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:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ájOÉ–’G  áÄ«¡dG  IQGOEG  ¢ù∏›  ™∏WG  

 …òdG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ájhƒædG  áHÉbô∏d

 ‘  äGóéà°ùŸG  ôNBG  ≈∏Y  GôNDƒe  √ó≤Y

 ábÉ£∏d  ácGôH  á£ëŸ  ™HQC’G  äGóMƒdG

.ájhƒædG

 á≤∏©àŸG  äGóéà°ùŸG  ¢Vô©à°SG  Éªc

 áÄ«¡∏d  ¢û«àØàdGh  áHÉbôdG  èeÉfÈH

 á£ëŸG  øe  2  IóMƒdGh  1  IóMƒdG  ‘

 πMGôe  ≈∏Y  ´ÓW’G  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 ” »àdGh 2 IóMƒ∏d áØ∏àîŸG äGQÉÑàN’G

 êÉàfE’  á«æWƒdG  áµÑ°ûdÉH  GôNDƒe  É¡£HQ

.AÉHô¡µdG

 ¿ƒ©HÉàdG  ¿ƒª«≤ŸG  ¿ƒ°ûàØŸG  Ωƒ≤jh

 äÉ«∏ªY  AGôLEÉH  á£ëŸG  ‘  áÄ«¡∏d

 ¤EG  áaÉ°VEG  áYÉ°ùdG  QGóe  ≈∏Y  á«°û«àØJ

 ≥≤ëà∏d Ú«aÉ°VEG Ú°ûàØe áÄ«¡dG ∫É°SQEG

 äÉÑ∏£àŸÉH  πMGôŸG  áaÉc  ΩGõàdG  øe

.áÄ«¡∏d á«HÉbôdG

 íæe ≈∏Y ´ÉªàL’G ∫ÓN ¢ù∏éŸG ≥aGhh

 IRÉ«ëH ≥∏©àJ á°üNQ ábÉ£∏d IGƒf ácöT

 ‘ ájhƒædG OGƒŸG π≤fh øjõîJh ∫hGóJh

 ábÉ£∏d  ácGôH  á£ëŸ  áãdÉãdG  IóMƒdG

.ájhƒædG

 á«é«JGÎ°SG  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG  ¢ûbÉf  Éªc

 øe  IÎØ∏d  áª«à«dG  á©°ûŸG  QOÉ°üŸG

 ¢ù°SC’G  Oó–  »àdGh  2026  ≈àM  2021

 øe  ájÉbƒ∏d  á«æWh  äÉÑ«JôJ  ™°Vƒd

 ™≤J »àdGh á©°ûŸG QOÉ°üŸG øe ´É©°TE’G

 "  `H  áahô©ŸGh  »HÉbôdG  ¥É£ædG  êQÉN

." áª«à«dG á©°ûŸG QOÉ°üŸG

 çÉëHCÓd  ‹hódG  ¿hÉ©àdG  ∫É›  ‘h

 ≈∏Y  IQGOE’G  ¢ù∏›  ≥aGh  äÉ°SGQódGh

 »°ùfôØdG  ó¡©ŸGh  áÄ«¡dG  ÚH  á«bÉØJG

 ájhƒædG  áeÓ°ùdGh  ´É©°TE’G  øe  ájÉbƒ∏d

 ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  ¿hÉ©àdG  ójóéàd

 ´höûŸG  ¿hÉ©àdG  Gòg  πª°ûjh  á«æØdG

 ôFÉ¶ædG  ácôM  êPÉ‰  á°SGQód  »ãëÑdG

.á«∏ëŸG áÄ«ÑdG ‘ á©°ûŸG

 ádhO  ó©à°ùJ  ..  iôNCG  á«MÉf  øeh

 -  ¢ùµØfƒc  øjô“  áaÉ°†à°S’  äGQÉeE’G

 á«dhódG  ádÉcƒdG  ¬ª¶æJ  …òdGh  ‹hódG  3

 ácGôH" ¿GƒæY â– ó≤©jh ájQòdG ábÉ£∏d

.…QÉ÷G ôHƒàcCG 27 h 26 »eƒj "äGQÉeE’G

 á«dhO áª¶æeh ádhO 170 øe ÌcCG ∑QÉ°ûJh

 IQGOE’G  ¢ù∏›  ´ÓWEG  ”h  øjôªàdG  ‘

 »àdG á«°ù«FôdG äÉÑjQóàdG äÉLôfl ≈∏Y

 á∏°UGƒàe  áYÉ°S  36  IóŸ ìÉéæH  äó≤Y

 áÄ«¡dG  ácQÉ°ûÃ  »°VÉŸG  ô¡°ûdG  ‘

.ájhƒædG áHÉbô∏d ájOÉ–’G

 ƒg äÉÑjQóàdG øe »°ù«FôdG ±ó¡dG ¿Éch

 ‘ ÉgQhO AGOCG  ≈∏Y áÄ«¡dG IQób QÉÑàNG

 π«©ØàdG ∫ÓN øe ájhƒædG ÇQGƒ£dG ádÉM

 ™HÉàdG  ÇQGƒ£dG  äÉ«∏ªY  õcôŸ  πeÉµdG

.É¡d

 â–  á«°ù«FôdG  äGÒ°†ëàdG  äó≤Y  óbh

 ÇQGƒ£dG IQGOE’ á«æWƒdG áÄ«¡dG øe ±GöTEG

 »HÉbôdG QÉWEÓd É≤ahh çQGƒµdGh äÉeRC’Gh

 ájhƒædG  áHÉbô∏d  ájOÉ–’G  áÄ«¡∏d

 øe  IOÉØà°ùŸG  ¢ShQódG  ≥«Ñ£J  ºà«°Sh

 øjôªàdG  πÑb  á«°ù«FôdG  äGÒ°†ëàdG

.ìÉéæH √ò«ØæJ ¿Éª°†d

:ΩGh-»HO

 ∫BG  ójGR  øH  ∞«°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ≥jôØdG  QGR  

 ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿É«¡f

 ∫BG  ójGR  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°Sh  á«∏NGódG

 É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f

 "»HO 2020 ƒÑ°ùcEG" ¢Vô©e ºª¡dG ÜÉë°UC’

.ñƒ«°ûdG øe OóY Éª¡≤aGôj

 øe  OóY  IQÉjR  ≈∏Y  Éªgƒª°S  ¢UôMh

 ºî°†dG  çó◊G  ‘ ácQÉ°ûŸG  ∫hódG  áëæLCG

 ™æ°Uh  ∫ƒ≤©dG  π°UGƒJ"  QÉ©°T  â– ΩÉ≤ŸG

 áëæLCG ¬JÉÑæL ÚH º°†j …òdGh "πÑ≤à°ùŸG

 äÉ°ù°SDƒŸG ºgCG ácQÉ°ûe ¤EG áaÉ°VEG ádhO 192

 Öîfh  á«dhódG  äÉÄ«¡dGh  äÉª¶æŸGh

 AÉëfCG  ∞∏àfl  øe  ÚYóÑŸGh  øjôµàÑŸG

.⁄É©dG

 Éª¡dƒ°Uh  iód  Éªgƒª°S  ∫ÉÑ≤à°SG  ‘ ¿Éch

 óªfi  âæH  IQƒf  ‹É©e  äGQÉeE’G  ìÉæL

 ¢VƒØŸG  ,ÜÉÑ°ûdGh  áaÉ≤ãdG  IôjRh  »Ñ©µdG

 âæH ËQ ‹É©eh ,äGQÉeE’G ádhO ìÉæ÷ ΩÉ©dG

 ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh »ª°TÉ¡dG º«gGôHEG

 ,»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ÖàµŸ ΩÉ©dG ôjóŸG ‹hódG

.ìÉæ÷G ábhQCG πNGO Éªgƒª°S Éà≤aGQh

 …òdG  ìÉæ÷G  πNGO  ádƒéH  Éªgƒª°S  ΩÉbh

 RÉ‚E’Gh º∏◊G øWƒe " äGQÉeE’G á°üb …hôj

 ¬eÓaCGh ¬JÉ°Vhô©e ∫ƒM ìöûd É©ªà°SGh "
 ádhO  ICÉ°ûf  á°üb  πã“  »àdG  ,á«≤FÉKƒdG

 ‘ OGhôdG Ú°ù°SDƒŸG IOÉ≤dG ájDhQh äGQÉeE’G

 »°VÉe  ï°SôJ  áeó≤àe  áãjóM  ádhO  AÉæH

.π«°UC’G ïjQÉàdGh OGóLC’G

 ≈∏Y ÚªFÉ≤dG ™e åjOÉMC’G Éªgƒª°S ∫OÉÑJh

 ó©à°ùj mô≤°U πµ°T ≈∏Y ºª°U …òdG  ìÉæ÷G

 ìÉæ÷G  ΩÉ°ùbCG  Éªgƒª°S  ó≤ØJh  ,¥Ó£fÓd

 ≥∏£æJ  Iójôa  äÉ°Vhô©e  øe  º°†j  ÉÃ

 ¬ª«bh  π«°UC’G  äGQÉeE’G  ™ªà›  áaÉ≤K  øe

 ádhódG  IÒ°ùe  …hôjh  áî°SGôdG  á«fÉ°ùfE’G

 ‘  á«æZ  á«JGQÉeEG  ÜQÉŒ  ¬jOÉJôŸ  Ωó≤jh

 õjõ©J ‘ ádhódG πFÉ°SQ ¢Vô©jh ,É¡æ«eÉ°†e

 ∫ó©dGh ΩÓ°ùdG º«b ï«°SôJh ÊÉ°ùfE’G πª©dG

 π°UGƒà∏d  ⁄É©dG  IƒYOh  ,øjôNB’G  ΩGÎMGh

 äÉ°Vhô©e  ÖfÉL  ¤EG  ,ÊÉ°ùfE’G  §HGÎdGh

 ΩôµH ≈∏ëàj …òdG äGQÉeE’G Ö©°T º«b πã“

 IOÉ«≤dG πX ‘ íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©àdGh áaÉ«°†dG

 ôµ°ûdG Ëó≤J ≈∏Y Éªgƒª°S ¢UôMh ,Ió«°TôdG

.á«æWƒdG QOGƒµdG øe ìÉæ÷G ≈∏Y ÚªFÉ≤∏d

 ,π°UƒdG áMÉ°S ‘ ÉØbƒJ ób Éªgƒª°S ¿Éch

 Gö†Mh  2020  »HO  ƒÑ°ùcE’  ¢†HÉædG  Ö∏≤dG

.∑Éæg áeÉ≤ŸG áHÓÿG ¢Vhô©dG øe ÉÑfÉL

 ,ájDhôdG ìÉæL ≈∏Y ∂dP ó©H Éªgƒª°S ™∏WGh

 ÖMÉ°U  IOÉ«bh  º«bh  ájDhôH  »Øàëj  …òdG

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

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

 ‘  º¡∏ŸG  óFÉ≤dG  ,"ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM

 ¤EG  äÉjóëàdG  πjƒ–h  π«ëà°ùŸG  »£îJ

 ,çÓãdG  ìÉæ÷G  äÉ£fi ‘ GógÉ°Th  ,¢Uôa

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ájÉµM

 äÉMÉéædG ¢ü°übh ,ájOÉ«≤dG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 IOÉ«≤dGh  IOGQE’Gh  áÁõ©dG  É¡à©æ°U  »àdG

 π«°UÉØJ ≈∏Y Éªgƒª°S ™∏ qWG Éªc .á«FÉæãà°S’G

 ÊGôª©dG  ¬ª«ª°üJh  øjôëÑdG  áµ∏‡  ìÉæL

 Ωƒ¡Øe ¢ùµ©J ¢VQÉ©eh èeGôH øe ¬eqó≤j Éeh

 ‘ ÉgQhOh ,øjôëÑdG É¡H ™qàªàJ »àdG áaÉãµdG

 IQÉéàdG áq«∏≤Y IOÉ«b ‘ IóYGh m¢Uôa ≥∏N

 øe ìÉæ÷G ¬°Vô©j Ée ¤EG áaÉ°VEG ,QÉµàH’Gh

 ‘ âªgÉ°S »àdG ,áÑMÉ°üŸG á«aÉ≤ãdG èeGÈdG

.2020 »HO ƒÑ°ùcEG ‘ øjôëÑdG ácQÉ°ûe AGôKEG

:ΩGh-ÉehQ

 QƒàcódG  ÈcC’G  ΩÉeE’G  á∏«°†a º∏°ùJ 

 ÉHÉÑdG á°SGóbh ôgRC’G ï«°T Ö«£dG óªMCG

 ,á«µ«dƒKÉµdG á°ù«æµdG ÉHÉH ¢ù«°ùfôa

 á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd ójGR IõFÉL »YQO

.´ƒÑ°SC’G Gòg

 á«fÉ°ùfE’G  IƒNCÓd  ójGR  IõFÉLh

 »Øà– á∏≤à°ùe  á«ŸÉY  IõFÉL  »g

 øjòdG  äÉfÉ«µdGh  OGôaC’G  Oƒ¡éH

 Ωó≤J ƒëf má∏«∏L mäÉeÉ¡°SEG  ¿ƒeó≤j

 .»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdG õjõ©Jh á«fÉ°ùfE’G

 2019 ôjGÈa ‘ IõFÉ÷G â°ù°SCÉJ óbh

 á°SGób  ÚH  »îjQÉàdG  AÉ≤∏d  G kó«∏îJ

 ÈcC’G ΩÉeE’G á∏«°†ah ¢ù«°ùfôa ÉHÉÑdG

 »ÑXƒHCG  ‘  ,∞jöûdG  ôgRC’G  ï«°T

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  ájÉYôH

 ó¡Y  ‹h  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi

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

 ,á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  »YGQ..  áë∏°ùŸG

 ,á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G á≤«Kh É©qbh å«M

 IõFÉéH Újôîa øjnõFÉa ∫hCG ÉëÑ°UCGh

.á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd ójGR

 ∫ÉæjOQÉµdG IõFÉ÷G »YQO Ëó≤àH ΩÉbh

 äÉYÉªàLG  ¢ù«FQ  ƒ°SƒjCG  π«¨«e

 óÑY óªfi QÉ°ûà°ùŸGh É«∏©dG áæé∏dG

 É«∏©dG  áæé∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ,ΩÓ°ùdG

 á«dhO áæ÷ »gh ,á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd

 IƒNC’G º«b õjõ©àd â°ù°SCÉJ á∏≤à°ùe

 ™«ªL ‘ äÉ©ªàéŸG ‘ á«fÉ°ùfE’G

 á≤«Kh äÉ©∏£J ≥«≤–h ,⁄É©dG AÉëfCG

.á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G

 Ö«£dG ΩÉeE’Gh ¢ù«°ùfôa ÉHÉÑdG ÜôYCGh

 É«∏©dG áæé∏dG Oƒ¡éH Éª¡JOÉ©°S øY

 ≈∏Y ±öûJ »àdGh ,á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd

 Gó°TÉfh ,á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd ójGR IõFÉL

 IƒNCÓd  ójGR  IõFÉL  º«µ–  áæ÷

 »àdG ìhôdG á∏°UGƒe 2022 á«fÉ°ùfE’G

 øe  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  á≤«Kh  É¡ãÑJ

.ºgOƒ¡Lh º¡∏ªY ∫ÓN

 á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’G  IõFÉL  â«ª o°Sh

 ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR  ï«°ûdG  º°SÉH

 ádhO  ¢ù°SDƒe  ,/ˆG  ¬ªMQ/  ¿É«¡f

 ¢ùµ©Jh  ,IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 ÊÉØJ IõFÉ÷G É¡H »Øà– »àdG º«≤dG

 πª©dG  ‘ /ˆG  ¬ªMQ/  ójGR  ï«°ûdG

 ∞∏àfl  øe  ¢SÉædG  ™e  Öãc  øY

 ,»bÓNC’G ¬KQEGh ,äÉaÉ≤ãdGh äÉ«Ø∏ÿG

 øjôNBÓd ¬eGÎMGh ,á«fÉ°ùfE’G ¬àYõfh

 º¡æjO øY ô¶ædG ±öüH ,º¡JóYÉ°ùeh

.º¡bôY hCG º¡°ùæL hCG

 ójGR  IõFÉL  º«µ–  áª¡e  ¤ƒàJ

 áæ÷  ΩÉY  πc  á«fÉ°ùfE’G  IƒNCÓd

 áæé∏dG  ÉgQÉàîJ  á∏≤à°ùe  º«µ–

 ájGóH ‘h .á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd É«∏©dG

 º«µ– áæ÷ AÉ°†YCG ó≤Y ,´ƒÑ°SC’G Gòg

 ‘  á«fÉ°ùfE’G  IƒNCÓd  ójGR  IõFÉL

 äÉYÉªàLG  2022  áãdÉãdG  É¡JQhO

 ÈcC’G  ΩÉeE’Gh  ¢ù«°ùfôa  ÉHÉÑdG  ™e

 IöVÉM ‘ ‹GƒàdG ≈∏Y ôgRC’G ï«°T

.ÉehôH ¿Éµ«JÉØdG

 ó«°ùdG  ‹É©e  º«µëàdG  áæ÷  º°†J

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ,ƒaƒ°ùjEG  hóªfi

 IõFÉL ≈∏Y õFÉ◊Gh ≥HÉ°ùdG ôé«ædG

 á«≤jôaE’G IOÉ«≤dG ‘ RÉ‚EÓd º«gGôHEG

 ¬«°SƒN  ó«°ùdG  ‹É©eh  ,2020  ΩÉY

 Qƒª«àd ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG ,ÉJQƒg ¢SƒeGQ

 πHƒf  IõFÉL  ≈∏Y  õFÉ◊Gh  á«böûdG

 Ió«°ùdG ‹É©eh ,Ω1996 ΩÉY ΩÓ°ù∏d

 ¢ù«FQ ÖFÉf ,Écƒµf -ƒÑeÓe πjõeƒa

 ≥HÉ°ùdG ÖFÉædGh kÉ≤HÉ°S É«≤jôaEG ÜƒæL

 áaÉ«fh ,IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG ÚeCÓd

 π«ch  ,ÊÒ°ûJ  πµjÉe  ∫ÉæjOQÉµdG

 »°SôµdÉH ÚÄLÓdGh øjôLÉ¡ŸG º°ùb

 ,QÉ°ù«H  É«d  IQƒàcódGh  ,‹ƒ°SôdG

 ,øjódG  AÓY  ´höûe  IQOÉÑe  á°ù«FQ

 ÚeC’G ,ΩÓ°ùdGóÑY óªfi QÉ°ûà°ùŸGh

.á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd É«∏©dG áæé∏d ΩÉ©dG

 Ëó≤J  ÜÉH  ≥∏¨ oj  ¿CG  Qô≤ŸG  øeh

 IƒNCÓd  ójGR  IõFÉ÷  äÉë«°TÎdG

 Èª°ùjO  øe  ∫hC’G  ‘  á«fÉ°ùfE’G

/  õFÉØdG  øY  ø∏© oj  ¿CG  ≈∏Y  ,2021

 øe  ™HGôdG  ‘  IõFÉ÷ÉH  /øjõFÉØdG

 á n∏gDƒŸG äÉ¡é∏d øµ oÁh .2022 ôjGÈa

 ∫ÓN øe IõFÉé∏d É¡JÉë«°TôJ Ëó≤J

 IƒNCÓd ójGR IõFÉ÷ »ª°SôdG ™bƒŸG

:‹ÉàdG §HGôdG ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G

./https://zayedaward.org

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 Éeƒ°Sôe "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 »°ù«Ñ≤dG  ⁄É°S  »£H  ⁄É°S  Ú«©àH  ÉjOÉ–G

.AÉ°†Ø∏d äGQÉeE’G ádÉcƒd ÉeÉY Gôjóe

 äGQÉeE’G áeƒµM Oƒ¡L Aƒ°V ‘ QGô≤dG »JCÉj

 á«eƒµ◊G äÉÄ«¡dGh äÉ°ù°SDƒŸG AGOCÉH AÉ≤JQÓd

 áfhôe ‘ á«Yƒf äGRÉ‚EG ≥«≤–h ádhódG ‘

 É¡JÉ«é«JGÎ°SG åjó–h ,É¡JÉ°SÉ«°Sh É¡∏cÉ«g

.á∏Ñ≤ŸG ÉeÉY Ú°ùªî∏d É¡JGOGó©à°SG õjõ©Jh

 20 øe ÌcC’ IóàªŸG ¬JÈîH »°ù«Ñ≤dG Oƒ≤«°Sh

 ´ÉaódGh …ôµ°ù©dG ¿GÒ£dG ä’É› ‘ ÉeÉY

 ádÉch Oƒ¡L ¢UÉÿGh »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG ‘

 Ωƒ∏Y  ôjƒ£Jh  ™«é°ûàd  AÉ°†Ø∏d  äGQÉeE’G

 ,É¡H  á£ÑJôŸG  áeó≤àŸG  äÉ«æ≤àdGh  AÉ°†ØdG

 ,É¡H  á£ÑJôŸG  äÉ°SÉ«°ùdGh  áª¶fC’G  ™°Vhh

 ,IOó©àŸGh á«FÉæãdG á«dhódG äÉcGöûdG ó≤Yh

 äÉ≤«Ñ£Jh ,á«æWƒdG äGQó≤dG õjõ©J ÖfÉL ¤EG

.á≤ª©àŸG á«FÉ°†ØdG çÉëHC’G

 á«∏ª©dG  ¬JÒ°ùe  ∫ÓN  »°ù«Ñ≤dG  π¨°T

 Gƒ°†Y ¿Éc å«M ,Ö°UÉæŸG øe GOóY á«æ¡ŸGh

 òæe AÉ°†Ø∏d äGQÉeE’G ádÉch IQGOEG ¢ù∏› ‘

 õcôe  IQGOEG  ¢ù∏›  ‘  Gƒ°†Yh  ,2018  ΩÉY

 ‘  Gƒ°†Yh  ,»ÑXƒHCG  ‘  ºµëàdGh  á©HÉàŸG

 Éªc ,ÊÉ°ùfE’G ‹hódG ¿ƒfÉ≤∏d á«æWƒdG áæé∏dG

 áÄ«¡dG ‘ …hƒædG øeC’G IôFGO »°ù«Ñ≤dG ¢SCGôJ

 ‘ ¬JGÈN øª°Vh ,ájhƒædG áHÉbô∏d ájOÉ–’G

 Ö°üæe »°ù«Ñ≤dG ⁄É°S ¤ƒJ ,¢UÉÿG ´É£≤dG

 ácöûH  ´ÉaódG  IQGRƒd  »æØdG  èeÉfÈdG  ôjóe

 QGOCG å«M ,/øJQÉe ó«¡cƒd/ á«µjôeC’G ¿GÒ£dG

 QGOGôdGh  ¿GÒ£dG  äÉ«fhÎµdEG  ôjƒ£J  äÉ«∏ªY

 ≈∏Y  á«æÑŸG  ±Gó¡à°S’G  áª¶fCGh  áë∏°SC’Gh

.É«LƒdƒæµàdG

 ‘  ¢SƒjQƒdÉµÑdG  IOÉ¡°T  »°ù«Ñ≤dG  πªëj

 á©eÉL øe á«fhÎµdE’Gh á«FÉHô¡µdG á°Sóæ¡dG

 Òà°ùLÉŸG áLQOh ,ƒàæeGôcÉ°S - É«fQƒØ«dÉc

 ¢SÉ°ùµJ á©eÉL øe á«FÉHô¡µdG á°Sóæ¡dG ‘

 áÑJôÃ  èjôN  É°†jCG  ƒgh  ,¿ƒà¨æ«dQCG  -

 ,»ÑXƒHCG ‘ »æWƒdG ´ÉaódG á«∏c øe ±öûdG

 äÉ°SGQódG ‘ Òà°ùLÉŸG áLQO ≈∏Y π°UÉMh

. á«æeC’Gh á«é«JGÎ°S’G

:ΩGh-»HO

 ƒ°†Y ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH óeÉM ï«°ûdG ƒª°S QGR 

 ¢Vô©e   »ÑXƒHCG  IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG

."»HO 2020 ƒÑ°ùcEG"
 ácQÉ°ûŸG áëæLC’G øe ójó©dG ‘ √ƒª°S ∫ƒŒh

 á«Hô©dG áµ∏ªŸGh äGQÉeE’G ádhO áëæLCG â∏ª°T

 Ée ≈∏Y ±ô©Jh .. óæ¡dG ájQƒ¡ªLh ájOƒ©°ùdG

 ájOÉ°üàbGh á«KGôJh á«aÉ≤K ÖfGƒL øe ¬jƒà–

.ÉgÒZh

 ¿CÉ°ûH ÚcQÉ°ûŸG ™e åjOÉMC’G √ƒª°S ∫OÉÑJh

 ‹hódG çó◊G Gòg ‘ º¡fGó∏H ácQÉ°ûe á«ªgCG

 ¤EG É¡JÉ©∏£Jh É¡JÒ°ùeh É¡îjQÉàH ∞jô©à∏d

.πÑ≤à°ùŸG

 øY ádhDƒ°ùŸG ¥ôØ∏d √ôjó≤J øY √ƒª°S ÈYh

 Gòg º«¶æJ ‘ Oƒ¡L øe ¬H Ωƒ≤J ÉŸ ¢Vô©ŸG

.ÒÑµdG »ŸÉ©dG çó◊G

 " »HO 2020 ƒÑ°ùcEG "¢Vô©e ¿CG √ƒª°S ócCGh

 ≈∏Y ±ô©àdGh π°UGƒà∏d á«ŸÉY á°üæe ó©j

 ¤EG  ÉgGDhQh É¡Hƒ©°T äÉaÉ≤Kh ∫hódG äGRÉ‚EG

 É¡«dEG ™∏£àJ »àdG áböûŸG ¥ÉaB’Gh πÑ≤à°ùŸG

 GÒ°ûe .. ⁄É©dG ∫hO ¤EG É¡HQÉŒ π≤f ÖfÉéH

 á«MÉ«°Sh á«aÉ≤K á¡Lh πµ°ûj ¢Vô©ŸG ¿CG ¤EG

 äÉYGóHEG çóMCGh ¬JGRÉ‚EGh ⁄É©dG äÉaÉ≤K ™ªL

 IójóL É°Uôa ôaƒj …òdGh óMGh ¿Éµe ‘ ¬dhO

.⁄É©dG Üƒ©°T ÚH ÜQÉ≤àdGh ¿hÉ©à∏d

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG

 ìÉ≤d  øe  áYôL  29,277  Ëó≤J  øY

 24  `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN  "19-ó«aƒc"
 äÉYô÷G OóY ´ƒª› ≠∏Ñj ∂dòHh á«°VÉŸG

 20,504,488 Ωƒ«dG ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG

 207^32  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ∫ó©eh  áYôL

 .¢üî°T 100 πµd áYôL

 Òaƒàd IQGRƒdG á£N ™e É«°TÉ“ ∂dP »JCÉj

 ∫ƒ°UƒdG ¤EG  kÉ«©°Sh  " 19-ó«aƒc  " ìÉ≤d

 º«©£àdG øY áŒÉædG áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG ¤EG

 ä’É◊G  OGóYCG  π«∏≤J  ‘  óYÉ°ùà°S  »àdGh

."19-ó«aƒc" ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh

٠

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14867 Oó`©dG-2021 ôHƒàcCG 12 AÉKÓãdG
2

»°ù«Ñ≤dG ⁄É°S »£H ⁄É°S

øWƒdGQÉÑNCG

 124 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 182 »aÉ©J

 IóMGh IÉah ádÉMh áHÉ°UEG

kGójóL kÉ°üëa 276^637 …ôéJ záë°üdG{

ádhódG iód π«FGô°SEG ô«Ø°S OÉªàYG ¥GQhCG øe áî°ùf º∏°ùàJ zá«LQÉîdG{

kÉfÉ«MCG ôÑ¨eh kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG ƒë°U ¢ù≤£dG 

zácGôH{ äGóéà°ùe ≈∏Y ™∏£j zájhƒædG áHÉbô∏d ájOÉëJ’G{ IQGOEG ¢ù∏ée
:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫ƒ¡dÉH ˆGóÑY ódÉN IOÉ©°S º∏°ùJ 

 ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh  π«ch

 IQGRƒdG  ΩÉY  ¿GƒjóH  ¢ùeG  ‹hódG

 ÒeCG IOÉ©°S OÉªàYG ¥GQhCG øe áî°ùf

 ójó÷G  π«FGöSEG  ádhO  ÒØ°S  ,∂jÉM

.äGQÉeE’G ádhO iód Ú©ŸG

 ìÉéædGh  ≥«aƒàdG  ¬JOÉ©°S  ≈æ“h

 ΩÉ¡e  AGOCG  ‘  ∂jÉM  ÒeCG  IOÉ©°ùd

 ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY Rõ©j ÉÃ ¬∏ªY

.π«FGöSEG ádhOh äGQÉeE’G ádhO

 ∂jÉM ÒeCG IOÉ©°S ÜôYCG ¬ÑfÉL øe

 ádhO iód √OÓH π«ãªàH √QhöS øY

 áfÉµe  øe  ¬H  ≈¶–  ÉŸ  äGQÉeE’G

 π°†ØH  ábƒeôe  á«dhOh  á«ª«∏bEG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  áª«µ◊G  á°SÉ«°ùdG

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG

."ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 OÉ°UQCÓd  »æWƒdG  õcôŸG  ™bƒJ  

 AÉKÓãdG  Ωƒ«dG  ¢ù≤£dG  ¿ƒµj  ¿CG

 GÈ¨eh  É«FõL  ºFÉZ  ¤EG  Gƒë°U

 Öë°ùdG  ¢†©H  ô¡¶Jh  ÉfÉ«MCG

 ,ô¡¶dG  ó©H  ÉHƒæLh  ÉböT

 ádóà©e  ¤EG  áØ«ØN  ìÉjôdGh

 IÒãe  ÉfÉ«MCG  §°ûæJ  áYöùdG

 á«böT á«HƒæL ¿ƒµà°Sh QÉÑ¨∏d

 ¤EG  15  /  á«böT  á«dÉª°T  -

 âØdh  ¢S/ºc  40  ¤EG  π°üJ  25

 ¿CG ¤EG á«eƒ«dG ¬Jöûf ‘ õcôŸG

 ÉØ«ØN  ¿ƒµ«°S  »Hô©dG  è«∏ÿG

 çóë«°S Éª«a ,êƒŸG §°Sƒàe ¤EG

 16:06  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  óŸG

 07:17  áYÉ°ùdG  óæY  ÊÉãdGh

 09:44 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh

 .  23:52  áYÉ°ùdG  óæY  ÊÉãdGh

 ¿ƒµ«°S  ¿ÉªY  ôëH  ¿CG  ¤EG  √ƒfh

 ∫hC’G  óŸG  çóë«°S  Éª«a  ,ÉØ«ØN

 óæY ÊÉãdGh 13:02 áYÉ°ùdG óæY

 óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 03:06 áYÉ°ùdG

. 07:58 áYÉ°ùdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG  

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

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

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

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

 É°üëa 276,637 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG .. º¡dõYh

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

 ‘  ¢üëØdGh  »°ü≤àdG  äGAGôLEG  ∞«ãµJ  ºgÉ°Sh  

 iƒà°ùe  ≈∏Y  äÉ°UƒëØdG  ¥É£f  ™«°SƒJh  ádhódG

 IójóL áHÉ°UEG  ádÉM 124 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG

 ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh

 ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG

.ádÉM 737,890 á∏é°ùŸG

 áé«àf áHÉ°üe ádÉM IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

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

.ádÉM 2,114 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj

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

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

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

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

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

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

 IójóL ádÉM 182 AÉØ°T  øY IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ

 É¡«≤∏J  ó©H  ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh

 ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG

 731,295  AÉØ°ûdG  ä’ÉM  ´ƒª›  ¿ƒµj  ∂dòHh

.ádÉM

»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ¿GQhõj ójGR øH ódÉNh ∞«°S

á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd ójGR IõFÉL »YQO ¿Éª∏°ùàj ¢ù«°ùfôa ÉHÉÑdGh ôgRC’G ï«°T

 ádÉcƒd kÉeÉY kGôjóe »°ù«Ñ≤dG »£H ºdÉ°S ø««©J

   AÉ°†Ø∏d äGQÉeE’G

»HO ƒÑ°ùcEG Qhõj ójGR øH óeÉM

áYÉ°S 24 ∫ÓN z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 29^277 ºjó≤J

»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ¤EG Éª¡JQÉjR ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘  ójGR øH ódÉNh ∞«°S

á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd ójGR IõFÉL »YQO Éª¡ª∏°ùJ ∫ÓN ¢ù«°ùfôa ÉHÉÑdGh ôgRC’G ï«°T

»HO ƒÑ°ùcEG ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH óeÉM

´ÉªàL’G ∫ÓN



:ΩGh-»HO

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

 ƒÑ°ùcEG  ¿CG  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

 äGQÉ°†◊Gh  äÉaÉ≤ã∏d  RQÉH  ≈≤à∏e  »HO  2020

 GÒ°ûe , äGQÉeE’G ¢VQCG ≈∏Y á«ŸÉ©dGh á«Hô©dG

 çó◊G Gòg ‘ ádhO 190 øe ÌcCG óLGƒJ ¿CG ¤EG

 øe ójõŸG AÉæH ‘ º¡ŸG √QhO ó°ùéj »ŸÉ©dG

 áeóÿ ⁄É©dG ∫hO ÚH ¿hÉ©àdGh π°UGƒàdG Qƒ°ùL

 √ƒª°S  IQÉjR  ∫ÓN  ∂dP  AÉL  .AÉ©ªL  ájöûÑdG

 öüe ájQƒ¡ªLh á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG áëæLCG  ¤EG

 ácQÉ°ûŸG á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G  áµ∏ªŸGh á«Hô©dG

 ¬àdƒL  √ƒª°S  π¡à°SGh  .»HO  2020  ƒÑ°ùcEG  ‘

 …òdG  á≤«≤°ûdG  á«Hô¨ŸG  áµ∏ªŸG  ìÉæL  IQÉjõH

 »HO 2020 ƒÑ°ùcEÉH  "¢UôØdG"  á≤£æe ‘ ™≤j

 øe  √ôaƒj  Éeh  ìÉæ÷G  iƒàfi  ≈∏Y  ™∏WGh  ,

 É¡îjQÉJh á«Hô¨ŸG ájƒ¡dG ¢ùµ©J áYƒæàe èeGôH

.πÑ≤à°ùª∏d É¡JÉ©∏£J ∂dòch ‘É≤ãdG É¡KhQƒeh

 GócDƒe ìÉæ÷G ≈∏Y ÚªFÉ≤dG Oƒ¡L √ƒª°S øªKh

 ÚH ™ªŒ »àdG áî°SGôdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ≈∏Y

 øe ájÉYQh ºYóH ≈¶–h Üô¨ŸGh äGQÉeE’G ádhO

.Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG »JOÉ«b

 ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ±ô©Jh

 …òdG á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL ìÉæL ¬JQÉjR ∫ÓN

 »HO 2020 ƒÑ°ùcEÉH  "¢UôØdG"  á≤£æe ‘ ™≤j

 ïjQÉàdG RÈj …òdG ìÉæé∏d ôµàÑŸG º«ª°üàdG ≈∏Y

.Úæ°ùdG ±’B’ IóàªŸG ájöüŸG IQÉ°†◊Gh

 Égôaƒj »àdG á«°VGÎa’G á∏MôdG ≈∏Y √ƒª°S ™∏WGh

 IQƒ°üe ádƒL ‘ É¡dÓN º¡∏≤æjh √QGhõd ìÉæ÷G

 öüe ‘ á«MÉ«°ùdGh á«îjQÉàdG øcÉeC’G RôHCG ¤EG

 ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG ≈∏Y ±ô©àdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

.á«dÉ◊G IÎØdG ∫ÓN É¡H ôNõJ »àdG IóYGƒdG

 á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL óLGƒJ ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 çóë∏d Iõ«‡ áaÉ°VEG πµ°ûj »HO 2020 ƒÑ°ùcEG ‘

 Ú≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ™ªéj  Ée  ó°ùéjh  »ŸÉ©dG

.Iõ«‡h áî°SGQ ájƒNCG äÉbÓY øe Éª¡JOÉ«bh

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

 …òdG á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG ìÉæL

 »HO  2020 ƒÑ°ùcEÉH  "π≤æàdG"  á≤£æe  ‘ ™≤j

."πÑ≤à°ùŸG äÉÑàY" QÉ©°T πªëjh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG CGóH 

 AGó¡°ûdG öSCG ¿hDƒ°T Öàµe …ò«ØæJ ôjóe

 á∏°ù∏°S ¢ùeG »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO ‘

 øWƒdG  AGó¡°T  …hPh  öSC’  äGQÉjõdG

 º¡©e π°UGƒàdG  õjõ©J QÉWEG  ‘ ∂dPh

 .ádhódG äGQÉeEG áaÉc ‘ ôªà°ùà°S »àdGh

 ∫BG  ¿ƒæëW  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  QGRh

 ¿ÉæÄªWÓd AGó¡°ûdG öSCG øe GOóY ¿É«¡f

 QÉWEG  ‘  º¡YÉ°VhCGh  º¡dGƒMCG  ≈∏Y

 º¡JÉÑ∏£àe á«Ñ∏Jh º¡JÉLÉ«àMG á©HÉàe

 »àdG äÉjóëàdG á¡LGƒe øe º¡æ«µ“h

 øH áØ«∏N ï«°ûdG π≤fh ..º¡¡LGƒJ ób

 AGó¡°ûdG  öSCG  ¤EG  ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW

 äÉ«– º¡dRÉæe ¬JGQÉjR ∫ÓN º¡jhPh

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG

 äÉ«æ“h  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G

.IOÉ©°ùdG ΩGhO º¡d √ƒª°S

 AGó¡°ûdG  öSCG  ¿hDƒ°T  Öàµe  ¿EG  ∫Ébh

 öSCG ™e ºFGódG π°UGƒàdG ≈∏Y ¢üjôM

 ÉŸ  ÜhDhO  πµ°ûH  πª©dGh  AGó¡°ûdG

 º¡JÉLÉ«àMG  á«Ñ∏Jh  º¡àë∏°üe  ¬«a

 ÒaƒJ ¿Éª°†d º¡d äÉ«fÉµeE’G Òî°ùJh

 áªgÉ°ùŸG øe º¡æ«µ“h áÁôµdG IÉ«◊G

 á«ªæàdG IÒ°ùe ‘ ádÉ©ØdGh á«HÉéjE’G

.Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b πX ‘ áeGóà°ùŸG

 ∫BG ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG ∫OÉÑJh

 øe  OóY  ™e  ájOƒdG  åjOÉMC’G  ¿É«¡f

 ≈∏Y º¡fCG º¡d GócDƒe AGó¡°ûdG öSCG OGôaCG

 ‘h  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  äÉjƒdhCG  ¢SCGQ

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉeÉªàgG áeó≤e

 ó¡Y  ‹h  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi

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

 ≈∏Y ºFGO πµ°ûH ¢Uôëj …òdG áë∏°ùŸG

.º¡dGƒMCG á©HÉàe

 √Oƒ¡L  π°UGƒ«°S  ÖàµŸG  ¿CG  ócCGh

 äGQOÉÑŸG ò«Øæàd á«é«JGÎ°S’G ¬££Nh

 öSCG  Úµ“  ¤EG  ±ó¡J  »àdG  á«YƒædG

 ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ º¡jhPh AGó¡°ûdG

.ÉgÒZh á«ª«∏©àdGh á«YÉªàL’G

 AGó¡°T  hhPh  öSCG  ÜôYCG  º¡ÑfÉL  øe

 ÖMÉ°üd ºgôjó≤Jh ºgôµ°T øY øWƒdG

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

 áª«µ◊G  IOÉ«≤dG  ¬eó≤J  Ée  Úæªãe

 øe º¡jhPh AGó¡°ûdG AÉæHCGh ÚæWGƒª∏d

 øY GhÈYh ,á©HÉàeh ΩÉªàgGh  ájÉYQ

 QGôHC’G øWƒdG AGó¡°T º¡FÉæHCÉH ºgôîa

.º¡æWh á©aQ πLC’ √ƒeób Éeh

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ‘ π≤ædGh äÉjó∏ÑdG IôFGO âæ∏YCG

 RÉ‚EG Ö°ùf ∫Éªµà°SG øY »ÑXƒHCG

 áfƒæ©dG  ´höûe  øª°V  á«dÉY

 óMƒŸG  ÊÉµŸG  OÉ°TQE’Gh

 ,»ÑXƒHCG  IQÉeEG  ‘  "ÊGƒæY"
 ™ªàéŸG  OGôaCG  óYÉ°ùj  …òdGh

 ±ƒ«°Vh  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’Gh

 ¤G ∫ƒ°UƒdG ádƒ¡°S ‘ IQÉeE’G

 øe ,á«dÉ©ah IAÉØµH á¡Lh …CG

 á«ª°ùJh  ÊÉÑŸG  º«bôJ  ∫ÓN

 AÉLQCG  ∞∏àfl  ‘  ´QGƒ°ûdG

 ÊÉÑª∏d  ΩÉbQCÉH  »ÑXƒHCG  IQÉeEG

 Iójôa  AÉª°SCGh  äBÉ°ûæŸGh

 õeôdG á«°UÉN áaÉ°VEGh ,´QGƒ°û∏d

 AÉ«MCGh ≥WÉæŸ ¢UÉN …ójÈdG

 QÉ°üàNG ‘ º¡°ùj ÉÃ ,IQÉeE’G

 øe  Rõ©jh  âbƒdGh  äÉaÉ°ùŸG

.IÉ«◊G IOƒL

 "ÊGƒæY"  ´höûe  πª°ûjh

 áfƒæ©dG  ´höûe  øª°V  óMƒŸG

 ÌcCG  áaÉ°VEG  ÊÉµŸG  OÉ°TQE’Gh

 ójôa  ¿GƒæY  200000  øe

 Ö«côJh  ,≥jôW  º°SG  19000h

 äÉeÓY  øe  ±’B’G  äGöûY

 »àdGh ,Iójó÷G ≥WÉæŸGh ¥ô£dG

 IQÉ°TE’G á«Ø«c ôjƒ£J ‘ ºgÉ°ùJ

 ójó–h  ∫RÉæŸGh  ∫ÉªYC’G  ¤EG

 ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  ¥ô£H  É¡©bGƒe

 ™«ªL  ≈∏Y  IóFÉØdÉH  Oƒ©J

 ,»ÑXƒHCG  ‘  ™ªàéŸG  íFGöT

 ä’É◊ áHÉéà°S’G âbh Ú°ù–h

 º«∏°ùJ ‘ IóYÉ°ùŸGh ,ÇQGƒ£dG

 ´öSCG  πµ°ûH  äÉeóÿGh  ™∏°ùdG

 ¢†«ØîJh ,á«dÉ©dG ¬àbO π°†ØH

 äÉÑcôª∏d  á«fƒHôµdG  áª°üÑdG

 ®ÉØ◊Gh âbƒdG ÒaƒJ ∫ÓN øe

 áë°üdG  ºYOh  ,áÄ«ÑdG  ≈∏Y

 §«£îàdGh  º«∏©àdGh  áeÉ©dG

 ƒªædG  õ«Ø–h  ,äÉ«∏ª©dGh

 ¿Éµ°ùdG  ™«é°ûJh  ,…OÉ°üàb’G

 ójõŸG ±É°ûµà°SG ≈∏Y ìÉ«°ùdGh

 ¤EG IôFGódG âgƒfh .äÉ¡LƒdG øe

 äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG  áaÉc  ¿CG

 ÊÉÑª∏d  áfƒæ©dÉH  á°UÉÿG

 Iôaƒàe  âëÑ°UCG  äBÉ°ûæŸGh

 èeGôH  ≈∏Y  ΩGóîà°SÓd  ¿B’G

 §FGôÿGh  áMÓŸG  äÉ≤«Ñ£Jh

 ,"πZƒZ §FGôN" πãe á«ŸÉ©dG

 ΩƒJ  TomTom"  »≤«Ñ£Jh

 Here  –  ÜÉe  Òg"h  "ΩƒJ

 áª¶fCG  øe  ÉgÒZh  "Maps
.á«ŸÉ©dG áMÓŸG

:ΩGh-»HO 

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 ≠fƒ«L ‹É©e ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

.á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ájQƒ¡ªL á«LQÉN ôjRh ≠fƒj …h

 ƒÑ°ùcEG  ô≤e ‘ ó≤Y …òdG  - AÉ≤∏dG  ∫ÓN iôL

 ácGöûdGh ábGó°üdG äÉbÓY åëH - »HO 2020

 ájQƒ¡ªLh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  á«é«JGÎ°S’G

 ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°Sh á«Hƒæ÷G ÉjQƒc

 ájOÉ°üàb’G É¡æeh áaÉc ä’ÉéŸG ‘ øjó∏ÑdG ÚH

.ábÉ£dG ´É£b ‘h á«aÉ≤ãdGh ájQÉªãà°S’Gh

 »JGQÉeE’G ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¿ÉÑfÉ÷G åëH Éªc

 ó«©°U ≈∏Y Éª«°S’ »ë°üdG ´É£≤dG ‘ …QƒµdG

 -  ó«aƒc"  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒa  á¡LGƒe

 ‘É©àdG  QÉ°ùe  ‘  Éeób  »°†ŸG  á«ªgCGh  "19

 ‹É©eh √ƒª°S ¢Vô©à°SGh .áëFÉ÷G øe ΩGóà°ùŸG

 ƒÑ°ùcE’ äGQÉeE’G ádhO º«¶æJ ≠fƒj …h ≠fƒ«L

 áZÉ«°U ‘ RQÉÑdG çó◊G Gòg á«ªgCGh »HO 2020

 ¤EG óæà°ùJ á∏Ñ≤ŸG á∏Môª∏d á«ŸÉY πªY IóæLCG

 á«ªæàdG ≥«≤ëàd ™∏£àdGh ‹hódG ¿hÉ©àdG õjõ©J

.äÉ©ªàéŸG ‘ áeGóà°ùŸG

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

 áfÉàeh Iƒb GócDƒe ≠fƒj …h ≠fƒ«L ‹É©e IQÉjõH

 ¢Uô◊Gh  ájQƒµdG  á«JGQÉeE’G  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

 ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG á«ªæJh Égõjõ©J ≈∏Y ôªà°ùŸG

 ÚH ™ªŒ »àdG á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG πX ‘

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG

 øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S QGR .. π°üàe ¥É«°S ‘h

 ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR

 »HO 2020 ƒÑ°ùcEG ‘ ∑QÉ°ûŸG …QƒµdG ìÉæ÷G

."π≤æàdG" á≤£æe ‘ ™≤j …òdGh

 ìÉæé∏d »µ«eÉæjódG º«ª°üàdG ≈∏Y √ƒª°S ±ô©Jh

 πYÉØàj »côM ≈æÑe πµ°T ≈∏Y ºª°üŸG …QƒµdG

 ‘ á≤FÉ°T á«∏YÉØJ áHôŒ º¡d ôaƒjh QGhõdG ™e

.á«°VGÎaGh á«©bGh äÉÄ«H

 QÉ©°T πªëj …òdG ìÉæ÷G iƒàëÃ √ƒª°S OÉ°TCGh

 øª°V ∞æ°üjh "∂«dEG ⁄É©dG π≤æJ á«còdG ÉjQƒc"
 ≈∏Y óàÁh »ŸÉ©dG  çó◊G ‘ áëæLCG  5 ÈcCG

.É©Hôe GÎe 4651 ‹GƒM ≠∏ÑJ áMÉ°ùe

 »ª°TÉ¡dG º«gGôHEG âæH ËQ ‹É©e .. AÉ≤∏dG ö†M

 ΩÉ©dG ôjóŸG ‹hódG ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh

 ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©eh  »HO  2020  ƒÑ°ùcE’

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRh  ôHÉ÷G  óªMCG  øH

 IôjRh »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf ‹É©eh áeó≤àŸG

 ádhO  ìÉæ÷  ΩÉ©dG  ¢VƒØŸG  ÜÉÑ°ûdGh  áaÉ≤ãdG

.»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ‘ äGQÉeE’G

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ≥∏WCG

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

 ,πÑ≤à°ùª∏d  »HO á°ù°SDƒe  AÉæeCG  ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ¤EG  áaOÉ¡dG  "πÑ≤à°ùª∏d  »HO  ∫ƒ∏M"  IQOÉÑe

 øe OóY ‘ á«ŸÉ©dG äÉjóëàdG øe á∏°ù∏°S ìôW

 Úªª°üŸGh AÉª∏©dG ∑GöTEÉH ,ájƒ«◊G ä’ÉéŸG

 áÄ°TÉædG  äÉcöûdGh  ÚHƒgƒŸGh  Ú«æ≤àdGh

 ‘  ⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl  øe  á«LƒdƒæµàdGh

 äÉjóëàdG  ≈∏Y  Ö∏¨à∏d  IójóL  ∫ƒ∏M  QÉµàHG

 ób Éeh öVÉ◊G ‘ ájƒ«M äÉYÉ£b ¬LGƒJ »àdG

 IÉ«M Ú°ù– ±ó¡H πÑ≤à°ùŸG ‘ É¡æe óéà°ùj

.öûÑdG

 kÉeGõàdG »JCÉj IQOÉÑŸG √òg ¥ÓWEG ¿CG √ƒª°S ócCGh

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

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

 äÉ°SQÉªŸG »æÑàH ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM AGQRƒdG

 RÉ‚E’Gh πª©dG IÒJh ™jöùJ É¡fCÉ°T øe »àdG

 áHôŒ  ≈∏Y  AÉæÑdGh  ,ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘

 äÉYöùe  ∫É›  ‘  πÑ≤à°ùª∏d  »HO  á°ù°SDƒe

 áãjó◊G äGQÉµàH’G QÉÑàNGh ôjƒ£J ºYOh ∫ÉªYC’G

 iƒà°ùŸG øe áëLÉædG áHôéàdG √ò¡H ∫É≤àf’Gh

.á«ŸÉ©dG ¥ÉaBG ¤EG »∏ëŸG

 ôjƒ£àd  ™∏£àf  "  :»HO  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ∫Ébh

 á«°ù«FQ äÉYÉ£b ¬LGƒJ äÉjóëàd ábÓN QÉµaCG

 ‘ É«LƒdƒæµàdG ∞«XƒJ ™jöùJh ..⁄É©dG ∫ƒM

 IOÉjôdG Éæaóg ..äÉYÉ£≤dG ∂∏J πÑ≤à°ùe º«ª°üJ

 áWQÉN  ‘  á«YƒædG  »HO  äÉeÉ¡°SEG  õjõ©àH

."»ŸÉ©dG QÉµàH’G

 »HO á°ù°SDƒe ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ƒª°S √qƒfh

 Úµªàd á«eGôdG Iôªà°ùŸG »HO »YÉ°ùÃ πÑ≤à°ùª∏d

 ºYOh ,πÑ≤à°ùŸG º«ª°üJ äGhOCÉH IóYGƒdG ÖgGƒŸG

 IójôØdG äGQÉµàH’Gh á«FÉæãà°S’G QÉµaC’G ÜÉë°UCG

 ¤EG á«dhCG QÉµaCG øe É¡∏jƒ–h º¡©jQÉ°ûe ò«Øæàd

 ⁄É©dG ¿CG √ƒª°S kÉØ«°†e ,á«ŸÉY ìÉ‚ ¢ü°üb

 É«LƒdƒæµàdG Ö©∏J Éª«a ´QÉ°ùàe πµ°ûH Ò¨àj

 É¡Ø«XƒJ ÖLƒj Ée ,´QÉ°ùàdG Gòg ‘ kGôKDƒe kGQhO

 IOƒL  ÌcCG  IÉ«◊G  π©÷  Üƒ∏£ŸG  πµ°ûdÉH

 AÉæÑdGh á∏Ä°SCG ìô£H ájGóÑdG ¿ƒµJ å«M ,ádƒ¡°Sh

.äÉjóëà∏d ádÉ©ØdG ∫ƒ∏◊G OÉéjE’ É¡JÉHÉLEG ≈∏Y

 ájƒ«M äÉYÉ£b -

 äÉjóëàdG  øe  OóY  ìôW  IQOÉÑŸG  øª°†àà°Sh

 π≤ædGh  ábÉ£dG  πÑ≤à°ùŸ QÉµaCGh  ∫ƒ∏M ôjƒ£àd

 πch  äÉfÉ«ÑdGh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  áë°üdGh

 Ωó≤J Éª«a ,⁄É©dGh äGQÉeE’G ™ªà› Ωóîj Ée

 øjôµàÑŸG  áaÉµd  áMƒàØe  IƒYO  IQOÉÑŸG

 äÉ©eÉ÷Gh äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcöûdGh Úªª°üŸGh

 ∫ƒM áYóÑŸG QÉµaC’G ÜÉë°UCGh á«ãëÑdG õcGôŸGh

 áeó≤àŸGh  áÄ°TÉædG  äÉ«æ≤àdG  ∞«Xƒàd  ⁄É©dG

.ø°ùMC’G ¤EG Ωƒ«dG ⁄ÉY Ò«¨àd É¡©jöùJh

 IQÉeE’  á«∏Ñ≤à°ùŸG  äÉ¡LƒàdG  IQOÉÑŸG  ºYóJh

 IôaÉ°†e ≈∏Y É¡°UôM ™e áªé°ùæe »JCÉJh »HO

 äÉcGöûdG  õjõ©Jh  á«ŸÉ©dGh  á«ª∏©dG  Oƒ¡÷G

 π°†aCG πÑ≤à°ùe ƒëf É¡JÉ©∏£J ≥≤ëj ÉÃ IôªãŸG

 ÌcCG ájOÉ°üàbG áeƒ¶æe AÉæÑH º¡°ùjh ,ájöûÑ∏d

.πÑ≤à°ùª∏d kGOGó©à°SGh áfhôe

 á©ªL ¿ÉØ∏N IOÉ©°S ∫Éb áÑ°SÉæŸG √òg ‘h

 »HO  á°ù°SDƒŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,∫ƒ¡∏H

 á«aGöûà°S’G ájDhôdG π°†ØH ,»HO Ωó≤J :πÑ≤à°ùª∏d

 Ωƒ≤J  IóFGQ  á«ŸÉY  áHôŒ  ,Ió«°TôdG  É¡JOÉ«≤d

 º«ª°üJh QÉµàH’G »æÑJ ≈∏Y É¡æe º¡e AõL ‘

 ,ƒªædG ≈∏Y áÄ°TÉædG äÉcöûdG ™«é°ûJh πÑ≤à°ùŸG

 QÉµaC’Gh ÖgGƒŸG ÜÉ£≤à°S’ á°üæe ¤EG âdƒ–h

 áfÉµe õjõ©J ‘ º¡°SCG Ée ,⁄É©dG ∫hO ™«ªL øe

 ò«ØæJh  ôjƒ£àd  IõØfi  áÄ«Hh  áæ°VÉëc  »HO

 ΩóîJ  »àdG  á«∏Ñ≤à°ùŸG  ™jQÉ°ûŸGh  QÉµaC’G

.ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl

 á°ù°SDƒe  É¡«∏Y  ±öûà°S  »àdG  IQOÉÑŸG  øYh

 »HO ∫ƒ∏M" IQOÉÑe πqµ°û oJ :∫Éb πÑ≤à°ùª∏d »HO

 å«ã◊G É¡«©°Sh »HO ¬LƒJ øe GAõL "πÑ≤à°ùª∏d

 ∫ƒ∏M Ëó≤Jh ,πÑ≤à°ùŸG º«ª°üJh ôjƒ£J ƒëf

 ójó©dG  ôjƒ£J  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëà∏d  QÉµaCGh

 ÚYóÑŸG áaÉc IƒYóH ,ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG  øe

 ºgQÉµaCGh ºgGDhQ Ëó≤àd ⁄É©dG ∫ƒM øjôµàÑŸGh

 ‘ äÉYÉ£≤dG  ∂∏J äGQó≤H ¢Vƒ¡æ∏d º¡dƒ∏Mh

.äÉjó– øe É¡H º∏j ób Ée á¡LGƒe

πÑ≤à°ùª∏d »HO ∫ƒ∏M IQOÉÑe

 äÉjóëàdG ºgC’ ∫ƒ∏M ôjƒ£J IQOÉÑŸG ±ó¡à°ùJh

 π≤ædGh ábÉ£dGh OÉ°üàb’G πÑ≤à°ùe ¬LGƒJ »àdG

 »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  º«∏©àdGh  áë°üdGh

 äGQÉeE’G  ™ªà›  Ωóîj  Ée  πch  äÉfÉ«ÑdGh

 ±öûJ »àdGh IQOÉÑŸG ∫ÓN øe ºà«°Sh .⁄É©dGh

 øe á∏°ù∏°S ìôW πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒe É¡«∏Y

 øjôµàÑŸGh AÉª∏©dG ™ªàéŸ äÉjóëàdGh á∏Ä°SC’G

 äÉ©eÉ÷Gh äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcöûdGh Úªª°üŸGh

 ∫ƒ∏M  ôjƒ£àd  ,⁄É©dG  ∫ƒM  á«ãëÑdG  õcGôŸGh

 äÉ«æ≤àdGh  QÉµaC’G  çóMCG  QÉÑàNGh  QÉµàHGh

 ÉgôaƒJ á∏eÉµàe ájQÉµàHG áÄ«H øª°V áeó≤àŸG

.»HO º¡d

 QÉµaC’G  ÜÉë°UC’  á°ù°SDƒŸG  â°ü q°üN  óbh

 ¤EG  á«dÉªLE’G  É¡àª«b  π°üJ  õFGƒL  áëLÉædG

 /ºgQO ¿ƒ«∏e 37 ÜQÉ≤j Ée/ ,Q’hO ÚjÓe 10

 äÉYÉ£b AÉ°ûfE’ IGƒf áëLÉædG QÉµaC’G ¿ƒµà°Sh

 ∫ƒ∏M  ôjƒ£Jh  ,IójóL  ¥Gƒ°SCGh  äGOÉ°üàbGh

 ¥ÓWEGh ,áeOÉ≤dG ∫É«LC’G πÑ≤à°ùe ΩóîJ áeGóà°ùe

 »LƒdƒæµàdG ¿hÉ©àdG ≈∏Y áªFÉb á«ŸÉY äÉcGöT

.»HO øe kÉbÓ£fG áaô©ŸGh äGÈÿG ∫OÉÑJh

IAÉØc ÌcCG äÉjQÉ£H :∫hC’G …óëàdG

 »HO ∫ƒ∏M" IQOÉÑe øª°V ∫hC’G …óëàdG õcÒ°S

 á«YƒædG  ™jQÉ°ûŸGh  QÉµaC’G  ≈∏Y  ,"πÑ≤à°ùª∏d

 ôjƒ£J ∫É› ‘ IójóL ∫ƒ∏M OÉéjEG ¤EG áaOÉ¡dG

 ‘ É¡à«dÉ©ah  É¡JGQób  õjõ©Jh  äÉjQÉ£ÑdG  AGOCG

 √òg ΩGóîà°SÉH º¡°ùj ÉÃ ,á«°SÉ≤dG ¢ù≤£dG ±hôX

 øe áYƒæàe  IójóL äÉYÉ£b  ‘ É«LƒdƒæµàdG

 äÉeóÿGh π≤ædGh AÉ°†ØdG πãe äÉjóëàdG å«M

.ÒãµdG ÉgÒZh á«à°ùLƒ∏dG

 IOÉjR ‘ …óëàdG Gò¡d »°ù«FôdG ±ó¡dG πãªàjh

 OGóeEÉH  º¡°ùJ  »àdG  äÉjQÉ£ÑdG  ΩGóîà°SG  Ióe

 å«M  ,¬JÉWÉ°ûf  º¶©e  ‘  ábÉ£dÉH  ¿É°ùfE’G

 ΩGóîà°SG ≈∏Y kÉ«dÉM ÒÑc πµ°ûH ⁄É©dG óªà©j

 hCG  ,QÉ«W  ¿hóH  äGôFÉ£dG  ‘  AGƒ°S  äÉjQÉ£ÑdG

 ,á«FÉHô¡µdG  äGQÉ«°ùdG  hCG  ,ádƒªëŸG  Iõ¡LC’G

 ∫GR  Ée  ¬æµd  ,AÉ°†ØdG  ±É°ûµà°SG  ¤EG  k’ƒ°Uhh

 AÉª∏©dG ÉgQƒW áÁób äÉ«æ≤J ¿B’G ≈àM óªà©j

 á«LƒdƒæµàdG äGQƒ£àdG øe ºZôdG ≈∏Y ¿hôb òæe

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ áYƒæàŸG

 QÉµàHG ¤EG áLÉ◊G »æ≤àdG Ωó≤àdG Gòg RôHCG óbh

 øjõîJh ßØMh ó«dƒàd áeGóà°ùeh IójóL OQGƒe

 äÉcöûdG øe ÒãµdG ∫hÉ– Gò¡dh ,áØ«¶ædG ábÉ£dG

 ¢üNQCG äÉjQÉ£H ôjƒ£J QGôªà°SÉH çÉëHC’G õcGôeh

.Iƒb ÌcCGh ,kÉfRh ∞NCGh ,áaÉãc ÌcCGh ,áØ∏µJ

 OÉéjEG IQhöV øe …óëàdG Gòg ¥ÓWEG Iôµa »JCÉJh

 ‘ í°VGh πµ°ûH äÉjQÉ£ÑdG AGOCG ¢VÉØîf’ ∫ƒ∏M

 á©ØJôŸG IQGô◊G äÉLQO ‘ hCG áÑ©°üdG äÉÄ«ÑdG

 IQGôë∏d  ¢Vô©àdG  …ODƒj  å«M  .á°†ØîæŸGh

 IAÉØc  ≈∏Y  ióŸG  á∏jƒW  QGöVCG  ¤EG  á©ØJôŸG

 äÉLQO ¢VÉØîfG …ODƒj πHÉ≤ŸG ‘h .äÉjQÉ£ÑdG

 ájQÉ£Ñ∏d á«∏NGódG áehÉ≤ŸG IOÉjR ¤EG IQGô◊G

 ‹ÉàdÉH …ODƒjh ,É¡æë°ûd ÈcCG nGOƒ¡› Ö∏£àj É‡

.É¡à©°S ¢VÉØîfG ¤EG

 IôµàÑŸG ∫ƒ∏◊G ÜÉë°UC’ IƒYO

 ‘  ácQÉ°ûª∏d  áMÉàe  á°UôØdG  ¿ƒµà°Sh  Gòg

 "πÑ≤à°ùª∏d  »HO  ∫ƒ∏M"  øe  ∫hC’G  …óëàdG

 ÚÑZGô∏d  øµÁh  ,⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl  øe

 ÈY º¡©jQÉ°ûeh ºgQÉµaCG  ∫É°SQEG  ácQÉ°ûŸG ‘

www.dubaifuture.  :á«fhÎµdE’G  á°üæŸG
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 á≤∏©àŸG  äÉÑ∏£àŸGh  •höûdG  áaÉc  øª°†àJ

.IQOÉÑª∏d IOóëŸG ÒjÉ©ŸG ≥ah ,ácQÉ°ûŸÉH

 áÑîf  º°†J  á°ü°üîàe  áæ÷  π«µ°ûJ  ºà«°Sh

 äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ Ú°üàîŸGh AGÈÿG øe

 ,É¡«≤∏J ºà«°S »àdG ™jQÉ°ûŸGh äÉcQÉ°ûŸG º««≤àd

 ÒjÉ©ŸG  øe  áYƒª› ≥ah  º««≤àdG  iôéo«°Sh

 É¡à«∏HÉbh  QÉµaC’G  á«YƒæH  á°UÉÿG  á«æ≤àdG

 á«æeR  ôWCG  øª°V  »∏ª©dG  ≥«Ñ£àdGh  ôjƒ£à∏d

 ≈∏Y  É¡JQóbh  ,ájOÉ°üàb’G  ÉgGhóLh  ,IÒ°üb

.äÉLÉ«àM’Gh äÉÑ∏£àŸG Ò¨J ™e ∞«µàdG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14867 Oó`©dG-2021 ôHƒàcCG 12 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG

 á«∏HÉb :πª°ûJ ô«jÉ©ªdG

 ™jQÉ°ûªdGh QÉµaC’G

  »∏ª©dG ≥«Ñ£à∏d

  ájOÉ°üàb’G ÉgGhóLh

 É¡JÉeGóîà°SGh

 áYƒæàªdG

 äÉjóëJ ìô£J IQOÉÑªdG 

 ábÉ£dG πÑ≤à°ùªd QÉµaCG ôjƒ£àd

 AÉcòdGh áë°üdGh π≤ædGh

 »YÉæ£°U’G

 øjôµàÑª∏d áMƒàØe IƒYódG

 äÉ©eÉédGh ø«ªª°üªdGh

 õcGôªdGh äGôÑàîªdGh

ºdÉ©dG ∫ƒM  á«ãëÑdG

 …OÉf ôjóe πÑ≤à°ùj ó«©°S øH óªMCG

  äGQÉeE’G ¿Gô«W ìÉæL »a ∫Éæ°SQCG

 »a »æWƒdG É¡eƒ«H »ØàëJ É«ÑeÉL

»HO ƒÑ°ùcG

 øcÉeCGh ó«YGƒe ø∏©j IôØ¶dG ¿ÉLô¡e

 ácQÉ°ûªdG πHE’G z¢ü«°UôJ{

:ΩGh-»HO

 Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 äGQÉeE’G ¿GÒ£d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ≈∏YC’G ¢ù«FôdG

 ôjóe .. »HO 2020 ƒÑ°ùcE’ É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ

 RÉàªŸG …õ«∏‚E’G …QhódG ‘ ∑QÉ°ûŸG ∫Éæ°SQCG …OÉf

 ‘ äGQÉeE’G ¿GÒW ìÉæL ‘ ∂dPh Éà«JQCG  πµ«e

 »ª°SôdG πbÉædGh ∫hC’G ∂jöûdG "»HO 2020 ƒÑ°ùcEG"
. ¢Vô©ª∏d

 á«ªbôdG ÜQÉéàdG ≈∏Y ádƒL ∫ÓN Éà«JQCG ™∏WGh

 ójó©dG ™e πYÉØJh ¿GÒ£dG πÑ≤à°ùe ≈∏Y õcôJ »àdG

. √OôØÃ IôeÉ¨dG ¢Vhô©dGh ÜQÉéàdG øe

 á«©ª°S ÜQÉŒ 10 äGQÉeE’G ¿GÒW ìÉæL Ωó≤jh

 2020  ƒÑ°ùcEG  QGhR  ™«ª÷  ôµØdG  õØ–  ájöüHh

 »LQÉÿGh  »∏NGódG  º«ª°üàdG  »Mƒà°SGh  ..»HO

 ™e ¿GÒ£dG øe ¢UôØdG á≤£æe ‘ ™bGƒdG ìÉæé∏d

 ΩÉ¶fh  πµ«¡dG  ∫ƒM  »æëæJh  ≥aóàJ  áØæYR  24

 IÉ«◊ÉH á°†HÉf ¿GƒdCÉH ≥dCÉàj ™FGQ LED IAÉ°VEG

.¢ùª°ûdG ÜhôZ ó©H

 IQÉjR  ƒÑ°ùcEG  ¢Vô©e  ‘  Éà«JQCG  ádƒL  â∏ª°Th

 áeGóà°S’G ìÉæLh »æ«àæLQC’Gh ÊÉÑ°SE’G ÚMÉæ÷G

 …òdG "AÉª°ùdG ‘ á≤jóM" Ò¡°ûdG áÑbGôŸG êôHh

 áaÉ°VE’ÉH ™bƒª∏d áLQO 360 É«eGQƒfÉH Gó¡°ûe ôaƒj

 á«Fƒ°†dG  É¡°Vhô©H  ´Éàªà°SÓd  π°UƒdG  áÑb  ¤EG

.á©FGôdG

 ‘  á©FGQ  ádƒéH  â«¶M  "  :Éà«JQCG  πµ«e  ∫Ébh

 áHôŒ âfÉch  »HO  »JQÉjR  ∫ÓN  2020  ƒÑ°ùcEG

 ,Iô¡Ñe äGQÉeE’G ¿GÒW ìÉæL ‘ ¿GÒ£dG πÑ≤à°ùe

 áÑb  ‘  á«Fƒ°†dG  ¢Vhô©dÉH  GÒãc  â©àªà°SGh

 ó≤dh ¢Vô©ŸG ⁄É©e RôHCG  øe ó©J »àdG  π°UƒdG

 ¢üî°T …C’ É¡H »°UhCGh É≤M Iójôa áHôŒ âfÉc

." á∏Ñ≤ŸG ô¡°TC’G ‘ »HO Qhõj

:ΩGh-»HO

 »æWƒdG Ωƒ«dÉH ≈HO 2020 ƒÑ°ùcCG ¢Vô©e »ØàMG 

 çó◊G  Gòg  ‘  ácQÉ°ûŸG  É«ÑeÉL  ájQƒ¡ª÷

.ºî°†dG »ŸÉ©dG

 ≈a  π°UƒdG  áÑb  â–  º«bCG  iòdG  πØ◊G  ö†M

 ∑QÉÑe øH ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ï«°ûdG ‹É©e ƒÑ°ùcCG

 ôjRh  √ÉH  äÉeÉg  ¤É©e  h  ádhO  ôjRh  ¿É«¡f  ∫BG

 ¤É©eh É«ÑeÉL ájQƒ¡ªL ‘ áaÉ≤ãdGh áMÉ«°ùdG

 OQGƒŸGh  áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG  ôjRh  Éà«c  …ó«°S

 …GQƒJ ìƒf ¤É©eh É«ÑeÉL ájQƒ¡ªL ‘ ájöûÑdG

.øjó∏ÑdG ‹hDƒ°ùe øe iƒà°ùŸG ™«aQ »ª°SQ óah h

 ¬àª∏c ‘ ¿É«¡f øH •ƒÑî°T ï«°ûdG ‹É©e ∫Ébh

 ¿ƒcCG ¿CG ÒÑc ±öûd ¬fEG" :πØ◊G ∫ÓN á«MÉààa’G

 ájQƒ¡ª÷ »æWƒdG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàMÓd Ωƒ«dG ºµ©e

 πØëŸG Gòg ‘ É©«ªL ºµH ÖMQCG ¿CG OhCGh É«ÑeÉL

 ‘  É«ÑeÉL  âcQÉ°T  ¿CG  òæªa  ºî°†dG  ≈ŸÉ©dG

 âcQÉ°T  É«fÉŸÉH  2000  ôaƒfÉg  ƒÑ°ùcCG  ¢Vô©e

 Éfó©°ùjh ƒÑ°ùcC’ á«ŸÉ©dG ¢VQÉ©ŸG ‘ ΩÉ¶àfÉH

 »àdG  áî°ùædG  √òg  ‘  ∑QÉ°ûJ  É«ÑeÉL  iôf  ¿CG

 πµH  ∞«°†à°ùf  Éªæ«Hh..  »HO  áæjóe  É¡æ°†à–

 ⁄É©dÉH ÖMôfh »HO 2020 ƒÑ°ùcEG ¢Vô©e ôîa

 ∫ÉØàMÓd  IOÉ©°ùdÉH  ô©°ûf  äGQÉeE’G  ádhO  ‘

 ⁄É©dG ∫hO øe ÉæJöSCG ™e ÉææWƒd »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH

."áØ∏àîŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áëjöûdG Ö«côJ ó«YGƒe øY IôØ¶dG ¿ÉLô¡e ø∏YCG

 ‘  ácQÉ°ûŸG  πHEÓd  /¢ü«°UÎdG/  á«fhÎµdE’G

 ájÉYQ  â–  ΩÉ≤J  »àdG  ,IöûY  á°ùeÉÿG  ¬JQhO

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

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

 èeGÈdGh äÉfÉLô¡ŸG IQGOEG áæ÷ º«¶æàH ,áë∏°ùŸG

 IQGOEG  áæ÷ äOóMh .»ÑXƒHCÉH á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG

 »ÑXƒHCÉH á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh äÉfÉLô¡ŸG

 IôØ¶dG á≤£æÃ ójGR áæjóe ‘ ¢ü«°UÎdG ™bGƒe

 ÚØ∏àfl øjóYƒe øª°V ,Ú©dÉH ¿Éëjƒ°S áæjóeh

 ¢ü«°UÎdG CGóÑ«°S å«M ,πHE’G ∑Óe ≈∏Y π«¡°ùà∏d

 15 á©ª÷G Ωƒj ójGR áæjóÃ π«é°ùàdG Öàµe ‘

 CGóÑj Éª«a ,ôHƒàcCG 18 ájÉ¨d ôªà°ùjh …QÉ÷G ôHƒàcCG

 ôHƒàcCG 21 Ωƒj ¿Éëjƒ°S áæjóÃ …QGOE’G õcôŸG ‘

 IQGOEG  áæ÷  π°UGƒJh  .ôHƒàcCG  26  ájÉ¨d  ôªà°ùjh

 »ÑXƒHCÉH á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG èeGÈdGh äÉfÉLô¡ŸG

 ‘ IôØ¶dG ¿ÉLô¡e ¥Ó£f’ áØãµŸG É¡JGOGó©à°SG

 ™e øeGõàdÉH ΩÉ≤J »àdGh ,IöûY á°ùeÉÿG ¬JQhO

 ôHƒàcCG 28 øe IÎØdG ‘ ,Ú°ùªÿG ΩÉ©H AÉØàM’G

. 2022 ôjÉæj 22 ájÉ¨d 2021

3

:ójGR øH ¬∏dGóÑY ƒÑ°ùcEG »a √OÓH ìÉæL Qhõjh …QƒµdG á«LQÉîdG ôjRh πÑ≤à°ùj √ƒª°Sh..

Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉjƒdhCG ¢SCGQ ≈∏Y AGó¡°ûdG ô°SCG : ¿ƒæëW øH áØ«∏Nz»fGƒæY{ ´hô°ûe πªµà°ùJ »ÑXƒHCG ájó∏H

Q’hO ø«jÓe 10 õgÉæJ õFGƒéH zπÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒe{ É¡ª q¶æJ

äGQÉeE’G ¢VQCG ≈∏Y á«ªdÉ©dGh á«Hô©dG äGQÉ°†ëdG ≈≤à∏e ƒÑ°ùcEG

 äÉjóëJ áédÉ©ªd QÉµaCG ôjƒ£àd zπÑ≤à°ùª∏d »HO ∫ƒ∏M{ IQOÉÑe ≥∏£j óªëe øH ¿GóªM
ºdÉ©dG ∫ƒM ájƒ«M äÉYÉ£b

ƒÑ°ùcEG ‘ á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL ìÉæ÷ ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY

√OÓH ìÉæL ‘ …QƒµdG á«LQÉÿG ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH ˆGóÑY
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الثالثاء 12 اأكتوبر 2021-العـدد 14867 
12 متابعات

اأكثر من 80 فيلماً في »ال�سارقة ال�سينمائي الدولي للأطفال وال�سباب«

»دي بي ورلد« تطلق مبادرة »طموحي« الرقمية 

لتدريب المواطنين

تعاون بين »الإمارات لأمرا�ض الدم« و »تاكيدا« 

لن�سر الوعي ب�سرطانات الدم النادرة

»اأڤيڤا« ت�ستعر�ض حلولها العالمية للمدن الذكية خلل اأ�سبوع جيتك�ض للتقنية 2021

رائحة »اللبان« تفوح من جناح �سلطنة عمان في »اإك�سبو دبي«

ال�سارقةـ  وام:

القا�سمي  عبداهلل  بنت  جواهر  ال�سيخة  اأكدت 

ال�سارقة  مهرجان  ومدير  /فن/  موؤ�س�سة  مدير 

اأن  وال�سباب  لالأطفال  الدويل  ال�سينمائي 

املهرجان رافد لطاقات الأجيال اجلديدة ومن�سة 

لتعزيز ارتباطهم بال�سينما التي عّمقت �سلتنا 

باحلياة ور�ّسخت يف داخلنا قيمة الأ�سياء على 

ب�ساطتها.

العادّي  تعريف  اأعادت  ال�سينما  اإن  وقالت 

وجعلت من اليومي والبديهّي حالة ا�ستثنائية 

بالإبداع  مليئة  اآفاق  اإىل  معها  واأدخلتنا 

واللحظات التي ل تن�سى فكانت �سبيلنا لتجاوز 

التي  احلواجز  وتخطي  التحديات  خمتلف 

ال�سعبة  الظروف  خالل  توا�سلنا  دون  حالت 

لهذا نفتح دورة هذا العام من املهرجان اأمام 

العامل يف  بلدان  ال�سينما من خمتلف  ع�ساق 

يف  رحلة  ت�سّكل  اإ�ستثنائية  افرتا�سية  جتربة 

الفن ويف جمال معامل اإمارة ال�سارقة ال�سياحّية 

والطبيعية.

/فن/  موؤ�س�سة  مدير  كلمة  خالل  ذلك  جاء 

الثامنة من  الدورة  فعاليات  افتتاح  يف حفل 

لالأطفال  الدويل  ال�سينمائي  ال�سارقة  مهرجان 

وال�سباب الذي عقد /عن بعد/ وحتدث خالله 

كل من املخرجة الإمارتية نهلة الفهد والفنان 

يحيى  ال�سوري  والفنان  فهد  عابد  ال�سوري 

و�سائل  ممثلي  من  عدد  بح�سور  حمياين 

الإعالم املحلية والأجنبية وجمموعة الأطفال 

واليافعني وال�سباب املعنني ب�سناعة ال�سينما.

تقام فعاليات املهرجان هذا العام حتت �سعار 

»فكر �سينما« و ت�ستمر حتى 15 اأكتوبر اجلاري 

بتنظيم موؤ�س�سة /فن/ املعنية بتعزيز ودعم 

الفن الإعالمي لالأطفال والنا�سئة يف الإمارات 

حتت رعاية قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 

القا�سمي  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 

رئي�سة املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�رسة.

القا�سمي  ال�سيخة جواهر بنت عبداهلل  وقالت 

على امتداد �سنوات اأ�ستثمرنا يف موؤ�س�سة فن 

بطاقات الأطفال وال�سباب وحر�سنا على ترجمة 

روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 

الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  حممد 

ال�سارقة الرامية اإىل بناء جيل قادر على تلبية 

الطموحات جيل متم�ّسك بهويته وثقافته وتنفيذ 

بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  قرينته  توجيهات 

حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى ل�سوؤون 

الأ�رسة التي تدعو لبناء جيل طموح قادر على 

الإبداع يت�سنى له م�ساركة ق�ساياه وتطلعاته 

الفنية مع اأقرانه من خمتلف اأنحاء العامل .

واأ�سافت : يجمعنا مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي 

الدويل لالأطفال وال�سباب يف دورته الثامنة من 

جديد على هدف واحد وروؤية �سامية غر�سها 

تاأ�سي�س جيل جديد حمّب لل�سينما قادٌر على 

تبّني مفردات الفّن الإعالمي اجلديد«.

نهلة  الإماراتية  املخرجة  قالت  جانبها  من 

الدويل  ال�سينمائي  ال�سارقة  اإن مهرجان  الفهد 

لالأطفال وال�سباب فر�سة ذهبية مل تكن متاحة 

يتيح ملحبي  فهو  ال�سابقة  لالأجيال  قبل  من 

الت�سوير والتمثيل والإخراج ال�سينمائي ليعربوا 

من  ال�سينما  �سناعة  ويحرتفوا  روؤاهم  عن 

خالل عرو�س الأفالم وتنظيم الور�س التدريبية 

واحللقات النقا�سية ومن خالل اللقاء باخلرباء 

واأ�سحاب التجارب ال�سينمائية.

واأ�سافت اأن قيمة املهرجان واأثره اأ�سبحت اأكرب 

نتيجة ملا يقدمه من تدريب وما يعمل عليه 

ينقل  بذلك  لأنه  اجلديدة  للمواهب  تنمية  من 

الأطفال وال�سباب من مرحلة ا�ستهالك ال�سينما 

اإنتاجها  مبراحل  واملرور  �سناعتها  تعلم  اإىل 

وبذلك يكت�سبون اخلربات ويتعلمون الكثري حول 

هذا الفن.

وتابعت : اأرى اأن ال�سغف لدى الأطفال وال�سباب 

املمار�سة  خالل  من  اإل  ي�ستمر  ل  بال�سينما 

و�سقل املوهبة فقد يكون يف كل عائلة م�رسوع 

كاتب  اأو  اأو ممثل  �سينمائي  م�سور  اأو  خمرج 

�سيناريو �سواء كان طفاًل اأو �سابًا لكن اكت�ساف 

املهرجانات  هذه  ملثل  بحاجة  يظل  املواهب 

وت�ساعدهم على  ال�سباب  باأبنائنا  تهتم  التي 

نحو  وتوجيهها  اإمكانياتهم  واكت�ساف  تطوير 

الطريق ال�سحيح.

وقال املمثل ال�سوري عابد فهد : للفن �سحره 

ال�سباب والأطفال مقدرة  الذي ل يقاوم ولفئة 

ال�سينما  جماليات  ا�ستلهام  على  ا�ستثنائية 

وتعك�س  اأحالمهم  تلبي  زاوية  من  وتلقيها 

ثقافة اللحظة الراهنة التي يعي�سونها ودائمًا 

ما توؤرخ ذاكرة الطفولة و�سن ال�سباب ملحطات 

الده�سة الأوىل يف وعينا باحلياة والفن ابتداء 

املدر�سة  يف  الن�سيد  وحلن  الأمهات  بغناء 

امل�ساهد  اإىل  و�سوًل  الطبيعة  بلوحات  مرورا 

ال�سينمائية التي ل تفارقنا.

واأ�ساف اأن و�سول مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي 

الثامنة  دورته  اإىل  وال�سباب  لالأطفال  الدويل 

يجعل له دوراً اأكيداً يف بناء ذاكرة �سينمائية 

يف  اليوم  نزرعه  ما  واأن  والأطفال  لل�سباب 

وجدان اأبنائنا �سوف يزهر يف الغد وعيًا وثقافة 

نعلّق عليها الآمال.

و قال الكاتب واملمثل ال�سوري يحيى مهايني 

اإىل  ن�سعى  :كلنا  وال�سباب  الأطفال  خماطبًا 

خمتلفة  نظر  وجهات  لدينا  ولكن  ال�سعادة 

عما يجعلنا �سعداء وعندما تدركون اأن هناك 

العديد من الطرق التي توؤدي اإىل ال�سعادة �سوف 

�سغفكم  على  احلفاظ  على  قادرين  تكونون 

عن  بالر�سا  ال�سعور  اإن  وخيالكم..  وف�سولكم 

النف�س من خالل العمل يجلب ال�سعادة واأحث 

اأنف�سهم ما هو  الأطفال وال�سباب لكي ي�ساألوا 

ال�سيء الذي �سي�سعرهم بالر�سا ليجعلوا منه 

هدفا يكتبونه ويذكروا اأنف�سهم به كل يوم لأن 

احلافز ال�سخ�سي يقود اإىل النجاح ».

و�سهد حفل الفتتاح العر�س الأول يف ال�رسق 

الو�سط من الفيلم الكوري »بوري« مرتجمًا اإىل 

العربية والإجنليزية وهو فيلم من اخراج جني 

يو كيم .

اأكرث من 80 فيلمًا من 38  الدورة  وتقدم هذه 

دولة عربية واأجنبية منها 6 اأفالم تعر�س للمرة 

الأوىل عامليًا و35 فيلمًا تعر�س للمرة الأوىل 

يف ال�رسق الأو�سط و4 يف دول جمل�س التعاون 

لأول  تعر�س  اأفالم  اإىل 4  بالإ�سافة  اخلليجي 

مرة يف دولة الإمارات.

وتتوزع العرو�س على فئات املهرجان ال�سبع 

وهي اأفالم من �سنع الأطفال والنا�سئة واأفالم 

واأفالم  ق�سرية  دولية  واأفالم  ق�سرية  خليجية 

الر�سوم املتحركة واأفالم وثائقية واأفالم روائية 

واأفالم من �سنع الطلبة جاء اختيارها من بني 

املهرجان  يف  للم�ساركة  تقدم  فيلما   4284

خالل العامني 2020 والعام اجلاري.

ومن الدول التي تعر�س اأفالمًا يف هذه الدورة 

ورو�سيا  واأملانيا  وكوريا  واإيطاليا  الإمارات   :

واإيران واليابان وتركيا والرنويج وهولندا وقطر 

والوليات  املتحدة،  واململكة  وكازاخ�ستان 

املتحدة الأمريكية واملك�سيك والأرجنتني .

و�سلط حفل الفتتاح ال�سوء على اأع�ساء جلنة 

التحكيم الذين �سيقيمون الأفالم املتناف�سة يف 

الفئات املهرجان حيث ت�سم فنانني وخمرجني 

ناع الأفالم وخرباء يف الإعالم  �سينمائيني و�سُ

الإمارات واخلليج ودول عربية  والت�سوير من 

واأجنبية، من بينهم الفنان ال�سوري عابد فهد 

الزدجايل  خالد  العماين  املخرج  الدكتور  و 

الإمارات حمد  ومن  اإيطاليا  من  فيتا  وجوليو 

�سغران وماجد الأن�ساري وفا�سل املهريي ومن 

الوليات املتحدة املخرج واملنتج بنتلي براون 

وغريهم اإىل جانب جلنة املحكمني .

ور�سة   34 عقد  املهرجان  فعاليات  وتت�سمن 

تدريبية متخ�س�سة يف �سناعة الأفالم والفنون 

الإعالمية يقدمها يف ن�سختني عربية واإجنليزية 

العرب  وامل�سورين  املخرجني  اأبرز  من  نخبة 

والأجانب الذين ي�ست�سيفهم املهرجان يتناولون 

كتابة  مثل  املو�سوعات  من  جملة  فيها 

ال�سيناريو واأ�رسار الر�سوم املتحركة واأ�سا�سيات 

والإخراج  والإنتاج  الفوتوغرايف  الت�سوير 

ال�سينمائي والت�سوير وتقنياته.

وت�سمل فعاليات الدورة الثامنة من املهرجان 

اأيام  على  تتوزع  حوارية  جل�سات  خم�س 

�سينمائية،  ق�سايا  عدة  وتعالج  املهرجان 

حيث يدير املمثل واملخرج ال�سينمائي نواف 

امل�ستقلة«  »الأفالم  بعنوان  جل�سة  اجلناحي 

الواعدين  املحكمني  التميمي من  بتول  وتدير 

اإنتاج  يف  املتحركة  الر�سوم  »تطور  جل�سة 

و  الأفالم«  يف  املراأة  »دور  وجل�سة  الأفالم« 

و«م�ستقبل  ح�سوين  اأ�سماء  الإعالمية  تديرها 

�سناعة الأفالم« باإدارة الإعالمية بلقي�س �سابر 

وجل�سة »دور املهرجانات يف الرتويج لالأفالم« 

وتديرها بتول التميمي.

وي�سارك يف اجلل�سات املخرج خالد املحمود، 

واملخرج �رسيف البنداري وحممود قعبور �سانع 

الأفالم  ق�سم  ومديرة  اإبداعي  وم�ست�سار  اأفالم 

اأبوظبي  اميجني�سن  يف  املحلي  والتلفزيون 

ال�سينمائي  واملخرج  واملوؤلف  الكاظم  هنا 

فا�سل املهريي واملخرج حممد فكري والر�سام 

ريحانة  الأفالم  و�سانعة  فريقو�سن  براين 

املرر  عفراء  واملخرجة  واملنتجة  الها�سمي 

واملخرجة وموؤ�س�ست �رسكة »�سي لالأفالم« /

She Film/ ور�سا عامر واملخرج والكاتب 
مهرجان   - الربجمة  ومدير  عبا�س  م�سطفى 

نيويورك الدويل لأفالم الأطفال ماريا كري�ستينا 

فيال�سينور وال�سينمائي م�سعود اأمراهلل اآل علي و 

موؤ�س�س و مدير مهرجان العني ال�سينمائي عامر 

�ساملني و مدير مهرجان ال�سعودية ال�سينمائي 

اأحمد املال.

دبيـ  وام:

"عن تعاونها  "دي بي ورلد  اأعلنت 

جمتمع  "كرييو�س"-  �رسكة  مع 

املعرفة  على  القائم  التدريب 

اجلماعية والتدريب املهني - لدعم 

برنامج "طموحي" التدريبي التابع 

الربنامج  ويعد  ورلد"  بي  "دي  لـ 

الذي مت اإطالقه عام 2016 جزًءا من 

اجلهود امل�ستمرة لـ "دي بي ورلد" 

وجهود  الإماراتي  املجتمع  دعم  يف 

حكومة دولة الإمارات لتمكني ال�سباب 

املواطن.

خالل  من  ورلد"  بي  "دي  وتهدف 

اإىل  "كرييو�س"  �رسكة  مع  تعاونها 

رقمنة مبادرة "طموحي" وال�ستفادة 

توفرها  التي  الهائلة  الإمكانات  من 

ر�سالة  لدعم  احلديثة  التكنولوجيا 

من  امل�ساركني  ومتكني  املوؤ�س�سة 

اكت�سبوها يف  التي  تطبيق اخلربات 

�سمن  الثقافات  متعددة  ال�رسكات 

جمموعة وا�سعة من قطاعات الأعمال 

يف دبي.

وقال نبيل قائد مدير اإدارة املوظفني 

املوظفني  اإدارة   – الإدارية  وال�سوؤون 

دي بي ورلد الإمارات اأن دولة الإمارات 

املتميزة  املواطنة  بالكفاءات  تزخر 

التي متلك القدرات والإمكانات الالزمة 

وحتر�س  الوطني،  القت�ساد  لتعزيز 

القيادة الر�سيدة على �سمان تواجد 

الإماراتية  والقدرات  الكفاءات  ذوي 

يف  الرئي�سة  القطاعات  جميع  يف 

عن  الأخري  الإعالن  وياأتي  الدولة. 

لزيادة  الحتادي  "ناف�س"  برنامج 

عدد املواطنني يف القطاع اخلا�س من 

2 يف املائة اإىل 10 يف املائة �سمن 

م�ساريع اخلم�سني يف وقت يحتاج فيه 

ال�ستفادة من  اإىل  القت�ساد املحلي 

الكفاءات الإماراتية املتميزة اإذ يهدف 

فر�سة  األف   75 توفري  اإىل  الربنامج 

عمل للمواطنني يف القطاع اخلا�س 

مليار   24 اإىل  ت�سل  با�ستثمارات 

اخلطوة.. هذه  مع  وان�سجاًما  درهم. 

من  ال�ستفادة  على  حر�سهم  موؤكداً 

اإمكانات وقدرات مواطني الدولة من 

خالل براجمهم التدريبية الرائدة مثل 

برنامج "طموحي".

اإيبوري  األك�سندر  قال  جانبه  من 

الرئي�س التنفيذي ل�رسكة "كرييو�س" 

ت�سهيل  اإىل  تهدف  ال�رساكة  هذه  اأن 

على  املواطنني  �سباب  ح�سول 

املهارات املطلوبة يف �سوق العمل من 

خالل العمل عن بعد يف جمموعات 

من  عملية  خربات  على  واحل�سول 

يف  الأجر  مدفوع  التدريب  خالل 

واللتزام  اجلودة  و�سمان  ال�رسكات 

باجلدول الزمني للتدريب.

برنامج  بعد  ال�رساكة  اإعالن  ياأتي 

جتريبي مكثف امتد ل�ستة اأ�سهر بني 

"دي بي ورلد"» و�رسكة "كرييو�س" 
مواطنون  متدربون  �سارك  حيث 

خرباء  اأداره  توجيهي  برنامج  يف 

بال"  "باي  �رسكتي  من  خمت�سني 

و"�سي�سكو" اأ�سفر عن جتارب تعليمية 

ناجحة للمتدربني امل�ساركني.

فر�س  "طموحي"  برنامج  يوفر 

توظيف يف جمالت متنوعة ت�سمل 

التحويلية  وال�سناعات  القانون 

وال�سلع  اللوج�ستية  واخلدمات 

ال�ستهالكية والنفط والغاز وال�سيارات 

والرعاية ال�سحية. وح�سل الربنامج 

على دعم وا�سع النطاق من القطاعني 

احلكومي واخلا�س حيث ت�سمل قائمة 

املوؤ�س�سات امل�ساركة فيه موؤ�س�سات 

مثل  اجلن�سيات  متعددة  رائدة 

ونافكو  ومري�سك  دبي  اإك�سبو 2020 

واإمير�سون وغريها.

دبيـ  وام:

لأمرا�س  الإمارات  �سعبة  اأعلنت 

العاملية  »تاكيدا«  و�رسكة  الدم 

املتخ�س�سة يف جمال ال�سناعات 

تعاونهما  عن  احليوية  الدوائية 

لن�رس  التوايل  على  الثاين  للعام 

النادرة  الأنواع  حول  الوعي 

الورم  ذلك  يف  مبا  الدم  ل�رسطان 

الغدد  و�رسطان  املتعدد  النقوي 

الليمفاوية »هودجكني«.

يهدف هذا التعاون اإىل تطوير اآليات 

تعزيز الوعي املجتمعي على نطاق 

الطبي  املجتمع  وم�ساعدة  وا�سع 

على تقدمي اأف�سل النتائج للمر�سى.

واأكد �رسيف اإبراهيم مدير ال�سوؤون 

ال�رسق  »تاكيدا«  يف  الطبية 

الرا�سخ  ال�رسكة  اإلتزام  الأو�سط 

باإعطاء الأولوية للمر�سى وال�سعي 

خللق �سبكة توا�سل بني الأ�سخا�س 

ت�سخي�س  مع  يتعاملون  الذين 

ال�رسطان وتفعيل م�ساركة املر�سى 

ومقدمي الرعاية ال�سخ�سية وخرباء 

الرعاية ال�سحية يف تعزيز جهود 

التوعية باأمرا�س �رسطان الدم.

ويعد �رسطان الورم النقوي املتعدد 

النادرة  ال�رسطان  اأمرا�س  من 

ن�سبيًا حيث ميثل 1 ٪ من اأمرا�س 

ال�رسطان التي يتم ت�سخي�سها يف 

جميع اأنحاء العامل لكنه ثاين اأكرث 

اأ�سكال �رسطان الدم �سيوعًا.. بينما 

الليمفاوية  الغدد  �رسطان  يعترب 

من  ملجموعة  عاما  م�سطلحا 

ال�رسطانات التي تن�ساأ يف اجلهاز 

اللمفاوي.

دبيـ  الوحدة:

الرائدة عامليا يف جمال  اأڤيڤا،  اأم�س  اأعلنت 

الربجميات وال�سناعية ودعم التحول الرقمي 

وال�ستدامة، عن م�ساركتها يف اأ�سبوع جيتك�س 
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اأكتوبر 2021. وت�ستعر�س اأڤيڤا، بالتعاون مع 

اإلكرتيك، مركز  �رسيكها ال�سرتاتيجي �سنايدر 

اأڤيڤا للعمليات املوحدة للمدن الذكية، والذي 

والأ�سول  والأ�سخا�س  واملواقع  النظم  يدمج 

اأكرب معر�س  يف مدن امل�ستقبل، وذلك خالل 

تقني يف ال�رسق الأو�سط. ويف ظل تزايد التطور 

العمراين وارتفاع �سغوطات التكلفة والطلب 

حترًكا  ن�سهد  احلياة،  نوعية  حت�سني  على 

وحتديث  التحتية  البنية  دمج  نحو  عاملًيا 

املدن وحت�سينها امل�ستمر. ويعمل مركز اأڤيڤا  

الذكية على دعم  للمدن  املوحدة  للعمليات 

الكفاءة الت�سغيلية وتخفي�س تكلفة الطاقة، 

فيما ي�سجع اللتزام مبعايري الأمن ال�سيرباين 

وال�سالمة والمتثال لالأنظمة. يف هذا ال�سياق 

اأڤيڤا  اأعمال  اأ�سلم، رئي�س  قال الدكتور طارق 

مركزنا  »ميثل  واإفريقيا:  الأو�سط  ال�رسق  يف 

والتحكم  القيادة  حلول  املوحدة  للعمليات 

للبنية التحتية وم�سغلي املدن الذكية، بناء 

على نهج �سمويل لالأنظمة. وميكن ا�ستخدامه 

جلمع املعلومات من خمتلف م�سادر البيانات 

بهدف توقع وحل امل�ساكل قبل حدوثها.

دبيـ  وام:

اإىل  الزائر  الأوىل من دخول  اللحظة  منذ 

جناح �سلطنة عمان ال�سقيقة يف " اإك�سبو 

الروائح  انتباهه  تلفت   " دبي   2020

الزكية ل�سجرة " اللبان " التي لها ارتباط 

تاريخي بالإن�سان والإرث العماين.

الأجنحة  ويعد جناح �سلطنة عمان من 

املميزة يف ت�سميمه امل�ستوحى من اإحدى 

اأيقونات الطبيعة وهي �سجرة " اللبان " 

ليعرب عن اأ�سالة الرتاث العماين ويج�سد 

حياة  دورة  اخلم�سة  اأق�سامه  يف  اأي�سا 

�سجرة " اللبان" .

جناح  مدير  الزهيمي  �سامل  خالد  وقال 

اأنباء  لوكالة  ت�رسيح  عمان يف  �سلطنة 

الإمارات " وام " مت ا�ستلهام ت�سميم مبنى 

اجلناح العماين من �سجرة اللبان جت�سيدا 

للعنوان الرئي�سي لـ "اإك�سبو دبي 2020 

" توا�سل بني العقول و�سناعة امل�ستقبل" 
والتنقل  ال�ستدامة  الفرعية  والعناوين 

والفر�س.

واأو�سح اأن اجلناح الذي يقع مقابل جناح 

التنقل تبلغ م�ساحته 2200 مرت مربع ومت 

معماريات  مهند�سات  قبل  من  ت�سميمه 

عمانيات من فئة ال�سباب، لفتا اإىل اأن اأن 

اجلناح والذي يتم اإدارته من قبل كفاءات 

عمانية �سابة يحتوي على خم�س مناطق 

وهي  اللبان  �سجرة  حياة  دورة  متثل 

والتجارة  واحل�ساد  والنمو  الأم  ال�سجرة 

على  الزائر  يطلع  وبعدها  وال�ستخدام 

مركز الفر�س ومركز ال�ستثمار .

كذلك  يحتوي  اجلناح  اأن  اإىل  واأ�سار 

على متجر يعر�س حوايل 300 نوع من 

ب�سجرة  املتعلقة  العمانية  املنتوجات 

عرب  هائل  بح�سور  حتظى  التي  اللبان 

التاريخ جعل منها ج�رساً للتوا�سل بني 

ح�سارات العامل القدمي منذ اآلف ال�سنني 

يف  التجارية  القوافل  حتركت  ولأجلها 

م�سارات خمتلفة.

والرحالة  املوؤرخني  من  العديد  وتطرق 

واأهمية  ال�سجرة  مكانة  اإىل  والباحثني 

تعترب  والتي  منها  امل�ستخرجة  املادة 

مقد�سة يف احل�سارات القدمية كاحل�سارة 

امل�رسية والرومانية وال�سينية حيث كان 

خلوا�سه  نظرا  بالأهمية  يتمتع  اللبان 

العطرية وا�ستخداماته العالجية والدوائية.

وازدهرت جتارة اللبان على مر الع�سور 

فن�ساأت بذلك عالقات جتارية متنوعة مع 

ح�سارات و�سعوب العامل القدمي من خالل 

طرق القوافل اإىل بالد ما بني النهرين واإىل 

م�رس وبالد حو�س البحر املتو�سط ومنها 

واملحيط  العرب  بحر  وعرب  اأوروبا  اإىل 

الهندي اإىل �سواحل اأفريقيا و�سبه القارة 

الهندية اإ�سافة اإىل �رسق اآ�سيا.

0

معهد �سانز التدريبي للأمن ال�سيبراني 

يطلق حملة اأمان_عائلتك لحماية الأ�سر 

عند ا�ستخدام الإنترنت

»اأبوظبي للغة العربية« يطلق

 �سل�سلة ور�ض الكتابة الإبداعية للق�سة 

الق�سيرة خلل اأكتوبر

دبيـ  الوحدة:

بالأمن  التوعية  �سهر  وهو  اأكتوبر،  �سهر  خالل 

لالأمن  التدريبي  �سانز  معهد  ي�سجع  ال�سيرباين، 

ال�سيرباين اجلميع على ن�رس برامج التوعية خارج 

والزمالء  العاملني  كافة  وم�ساعدة  العمل  نطاق 

على تطبيق الدرو�س املكت�سبة يف العمل حلماية 

عائالتهم واأ�سدقائهم من خالل املبادرة العائلية 

#اأمان_عائلتك.
فنحن الآن مرتابطون رقميا اأكرث من اأي وقت م�سى، 

اإذ يعمل الكثريون من املنزل وي�سهد التعلم عن 

بعد منوا هائال، بينما يزداد عدد الأجهزة الذكية 

التي تت�سل ب�سبكات الإنرتنت الال�سلكية لت�سبح 

جزءا من حياتنا اليومية. فبو�سع اأجهزة امل�ساعد 

فيما  الذكية  املنزل  باأجهزة  التحكم  ال�سخ�سي 

ت�ستطيع الثالجات الرقمية متابعة خمزون الطعام، 

وت�سمح �سا�سات الفيديو مبتابعة �سغارنا يف املنزل 

ربط  وميكننا  الذكية،  الهواتف  مكان عرب  اأي  من 

اأنظمة التحكم باحلرارة والإ�ساءة ب�سبكات الإنرتنت 

املنزلية. كما اأن هناك طرازات من الغ�سالت التي 

الغ�سيل عن بعد، ويعرف  ت�سمح بجدولة دورات 

اأطفالنا مزايا اأحدث الهواتف الذكية بينما يحتاج 

كبار ال�سن بع�س امل�ساعدة يف ا�ستعمالها. وكل هذا 

التوا�سل يحمل معه الكثري من املزايا والراحة، اإل 

اأنه يجلب خماطر متزايدة يف نف�س الوقت.

يف هذا ال�سياق قالت هيذر ماهالك، خبرية الأدلة 

�سانز  معهد  يف  التدري�س  هيئة  وزميلة  الرقمية 

للذكاء  الأول  واملدير  ال�سيرباين،  لالأمن  التدريبي 

الرقمي يف �سيليربايتـ  وهي اأم لطفلني: "ميثل كل 

جهاز �سخ�سي م�ستخدم ثغرة حمتملة لتهديدات 

اأي  ت�ستهدف  قد  ال�سيربانية  فالهجمات  النظام، 

منزل واأي جهاز دون متييز. هناك خماطر رقمية 

ا خطوات بو�سعنا  يف كل مكان، ولكن هناك اأي�سً

اأن  ويذكر  وعائالتنا."  اأنف�سنا  حلماية  اتباعها 

ماهالك طّورت منهاج التوعية الأمنية ملعهد �سانز 

ملبادرة #اأمان_عائلتك وقدمت الن�سائح العملية 

حول تاأمني الأجهزة والبيانات ال�سخ�سية وكيفية 

احلفاظ على اأمان العائلة عند الت�سال بالإنرتنت.

اأبوظبيـ  الوحدة:

يف اإطار �سعيه اإىل دعم وتطوير املواهب العربية 

و�سناعة  والن�رس  والرتجمة  الكتابة  يف جمالت 

املحتوى، اأطلق مركز اأبوظبي للغة العربية، التابع 

لدائرة الثقافة وال�سياحةـ  اأبوظبي، �سل�سلة "ور�سة 

الكتابة الإبداعية للق�سة الق�سرية"، والتي تهدف 

اإىل توفري جل�سات تعليمية متّكن الكّتاب النا�سئني 

�سيتعرّف  حيث  الكتابة،  مهاراتهم يف  �سقل  من 

امل�ساركون على عنا�رس الكتابة الإبداعية للق�س�س 

من  النوع  هذا  جتعل  التي  واملكّونات  الق�سرية، 

الق�س�س من اأقرب اأنواع الق�س�س للقرّاء من خمتلف 

الأذواق والفئات العمرية.

يتم تنظيم الور�س خالل فرتة 11ـ  15 اأكتوبر 2021، 

و�ستكون من تقدمي الكاتب الكويتي طالب الرفاعي، 

و�ستغطي كل ور�سة جمموعة من املحاور على مدى 

�ساعتني ابتداًء من ال�ساعة 5 ع�رساً وحتى ال�ساعة 

7:30 م�ساًء، على اأن يتم منح امل�ساركني ا�سرتاحة 

ملدة 30 دقيقة خالل الور�سة.

وانطلقت ال�سل�سلة اأم�س الإثنني مع ور�سة بعنوان 

�ستغطي  والتي  والكتابة"،  القراءة  بني  "الفن 
موا�سيع ت�سمل دميومة الفن، واملتنف�س الذي متنحه 

احلكاية ملختلف اللحظات، بالإ�سافة اإىل العالقة 

اخلا�سة بني الكاتب ونتاجه الأدبي، واأهمية اخليال 

الق�سة، والعالقة بني امل�سافهة  اأحداث  يف ن�سج 

اأن تتخم الور�سة بتعريف الكتابة  والكتابة، قبل 

الإبداعية. 

الإبداعية للق�سة  عنا�رسالكتابة   " وحتت عنوان 

الق�سرية"، تنطلق ثاين ور�س ال�سل�سلة، حيث �سيتم 

ال�سوء  الق�سرية، وت�سليط  الق�سة  تعريف مفهوم 

على عنا�رس الكتابة الإبداعية، كما �ستتاح الفر�سة 

للم�ساركني للتعرّف على مكّونات الق�سة الق�سرية، 

واحلدث  وال�سخ�سيات  واملكان  الزمان  وهي 

واحلبكة.

مبكّونات  امل�ساركني  تعريف  الرفاعي  و�سيوا�سل 

الق�سة الق�سرية خالل ثالث جل�سات هذه ال�سل�سلة، 

وهي بعنوان اللغة و�سيغ �سمائر الكتابة، والروؤية 

الكتابة  دوافع  فيها  �سيتناول  والتي  والر�سالة. 

للكتابة  الأويل  التخطيط  ومراحل  الإبداعية، 

ل�سمان  والتجديد  املراجعة  واأهمية  الإبداعية، 

ات�ساق اأحداث الق�سة، بالإ�سافة اإىل كيفية اإ�سافة 

عامل الت�سويق ل�سد انتباه القارئ.
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع ال�ش�ؤون التجارية-املنطقة الغربية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

 �إلغاء �عالن �سابق

�إعــــالن

 �إلغاء �عالن �سابق

 �إلغاء �عالن �سابق

 �إلغاء �عالن �سابق

�إعالن ت�سفية �سركة

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : كافترييا تاج املصفح 

رخصة رقم : CN- 1281486  قد تقدموا إلينا بطلب : 

 - TAJ MUSAFFAH CAFETERIA /تعديل إسم تجاري من

 GRILL JUNCTION RESTAURANT كافترييا تاج املصفح إىل

AND CAFETERIA - مطعم و كافترييا جريل جانكشان 

تعديل نشاط / إضافة مطعم )5610001( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة  : رشكة ذات مسؤولية محدودة 
اإلسم التجاري  : رشكة عىل حبيب ومشاركوه لالستشارات االدارية 

ذ.م.م 
عنوان الرشكة  : أبو ظبي - شارع السالم - بناية الشيخة / مريم 

بن راشد خلف العتيبة 
  CN- 1070069 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة  1 - حل وتصفية الرشكة 
2 - تعيني الساده / ام ايه بارترنز محاسبون قانونيون ، كمصفي 
قانوين للرشكة بتاريخ  2021/10/3 . وذلك بناء عىل قرار محرض 
الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

2105029973  تاريخ التعديل  2021/10/11 
فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مؤسسة االلوان االنيقة العامل االصباغ 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1135021: رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN- 1550124  باالسم التجاري جلف برامونت للصيانة 
العامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخصة واعادة الوضع 

كام كان عليه سابقا 
فعىل كل من له حق أو إعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 
هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 
دعو بعد إنقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املذكورة. 
  CN- 1550124 / الرقم  : دت/ ش ت

 CA- 4039390  : رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : بقالة الركن الفيض

 رخصة رقم : CN- 1166444  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مايريي عبدالبشري )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف جمعه سامل عيل سامل االبيض 

تعديل رأس املال / من NULL إىل  50000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل إسم تجاري من/ SILVER CORNER BAQALA - بقالة الركن الفيض 

 SILVER CORNER BAQALA - SOLE PROPRIETORSHIP إىل 

L.L.C - بقالة الركن الفيض - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للمعدات  القياس  التجاري  باالسم    CN-   1778416
املطبخية بالغاء طلب تعديل الرخصة واعادة الوضع كام 

كان عليه سابقا .
فعىل كل من له حق أو إعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 
هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 
دعو بعد إنقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املذكورة. 
  CN- 17784167 الرقم  : دت ا ش ت 

 CA-4070640 : رقم الخطاب

  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
الجديد  النور  التجاري  باالسم   CN  -  1101643 رقم  
وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء  العامة  للصيانة 

الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -   1101643 / الرقم : د ت / ش ت 

CA -  2874321 : رقم الخطاب

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لتجارة  فريش  بازار  التجاري  باالسم    CN-  2812057
املواد الغذائية ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخصة واعادة 

الوضع كام كان عليه سابقا 
فعىل كل من له حق أو إعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 
هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 
دعو بعد إنقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املذكورة. 
  CN- 2812057 / الرقم  : دت / ش ت 

 CA- 3851431 : رقم الخطاب

نوع الرشكة  : رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رشكة   - والتجارية  الخدمية  للوساطة  مارت  تاجر   : التجاري   اإلسم 

الشخص الواحد ذ.م.م 

عنوان الرشكة  : تاجر أبوظبي 

  CN-  2639441 :  رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة 

1 -  حل وتصفية الرشكة 2 - تعيني الساده / فنربيدج للتدقيق واملحاسبة - 

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م، كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  2021/9/25  

. وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية، املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم 2105030450 

تاريخ التعديل  2021/10/10 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

تعلن وزرة االقتصاد بأن السادة / فايزر انرتناشيونال كوربوريشن ) فرع رشكة بنام ( مقيدة 

لتعديل  بطلب  تقدمت  قد   )  1825 ( رقم  الوزارة تحت  لدي  األجنبية  الرشكات  يف سجل 

االسم التجاري ليصبح ) فايزر جلف منطقة حرة ذ.م.م فرع ديب ( وتعديل بياناتها يف سجل 

الرشكات األجنبية تبعا لذلك نظرا النتقال ملكيتها إىل رشكة )فايزر جلف منطقة حرة ذ.م.م( 

بطريقة ) البيع واالندماج (.

يرجى من السادة أصحاب الحق التقدم باعرتاضهم إىل الوزرة يف ميعاد ال يتجاوز أسبوعني 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن عىل العنوان التايل:

وزارة القت�صاد

 اإدارة الت�سجيل التجاري 

abu dhabi 901 :ص.ب�

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني 

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من الطرف االول:   راشد ابراهيم احمد كرم البلويش  الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين: نور سمند وريام الجنسية: باكستان

الكهربائية( رخصة صادرة من  التجاري )الخط االخرض الصالح االجهزة     باالسم 

تجارة  بغرفة  واملسجلة   )55259( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة 

وصناعة عجامن 

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.
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 دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �ل�شركات �لتجارية

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

 الكاتب العدل العام

 �إعالن بيع / �ندماج

 تنازل/ بيع 
�عالن بالن�سر

لإعالناتكم بال�حدة: هاتف: 024488400 فاك�ص 024488201

�إعالنات

 / التسجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة   تعلن 

املالك ش.  جلوبراندز  هولدينج كو ليمتد.  

بــنــرش طــلــب تــجــديــد مــدة 

التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية :-  

 املودعة بالرقـم :   160434 و 

املسجلة  تحت الرقم  160434  

 بتاريخ :  12 / 7 / 2012  

باســــــم : جلوبراندز  هولدينج كو ليمتد.

العربية  اإلمــارات  عىل  جبل   ،  114429 ص.ب.   : عنوانه  و 

املتحدة. 

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخري اعتباراً 

من تاريخ: 27 / 7 / 2021

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
 التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 
التالية:

املودعة بالرقم: 246836 
بتاريخ: 2016/01/13

املسجلة بالرقم: 246836 
بتاريخ: 2016/09/08

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال ، مرسيسايد ، إنجلرتا.

  اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي 
بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، 
مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،

 اململكة املتحدة. 
واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد: 

بتاريخ: 
    وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 3

 تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18
   تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/11 

 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:

 التميمي ومشاركوه

العالمة  ملكية  انــتــقــال  بطلب   

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 2040 

بتاريخ: 1993/09/14

املسجلة بالرقم: 1786 بتاريخ: 1995/05/06

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 

وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال ، مرسيسايد ، إنجلرتا.

  اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

اململكة  وعنوانه: بورت صناليت، ويرال،  مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،  

املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد: 

بتاريخ: 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 3

 تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/11 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:

 التميمي ومشاركوه

التجارية  العالمة  ملكية  انتقال  بطلب   

التالية:

املودعة بالرقم: 56824 

بتاريخ: 2003/10/29

املسجلة بالرقم: 57914 

بتاريخ: 2006/02/20

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 

وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال ، مرسيسايد ، إنجلرتا.

  اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

اململكة  وعنوانه: بورت صناليت، ويرال،  مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،  

املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:  بتاريخ: 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 3

 تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18

   تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/11 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
 التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 
التالية:

املودعة بالرقم: 166865 
بتاريخ: 2011/12/21

املسجلة بالرقم: 166865 
بتاريخ: 2013/02/24

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال ، مرسيسايد ، إنجلرتا.

  اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت صناليت، ويرال،  مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،

 اململكة املتحدة. 
واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد: 

بتاريخ: 
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 3

 تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/11  

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
 التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 
التالية:

املودعة بالرقم: 187742 
بتاريخ: 2013/03/03

املسجلة بالرقم: 187742 
بتاريخ: 2014/07/23

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال ، مرسيسايد ، إنجلرتا.

  اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت صناليت، ويرال،  مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،

 اململكة املتحدة. 
واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد: 

بتاريخ: 
    وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 3

 تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/11 

تكنيكال  بيل   / الســـادة  أن  االقتصاد   وزارة  تعلن   

سريفيسز انك ابوظبي، فرع رشكة الواليات املتحدة، مقيدة 

يف سجل الرشكات األجنبية لدى الوزارة تحت رقم )4419( 

االسم  لتعديل  بطلب  الــوزارة  إىل  الرشكة  تقدمت  وقد 

التجاري ليصبح )بيل تيكسرتون تكنيكال سريفيسز إنك - 

أبوظبي( وتعديل بياناتها يف سجل الرشكات االجنبية تبعاً 

لذلك. 

 يرجى من الســـادة أصحاب الحق التقدم باعرتاضهم إىل 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  يتجاوز  ال  ميعاد  يف  الوزارة 

اإلعالن.
اأحمد علي احل��شني

مدير اإدارة الت�شجيل التجاري
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 174791

 EAT 174791  EAT 174791  EAT 174791  EAT 174791 

 نموذج اعالن الن�صر عن التجديد 
 نموذج اإعالن الن�سرعن انتقال الملكية 

 نموذج اإعالن الن�سرعن انتقال الملكية  نموذج اإعالن الن�سرعن انتقال الملكية  نموذج اإعالن الن�سرعن انتقال الملكية  نموذج اإعالن الن�سرعن انتقال الملكية 

اإعـــــالن

 يف التنفيذ رقم 207 / 2021 / 7049 - تنفيذ تجاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

 ( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بسداد  جزيئ،  تجاري   2021\710 رقم  الدعوى  يف  الصادر  الحكم  تنفيذ  التنفيذ  موضوع 
2148141.22 درهم(، شامال للرسوم واملصاريف

طالب التنفيذ سيمكس توب مكس ش.ذ.م.م
 عنوانه  امارة ديب- بر ديب- القوز الصناعية الثالثة - شارع 8 - شارع املرابع أرض ملك عقارات حكومة ديب هاتف: 

EMAIL: gfh25@hotmail.com  0504233921  - 043470427 - مكاين 2070681032 
وميثله عبدالعزيز عبدالله محمد عبدالله الحامدي

املطلوب إعالنه 1 - كونفورس اريبيا للمقاوالت ش. ذ.م.م صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن

اىل طالب  به وقدره 2148141.22 درهم  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزام  أعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  أقام عليك  قد 
التنفيذأو خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة ستبارش االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 
نرش هذا االعالن.

- لإلطالع عىل تفاصيل الدعوى واللوائح واملذكرات وتقديم الدفاع والطلبات البد من استخدام خدمات محاكم ديب 
االلكرتونية والذكية. لالشرتاك يرجى الضغط عىل الرابط.

  إعداد           عبدالله عبدالرحيم اهيل          تاريخ اإلعتامد 2021-9-26 
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لندن  )د ب �أ(-

الذين  العامل  قادة  ت�شارلز  الأمري  طالب   

يجتمعون يف قمة املناخ "COP26" املقررة 

ال�شهر  هذا  من  لحق  وقت  يف  جال�شكو  يف 

باتخاذ اإجراء طموح ب�شاأن تغري املناخ بدل من 

"جمرد املحادثات"، م�شريا اإىل مدى "الياأ�س" 
هذه  ب�شبب  ال�شباب  من  الكثري  اأ�شاب  الذي 

الق�شية.

ووفقا لوكالة الأنباء الربيطانية بي اإيه ميديا، 

الحتجاجات  �شبب  يتفهم  اإنه  ويلز  اأمري  قال 

التي تنظمها املجموعات املعنية باملناخ مثل 

"اك�شتن�شن ريبليون" واإغالق الطرق، لكنه اقرتح 
اإثارة  اأقل  نهج  اتباع  املجموعات  هذه  على 

لال�شطرابات.

وقال الأمري ت�شارلز يف مقابلة مع هيئة الإذاعة 

خيبة  متاما  "اأتفهم  )بي.بي.�شي(:  الربيطانية 

الأمل ... ولكنها لي�شت مفيدة، ل اأعتقد ذلك اأن 

تفعلوا ذلك بطريقة تنفر النا�س ... ال�شعوبة هي، 

كيف ميكنكم توجيه هذا الإحباط بطريقة بناءة 

اأكرث منها مدمرة؟".

اأن  هي  املهمة  "النقطة  اإن:  بالقول  واأ�شاف 

النا�س يجب اأن يالحظوا حقا مدى الياأ�س الذي 

يعاين منه الكثري من ال�شباب".

كما قال الأمري ت�شارلز، وهو نا�شط بيئي منذ 

طويال  "وقتا  ا�شتغرق  العامل  اإن  طويلة،  فرتة 

للغاية" لكي ينظر اإىل اأزمة املناخ بجدية.

القادة يف  اكتفاء  من  قلقه  عن  الأمري  واأعرب 

موؤمتر جال�شكو املناخي يف ت�رشين ثان/نوفمرب 

"باملباحثات فقط".
وقال: "امل�شكلة هي العمل على الأر�س".

�شل�شلة  ت�شارلز  الأمري  يح�رش  اأن  املقرر  ومن 

ملكة  والدته  جانب  اإىل  املوؤمتر  فعاليات  من 

بريطانيا اإليزابيث الثانية وزوجته كاميال دوقة 

الأمري  كامربيدج  ودوقة  دوق  واأي�شا  كورنوال 

وليام وزوجته كاترين ميدلتون.

�أم�سرتد�م  )د ب �أ(-

 بداأت وكالة الأدوية الأوروبية يف تقييم طلب للح�شول على ت�رشيح 

لت�شويق دواء رونابريف الذي مت تطويره ب�شكل م�شرتك من جانب �رشكة 

رجيرنون الأمريكية لالأدوية وخمتربات رو�س ال�شوي�رشية، وفقا لبيان.

وذكرت وكالة "بلومربج" لالأنباء اأن تركيبة الأج�شام امل�شادة اأحادية 

الن�شيلة يهدف لعالج مر�س كوفيد-19 لدى البالغني و�شغار ال�شن من 

عمر 12 عاما فاأكرث الذين ل يحتاجون اإىل عالج بالأك�شجني الإ�شايف 

واملعر�شني ب�شكل اأكرب لالإ�شابة بحالة خطرية من كوفيد-19 ال�شديد، 

واأي�شا للوقاية من كوفيد-19 لدى البالغني و�شغار ال�شن من عمر 12 

عاما فاأكرث.

و�شوف تقيم وكالة الأدوية الأوروبية فوائد وخماطر الدواء يف اإطار 

جدول زمني خمف�س، وميكن اأن ت�شدر راأيا يف غ�شون �شهرين.

اأن الإطار الزمني الأق�رش ممكن لأن جلنة الأدوية الب�رشية  ي�شار اإىل 

التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية قد راجعت بالفعل البيانات املتعلقة 

بالدواء اأثناء املراجعة الدورية.

لندن  )د ب اأ(- 

اأظهرت بيانات جديدة اأن عالجا يعتمد 

�رشكة  طورته  امل�شادة  الأج�شام  على 

الأدوية العمالقة الربيطانية ال�شويدية 

الوقاية  على  قدرته  اأظهر  اأ�شرتازينيكا 

من مر�س كوفيد-19 وعالجه.

طلبا  قدمت  قد  اأ�شرتازينيكا  كانت 

الأمريكية  والدواء  الغذاء  لإدارة 

على  للح�شول  املا�شي  الأ�شبوع 

لدواء  الطارئ  لال�شتخدام  ت�رشيح 

من  يتكون  والذي   ،»AZD7442«

كعالج  امل�شادة،  الأج�شام  من  اثنني 

وقائي، بح�شب وكالة النباء الربيطانية 

بى اإيه ميديا.

ويف بيانات جديدة �شدرت �شباح يوم 

الإثنني، ظهرت فعالية الدواء يف الوقاية 

مر�شى مل  لدى  ال�شديدة  الأعرا�س  من 

يتلقوا عالجا يف امل�شت�شفى م�شابني 

 ، اإىل متو�شطة   بحالت كورونا خفيفة 

مقارنة مع دواء وهمي.

اأنه كان معظم من �شملتهم  اإىل  ي�شار 

التجارب، وعددهم 903 اأ�شخا�س، كانوا 

معر�شني خلطر الإ�شابة بحالت �شديدة 

ي�شببه  الذي  كوفيد-19  مر�س  من 

اأ�شخا�س  بينهم  ومن  كورونا،  فريو�س 

يعانون من م�شكالتت �شحية متعددة.

وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن جرعة واحدة 

 »AZD7442« من 600 ملليجرام من

ُتعطى عن طريق احلقن يف الع�شالت 

متكنت من تقليل خطر الإ�شابة مبر�س 

كوفيد-19 ب�شكل حاد اأو لدرجة توؤدي 

اإىل الوفاة بن�شبة 50%، مقارنة بالعالج 

الذين  الأ�شخا�س  لدى  وذلك   ، الوهمي 

ا�شتمرت لديهم اأعرا�س املر�س ل�شبعة 

اأيام اأو اأقل.

وبالن�شبة لأولئك الذين تلقوا العالج يف 

غ�شون خم�شة اأيام من ظهور الأعرا�س 

لأول مرة، قلل »AZD7442« من خطر 

الإ�شابة بحالة حادة من كوفيد-19 اأو 

حالة ت�شبب الوفاة بن�شبة 67% مقارنة 

مع الدواء الوهمي.

تون�س  )د ب �أ(- 

رحبت م�رش بت�شكيل احلكومة التون�شية 

بودن،  ال�شيدة جنالء  برئا�شة  اجلديدة، 

ُمثمنة اجلهود الوطنية امُلخل�شة التي 

لال�شتجابة  التون�شية  الدولة  تبذلها 

لتطلعات ال�شعب التون�شي ال�شقيق نحو 

الزدهار والنماء.

واأعربت م�رش يف بيان �شادر عن وزارة 

يف  ثقتها  عن  الإثنني،  يوم  اخلارجية 

قدرة احلكومة التون�شية اجلديدة على 

جُمابهة كافة التحديات املختلفة، يف 

القيادة  وحتت  ال�شعبي  التكاتف  اإطار 

احلكيمة للرئي�س قي�س �شعيد.

وبح�شب البيان، اأكدت م�رش اأنها �شتظل 

داعمة وُم�شاندة جلهود القيادة التون�شية 

يف م�شاعيها نحو تر�شيخ ركائز ال�شتقرار 

يف تون�س، وحتقيق التقدم والتنمية، مبا 

ي�شون ُمقدرات �شعبها ال�شقيق ويحفظ 

موؤ�ش�شات الدولة الوطنية.

تتطلع  م�رش  اأن  على  البيان  و�شدد 

على  اجلديدة  احلكومة  مع  العمل  اإىل 

الرتقاء باأُطر التعاون الثنائي امُلتميزة 

اآليات  وتعزيز  ال�شقيقني،  البلدين  بني 

ذات  الق�شايا  خُمتلف  حول  الت�شاور 

يجمع  ما  اإطار  يف  امُل�شرتك،  الهتمام 

البلدين من اأوا�رش اأخوية وروابط وثيقة 

من  ُيعظم  ومبا  الأ�شعدة،  �شتى  على 

م�شالح ال�شعبني ال�شقيقني.

التون�شية اجلديدة قد   كانت احلكومة 

اأدت �شباح اليوم اليمني الد�شتورية يف 

الق�رش الرئا�شي. 

وقت  يف  اأ�شدر  �شعيد  الرئي�س  وكان 

بت�شمية  رئا�شيا  اأمرا  اليوم  �شابق 

احلكومة اجلديدة ورئي�شتها جنالء بودن 

وهي اأول امراأة تتوىل هذا املن�شب يف 

تاريخ تون�س.

نحو  بعد  احلكومة  تعيني  وياأتي 

ثالثة اأ�شهر من اإعالن الرئي�س التدابري 

ال�شتثنائية يوم 25 متوز/يوليو املا�شي 

واإقالته احلكومة ال�شابقة برئا�شة ه�شام 

امل�شي�شي.

بريوت-)د ب �أ(:

 ت�شلّم رئي�س الوزراء اللبناين جنيب 

ر�شمية  دعوة  الإثنني  ام�س  ميقاتي 

بريوت  يف  الربيطاين  ال�شفري  من 

موؤمتر  يف  للم�شاركة  كولرد  اإيان 

الأمم املتحدة ال 26 للتغري املناخي 

املقبل  ال�شهر  بداية  انعقاده  املقرر 

يف مدينة جال�شكو با�شكتلندا.

وا�شتقبل ميقاتي ال�شفري كولرد بعد 

ر�شمية  دعوة  منه  وت�شلم  ام�س  ظهر 

املتحدة  الأمم  موؤمتر  يف  للم�شاركة 

املناخي  للتغري  والع�رشين  ال�شاد�س 

جال�شكو  مدينة  يف  �شيعقد  الذي 

والثاين  الأول  بني  ما  الفرتة  خالل 

املقبل،  ثان/نوفمرب  ت�رشين  من 

وذلك بح�شب بيان �شادر عن املوقع 

الر�شمي لرئا�شة الوزراء اللبنانية.

حا�شمة  نقطة  املوؤمتر  هذا  ويعترب 

يف احلفاظ على هدف خف�س درجة 

5ر1  مبقدار  الأر�شية  الكرة  حرارة 

اأق�شى  اإطار حتقيق  درجة مئوية يف 

باري�س  اتفاقية  �شمن  ميكن  ما 

للمناخ.

جنيف  )د ب �أ( –

 قبل انعقاد موؤمتر الأمم املتحدة للتغري املناخي يف جال�شكو، وجهت 

منظمة ال�شحة العاملية دعوة قوية من اأجل حتقيق اأهداف طموحة 

جديدة خا�شة بالتغري املناخي لتجنب وقوع »كارثة �شحية«.

واأعلنت املنظمة يف جنيف اليوم الإثنني اأن »احرتاق الوقود الأحفوري 

يقتلنا«، م�شيفة اأن »التغري املناخي هو اأكرب تهديد لل�شحة يواجه 

الإن�شانية«.

اأ�شياء  بني  العاملية،  ال�شحة  منظمة  طالبت  تو�شيات،  ع�رش  ويف 

اأخرى، بتح�شني جودة احلياة يف املدن واعطاء اأولوية للم�شاة وراكبي 

اقت�شاد  واإقامة  العام  النقل  الهوائية وم�شتخدمي و�شائل  الدراجات 

زراعي م�شتدام.

�لأمير ت�سارلز يحث محتجي �لمناخ على �تباع نهج »بناء ب�سكل �أكبر«

وكالة �لأدوية �لأوروبية تبد�أ تقييم دو�ء لكورونا 

من �سركة رجينرون ومختبر رو�س

�أ�ستر�زينيكا تطور عالجاً فعاًل للوقاية من كورونا

م�سر ترحب بت�سكيل حكومة جديدة في تون�س

لبنان يت�سلم دعوة للم�ساركة في موؤتمر �لأمم �لمتحدة 

�لـ 26 للتغير �لمناخي

�ل�سحة �لعالمية تدعو لأهد�ف مناخية طموحة 

لتجنب »كارثة �سحية«

�لأمم �لمتحدة: نحو 400 �ألف طفل 

يو�جهون �لمجاعة في �ليمن

مفو�سية �لنتخابات �لليبية تعلن 

ت�سلم قانون �نتخاب مجل�س �لنو�ب

جنيف  )د ب �أ( –

األف  نحو 400  اأن  املتحدة  الأمم  منظمة  ذكرت   

طفل يواجهون خطر املجاعة يف اليمن التي متوج 

بال�رشاع.

وقال ديفيد جري�شلي من�شق الأمم املتحدة لل�شوؤون 

الإن�شانية يف اليمن الإثنني اإنه بعد �شبعة اأعوام 

تقريبا من ال�رشاع، يحتاج ع�رشون مليون �شخ�س 

اأي ثلثي ال�شكان، للم�شاعدة.

وت�شبب ات�شاع ال�رشاع يف تفاقم الو�شع بالن�شبة 

لعدد ل ح�رش له من الأ�شخا�س خ�شو�شا بجنوب 

ان�شانية يف  اأزمة  اأ�شواأ  اإن  البالد. وقال جري�شلي 

العامل تتاأجج يف اليمن.

بني  ال�شلطة  على  مدمر  ب�رشاع  اليمن  ومتوج 

واملتمردين  ال�شعودية  تدعمها  التي  احلكومة 

احلوثيني الذين تدعمهم اإيران منذ اأواخر 2014.

دفع ال�رشاع، امل�شتمر منذ اأكرث من �شت �شنوات، 

اليمن، وهي من اأفقر الدول يف العامل العربي، اإىل 

حافة املجاعة وت�شبب يف دمار هائل للمن�شاآت 

ال�شحية.

طر�بل�س  )د ب �أ(-

اأعلنت املفو�شية الوطنية العليا لالنتخابات يف 

ليبيا، يوم الإثنني، ت�شلمها قانون انتخابات جمل�س 

لت�شكيل  متهيدية  اأحكاما  يت�شمن  الذي  النواب، 

جمل�س النواب و�رشوط واإجراءات الرت�شح والقرتاع.

بوابة  موقع  اأورده  بيان  يف  املفو�شية  وقالت 

الو�شط الإخباري، اإن القانون يحمل رقم )2( ل�شنة 

2021م وقد �شدر عن جمل�س النواب يف 4 ت�رشين 

اأول/اأكتوبر اجلاري ويت�شمن 46 مادة.

ويف 12 اأيلول/�شبتمرب املا�شي، اأعلنت املفو�شية 

ت�شلمها القانون رقم )1( ل�شنة 2021 ال�شادر عن 

جمل�س النواب، ب�شاأن انتخاب رئي�س الدولة. وقالت 

املفو�شية اإن قانون انتخاب رئي�س الدولة يت�شمن 

و�رشوط  الرئي�س  اخت�شا�شات  تو�شح  مادة   77

واإجراءات الرت�شح والقرتاع.

وكان الناطق با�شم جمل�س النواب الليبي، عبداهلل 

بليحق، اأكد يوم الثالثاء املا�شي اأن انتخاب جمل�س 

النواب �شيكون بعد ثالثني يوما من انتخاب رئي�س 

البالد.

انتخاب  موعد  املجل�س حدد  اأن  بليحق  واأو�شح 

القادم بعد 30 يوما من انتخاب  النواب  جمل�س 

اأن  اإىل  لفتا  متزامنة،  ولي�شت  البالد،  رئي�س 

النتخابات الت�رشيعية �شُتجرى يف كانون ثان/

يناير، بعد �شهر على ال�شتحقاق الرئا�شي، بعدما 

كان مقررا يف ال�شابق تنظيم ال�شتحقاقني يف 24 

كانون اأول/دي�شمرب املقبل.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 
الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من الطرف االول:   حمد بن مسعد بن محمد الصيعري الجنسية: السعودية 
 اىل الطرف الثاين:  جمعه حميد سعيد الغيص الشاميس الجنسية: االمارات 
من  ( رخصة صادرة  السيارات  وتنظيف  لتلميع  )الواحة  التجاري  باالسم   
التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )101304( واملسجلة بغرفة  دائرة 

تجارة وصناعة عجامن 
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 
الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من الطرف االول:  ورثة حميد عيل غدير الكتبي الجنسية : االمارات   
 اىل الطرف الثاين:   عبدالرحمن حميد عيل غدير الكتبي الجنسية: االمارات 
دائرة  من  صادرة  رخصة   ) املياه  خزانات  لتجارة  )التاج  التجاري  باالسم   
تجارة  بغرفة  واملسجلة   )16870( ملف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية 

وصناعة عجامن 
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.
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الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام

 تنازل/ بيع 
�عالن بالن�سر

 تنازل/ بيع 
�عالن بالن�سر

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201
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�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن
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�إعــــالن
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�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : الهالل االخرض لتجارة االملنيوم والنحاس 
والبطاريات املستعمله

 رخصة رقم : CN- 1063722  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل وكيل خدمات / حذف فهد احمد عبد الله هادي السعدي 

تعديل رأس املال / من Null إىل 150000 
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 GREEN CRESCENT uSED AluMINIuM, من  تجاري  إس��م  تعديل 
COPPER & BATTERIES TRADING - الهالل األخرض لتجارة األملنيوم والنحاس 
 GREEN CRESCENT SCRAP TRADING - SOlE والبطاريات املستعملة إىل
PROPRIETORSHIP l.l.C  - الهالل األخرض لتجارة سكراب - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م
 تعديل نشاط / إضافة تجارة النفايات الورقية والكرتونية )4669101( 

تعديل نشاط / إضافة تجارة نفايات البطاريات املستعملة )4669111( 
تعديل نشاط | حذف  خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018( 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
 قطاع الش�ؤون التجاري�ة- أبوظب���ي

: مؤسسة  السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
باب اليمن لتجارة األقفال 

رخصة رقم : CN- 1123216  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة انور فضل عىل سامل 

اليافعي )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حمود فضل عىل سامل 

اليافعي 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة /   بيتك 
للسرياميك واالصباغ 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3687164   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة / املاريا 
للدواجن

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3791800   : رقم  رخصة   
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة /   ورقز 
مكس للوجبات الخفيفة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3785977  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مفروشات كنوز الرشق ذ.م.م
رخصة رقم : CN- 1447668  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / عايده الحاج عيل نور الدين من رشيك إىل مالك 
تعديل نسب الرشكاء / عايده الحاج عيل نور الدين من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف راشد مربوك حمود عبدالله العامري 
الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

الواحد ذ.م.م
  KuNOOZ Al SHARQ FuRNITuRE l.l.C /تعديل إسم تجاري من 
 KuNO0Z Al SHARQ  FuRNITuRE مفروشات كنوز الرشق ذ.م.م إىل -
رشكة   - الرشق  كنوز  مفروشات   -  - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

الشخص الواحد ذ.م.م
التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

صيدلية   : السادة  بأن   االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
املروج - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2070343  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عيىس حسن احمد 

حسن ال عىل )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حسني عىل عبدالله 

حسني الحوسني 
اإلعالن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل    
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة /   يل 
ماري انطوانيت كافيه

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2823488   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة /   هوم 
كيتشن للضيافة واالكالت الشعبية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2888381   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الوقن  نجمة  مؤسسة   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
البيطرية 

رخصة رقم : CN- 1196452  قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مصطفى احمد نارص )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سهيل سامل سليم الورع العامري 
تعديل رأس املال / من Null إىل 150000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
 NAJAM Al WAGANVETERINARY من/  تجاري  إسم  تعديل 
 NAJAM إىل  البيطرية  الوقن  نجمة  مؤسسة   -  MEDICINE EST
 Al WAGAN VETERINARY MEDICINE EST - SOlE
 - البيطرية  الوقن  نجمة  مؤسسة   -   PROPRIETORSHIP l.l.C

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة : روزانا العامل االصباغ رخصة رقم 
: CN- 1154746  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات / حذف ابراهيم احمد جاسم الحوسني 
تعديل رأس املال / من Null إىل 

40000 تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
روزانا   -  ROZANA PAINTING WORKS من/  تجاري  إسم  تعديل 
 ROZANA PlASTER WORKS - SOlE إىل  األص��ب��اغ  ألع���امل 
الشخص  - رشكة  البالسرت  ألعامل  روزانا   -  .   PROPRIETORSHIP l.l.C

الواحد ذ.م.م 
تعديل   )4330009( )البالسرت(  للمباين  التطيني  أعامل  إضافة   / نشاط  تعديل 

نشاط / حذف أعامل تبليط األرضيات والجدران )4330019( 
تعديل نشاط / حذف أعامل الطالء والدهانات للمباين )4330003(

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة / توب 
تارجيت لسحب نقل السيارات   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2754639   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة /   ام 
اتش ملستحرضات التجميل

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2902749   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة /  نور 
الصحراء انرتناشيونال لتجارة الرمل واالحجار 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2334081  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الشباب  محطة   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لخدمات السيارات 

رخصة رقم : CN- 1051246  قد تقدموا إلينا بطلب : 

سواليخا  عبدالرشيد  رياس  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )100%(

تعديل وكيل خدمات / إضافة سامل قران النويب مزينه العامري 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سامل قران النويب مزينه العامري 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

سوبريير   : السادة  ا  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
لخدمات التوصيل ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2692532  قد تقدموا إلينا بطلب : 
راشد  حسن  عبدالله  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

الحامدي )51%(
تنازل وبيع / حذف عىل سيد منصور قاسم  تعديل الرشكاء 

الهاشمي
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

بقالة   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الشكر

رخصة رقم : CN- 1111097  قد تقدموا إلينا بطلب : 
مسلم  محمد  حميد  إضافة   / خدمات  وكيل  تعديل 

عبدالله اليحيايئ
 تعديل وكيل خدمات / حذف حمد سلطان حمد خاتم 

النعيمي 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

   / الس���ادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
زرياب لتنظيم الحفالت

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1340056   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة /  شذى 
املايض

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3699360  : رقم  رخصة   
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

ايكسيلنس  بزنس   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لالستشارات السالمة 

رخصة رقم : CN- 2551008 قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / ثاين راشد احمد حميد الرميثي من 

مالك إىل وكيل خدمات 
تعديل نسب الرشكاء / ثاين راشد احمد حميد الرميثي من 100% 

إىل  0% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد عمران شري عيل )100%( 

تعديل نوع نرخصة / من تجارية إىل مهنية 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــالنات
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: ΩGh /  ábQÉ°ûdG

 …ôLÉ¡dG ÂÉZ ó```ª ¢SQÉØdG RôMCG 

 " Éª«°S" ¢SôØdG Iƒ```¡°U ≈∏Y á«FÉæK

 øª°V á«°ShôØ∏d á```bQÉ°ûdG …OÉ```f øe

 …Qhód ÊÉ```ãdG ´ƒ```Ñ°SC’G äÉ```°ùaÉæe

 …òdGh õLGƒ◊G õØ≤d Ú‚ƒd äGQÉeE’G

 ácQÉ°ûŸG áMƒàØe •Gƒ°TCG 8 øe ∞dCÉJ

.õØ≤dG ¿É°Sôa äÉÄa ™«ª÷

 á©ª÷G »eƒj ∫ÓN •Gƒ°TC’G  âª«bCGh

 ádÉ°üdG ¿Gó```«Ã Ú«°VÉŸG â```Ñ°ùdGh

 á«°ShôØ∏d ábQÉ°ûdG õcôe ‘ IÉ```£¨ŸG

 ‘ ÚcQÉ°ûŸG ø```e »```°SÉ«b Oó```©Hh

 ±GöTEÉH ‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG ´ƒ```Ñ°SC’G

 ájÉYQh  á```«°ShôØ∏d  äGQÉ```eE’G  OÉ–G

 ábQÉ°ûdG …OÉf ™e ¿hÉ©àdÉHh Ú‚ƒd

. á«°ShôØ∏d

 øjõFÉØdG  êqƒ```Jh äÉ```°ùaÉæŸG ó```¡°T

 ôjóŸG »FÉ«ë«dG áØ«∏N óª ¿É£∏°S

 á«°ShôØ∏d á```bQÉ°ûdG …OÉ```æd ΩÉ```©dG

 OÉ–G πã‡ â```«eR ΩÉ°ùM Qƒ```°†ëH

 áæ÷ ¢ù«FQ º«gGôHEG π«∏Nh á«°ShôØdG

 äGQÉ°ùŸG º```ª°üeh ‹hódG º```«µëàdG

.…OƒªëŸG ∞°Sƒj »JGQÉeE’G

 á°SQÉah kÉ°SQÉa 51 á°ùaÉæŸG ‘ ∑QÉ°T

 9 CÉ£N ¿hO á°ù«FôdG á```dƒ÷G πªcCGh

 õjÉªàdG ádƒL Gƒ∏ªcCG º¡æe 4h ¿É°Sôa

 óFÉ©dG ºgQó°üJh CÉ```£N ¿hO á```Ø«¶f

 º°SƒŸG ‘ õ```Ø≤dG øjOÉ«e ¤EG Iƒ```≤H

 …ôLÉ¡dG ÂÉZ óª ¢SQÉØdG ó```jó÷G

 ¢SôØdG Iƒ```¡°U ≈∏Y á«FÉæK kÉ```≤≤

 ábQÉ°ûdG …OÉf øe /äGƒæ°S 9/ "Éª«°S"
 äÓ```Ñ£°S’ á```cƒ∏ªŸGh á```«°ShôØ∏d

 øeR ‘ õjÉªàdG É¡©e ≈¡fCGh ôLGƒ¡dG

. á«fÉK /35^77/ ≠∏H

 ådÉãdG õcôŸG IõFÉL …ôLÉ¡dG RôMCGh

 11/ "¿É```«HÉa ¢```SG »L" OGƒ```÷ÉH

 ‘ õjÉªàdG ádƒL ¬```©e πªcCGh /áæ°S

 ¢```SQÉØdG ∂```°ù“h á```«fÉK /38^11/

 ™e ÊÉãdG õ```côŸÉH ¿ó```jEG π```«FÉaGQ

 ábQÉ°ûdG …OÉf øe "¿Éa ‹ƒL" OGƒ÷G

 ‘ õjÉªàdG ≈```¡fCGh kÉ°†jCG á```«°ShôØ∏d

 RÉMh á```«fÉK /36^07/ ≠```∏H ø```eR

 …OÉædÉH Éª¡∏«eR ™HGôdG õcôŸG IõFÉL

 …Ò```¡ŸG ó```«ªM ˆG ó```ÑY ¢```SQÉØdG

."≠«fƒc" OGƒ÷Gh

 ÚÑjQ ,»bGô©dG ÖîàæŸG ÖY’ π°UGƒj

 óàjÉfƒj ΩGôjQƒH ‘ ±ÎëŸG ,É```b’ƒ°S

 »æWƒdG ≥jôØdG øY ¬HÉ«Z ,…ó```fÓjÉàdG

.áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH

 ,»bGô©dG Öîàæª∏d …QGOE’G ôjóŸG ∫Ébh

 á°UÉN äÉëjöüJ ‘ ,¢ù«cQƒc π°SÉH

 Éb’ƒ°S ¿EG ,ó```MC’G Ωƒ«dG ,(IQhhƒ```c)`d

 ΩÉeCG  AÉKÓãdG Ωƒ«dG IGQÉ```ÑÃ ≥ë∏j ød

 ádƒ÷G ø```ª°V ,»```JGQÉeE’G Ö```îàæŸG

.2022 ∫Éjófƒe äÉ«Ø°üJ øe á©HGôdG

 ÖîàæŸG ™e óLGƒà«°S Éb’ƒ°S" :±É°VCGh

 ,á«Hƒæ÷G ÉjQƒch ÉjQƒ°S »à¡LGƒe ‘

 ,πÑ≤ŸG ÊÉ```ãdG øjöûJ/Èªaƒf ∫Ó```N

."ÊóÑdG OGóYE’G á∏Môe AÉ¡àfG ó©H

 ¤EG  π```HÉ≤ŸG  ‘  ¢```ù«cQƒc  QÉ```°TCGh

 ,¬ÑY’ äÉeóN ¥Gô©dG Öîàæe IOÉ©à°SG

 á¡LGƒe øY ÜÉZ …òdG ,º```«gGôHEG óªMCG

.±É≤jE’G ÖÑ°ùH ¿ÉæÑd

  Ωó≤dG Iôµd »æWƒdG ÉæÑîàæe ∞```«°†à°ùj 

 …OÉæH π«ÑYR OÉà°S ≈∏Y ,»bGô©dG √Ò¶f

 ádƒ÷G QÉWEG ‘ ,Ωƒ«dG AÉ°ùe »HóH π°UƒdG

 äÉ«Ø°üàdG øe ¤hC’G áYƒªéª∏d á©HGôdG

 ¢SCÉc äÉ```«FÉ¡f ¤EG  á∏gDƒŸG á```jƒ«°SB’G

.2022 ⁄É©dG

 ºgh ,IGQÉÑŸG Í```ÑîàæŸG ƒÑY’ πNójh

 É¡àé«àf ÒKCÉàd ,iƒ°ü≤dG É¡à«ªgCG ¿ƒcQój

 ,á«dÉ◊G äÉ«Ø°üàdG ‘ É```ªgQGƒ°ûe ≈∏Y

 AÉ≤Ñ∏d RƒØdG iƒ```°S Éª¡eÉeCG π```jóH ’ PEG

 πgCÉàdG ≈∏Y á```°ùaÉæŸG IôFGO øe É```Ñjôb

.∫Éjófƒª∏d

 áYƒªéŸG ÊGô```jE’G ÖîàæŸG Qó```°üàjh

 Úà£≤f ¥QÉ```ØH ,•É≤f 9 ó```«°UôH ¤hC’G

 ,ÊÉãdG õcôŸG ‘ á```«Hƒæ÷G ÉjQƒc ø```Y

 ¿ÉæÑdh äGQÉ```eE’G  äÉÑîàæe ihÉ```°ùàJh

 Úà£≤f ó«°UôH ådÉãdG õcôŸG ‘ ¥Gô©dGh

 …Qƒ°ùdG Ö```îàæŸG π```àëjh ,É¡æe πµ```d

.IóMGh á£≤æH ÒNC’G ¢SOÉ°ùdG õcôŸG

 IÉ```fÉ©ŸG  ‘  ¿É```ÑîàæŸG  ∑Î```°ûjh

 πé°S PEG ,É```ª¡JGQÉÑe π```Ñb ,á```«eƒé¡dG

 ‘ §≤a kGóMGh kÉaóg ,»JGQÉeE’G "¢†«HC’G"
 äƒîÑe »∏Y ≥jôW øY ,äÉ```jQÉÑe 3 ∫hCG

 CÉ£N áé«àfh ,ÉjQƒ°S ΩÉeCG IGQÉÑŸG ∫ÓN

.»YÉaO

 ,»°VÉŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ÉfƒÑY’ íéæj ⁄h

 ≈∏Y Iö```TÉÑe á```dhÉ …CG ó```jó°ùJ ‘

 ‹ÉàdÉHh ,¿Gô```jEG á```¡LGƒe ‘ ≈```eôŸG

 IQƒ°üdG Ò«¨àH ¿B’G ÖdÉ£e ≥```jôØdG ¿EÉa

 »àdG  á«eƒé¡dG  ÖgGƒŸG iƒà°ùe ó«cCÉJh

.É¡µ∏àÁ

 ≈∏Y ¥Gô```©dG Öîàæe ≈```fÉY ,√Qhó```Hh

 ‘ íéæj ⁄h ,∂dòc »```eƒé¡dG ó«©°üdG

 çÓãdG äÉjQÉÑŸG ∫ÓN ±óg …CG π«é°ùJ

 ,áãdÉãdG ádƒ÷G ‘ ≥jôØdG ó≤àaGh ,¤hC’G

.áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH ,»∏Y óæ¡e ºLÉ¡ª∏d

 ,äÉcƒaOCG ∂jO ,¥Gô©dG ÜQóe ™aO ôeC’G Gòg

 ¤EG Ö©∏«d ,¢ûjÉH º«gGôHEG ≈∏Y OÉªàYÓd

 øµdh ,Ú°ùM øÁCG ôNB’G ºLÉ¡ŸG ÖfÉL

 ∫ÓN π«é°ùàdG ‘ íéæj ⁄ »FÉæãdG Gòg

 áãdÉãdG ádƒ÷G ‘ ,¿É```æÑd ΩÉeCG IGQÉÑŸG

.äÉ«Ø°üà∏d

 √ò¡d »JGQÉeE’G ÖîàæŸG OGó```YEG π°UGƒJh

 ÜQóŸG IOÉ```«b â– ,áª¡ŸG á```¡LGƒŸG

 »àdG IQÉ°ùÿG ó©H ,∂«aQÉe ¿Éa …óædƒ¡dG

 ¿GôjEG ΩÉeCG ≥HÉ°ùdG AÉ≤∏dG ‘ É¡d ¢```Vô©J

 ádÉ◊ ºgRhÉŒ ¿ƒ```ÑYÓdG  ócCGh  ,(1-0)

.¥Gô©dG IGQÉÑe ≈∏Y ºgõ«côJh ,¿õ◊G

 º¡«©°S ≈```∏YÉæÑîàæe ƒÑY’ Oó```°T Éªc

 ¢TÉ©fEG π```LCG øe ,Ωƒ```«dGRƒØdG ≥```«≤ëàd

 ¤EG πgCÉàdG ‘ º```gOÓH Öîàæe ®ƒ```¶M

 äÉjQÉÑe 7 ∑Éæg ¿CGh á°UÉN ,äÉ```«FÉ¡ædG

 ≈∏Y ÖîàæŸG óYÉ°ùJ ¿CG øµÁh ,á«≤Ñàe

.√õcôe Ú°ù–

 ≈∏Y ,äGQÉ```eEÓd »æØdG RÉ```¡÷G ¢UôMh

 á«ªgCG º¡d ìöTh ,ÚÑYÓdG ¤EG çó```ëàdG

 áé«àf ≥«≤– IQhöVh ,á∏Ñ≤ŸG IGQÉÑŸG

 ,Iƒ≤H á°ùaÉæª∏d "¢†«HC’G" ó«©J á«HÉéjEG

 90 `dG ∫Ó```N ÌcCG õ```«cÎdÉH º```¡ÑdÉWh

.áHƒ∏£ŸG áé«àædÉH êhôî∏d ,á≤«bO

 ¤EG »```bGô©dG Ö```îàæŸG π```°Uh É```ªæ«H

 ≥jôØdG ∫GR Éeh ,∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe äGQÉeE’G

 ±ÎëŸG ,É```b’ƒ°S ÚÑjQ ¬```ÑY’ ó≤àØj

 ÖÑ°ùH ,…ófÓjÉàdG ó```àjÉfƒj ΩGôjQƒH ‘

 ,¬ÑY’ äÉeóN ó«©à°ùj ¬```æµdh ,áHÉ°UE’G

 á¡LGƒe øY ÜÉZ …ò```dGh ,º«gGôHEG óªMCG

.±É≤jE’G ÖÑ°ùH ¿ÉæÑd

 ‹hódG OÉ–’G QÉàNG ,iôNCG á«MÉf ø```eh

 ÊÉHÉj º«µ– ºbÉW ,"É```Ø«a" Ωó≤dG Iôµd

 äÉ«Ø°üà∏d á©HGôdG ádƒ÷G IGQÉ```Ñe IQGOE’

 »Ñîàæe ÚH ⁄É```©dG ¢SCÉc ¤EG á```∏gDƒŸG

.¥Gô©dGh äGQÉeE’G

 IOÉ«≤H ,‹hó```dG ºbÉ£dG IGQÉ```ÑŸG Oƒ≤jh

 »°TƒeÉjh ,áMÉ°ù∏d kÉ```ªµM »LhQ ƒJÉ°S

 ,¿ƒL GQÉ```¡«eh ,∫hCG óYÉ°ùe ,»```°ThÒg

 kÉªµM ,»cƒ°Sƒj »```cGQGh ,ÊÉ```K óYÉ°ùe

.kÉ©HGQ

 ∫É°üJ’G á```«æ≤J È```Y ,ó≤©fG Ú```M ‘

 Qƒ°†ëH ,IGQÉÑª∏d »æØdG ´ÉªàL’G ,»FôŸG

 ”h ,ÚÑîàæŸG »∏ã‡h IGQÉ```ÑŸG ÖbGôe

 ,á«ª«¶æàdG Qƒ```eC’G áaÉc á°ûbÉæe ¬dÓN

 …õdG äGQÉeE’G Ö```îàæe …óJôj ¿CG Qô≤Jh

 ÖîàæŸG Ö```©∏j Éª«a ,πeÉµdG ¢```†«HC’G

.πeÉµdG ö†NC’G …õdÉH »bGô©dG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14867 Oó`©dG `` 2021 ôHƒàcCG 12 AÉKÓãdGá°VÉjôdG

:IóMƒdG `` »ÑXƒHCG

 º«¶æJ øY ƒ°ùà«Lƒé∏d äGQÉ```eE’G OÉ–G ø∏YCG

 á©ª÷G »eƒj ƒ```°ùà«Lƒé∏d …ó```ëàdG ádƒ£H

 ‘ …QÉ÷G ôHƒàcCG 16h 15 Ú```∏Ñ≤ŸG âÑ°ùdGh

 ácQÉ°ûÃ ∂```dPh ,»ÑXƒHCÉH É```æjQCG  ƒ°ùà«LƒL

 15h 4 ÚH á«æ°ùdG äÉ```ÄØdG øe ∫ÉØWC’G äÉÄe

 πµ q°ûJ »```àdG ájôª©dG á```∏MôŸG »```gh ,ÉeÉY

 IÒ°ùe ƒ```ëf ¥Ó£fÓd á```«°SÉ°SC’G Ió```YÉ≤dG

.ÓÑ≤à°ùe »æWƒdG ÖîàæŸG π«ã“h ±GÎM’G

 á«æØdG IQGOE’G ô```jóe ‹É```¡æŸG ∑QÉ```Ñe ∫Ébh

 ¬≤«∏©J ‘ ƒ```°ùà«Lƒé∏d äGQÉeE’G OÉ```–G ‘

 øjóYGƒdGh º```YGÈdG »àÄa ¿CG á```dƒ£ÑdG ≈```∏Y

 OÉ–’G á«é«JGÎ°SEG äGõµJôe º```gCG óMCG ¿Óã“

 QOÉbh …ƒb π«L OÉéjEG ¤EG á«eGôdG á«∏Ñ≤à°ùŸG

 èjƒààdG äÉ°üæe ≈∏Y ±ƒbƒdGh á°ùaÉæŸG ≈∏Y

 É¡≤≤M »àdG äÉ```Ñ°ùàµŸG õ```jõ©Jh ,á```«ŸÉ©dG

.»°VÉŸG ó≤©dG ∫ÓN äGQÉeE’G ƒ°ùà«LƒL

 ÖîàæŸG ÜQó```e »æ°Sƒ◊G º```«gGôHEG ó```cDƒjh

 âî°SôJ …òdG âbƒdG ‘ ¬fCG ÚÄ°TÉæ∏d »æWƒdG

 »ÑXƒHCG áª°UÉ©dGh äGQÉ```eE’G ádhO áfÉµe ¬«a

 IóYÉb ÈcC’ É¡cÓàeG ÈY ƒ°ùà«Lƒé∏d øWƒªc

 ä’ƒ£ÑdG ºgCG º«¶æJh ,∫É```£HC’Gh ÖgGƒŸG øe

 ájöüY ájDhQ ∫ÓN øe OÉ–’G ¢UôM ,á«ŸÉ©dG

 ≈∏Y Ió«°TôdG IOÉ«≤dG øe πeÉc ºYO ¤EG óæà°ùJ

 ∫Éªµà°S’ ºYGÈdG á```Äa ‘ πãeC’G QÉ```ªãà°S’G

 ‘ áÑ©∏dG ó«©°U ≈∏Y ìÉéædGh Qƒ£àdG IÒ°ùe

 »°SÉ°SC’G ±ó¡dG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh á∏Ñ≤ŸG ΩGƒYC’G

.É«ŸÉY óMGh ºbôdG ƒgh

 ºgÉ°ùJ ä’ƒ£ÑdG √òg πãe ¿CG »```æ°Sƒ◊G ócCGh

 ∫É£HC’G øe ó```jó÷G π«÷G äGQÉ```¡e π≤°U ‘

 á«dhDƒ°ùŸG ¢```ùM º¡jód »```ªqæJh ,ø```jóYGƒdG

 Ωõ©dÉH Úë∏°ùàe ,QÉ°üàf’G ≥```«≤ëàd ™aGódGh

 öSCÓd ÒÑµdG QhódÉH Égƒæe ,IOGQE’Gh º«ª°üàdGh

 èeGôH ºYOh AÉ```æHC’G åM ‘ QƒeC’G AÉ```«dhCGh

.ÖgGƒŸG øe áeGóà°ùe IóYÉb AÉæÑd OÉ–’G

 ƒ°ùà«Lƒéd …óëàdG ádƒ£H

 ≥∏£æJ øjóYGƒdGh ºYGôÑdG

ÉæjQCG ƒ°ùà«LƒL »a á©ªédG
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 …QhO »a õjÉªàdG ÜÉ≤dCG ∫hCG Rôëj …ôLÉ¡dG

õLGƒëdG õØ≤d ø«éfƒd äGQÉeE’G

 ¿ƒcCG{ QÉ©°T âëJ ¥Gô©dG ∞«°†à°ùj ÉæÑîàæe

z¿ƒcCG ’ hCG

 á¡LGƒe øY Ö«¨j Éb’ƒ°S

äGQÉeE’G

: ΩGh `` hQOÉÑjQ

 ¥QGhõ∏d »```ÑXƒHCG ≥```jôa ió```gCG 

 GRÉ```‚EG  äGQÉ```eE’G  ¤EG  á```©jöùdG

 Ö≤d  ≥```«≤ëàH  ,Gó```jóL  É```«ŸÉY

 ⁄É©dG ádƒ£H ø```e á«fÉãdG ádƒ÷G

 ¥ÉÑ°ùdG ÈY , 2 ’ƒeQƒØdG ¥QGhõ```d

 AÉ°ùe º«bCG …òdGh ádƒé∏d »°ù«FôdG

 hQhOÉÑjQ á```æjóe ‘ ∫hC’G ¢```ùeCG

. ∫É¨JÈdÉH

 IOÉ«≤H " 35 »ÑXƒHCG" ¥QhR ≥≤Mh

 »°ù«FôdG ¥ÉÑ°ùdG Ö≤d …õª≤dG ó°TGQ

 IQGó°üdG ‘ AÉ≤ÑdÉH ¥ƒØJ ¿CG ó```©H

 É«fÉK πM ÚM ‘ ,IQhO 40 á∏«W

 ≈∏Y  »àØ«æ«H  »```JQGhO  ‹É¨JÈdG

 á```≤HÉ°ùàŸG É```ãdÉKh, " 45 ¥QhR"
 ≈∏Y Ωƒgƒé°S É```Ñª«H á```jójƒ°ùdG

."11 ¥QhR"
 ¤EG áé«àædG √ò```¡H …õª≤dG õ```Øbh

 õcôŸGh ΩÉ```©dG  Ö«JÎdG á```aÉ°Uh

 ,á£≤f 27 ó«°UôH ádƒ£Ñ∏d ÊÉ```ãdG

 ÊGƒà«∏dG Qó°üàŸG ∞```∏N íÑ°ü«d

 29 `dG Ö```MÉ°U ƒµHÉjQ ¢```SGôLOEG

 ¥ÉÑ°S ‘ É©HGQ πM ¿CG ó```©H á£≤f

 IQÉKE’G π```©à°ûJ ∂```dòHh ,¢```ùeC’G

 ádƒ£ÑdG Ö```≤d ≈∏Y IQGó```°üdG ‘

 ∫É≤àf’G π```Ñb ,‹É```◊G º```°Sƒª∏d

 ΩÉ≤à°S  »```àdG  á```∏Ñ≤ŸG  á```dƒé∏d

 Ó«a áæjóe ‘ ΩOÉ```≤dG ´ƒ```Ñ°SC’G

.É°†jCG ∫É¨JÈdÉH É¡∏«a

 CGóH ó```b »```°ù«FôdG ¥É```Ñ°ùdG ¿Éch

 πµH ìÉjôdG â©aO ¿CG ó©H Gô```NCÉàe

 AÉ°ùe π«LCÉà∏d á```dƒ÷G π```«°UÉØJ

 ‘ á°ùaÉæŸG â```≤∏£fG å«M ¢ùeCG

 â«bƒàH Gö```üY á```°ùeÉÿG ΩÉ```“

 Qó°üJ á```jGóÑdG ò```æeh ,∫É```¨JÈdG

 øe  Gó```«Øà°ùe  ¥É```Ñ°ùdG  …õ```ª≤dG

 ¥ÉÑ°S ‘ π°†aC’G ø```eõ∏d ¬≤«≤–

 òæeh ,óMGh Ωƒ```«H É¡∏Ñb á```YöùdG

 »```bQhR  ΩOÉ```°üJ  ¤hC’G  IQhó```dG

 ófÉæjOôa IOÉ```«≤H " 17 ábQÉ°ûdG"
 á«éjhÔdG IOÉ«≤H " 50 ¥QhR" ™e

 ¿ÉæKE’G êôî«d …ƒ```ehÎ°S âjÒe

 º∏©dG ™```aôjh ,¥ÉÑ°ùdG ø```e É```©e

.§≤a IóMGh IQhO ó©H ôØ°UC’G

 Oƒ©j  á```°ùaÉæŸG  ±É```æÄà°SG  ™eh

 º∏©dG ™aQ ó```©H IQGó°ü∏d …õ```ª≤dG

 ≥FÉbódG á∏«W ∂dòc π¶jh ö†NC’G

 IQhO 40 `dG »¡æ«d á«dÉàdG 36 ````dG

 √Rƒa Éæ∏©e »‚ô£°ûdG º∏©dG ™aôH

 ádƒ£ÑdG ‘ äÉbÉÑ°ùdG º```gCG óMCÉH

 »ÑXƒHCG" ¥QhR πMh ,º```°SƒŸG Gòg

 ‘ …Qƒ°üæŸG Qƒ°üæe IOÉ«≤H " 36

 …õª≤dG ßaÉMh .¢ùeÉÿG Ö```«JÎdG

 ¿CG ‘ äGQÉeE’G ®ƒ¶M ≈```∏Y Iƒ≤H

 ádƒ£ÑdG Ö≤∏H áãdÉãdG Iôª∏d êƒàj

 RÉa ¬fCGh É```ª«°S ’ º```°SƒŸG Gò```g

 2017 »ª°Sƒe ‘ Ú```Jôe Ö≤∏dÉH

 ó°ûæjh ,»ÑXƒHCG ≥jôa ™```e 2019h

.2021 º°Sƒe ‘ ÜÉ≤dC’G ådÉK

 áã©H ¢ù«FQ »```ã«eôdG ⁄É°S CÉægh

 QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°S »ÑXƒHCG ≥jôa

 ¿É«¡f ∫BG  á```Ø«∏N ø```H  ¿É```£∏°S

 ¢ù«FQ ƒ```ª°ùdG ÖMÉ°U QÉ```°ûà°ùe

 »ÑXƒHCG ≥jôØd ∫hC’G ºYGódG , ádhódG

 á©HÉàÃ ≥≤– RÉ‚E’G ¿CG GócDƒe ..

 GócDƒe ..√ƒ```ª°S øe ôªà°ùe º```YOh

 äGQÉeEÓd »```ŸÉY RÉ‚EG Rƒ```ØdG ¿CG

 áeƒµ◊G äÉ¡«LƒJ ™```e ≈°TÉªàj

 äGRÉ‚E’G ≥«≤– á«ªgCÉH Ió«°TôdG

 É«dÉY äGQÉeE’G º°SG ™aQh ,á«ŸÉ©dG

 »àdG äÉ£ëŸGh äÉcQÉ```°ûŸG ÈY

.»ÑXƒHCG ≥jôa É¡dÓN øe óLGƒàj

 ÉehO É```æaóg" : »```ã«eôdG ∫É```bh

 õ«ªàdGh  π°†aC’G  π```«ãªàdG  ≥«≤–

 á```«JGQÉeE’G  á```jôëÑdG  á```°VÉjô∏d

 IQƒ°üdG Ëó≤Jh ádhódG º```∏Y ™aQh

 πc ‘ ádhódG á```°VÉjôd á```böûŸG

."πaÉëŸG

 .. ádƒ÷G √ò```g ‘ ¥ƒØàdG ø```ªKh

 ¬≤≤M …òdG ÒÑµdG iƒà°ùŸÉH Gó«°ûe

 á°UÉN á°ùaÉæŸG ‘ …õª≤dG ó°TGQ

 ¢†©H ÊÉ```©j ƒgh É¡∏NO ¬```fCGh

 ¢Vô©J" : »ã«eôdG ∫Ébh ,•ƒ¨°†dG

 ‘ ¥QhõdG ÜÓ≤fG çOÉ```◊ …õª≤dG

 øeõdG ¥É```Ñ°S ‘ , ¤hC’G á```dƒ÷G

 ≈¡fCG ∂```dP øe ºZôdÉHh π```°†aC’G

 ‘h ,¢ùeÉÿG õ```côŸG ‘ ¥ÉÑ°ùdG

 ‘ öùµd ¢Vô©J á```«dÉ◊G ádƒ÷G

 Ωƒj ‘ Iô◊G ÜQÉéàdG ‘ ∑ôëŸG

 ¥ƒØJh ,∑ôëŸG Ò«¨J ”h áYöùdG

 ®ÉØ◊Gh  π°†aC’G  ø```eõdG  ≥«≤ëàH

 »°ù«FôdG ¥É```Ñ°ùdG IQGó```°U ≈```∏Y

 …õ```ª≤∏d ∂```dP Ö```°ùëjh ,É```°†jCG

 ‘ Üƒ∏£ŸG ≥```≤M …òdG Ò```¨°üdG

 ádƒ÷G ¿CG ócDƒŸG øeh ,ádƒ÷G √òg

 ô¶àæfh ,áª°SÉM ¿ƒ```µà°S áeOÉ≤dG

 áMôa äGQÉeE’G …ó¡j ¿CG …õª≤dG øe

." IójóL
 ≈∏Y ¬dƒ°üMh …Qƒ```°üæŸG ø```Yh

 »ã«eôdG í```°VhCG ¢ùeÉÿG õ```côŸG

 ‘ …Qƒ°üæŸG Qƒ```°üæe ∫Gõj ’" :

 Üƒ∏£ŸG ≥≤ëj ƒgh ,¬d º°Sƒe ∫hCG

 IÒÑµdG äGÈ```ÿG Ö°ùàµjh ,¬```æe

 ≈àM É«éjQóJ √Gƒ```à°ùe ô```jƒ£àd

."IQGó°üdG ‘ ôNB’G ƒg íÑ°üj

 »JGQÉeE’G  π```£ÑdG  ócCG  ¬à«MÉf øe

 ÉÑ©°U ¿Éc ¥ÉÑ°ùdG ¿CG …õª≤dG ó°TGQ

 ,¬d áÑ°ùædÉH äÉ```jóëàdÉH ÓaÉMh

 ∫hCG ‘ ∑ôëŸG πjóÑJ ™```e á°UÉN

 ∑ôëŸG π£©J ÉeóæY " : ∫Ébh .Ωƒj

 øe óH’ ¿Éc ,Iô```◊G ÜQÉéàdG ‘

 ” π©ØdÉHh ,™```jöS QGô```b PÉîJG

 ôNBÉH ∫ƒ```NódGh ∑ô```ëŸG π```jóÑJ

 π°†aC’G ø```eõdG â∏NO ,»```WÉ«àMG

 π°†aCG  RGôMEG øe âæµ“h ∑ôëŸÉH

 »°ù«FôdG ¥ÉÑ°ùdG ‘ äóª°Uh ,øeR

 §¨°†dG øe ºZôdÉH á¶◊ ôNBG ≈àM

 »JGQhO ø```e ¬¡LGhCG â```æc …ò```dG

 ¿Éc …òdGh ÊÉãdG õ```côŸG ÖMÉ°U

 á°UÉN Ö≤∏dÉH Rƒ```ØdG ¤EG ≈```©°ùj

 ..√ÒgÉªL Ú```Hh ¬°VQCG ≈∏Y ¬```fCG

 ’h ‘óg »g Ö≤∏dG ≈∏Y á°ùaÉæŸG

 ±ƒ°Sh ôNBG πjóH …CG »eÉeCG ó```Lƒj

."á¶◊ ôNBG ≈àM ∫Éà≤dG ‘ ôªà°SCG

 2 ’ƒeQƒØdG ∫Éjófƒe Ö≤d Rôëj …õª≤dG
.. ∫É¨JôÑdÉH
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