوىل يف  املراكز 

الإدارات العامة واملراكز، وبلغ عدد زوار  م�ستوى 

متحف �رشطة دبي 7414 زائراً.

وا�ستمع اللواء اأحمد رفيع اإىل العتمادات يف اأدلة 

و�سيا�سة،  عمل  دليل   15 عددها  والبالغ  العمل 

اإىل جانب الطالع على اإح�سائيات اإدارة التوعية 

العام املا�سي 3056  الأمنية والتي قدمت خالل 

توعية  تعزيز  يف  لت�ساهم  توعوياً،  برناجمًا 

املجتمع بالظواهر ال�سلبية والأمنية.

كما ا�ستمع اإىل �رشح حول اأبرز نتائج اإدارة الهوية 

املوؤ�س�سية واملعار�ص، والتي اأطلقت نظام رعاية 

عمل  اآليات  وا�ستحدثت  والفعاليات،  الأن�سطة 

للرتويج ومن�سة ملجالت �رشطة دبي على تطبيق 

نب�ص، ودليل للت�سويق والقنوات الرقمية، كما اأطلقت 

العام املا�سي،  الإدارة 16 حملة ت�سويقية خالل 

و�ساركت يف 4 معار�ص وزارت 28 معر�سًا.

واطلع �سعادته على امل�ساريع التطويرية لالإدارة، 

واأف�سل  املجتمع،  اإ�سعاد  م�ستقبل  وا�ست�رشاف 

املخاطر،  وحتليل  واإدارة  العاملية،  املمار�سات 

وال�ستعداد للخم�سني �سنة القادمة.

نتائجها  الريا�سية  ال�سوؤون  اإدارة  وا�ستعر�ست 

لعام 2020، منها احل�سول على 122 جائزة يف 

و160  املا�سي،  العام  الريا�سية خالل  البطولت 

الأن�سطة  من  م�ستفيداً   4279 وا�ستفاد  ميدالية، 

الداخلية، يف حني بلغ عدد املمار�سني للريا�سة 

من مرتب القوة 15 األفا و422 �سخ�سًا، وبلغ عدد 

امل�ستفيدين من ا�ستخدام ال�سالت واملرافق خالل 

العام املا�سي 39 األفًا و196 �سخ�ساً، وبلغت ن�سبة 

تاأهيل الريا�سيني على م�ستوى القوة %45.35.

  اسم الرشكة :   نيو لينك للتجارة العامة  ش.ذ.م.م 
العنوان :    مكتب رقم 114 ملك الهام عبدالواحد حسن الرستامين، ديرة، مطار ديب الدويل 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1078927  رقم الرخصة   656150        

 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  :  5-10-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-10-5

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 ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 

 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

الرتفيهية ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي  النارية  الدراجات  لتأجري  اسبارتان      / لتصفية رشكة 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   6-10-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-10-6  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  براكرن لالسثامر
العنوان :  مكتب 0902 ملك عبدالحميد احمد قاسم صديقي ، املركز التجاري الثاين، بر ديب  . 

الشكل القانوين :  رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ..م
رقم القيد بالسجل التجاري   1389370   رقم الرخصة   751267       

 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  :   6-10-2021    تاريخ تصديق القرار:    2021-10-6

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 ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : ليفانستايل العقارية    ش.ذ.م.م 
العنوان :    مكتب رقم 807 ملك محمد خلفان خرباش املري، بيزنيس باي، الخليج التجاري 

الشكل القانوين :  رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري   1391678   رقم الرخصة   581079       

 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  :   6-10-2021    تاريخ تصديق القرار:    2021-10-6

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 ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة :   راسيلسميث انرتناشيونال للتجارة العامة ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 1805 ملك السندس للعقارات، بر ديب، برج خليفة

 الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1107644    رقم الرخصة 681391        

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون ، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
:  15-9-2021 وعىل من لديه أي  القرار  تاريخ تصديق     2021-9-15    : القرار  تاريخ   
-A-3401  الكائن يف  مكتب رقم املعني يف مكتبه  التقدم إىل املصفي  أو مطالبة  اعرتاض 

، هاتف 3215355  04  االول  التجاري  املركز  بر ديب،  8B-3401 ملك سعيد سهيل سعيد 
فاكس: 3215356 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة :  ريدوود لخدمات ادارة املنشآت رشكة الشخص الواحد ش.ذ.م.م 
B العنوان : مكتب رقم 1501 اىل 1507 ملك شيخ مني الخليج التجاري، استدامة

الشكل القانوين :  رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري   1361674     رقم الرخصة  813645        

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : فتحيه لطفي محاسبون قانونيون، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :    4-10-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-10-4

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
فاكــــــــــس:   04  5576629 هاتف   ، التجاري  الخليج  محمود  رضا  حميد  ملك   701
5576629 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   مطعم باش وماش  ش.ذ.م.م 
العنوان :    محل رقم sh01 ملك معصم محمد معصم جمعه الفاليس، ام سقيم الثالثة  

الشكل القانوين :  رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري   1443466   رقم الرخصة   849109       

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 1443466 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  :6-10-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-10-6  

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 ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  وبتعيني  العامة ش.ذ.م.م   للتجارة  لينك  نيو   / لتصفية رشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  5-10-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-10-5

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

الرتفيهية ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي  النارية  الدراجات  لتأجري  اسبارتان      / لتصفية رشكة 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   6-10-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-10-6  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / براكرن لالسثامر   وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة 

محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   6-10-2021    تاريخ تصديق القرار:    2021-10-6

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / ليفانستايل العقارية  ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   6-10-2021    تاريخ تصديق القرار:    2021-10-6

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون  
 العنوان:مكتب رقم                              ملك سعيد سهيل سعيد بر ديب، املركز التجاري 

االول

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة / راسيلسميث انرتناشيونال للتجارة العامة 

ش.ذ.م.م   وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :    15-9-2021   تاريخ تصديق القرار :  15-9-2021 وعىل من لديه أي اعرتاض 

أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان أعاله هاتف 3215355  04 

فاكس: 3215356 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: فتحيه لطفي محاسبون قانونيون
  العنوان:   مكتب 701 ملك حميد رضا محمود الخليج التجاري

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /  ريدوود لخدمات ادارة املنشآت رشكة الشخص الواحد ش.ذ.م.م  وبتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :    4-10-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-10-4

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 5576629 04 فاكس: 5576629 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / مطعم باش وماش  ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :6-10-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-10-6  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

�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
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
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

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

 A-3401- 8B - 3401

نموذج اإعالن الن�شر
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل 
.م.ح.  ش  ريتايل  لوتس  املالك:   / التسجيل 

ذ.م.م 
التجارية  العالمة  بيانات  لتسجيل  طلب 

REDFOX
بتاريخ:      353367 بــالــرقــم:  ــة  ــودع امل

14/6/2021
بيانات االولوية 

باسم :  لوتس ريتايل ش.م.ح.ذ.م.م 
منطقة  الحمراء  الصناعية  املنطقة  الشهداء،  طريق   ، كومباس  بني   : املوطن 
امييل    378191 الربيد  صندوق   ,043922664 فاكس:   043922665 هاتف  حرة 

lotus@lotusretailsports.corn
القدم  ولباس  املالبس   25 بالفئة:  الواقعة  الخدمات  أو  السلع  لتمييز  وذلك 

وأغطية الرأس. 
وصف العالمة: شكل ثعلب باللون األحمر واسفله عبارة RED FOX باللون 

االبيض وخلفية سوداء.
 االشرتاطات

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

الإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400 
فاك�س: 024488201
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لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

�إعالنات
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد- اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد- اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد- اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد- اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد- اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد- اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد- اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد- اإدارة العالمات التجارية
 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد- اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد- اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد- اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد- اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد- اإدارة العالمات التجارية

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

مدة  تجديد  طلب  بنرش   

التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية:

املودعة بالرقم: 163825

  باسم: يونيليفر يب ال يس

وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال ،  مرسيسايد ، إنجلرتا.

واملسجلة تحت الرقم: 163825 بتاريخ: 2013/04/07  

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :3

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2021/10/16 وحتى تاريخ: 2031/10/16 

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 66652 
نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة14

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865 
�إعــالنات

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

الأحد 10 اأكتوبر 2021-العـدد 14865

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
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 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
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 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
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 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد- اإدارة العالمات التجارية

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية
نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر
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نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد
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 وزارة القت�صاد
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 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر
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اأبوظبي -الوحدة:

نظم احتاد الإم���ارات لألعاب القوى حما�رضات 

افرتا�صية عرب تطبيقيات الإت�صال املرئي، وذلك 

يف اإط���ار اجله���ود احلثيثة والكب���رة من قبل 

جمل�س الإدارة برئا�ص���ة الدكتور حممد عبداهلل 

امل���ر ، رئي�س جمل����س اإدارة الحت���اد لتعزيز 

جاهزي���ة الأطق���م التحكيمية ورف���ع م�صتوى 

الكفاءة والإعداد متهيداً لنطالق املو�صم اجلديد 

للعب���ة ، اإذ عقدت الور�ص���ة الأوىل عرب برنامج 

»مايكرو�صوفت تيمز« وقدمه���ا الدكتور رجاء 

عبدالرزاق الكعبي ، ع�صو جلنة احلكام وتطرقت 

اإىل م�صابقات املي���دان وامل�صمار بالإ�صافة اإىل 

القوانني وامل�صتجدات يف حتكيم »اأم الألعاب«. 

وقاد املحا����رض الدويل واخلبر البحريني علي 

يا�صني املحا�رضة التن�صيطية الثانية عن طريق 

برنامج » زووم » وت�صمنت م�صابقات امليدان 

وامل�صم���ار وامل�صي ، بالإ�صاف���ة اإىل البطولت 

الت���ي تقام داخ���ل ال�ص���الت وال�صباقات على 

الطريق واخرتاق ال�صاحية. 

و�صبق���ت املحا����رضات الإفرتا�صي���ة والدورات 

التن�صيطية لالأطقم التحكيمية ، اجتماعًا عقده 

علي خمي�س البدواوي ، رئي�س جلنة احلكام يف 

احت���اد الإمارات لألعاب القوى مع اأع�صاء جلنة 

احلكام ، حيث بحث معهم التح�صرات اخلا�صة 

بالإعداد والتجهيزات املرتبطة بانطالق املو�صم 

اجلدي���د وحثهم عل���ى ال�صتفادة م���ن اجلهود 

التي ي�صطلع به���ا جمل�س اإدارة احتاد الإمارات 

لألع���اب الق���وى يف توفر جمي���ع املعطيات 

التي ت�صاعدهم عل���ى اأداء ر�صالتهم التحكيمية 

عل���ى الوجه امل����رضف واملطل���وب خا�صة اأن 

املحا�رضي���ن امل�صاركني يف جتهيزهم يتميزون 

بخربات ميدانية وحتكيمية كبرة. 

و�صدد الب���دواوي على الدور ال���ذي ي�صطلع به 

جمل����س اإدارة احت���اد الإم���ارات لألعاب القوى 

يف و�ص���ع جميع الرتتيب���ات التي متهد لعك�س 

ال�صورة امل�رضفة ع���ن ريا�صة اأم الألعاب خالل 

الفرتة القادم���ة وبلوغ الأه���داف املرجوة من 

ال�صرتاتيجية املحددة لتاأكيد احل�صور املتميز 

للعب���ة على جميع امل�صتوي���ات ، مو�صحًا اأنه 

�صيتم التفاق م���ع مراكز متخ�ص�ص���ة لتاأهيل 

و�صقل حكام األعاب القوى وفق اأف�صل املمار�صات 

التي تقودهم اإىل الأداء التحكيمي اجليد.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17
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الأولمبي الأردني يطمح لتجاوز نظيره 

ال�سوري في غرب اآ�سيا

اتحاد الإمارات لألعاب القوى يعزز 

جاهزية الأطقم التحكيمية 

 يلتق���ي منتخ���ب الأردن الأوملبي 

اليوم الأحد مناف�ص���ه ال�صوري، يف 

الدور ن�ص���ف النهائي لبطولة غرب 

اآ�صي���ا حتت 23 عام���ا، املقامة يف 

ال�صعودية، حي���ث يطمح ملوا�صلة 

انت�صارات���ه اأمال يف بل���وغ امل�صهد 

النهائي.

وكان منتخ���ب الأردن ق���د ح�ص���م 

تاأهل���ه كبطل للمجموع���ة الأوىل، 

بعدما جم���ع "6" نقاط من فوزين 

على الكويت واليمن، بذات النتيجة 

"2-1"، فيما خ�رض لقاءه الأول اأمام 
تاأهل منتخب  "0-1"، بينما  ُعمان 

�صوري���ا كاأف�صل ثان عن املجموعة 

الثالثة.

و�صيواجه الفائز من الأردن و�صوريا، 

املتاأهل من لقاء ال�صعودية والعراق.

وتب���دو موازي���ن الق���وى متكافئة 

ب���ني الفريق���ني، واإن كان���ت الكفة 

متيل ل�صال���ح الأردن ن�صبيا، حيث 

ميتلك لعبني يتمتعون باجلاهزية 

الفنية والبدنية، وي�صكلون الأعمدة 

ال���دوري  يف  لفرقه���م  الرئي�صي���ة 

املحلي.

ويعترب الإرهاق التحدي الأبرز الذي 

يواج���ه اأحمد هاي���ل، املدير الفني 

ملنتخ���ب الأردن، وهو الذي ا�صطره 

لإح���داث تغي���رات جذرية يف كل 

بهدف  املجموعات،  دور  مباري���ات 

تفادي ا�صتنزاف قدرات لعبيه.

يف املقابل، ل يعاين منتخب �صوريا 

من نف����س الإرهاق، حيث مل يخ�س 

�ص���وى مبارات���ني يف املجموع���ة 

الثاني���ة، بحكم تواجد 3 فرق فيها، 

بخ���الف مناف�صه الأردين الذي لعب 

3 لقاءات.

ويعتمد منتخب الأردن ب�صكل كبر 

على انطالق���ات خالد زكريا وخالد 

�صياحني، يف منت�صف امللعب، كما 

يعول على �رضعة عمر هاين واأمني 

ال�صناين���ة يف الأطراف، فيما ُيتوقع 

اأن يلع���ب حممد عبد املطلب خلف 

املهاجم يزن النعيمات.

اأما منتخ���ب �صوريا، الذي فاز على 

اأم���ام  البحري���ن "4-1"، وخ����رض 

"0-2"، في���ربز من���ه  ال�صعودي���ة 

يو�ص���ف حمم���د وعل���ي الب�صماين 

وم�صطف���ى جني���د وحمم���د الرتك 

وحممد ريحانية واأمين عكيل.

 ل متلك الإمارات تاريخًا كبراً، على �صعيد 

بط���ولت كاأ�س العرب للرجال، ومل ت�صارك 

�ص���وى يف ن�صخ���ة واحدة م���ن 9 بطولت 

عربية اأقيمت منذ ع���ام 1963، وكان ذلك 

يف الن�صخ���ة ال�صابعة عام 1998 يف قطر، 

واحتل فيها "الأبي����س" الإماراتي، املركز 

الرابع بفوز وحيد، و3 خ�صائر.

ورغم النتائج ال�صعيف���ة ل�"الأبي�س" يف 

م�صاركت���ه العربية الوحي���دة على �صعيد 

املنتخب الأول، اإل اإن ال�صقيقني عبد ال�صالم 

وعبد الرحيم جمعة، جنحا يف لفت الأنظار 

خالل تلك البطولة، لتكون نقطة انطالقهما 

نحو النجومية يف الكرة الإماراتية.

ومت الدفع بعبد ال�صالم، وكان عمره وقتها 

21 عاما، يف املباراة الأوىل التي خ�رضها 

املنتخ���ب الإمارات���ي )0-1( م���ن �صقيقه 

املغربي، وقدم اأداًء جيدا يف و�صط امللعب، 

حتت قي���ادة املدرب الربتغ���ايل كارلو�س 

كرو����س، املدير الفني احل���ايل للمنتخب 

امل�رضي.

ويف املب���اراة الثاني���ة اأم���ام املنتخ���ب 

ال�ص���وداين، لع���ب جمع���ة ال�ص���وط الأول 

كامال، وغادر امللعب مطلع ال�صوط الثاين، 

و"الأبي�س" منت�رضا بهدف دون مقابل، قبل 
اأن يدرك ال�صوادني���ون التعادل، ثم ينجح 

"الأبي�س" يف ت�صجل 3 اأهداف يف اآخر 10 

دقائق، ليفوز الماراتيون )1-4(.

املجموعة  الإمارات���ي  املنتخ���ب  وت�صدر 

الثالثة، ليتاأهل للقاء املنتخب القطري يف 

الدور قبل النهائي، ويف تلك املباراة التي 

خ�رضها "الأبي����س )1-2(، مل ي�صارك عبد 

ال�ص���الم، ولكن �صارك عب���د الرحيم، وكان 

عمره وقتها 19 عاما، لتدعيم خط الدفاع.

ويف اآخ���ر مباريات الإم���ارات يف البطولة 

لتحديد املركزين الثال���ث والرابع، والتي 

خ�رضتها اأمام املنتخب الكويتي )1-4(، مت 

الدفع بعبد ال�صالم، منذ الدقيقة 36، عندما 

كان "الأبي�س" متقدما بهدف دون مقابل.

وعق���ب نهاي���ة البطولة العربي���ة، كانت 

النطالق���ة احلقيقة لل�صقيقني يف املالعب 

الإماراتية، ليعي�س عب���د ال�صالم 19 عاما 

م���ن التاألق يف �صف���وف اأندي���ة الوحدة 

واجلزي���رة والظفرة خالل الفرتة من 1997 

اإىل 2016، م���ع خو�س 112 مباراة دولية 

مع منتخب بالده من 1997 اإىل 2010.

    اأما عب���د الرحيم، ف�صارك مع املنتخب 

الإمارات���ي يف 116 مب���اراة دولية، منها 

27 مب���اراة يف الت�صفي���ات الآ�ص�����يوية 

املوؤه�لة لكاأ�س العامل، ولعب اأي�صا لنف�س 

اأندية �صقيق���ه، ويعمل حاليا مديرا لفريق 

الظفرة، فيما ي�رضف عبد ال�صالم على فريق 

الوحدة.

كاأ�س العرب بداية رحلة تاريخية لل�سقيقين جمعة مع الإمارات

�سلطجي و�سكوحي اأبرز عمالقة �سوريا في كاأ�س العرب
ترتق���ب جماهر كرة الق���دم بطولة كاأ�س 

العرب نهاي���ة ال�صهر املقبل يف قطر، بعد 

اأن حظيت باهتمام ورعاية الحتاد الدويل 

"فيفا". وتقام الن�صخة العا�رضة بالدوحة 
خالل الفرتة من 30 نوفمرب/ت�رضين الثاين 

وحتى 18 دي�صمرب/كانون اأول املقبلني.

ون�صتعر�س  يف هذا التقرير، رحلة حرا�س 

مرم���ى املنتخب ال�صوري، الذين لعبوا يف 

البطولة:

اعتمد ن�صور قا�صيون يف الن�صخة الأوىل من 

البطولة العربية عام 1963 على احلار�س 

الراحل حممود رزق، الذي �صارك يف الفوز 

برباعية نظيف���ة عل���ى الأردن والكويت، 

قبل اأن ي�صاه���م يف النت�صار الثالث على 

ح�ص���اب لبنان )3-2(، قبل اأن يخ�رض اأمام 

تون�س )1-0( ويحتل الو�صافة.

ويف ن�صخ���ة 1966، تاأل���ق الراحل فار�س 

ا�صتثنائي، وانهالت عليه  �صلطجي ب�صكل 

الإ�صادات طوال البطولة ودون مناف�س.

ال�صلطج���ي خا����س 5 مباري���ات، وخرج 

ب�صباك نظيفة اأم���ام اليمن )7-0( وليبيا 

يف التعادل ال�صلبي، ولبنان )1-0(، وتلقى 

هدفا من فل�صطني يف فوز �صوريا برباعية، 

قبل اأن متنى �صباكه بهدفني يف اخل�صارة 

اأمام العراق بالنهائي.

ويف الن�صخة اخلام�صة عام 1988، خا�صت 

اإ�صالم  �صوريا البطول���ة باحلار�س ولي���د 

وخرج ب�صباك نظيفة اأمام الكويت )0-1(، 

كما �صارك يف التعادل مع اجلزائر )1-1(، 

ويف الفوز على البحرين )2-1(، واخل�صارة 

اأمام الأردن بهدفني.

ويف مواجه���ة م����رض بن�ص���ف النهائي، 

تعر�س اإ�صالم لالإ�صاب���ة يف الدقيقة 30، 

بينما كان التعادل ال�صلبي م�صيطرا على 

املواجهة، لتبداأ رحلة تاألق مالك �صكوحي 

يف البطول���ة، عندم���ا قاد �صوري���ا للفوز 

بركالت الرتجيح.

ووا�صل �صكوح���ي تاألقه يف النهائي اأمام 

الع���راق، رغ���م اخل�ص���ارة بالرتجيح بعد 

التعادل 1/1.

وبقي ال�صكوحي اأ�صا�صيا يف ن�صخة 1992 

الت���ي احت�صنتها �صوري���ا، وخرج ب�صباك 

نظيف���ة يف الفتتاح اأمام فل�صطني )0-0(، 

وتلقى هدفا من �رضبة جزاء يوم التعادل 

1/1 م���ع ال�صعودية، قب���ل اخل�صارة اأمام 

م�رض يف ن�صف النهائي بركالت الرتجيح 

بعد التعادل ال�صلبي.

وا�صتقبل���ت �صب���اك ال�صكوحي هدفني يف 

مب���اراة حتديد املركزي���ن الثالث والرابع 

اأمام الكويت، عندما خ�رضت �صوريا )1-2(.

ن�صخ���ة 1998 �صه���دت الأداء الأقل جودة 

حلرا����س املرمى ال�صوري���ني يف البطولة، 

فتلق���ى عبد الفتاح عبد الق���ادر 3 اأهداف 

و�صامل بيطار مثلها.

عب���د الفتاح كان احلار�س ي���وم اخل�صارة 

اأم���ام م����رض )2-1(، كما تلق���ى هدفا يف 

ال�صوط الثاين اأم���ام الكويت عندما دخل 

بدي���ال ل�صامل بيطار ال���ذي تلقى 3 اأهداف 

يف ال�صوط الأول لتلك املباراة التي انتهت 

برباعية كويتية نظيفة.

طالب عي�ص���ى ال�صعدون، مدرب املح���رق البحريني، 

اإدارة النادي ب�رضورة اإقام���ة مع�صكر حملي يف اأحد 

الفنادق قبل موقعة الكويت الكويتي، يف نهائي كاأ�س 

الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم.

وي�صت�صي���ف املح���رق، خ�صمه الكوي���ت يف النهائي 

القاري، يوم 20 اأكتوبر/ت�رضين اأول احلايل على ا�صتاد 

املحرق.

وقال م�ص���در: "اإدارة املحرق بداأت خطواتها الر�صمية 

لدخ���ول الفريق يف مع�صكر تدريبي مغلق، حيث يبداأ 

قبل 3 اأيام من النهائي".

واأ�ص���اف: "�صيكتفي املحرق بخو�س تدريبات حملية 

مغلق���ة بعيدا ع���ن اأ�صواء الإعالم، ول���ن يخو�س اأي 

مواجه���ة ودية خ���الل الفرتة املقبل���ة، خ�صية وقوع 

الالعب���ني يف اإ�صابات حترمهم م���ن خو�س النهائي 

املرتقب".

واأمت: "طل���ب ال�صعدون ب�ص���اأن املع�صكر، �صوف تلبيه 

اإدارة النادي، حيث عملت على حتديد املوقع، و�صيتم 

ح�صمه يف اليومني املقبلني".

ال�سعودية تفلت من انتكا�سة عرب اآ�سيا 

في الت�سفيات
 خيم���ت النتائ���ج ال�صلبي���ة على 

الت�صفيات  العربية، يف  املنتخبات 

الآ�صيوية املوؤهل���ة لنهائيات كاأ�س 

العامل 2022، حتى الآن.

فقد ف�صلت جميعا يف حتقيق الفوز 

والثالثة،  الثاني���ة  اجلولتني  خالل 

الذي  ال�صعودي  املنتخب  با�صتثناء 

وا�ص���ل م�صرت���ه املمي���زة، واأحلق 

الهزمي���ة ب�صيفه الياب���اين )0-1(،  

اخلمي�س.

ومتكن الأخ�رض م���ن ح�صد 9 نقاط 

حتى الآن، حمتال املركز الثاين يف 

املجموع���ة الثاني���ة، بينما تراجع 

ال���ذي حقق  العم���اين،  املنتخ���ب 

مفاج���اأة مدوي���ة يف اجلولة الأوىل 

بتغلب���ه عل���ى الياب���ان، ليتجرع 

هزميتني متتاليتني اأمام ال�صعودية 

واأ�صرتالي���ا، ويتجمد ر�صيده عند 3 

نقاط يف املركز الرابع.

ويتذيل املنتخب ال�صوري املجموعة 

الأوىل بنقط���ة واحدة، وياأتي اأمامه 

املرك���ز  يف  العراق���ي  املنتخ���ب 

اخلام����س، بنقطتني فقط، وهو نف�س 

ر�صيد الإمارات ولبنان.

وما زالت جميع املنتخبات العربية 

يف املجموعة الأوىل تطمح لتحقيق 

انت�صاره���ا الأول، بينم���ا تعق���دت 

فر�صه���ا يف ال���دور احلا�ص���م م���ن 

الت�صفيات، بعد مرور 3 جولت.

مع�سكر مغلق للمحرق قبل موقعة الكويت

مدرب عمان: قلة الخبرة وراء الخ�سارة من اأ�ستراليا
اأرجع الكروات���ي برانكو اإيفانكوفيت����س، مدرب �صلطنة 

ُعمان خ�صارة فريق���ه )3-1( اأمام اأ�صرتاليا يف ت�صفيات 

اآ�صي���ا املوؤهلة لكاأ�س العامل لك���رة القدم 2022 اإىل قلة 

اخلربة.

ورفعت اأ�صرتاليا ر�صيده���ا اإىل 9 نقاط من 3 انت�صارات 

يف �ص���دارة املجموع���ة الثانية من ال���دور الأخر من 

الت�صفيات، متفوق���ة بفارق الأهداف عن ال�صعودية التي 

متلك نف�س الر�صيد بع���د فوزها )1-0( على اليابان يف 

جدة، اخلمي�س املا�صي.

وجتم���د ر�صيد ُعمان عن���د 3 نقاط يف املرك���ز الرابع، 

مت�صاوي���ة مع اليابان �صاحبة املرك���ز الثالث وال�صني 

�صاحب���ة املركز اخلام�س التي ف���ازت 3-2 على فيتنام 

متذيلة الرتتيب بدون نقاط �صمن اجلولة الثالثة.

وقال اإيفانكوفيت�س يف ت�رضيحات اأبرزها موقع الحتاد 

الآ�صي���وي على الإنرتنت اأم�س الأول اجلمعة "عانينا من 

م�صكلة كبرة اأمام اأ�صرتاليا وهي قلة اخلربة التي اأحدثت 

الفارق بني الفريقني. اأ�صرتاليا متتلك لعبني من اأ�صحاب 

اخلربة يلعبون يف بطولت الدوري الكربى يف العامل".

اأطلق الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم، عرب موقعه الر�صمي، م�صاءاأم�س 

الأول اجلمعة، حملة الت�صوي���ت على فريق ال�صهر، عن �صبتمرب/

اأيلول املا�صي، لأندية غرب اآ�صيا.

ولف���ت اأنظار اجلماه���ر اللبنانية م�صاركة �صب���اب ال�صاحل يف 

ال�صتفت���اء، وهو الذي يت�صدر الدوري املحل���ي حاليا بر�صيد 7 

نقاط، بعد 3 جولت.

واأبدى مدير نادي �صباب ال�صاح���ل، ح�صني فا�صل، �صعادته بهذا 

الختيار يف ت�رضيح م�صيفًا: »التواجد يف هكذا قائمة يعد اإجنازا 

نوعيا بحد ذاته، ويعك�س عمل وتطور الفريق ب�صكل ملحوظ«.

و�صمت القائم���ة اأي�صا كال من: الحتاد ال�صعودي، الرمثا الأردين، 

العني الإماراتي، الوحدة ال�ص���وري، ال�صد القطري، �صباب اخلليل 

الفل�صطيني، القوة اجلوية العراقي، نفط الو�صط العراقي. 

وتنته���ي فرتة الت�صويت ع�رض الثنني املقبل، على اأن ُيعلن ا�صم 

الفائز عرب املوقع الر�صمي لالحتاد الآ�صيوي لكرة القدم.

�سباب ال�ساحل 

اللبناني يزاحم 

كبار اآ�سيا على لقب 

ال�سهر



حقق فريق خورفكان فوزاً �صعبًا على 

�صيفه الوح���دة 3-2، اأم�س الأول ، يف 

ذهاب الدور الأول مل�صابقة كاأ�س رابطة 

املحرتفني لكرة القدم التي اأقيمت يف 

ا�صتاد �صقر بن حممد القا�صمي بنادي 

يف  الفريقان  و�صيلتق���ي  خورف���كان، 

الإياب يف 26 ال�صهر اجلاري.

وتعت���ر اخل�ص���ارة الأوىل للوحدة يف 

خمتلف بطولت املو�صم اجلاري، بينما 

ه���و النت�ص���ار الثالث عل���ى التوايل 

تاألق  املب���اراة  و�صهدت  خلورف���كان، 

اإ�صماعيل مطر من جانب الوحدة وكل 

من اأ�صام���ة ر�صيد واإ�صماعيل احلمادي 

وفالح وليد من خورفكان.

وكان التهديد احلقيقي الأول عن طريق 

لعب خورف���كان الرازيل���ي روفائيل 

دودو، عندم���ا �صدد ك���رة قوية ارتدت 

من القائ���م بعد جملة هجومية قادها 

اإ�صماعيل احلم���ادي وبلم�صة تكتيكية 

بعدها فرط الرازيل���ي بيدرو بفر�صة 

النفراد مبرم���ى خورفكان، عندما فقد 

الكرة ل�صالح املدافع حمدان البارود.

وردت عار�صة الوحدة مرة اأخرى كرة 

�صدده���ا الرازيلي دوغال����س ويليام، 

و�صج���ل خورفكان ه���دف ال�صبق عن 

طريق خليفة مب���ارك يف الدقيقة 35، 

عندما غمز الكرة براأ�صه يف ال�صباك.

ولعب الوحدة ب�10 لعبني منذ الدقيقة 

42 بعد تعر����س فار�س جمعة للطرد 

للعرقل���ة من الالعب املنفرد دوغال�س 

داخل منطق���ة اجلزاء، ليح�صل الن�صور 

عل���ى �ربة ح���رة مبا����رة �صددها 

العراق���ي اأ�صامة ر�صي���د داخل املرمى 

م�صجاًل الهدف الثاين 45+1، بعد كرة 

قوية وارتطام الك���رة باأحد املدافعني 

ليتغري اجتاهها نحو ال�صباك.

و�صجل لع���ب خورفكان ف���الح وليد 

هدف فريقه الثال���ث )54( بعد هجمة 

قادها ا�صماعيل احلم���ادي تبادل بها 

الكرة مع الرازيلي دودو، قبل اأن ت�صل 

اىل فالح ولي���د الذي �صددها قوية اىل 

�صباك را�صد علي، ومت مراجعة الهدف 

من قبل تقنية الفيديو لكن القرار كان 

هدفًا �صحيحًا.

ط�شقند  ــ وام :

 فاز املهند�س ال�صي���خ �صامل بن �صلطان 

العربي  الحتادي���ن  رئي����س  القا�صم���ي 

الحتاد  برئا�صة  للمب���ارزة  والإمارات���ي 

الآ�صيوي للمبارزة عن جدارة وا�صتحقاق، 

وذل���ك بعد اأن تفوق يف النتخابات التي 

جرت اأم�س الأول  يف العا�صمة الأوزبكية 

ط�صقن���د وح�صل عل���ى 24 �صوتًا، مقابل 

14 �صوتا ملناف�صه ال�صنغافوري فران�ص�س 

كوجن.

جاء ذلك عل���ى هام�س اجتماع اجلمعية 

العمومي���ة لالحت���اد الآ�صي���وي والت���ي 

ح�رها ممثل���ون ل� 38 دول���ة اآ�صيوية 

ب�ص���كل مبا����ر اأو عر تقني���ة الإت�صال 

املرئي.

و�صهدت العا�صم���ة الأوزبكية »ط�صقند« 

تظاه���رة حب ودع���م من اأغل���ب الدول 

الأع�صاء امل�صاركة يف الجتماع ملر�صح 

الإم���ارات املهند����س ال�صي���خ �صامل بن 

�صلطان القا�صم���ي عر فيها ممثلو الدول 

الأع�ص���اء ع���ن حبهم وتقديره���م لدولة 

الم���ارات، ومر�صحيه���ا وثقتهم يف فوزه 

ويف عطائ���ه ويف قدرته على قيادة دفة 

الحتاد الآ�صي���وي اإىل اآفاق رحبة يتطلع 

لها اجلميع.

افتتحت  العمومي���ة قد  وكانت اجلمعية 

اأعماله���ا بكلم���ة م���ن رئي����س الحتاد 

الأوزبك���ي ر�صتم رحمان���وف رحب فيها 

مبمثلي الدول الأع�صاء ..موؤكدا اأن جميع 

الحت���ادات الآ�صيوية تنظر اإىل بداية عهد 

جديد للمب���ارزة الآ�صيوية يف ظل حر�س 

جمي���ع ال���دول الأع�صاء عل���ى الرتقاء 

باملبارزة الآ�صيوية.

بعد ذلك قدم���ت روزين بوح�صن القائمة 

باأعمال رئي�صة الحتاد الآ�صيوي بالنابة 

- بع���د خل���و املن�صب بوف���اة الرئي�س 

الراحل الفلبين���ي �صيل�صو داري - تقريرا 

الدورة النتخابية املا�صية  اإجنازات  عن 

والت���ي �صه���دت العديد م���ن الفعاليات 

الريا�صية وجن���اح الحتاد بالتعاون مع 

الحت���ادات الأهلية يف و�ص���ع املبارزة 

الآ�صيوي���ة يف مكان���ة مرموق���ة متثلت 

يف احل�ص���ول على العديد م���ن الألقاب 

الأوملبية لأبناء القارة ال�صفراء.

وتوجه املهند�س ال�صيخ �صامل بن �صلطان 

القا�صمي رئي�س الحتاد الآ�صيوي اجلديد 

يف كلم���ة ل���ه بال�صك���ر جلمي���ع الدول 

الأع�ص���اء على ثقتهم ودعمهم له ..موؤكدا 

اأن هذا الدعم هو حجر الزاوية الذي ا�صتند 

اإليه عند تقدمه للرت�صيح.

واأ�ص���ار ال�صي���خ �صامل القا�صم���ي اإىل اأن 

الإمكاني���ات الهائلة املادي���ة والب�رية 

للق���ارة الآ�صيوي���ة ت�صج���ع دوما على 

العمل الدوؤوب على ا�صتغالل هذه املوارد 

لتطوير الريا�ص���ة الآ�صيوية ب�صفة عامة 

وريا�صة املبارزة على وجه اخل�صو�س.

ووعد رئي�س الحتاد اجلدي���د باأن ت�صهد 

الف���رتة املقبل���ة يف عه���ده طف���رة غري 

م�صبوق���ة تتمثل يف انتظ���ام م�صابقات 

الحت���اد الآ�صي���وي، وجت���اوز التحديات 

وتطوير جميع عنا�ر اللعبة، والهتمام 

بالن�صئ وال�صباب كونهم م�صتقبل اللعبة، 

بالإ�صافة اإىل التو�ص���ع يف دعم وتطوير 

ريا�صة امل���راأة، وذلك م���ن خالل خطط 

وبرامج مدرو�صة م���ن قبل خراء اللعبة 

والعم���ل اجلاد على تنفي���ذ تلك اخلطط 

..موؤك���دا اأنه اعتب���اراً من الي���وم �صيبداأ 

تاريخ جديد للمب���ارزة الآ�صيوية حافال 

بالطموحات والنجاحات.

ويف ت�ريحات���ه ال�صحفية التي اأعقبت 

الفوز .. اأه���دى املهند�س ال�صيخ �صامل بن 

�صلطان القا�صمي رئي�س الحتاد الآ�صيوي 

اجلديد ه���ذا الفوز اإىل القي���ادة الر�صيدة 

لدولة الإم���ارات، ويف مقدمتهم �صاحب 

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

رئي����س الدولة »حفظ���ه اهلل« و�صاحب 

ال�صمو ال�صي���خ حممد بن را�صد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب ال�صمو 

ال�صي���خ حممد ب���ن زاي���د اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�صلح���ة، واإخوانه���م اأ�صح���اب ال�صمو 

ال�صيوخ اأع�صاء املجل�س الأعلى لالحتاد 

ح���كام الإم���ارات الذي���ن مل يبخلوا يف 

تقدمي الدعم والرعاية لأبناء الإمارات يف 

كافة املجالت حتى اأ�صبحوا يف مقدمة 

ال�صفوف يف جمي���ع املحافل واملنا�صب 

الريا�صية العاملية، م�ص���ريا اإىل اأن تبوء 

اأبناء الإمارات للمنا�ص���ب الدولية لي�س 

ولي���د اللحظة بل هو نت���اج عمل دوؤوب 

ل�صن���وات طويلة من الدعم م���ن القيادة 

الر�صي���دة، وال�صعب العظي���م الذي يوؤكد 

يومًا بعد ي���وم على مكانت���ه العاملية 

املرموقة بني الدول.

وعر القا�صمي عن �صعادته اأي�صا بالفوز 

باملن�ص���ب كونه اأول عربي يفوز مبن�صب 

رئا�صة الحتاد الآ�صي���وي للمبارزة الأمر 

الذي ي�صلت���زم معه بذل املزيد من اجلهد 

لرفع���ة املبارزة الآ�صيوي���ة يف املرحلة 

املقبلة.

وقدم القا�صمي �صكره اإىل اللجنة الأوملبية 

الوطنية والهيئة العامة للريا�صة لدعمهم 

امل�صتمر له خالل م�صوار النتخابات التي 

و�صفه���ا باأنها مل تك���ن �صهلة، واإن كلمة 

ال�ر يف الف���وز بها كان الإرث احل�صاري 

والإن�صاين للدول���ة احلبيبة وعطاء اأبناء 

زاي���د للعامل والذين ه���م دومًا حمل ثقة 

اجلميع .

وهناأت الدكتوره هدى املطرو�صي الأمني 

الع���ام لحت���اد املب���ارزة ع�ص���و الوفد 

امل�صارك مبوؤمتر الحتاد الآ�صيوي بط�صقند 

املهند�س ال�صيخ �صامل بن �صلطان القا�صمي 

بالفوز الذي و�صفته باأنه جاء عن جدارة 

وا�صتحق���اق .. وو�صفت النتخابات التي 

اأجريت باأنها كانت تظاهرة حب واحرتام 

وثقة م���ن اأبناء الق���ارة الآ�صيوية لدولة 

المارات ول�صخ�س املهند�س ال�صيخ �صامل 

القا�صم���ي، م�صرية اإىل اأن ما ي�صاعف من 

ال�صع���ادة اأن الفوز لي�س وليد ال�صدفة بل 

جاء ع���ن جدارة وا�صتحقاق وبفارق كبري 

من الأ�ص���وات عن اأق���رب مناف�صيه وهو 

ما يوؤكد اأن ثق���ة الحتادات الآ�صيوية يف 

مر�صحي دولة الإمارات كبرية.

واأك���دت املطرو�ص���ي اأن املهند�س ال�صيخ 

�صامل بن �صلط���ان القا�صمي �صيكون خري 

ممثل لي�س للمبارزة الإماراتية فح�صب بل 

لكل الريا�صيني بدولة الإمارات.

دبي-الوحدة:

وقع نادي �صباب الأهلي اتفاقية 

�راك���ة ا�صرتاتيجية، مع �صلطة 

دب���ي للمناط���ق القت�صادي���ة 

الراع���ي  لتك���ون  املتكامل���ة، 

الذهبي للفريق الأول لكرة القدم 

2022-2021، ومبوجب  ملو�صم 

التفاقي���ة �صيتم و�ص���ع �صعار 

الراعي اجلديد على ظهر قمي�س 

الفريق.

 وج���رى التوقيع على التفاقية 

والتي متت���د ملو�صم واحد وذلك 

مبق���ر �صلط���ة دب���ي للمناطق 

بح�صور  املتكاملة،  القت�صادية 

املدير  الزرعوين  الدكتور حممد 

الع���ام ل�صلط���ة املنطقة احلرة 

مبط���ار دب���ي "داف���زا" وه�صام 

جمل�س  ع�صو  القا�ص���م  عبداهلل 

الأهلي طالل  اإدارة نادي �صباب 

رئي�س  نائب  ال�صنقيط���ي  اأحمد 

جمل����س اإدارة قط���اع اللعاب 

اجلماعية والفردي���ة وعدد من 

امل�صوؤول���ني م���ن كال الطرفني، 

كما تواجد خالل مرا�صم التوقيع 

لعبا الفريق الأول، قائد الفريق 

نا�ر  ماجد  املرم���ى  وحار�س 

والالعب يحيى الغ�صاين.

وتاأت���ي ه���ذه اخلط���وة �صمن 

�صب���اب  ن���ادي  ا�صرتاتيجي���ة 

التعاون  الأهل���ي، ملد ج�ص���ور 

التي  الوطنية  املوؤ�ص�ص���ات  مع 

ت�صتهدف دعم القطاع الريا�صي، 

الأدوار  تكام���ل  اط���ار  ويف 

ب���ني املوؤ�ص�ص���ات الريا�صي���ة 

والقت�صادية يف �صبيل الرتقاء 

راية  ورفع  الوطنية،  باجنازاتنا 

دولة الإمارات العربية املتحدة 

يف املحافل الريا�صية.

الدكتور حممد  من جهته ع���ر 

الزرعوين املدي���ر العام ل�صلطة 

املنطق���ة احل���رة مبط���ار دبي 

برعاية  فخره���م  ع���ن  "دافزا" 
ن���ادي �صب���اب الأهل���ي، وقال: 

الأهلي  �صب���اب  ن���ادي  "يعتر 
اأح���د الأندية الأجن���ح والأ�صهر، 

مكانته  تعزي���ز  ا�صتط���اع  وقد 

كفريق بارز يف القارة الآ�صيوية 

وعلى امل�صت���وى املحلي، ومبا 

اأن ن���ادي �صباب الأهلي هو اأحد 

الأندي���ة الريا�صية ذات القاعدة 

الدولة،  الأو�صع يف  اجلماهريية 

نفخر باأن نك���ون اأحد �ركائه 

ال�صرتاتيجني والداعمني لتعزيز 

اأهداف���ه وطموح���ات جماهريه 

والنتائج  البط���ولت  ل�صتدامة 

امل�رفة".

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة

الريا�ضةالأحد 10 اأكتوبر 2021 �� الع�دد 14865 

اأبوظبي ــ وام:

 تنظم جلنة اجلودو املحلية بالحتاد الإماراتي 

برئا�صة �صع���ادة حممد بن ثعلوب الدرعي دورة 

�صقل وتاأهيل لعداد حكام ومدربي اجلودو يومي 

15 و 16 اأكتوبر اجلاري يف نادي ال�صارقة مبنطقة 

احلزانة بالتعاون مع نادي ال�صارقة الريا�صي.

ويحا����ر يف تلك الدورة احلك���م الدويل اأحمد 

�صليمان البلو�صي به���دف التعريف مب�صتجدات 

لوائ���ح وقوان���ني التحكيم وما ط���راأ عليها من 

تعديالت من قبل الحتاد الدويل للعبة، وذلك من 

خالل عدد من املحا����رات النظرية والعملية، 

خا�صة اأنه �صيتم تطبيق تلك التعديالت اعتبارا 

م���ن بطولة كاأ�س الحتاد لالأ�صب���ال والنا�صئني 

الت���ي ينظمها الحتاد ب�صالة ن���ادي خورفكان 

ي���وم اجلمعة املوافق 22 اأكتوبر يف اأول تد�صني 

الريا�صي اجلديد  لفعاليات وم�صابقات املو�صم 

لعام 2021 / 2022 .

واأكد حممد جا�صم اأمني ال����ر امل�صاعد رئي�س 

جلنة اجلودو للن�ص���اط املحلي اأن دورة ال�صقل 

والتاأهي���ل �صت�صهم يف دعم خطط واإ�صرتاتيجية 

الحتاد خالل املرحلة القادمة التي تهتم بفرق 

ومنتخب���ات املراح���ل ال�صني���ة املختلفة، واأن 

فر�صة الت�صجيل للم�صارك���ة يف الدورة متاحة 

للجميع وفقا ل�روط ال�صرتاك.

من جانب اآخر اطماأن �صعادة حممد بن ثعلوب 

الدرع���ي رئي�س الحتاد على انه���اء الرتتيبات 

الالزمة لب���دء مو�صم اجل���ودو يف ثوبه اجلديد 

جتاوبًا م���ع برامج الحت���اد واهتمامه بقطاع 

املراحل ال�صنية، خا�ص���ة الإعداد لبطولة اليوم 

الوطني التي تقام يوم 3 دي�صمر املقبل ب�صالة 

نادي خورفكان على م�صتوى الأ�صبال والنا�صئني 

وال�صباب �صمن برنامج مو�صم اجلودو الذي ميتد 

حتى مايو 2022.

ووجه رئي�س احت���اد امل�صارعة واجلودو ال�صكر 

اإىل رئي�س واأع�صاء جمل�س اإدارة نادي ال�صارقة 

الريا�صي عل���ى التعاون امل�صتمر يف ا�صت�صافة 

وتنظيم عدد من برام���ج وفعاليات الحتاد مبا 

ي�صب يف م�صلحة اللعبة وينعك�س يف النهاية 

على املنتخبات الوطنية.

دورة �شقل وتاأهيل 

لحكام ومدربي الجودو 

ت�شت�شيفها ال�شارقة

18

خورفكان يلحق بالوحدة اأول خ�شارة 

في المو�شم

�شالم بن �شلطان القا�شمي يفوز برئا�شة االتحاد 
االآ�شيوي للمبارزة

�شلطة دبي للمناطق االقت�شادية المتكاملة راع ذهبي ل�شباب االأهلي 

منتخبنا الوطني لك���رة القدم مل يفقد فر�صته 

يف التاأه���ل اإىل نهائيات كاأ����س العامل 2022، 

واإن الفر�ص���ة لتزال قائمة، رغم اخل�صارة ب�0-

1 اأم���ام اإيران اأول من اأم�س، يف اجلولة الثالثة 

�صمن ت�صفيات اآ�صيا للمونديال عن املجموعة 

الأوىل.

و�ص���ددوا عل���ى اأن التاأهل ممك���ن لكن ب�صبعة 

�روط عل���ى املدرب الهولندي مارفيك اللتزام 

بها يف الف���رتة املقبلة، خ�صو�ص���ًا بعد الأداء 

املخي���ب اأمام اإيران. ويحت���ل املنتخب املركز 

الثالث بنقطتني، وتت�ص���در اإيران بت�صع نقاط، 

مقاب���ل �صبع نقاط لكوري���ا اجلنوبية الثانية، 

ونقطتني ل���كل من لبن���ان والع���راق، ونقطة 

ل�صورية الأخرية.

وتتمث���ل ال����روط ال�صبعة يف تغي���ري الفكر 

والطريق���ة والأ�صل���وب احلايل ال���ذي ينتهجه 

مارفي���ك، واإح���داث تغي���ريات يف الت�صكيل���ة 

الأ�صا�صية، م���ن ذلك الدفع بتيغ���ايل اأ�صا�صيًا 

اإىل جان���ب علي مبخ���وت، ومعاجلة الأخطاء 

والثغ���رات الدفاعية، خ�صو�صًا يف التعامل مع 

الكرات العالية، وتغيري طريقة اإعداد املنتخب، 

والتي تعتمد حالي���ًا على جتهيز الالعبني يف 

اأنديتهم وعدم خو����س مباريات ودية، بجانب 

ح�صد م���ا ل يقل ع���ن 18 نقط���ة، والفوز يف 

املباري���ات على الأر�س بدءاً م���ن لقاء العراق 

يف 12 اجلاري، وكذل���ك الت�صميم على التاأهل 

كاأول اأو ث���اين املجموعة ولي����س الثالث كما 

يريد مارفيك.

و�صي���ع املنتخب فر�صًا مهم���ة يف لقاء اإيران، 

كما ج���اء الهدف من خطاأ م���ن احلار�س علي 

خ�صيف.

وقال مدرب املنتخب الوطني ال�صابق، الدكتور 

عبداهلل م�صفر اإن »مدرب املنتخب اأهدر فر�صة 

التاأهل ال�صه���ل وبات يبحث ع���ن الأ�صعب«، 

يف اإ�ص���ارة اإىل رغب���ة امل���درب بالتاأه���ل من 

خالل املرك���ز الثالث. وقال م�صف���ر اإن التاأهل 

ممك���ن، خ�صو�صًا مع تبقي �صبع مباريات، لكن 

تغيريات مهمة يجب على مارفيك القيام بها.

واأ�ص���اف: »التري���رات التي ذكره���ا مارفيك، 

بك���ون منتخب اإيران هو الأف�صل، مل يكن يجب 

اأن ت�ص���در منه، خ�صو�ص���ًا اأنه مقبل على لقاء 

اآخر اأم���ام العراق بعد اأي���ام«. و�صدد على اأن 

»املنتخب لديه اأف�صل مما �صاهدناه يف مباراة 

اإي���ران، وباإمكان���ه ال�صع���ود اإىل كاأ�س العامل 

وتعوي�س هذه اخل�صارة لكن بفكر خمتلف عن 

احلايل الذي يتعامل به املدرب«. وقال اإن من 

اأهم الأمور التي يج���ب ت�صحيحها فنيًا، نظام 

الإعداد والتجهي���ز، واأل ي�صع املنتخب املركز 

الثالث هدف���ًا له، وا�صتغ���الل املباريات التي 

ُتقام على اأر�صه.

وقال مدير فريق الن�ر ال�صابق، املحلل الفني، 

خالد عبي���د، اإن املنتخب لع���ب مباراة جيدة 

اأم���ام اإي���ران، وكان هناك ط���رد م�صتحق على 

اأحد لعب���ي اإيران، لكن احلك���م تغا�صى عنه. 

وق���ال: »تفا�صيل ب�صيطة ت�صببت يف اخل�صارة، 

وعلينا الفوز يف املبارات���ني املقبلتني. و�صدد 

على �رورة ال�صتفادة من لقاء العراق املقبل، 

بالفوز ورفع ال���روح املعنوية لالعبني، م�صيداً 

باإ�راك تيغايل يف ال�صوط الثاين اأمام اإيران«.

ب���دوره اأك���د م���درب الو�صل وم�صاع���د مدرب 

املنتخب �صابقًا ح�ص���ن العبدويل، اأن »التاأهل 

ممكن، ويحتاج اإىل جمه���ود وعمل«. وقال اإن 

الأداء الذي قدم���ه املنتخب يف املباراة اأعطى 

انطباع���ًا جيداً رغم النتيجة املخيبة. واأ�صاف: 

املنتخ���ب كان جي���داً وخل���ق �صخ�صية ميكن 

البناء عليها. وقال اإن الفوز على العراق �صيعيد 

املنتخب اإىل �صلب املناف�صة، كما �صدد على اأن 

املركز الثالث يظ���ل خياراً مهمًا، لكن الأولوية 

للتاأهل كاأول اأو ثاٍن.

ال�روط وهي

1- تغي���ري الفك���ر والطريق���ة والأ�صلوب الذي 

ينتهجه مارفيك.

2- اإح���داث تغي���ريات يف الت�صكيلة الأ�صا�صية 

من ذلك الدفع بتيغ���ايل اأ�صا�صيًا بجانب علي 

مبخوت.

3- معاجلة الأخطاء والثغرات الدفاعية.

4- تغيري طريقة اإعداد املنتخب احلالية.

5- ح�صد 18 نقطة على الأقل.

6- الت�صمي���م على التاأهل كاأول اأو ثاٍن، ولي�س 

الثالث فقط.

7- الف���وز يف املباريات املتبقية على الأر�س، 

بدءاً من لقاء العراق املقبل.

عدة �شروط تحافظ على فر�شة »منتخبنا« في 
التاأهل للمونديال

في اإنجاز جديد لريا�ضة الإمارات ..
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