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:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H 

 á«bôH ,zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 áµ∏‡ ∂∏e ,¢SOÉ°ùdG Ö«∏«a ∂∏ŸG ¤EG áÄæ¡J

.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ ,É«fÉÑ°SEG

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

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

 ÖMÉ°Uh  zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

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

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

 Ö«∏«a  ∂∏ŸG  ¤EG  Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J  »à«bôH  ,

.¢SOÉ°ùdG

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

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh Ωƒàµe

 ‹É©e ¤EG ,Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH ¿É«¡f ∫BG

.É«fÉÑ°SEG áµ∏‡ AGQRh ¢ù«FQ õ«°ûfÉ°S hQó«H

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H á«fÉK á«MÉf øe

 ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N

 „É«HhCG hQhOƒ«J áeÉîa ¤EG áÄæ¡J á«bôH ,zˆG

 ,á«FGƒà°S’G  É«æ«Z  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  Éª«‚CG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæÃ

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

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

 ÖMÉ°Uh  zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

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

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

 ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH ,

.Éª«‚CG „É«HhCG hQhOƒ«J

:ΩGh-»HO

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

 ìÉæ÷G  ¿CG  áª«ÿG  ¢SCGQ  ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG

 ‘ IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód »æWƒdG

 á∏MQ √ÉjÉæK ÚH ó°ùéj »HO 2020 ƒÑ°ùcEG

 ô¡HCGh  õ‚CGh  Éª∏M  ™æ°U  øWƒd  á«FÉæãà°SG

 ÉeÉY É≤dCG OGOõj ójôa …ƒªæJ êPƒªæH ⁄É©dG

 ¢ûjÉ©àdG øe á«eÉ°S º«b ≈∏Y õµJôj ΩÉY ó©H

 ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’Gh  íeÉ°ùàdGh

 Iô¡Ñe  á«YGóHEG  áHôŒ  √QGhõd  Ωó≤j  ìÉæ÷G

 º∏◊G  øWƒe  á°üb  ≈∏Y  É¡dÓN  º¡aô©j

.RÉ‚E’Gh

 ádhO  ìÉæ÷  √ƒª°S  IQÉjR  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 É¡dÓN ¬≤aGQ »HO 2020 ƒÑ°ùcEG ‘ äGQÉeE’G

 »ª°SÉ≤dG ódÉN øH Oƒ©°S øH ¬ªMQCG ï«°ûdG

 âfÉc h √ƒª°S ÖàµŸ »eÓYE’G º°ù≤dG ôjóe

 »Ñ©µdG óªfi âæH IQƒf ‹É©e ¬dÉÑ≤à°SG ‘

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

.»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ‘ äGQÉeE’G ádhO

 ‘ ΩÉ≤ŸG ìÉæ÷G iƒàfi ≈∏Y √ƒª°S ™∏WGh

 õ«ªàj …òdGh ƒÑ°ùcEG Ö∏b ‘ "¢UôØdG" á≤£æe

 ó©à°ùj  ô≤°U  áÄ«g  ≈∏Y  ´óÑŸG  ¬ª«ª°üàH

 äGQÉeE’G  ádhO  OGó©à°S’  õeÒd  ≥«∏ëà∏d

 øe IóYGh ¥ÉaBG ƒëf πÑ≤à°ùŸG ¤EG ¥Ó£fÓd

.õ«ªàdGh IOÉjôdG

 ¿ƒµŸG ádhódG ìÉæL ΩÉ°ùbCG √ƒª°S ó≤ØJ Éªc

 ≠∏ÑJ  áMÉ°ùe  ‹ÉªLEÉH  ≥HGƒW  á©HQCG  øe

 á°ü°üfl áMÉ°ùe º°†jh ™Hôe Îe ∞dCG 15

 áaÉ≤ãdG ¢VQÉ©eh …ƒ∏©dG ≥HÉ£dG ‘ áaÉ«°†∏d

.á«JGQÉeE’G äGRÉ‚E’Gh

 Éæª«≤H äGQÉeE’G ádhO ‘ õà©f" √ƒª°S ∫Ébh

 É¡æY  È©j  »àdG  á«∏°UC’G  ÉæàaÉ≤Kh  á≤jô©dG

 Aƒ°†dG  ¬£«∏°ùJ  ∫ÓN  øe  äGQÉeE’G  ìÉæL

 ¬∏ªMh  ,øjõéæŸG  ÚŸÉ◊G  ¢ü°üb  ≈∏Y

 á«°SÉ°SCG Iõ«cQ â∏µ°T ÉŸÉ£d á«eÉ°S ádÉ°SQ

 §ÑJôJ º∏◊G áª«≤a" ájƒªæàdG ÉæJÒ°ùe ‘

 ¿hõéæe  ¿ƒŸÉM  ójGR  QGO  ‘h  "RÉ‚E’ÉH

 ,áaÉc ä’ÉéŸÉH á«ŸÉ©dG IOÉjô∏d ¿ƒfiÉW

 ⁄É©e º¡àÁõ©H ¿ƒª°Sôjh ójGR çQEG ¿ƒ∏ªëj

."á∏Ñ≤ŸG É keÉY Ú°ùªÿG

 ™e √ƒª°S ≈≤àdG ádhódG ìÉæL √ó≤ØJ ∫ÓNh

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

 ƒÑ°ùcE’ ΩÉ©dG ôjóŸG ‹hódG ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd

 Ωƒ≤J »àdG IRQÉÑdG Oƒ¡÷G Éæªãe »HO 2020

 ÒaƒJ  πLCG  øe  ƒÑ°ùcEG  ‘  πª©dG  ¥ôa  É¡H

 ¢Uô◊Gh QGhõdG áaÉµd áª¡∏eh Iõ«‡ áHôŒ

 áëæLCÓd  ºYódG  ∫Éµ°TCG  áaÉc  Ëó≤J  ≈∏Y

.É¡«∏Y ÚªFÉ≤dGh ‹hódG çó◊G ‘ ácQÉ°ûŸG

 ‘ ™≤j …òdG É«dÉ£jEG ìÉæL ∂dòc √ƒª°S QGRh

 å«M »HO 2020 ƒÑ°ùcEÉH  "¢UôØdG" á≤£æe

 IOÉ©°S ¬dƒ°Uh iód √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éc

 ìÉæ÷  ΩÉ©dG  ¢VƒØŸG  »àæ«°ù«∏Z  ƒdhÉH

.É«dÉ£jEG

 ”  …òdG  ìÉæ÷G  ΩÉ°ùbCG  ≈∏Y  √ƒª°S  ™∏WGh

 áHƒ∏≤e øØ°ùd πcÉ«g áKÓK πµ°T ≈∏Y ¬ª«ª°üJ

 øY áª¡∏e á°üb …hÒd ≈æÑŸG ∞≤°S »£¨J

 Ωƒ∏©dGh º«∏©àdGh áeGóà°S’Gh ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG

.´GóHE’Gh øeC’Gh

 IRQÉÑdG  á«dÉ£jE’G  ácQÉ°ûŸÉH  √ƒª°S  OÉ°TCGh

 çó◊G Gòg ¿CG  GócDƒe »HO 2020 ƒÑ°ùcEG  ‘

 ‹hódG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ‘  º¡°ùj  »ŸÉ©dG

 πLCG  øe  ádhòÑŸG  á«ŸÉ©dG  Oƒ¡÷G  ºYOh

.äÉ©ªàéŸG ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤–

:IóMƒdG-»HO

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πÑ≤à°SG

 ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ

 ¢ù«FQ ,zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 ‘ á≤jó°üdG á«WGô≤ÁódG ƒ¨fƒµdG ájQƒ¡ªL

.»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ô≤e

 ‘  zΩGh{  á«JGQÉeE’G  AÉÑfC’G  ádÉch  äôcPh

 ÎjƒJ ™bƒÃ á«ª°SôdG É¡àëØ°U ≈∏Y Iójô¨J

 ƒ¨fƒµdG  ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ  πÑ≤à°SG  √ƒª°S  ¿CG

 2020ƒÑ°ùcEG  ô≤e  ‘  ,á≤jó°üdG  á«WGô≤ÁódG

 äGôcòeh äÉ«bÉØJ’G øe OóY ™«bƒJ ó¡°Th ,»HO

 äGQÉeE’G ÚH ¿hÉ©àdG πÑ≤à°ùe õjõ©àd ºgÉØàdG

.ƒ¨fƒµdGh

:ΩGh-IÒéØdG

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG  

 ó¡Y  ‹h  »böûdG  óªfi  øH  óªM

 Óc  -  á∏«eôdG  öüb  ‘  IÒéØdG

 ƒµ°ù«°ùfGôa  IOÉ©°S  -  IóM  ≈∏Y

 ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  õjófÉfÒg  ¿ƒcÉ°T

 ÒØ°S GÒH ¢SQ’ IOÉ©°Sh ÉµjQÉà°Sƒc

 hOQÉµjQ IOÉ©°Sh ’Éª«JGƒZ ájQƒ¡ªL

 IOÉ©°Sh ÉªæH ájQƒ¡ªL ÒØ°S …Òa’

 ôjRƒdG  õ«æ«JQÉe  hÎ°SÉc  πjƒeÉ°S

 ájQƒ¡ªL  IQÉØ°S  øe  QÉ°ûà°ùŸG

.¿Éµ«æ«ehódG

 IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ÖMQh

 ≈∏Y  ΩÓ°ù∏d  Gƒeób  øjòdG  AGôØ°ùdÉH

 ìÉéædGh ≥«aƒàdG º¡d É«æªàe ,√ƒª°S

 Ωóîjh ¿hÉ©àdG Rõ©j ÉÃ º¡eÉ¡e ‘

 äGQÉeE’G  ÚH  ácÎ°ûŸG  ídÉ°üŸG

.ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ º¡dhOh

 ¢VGô©à°SG  äGAÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh

 äGQÉeE’G ádhO ™ªŒ »àdG äÉbÓ©dG

.≈£°SƒdG ÉµjôeCG ∫hóH

 »ªMõdG ⁄É°S IOÉ©°S äGAÉ≤∏dG ö†M

.IÒéØdG ó¡Y ‹h ƒª°S Öàµe ôjóe

:IóMƒdG-»HO

 ºgCG  óMCG  ,á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  ôªà°ùJ  

 á¡LƒdGh ,⁄É©dG ‘ á«¡«aÎdG äÉ¡LƒdG

 ¥ƒ°ùàdGh  áaÉ≤ã∏d  ¤hC’G  á«∏FÉ©dG

 ™°Vh  ‘  ,á≤£æŸG  ‘  ¬«aÎdGh

 QÉ¡HE’ É¡JGõ«¡Œ ≈∏Y IÒNC’G äÉ°ùª∏dG

 äÉæ«°ùëàdG øe áYƒª› ™e ±ƒ«°†dG

 πÑb  ,á«àëàdG  É¡à«æHh  É¡≤aGôe  ≈∏Y

 .‹É◊G ôHƒàcCG 26 ‘ º°SƒŸG ¥Ó£fEG

 á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  ±ƒ«°V  øµªà«°S

 ´Éàªà°S’G  øe  ΩOÉ≤dG  º°SƒŸG  ∫ÓN

 ±É°ûµà°SG ÈY ,∫ÉÑdG ‘ ≈≤ÑJ ÜQÉéàH

 ÜQÉéàH  ™qàªàdGh  ,Iójó÷G  äÉ¡LƒdG

 ´hQCG  IógÉ°ûeh  ,IójôØdG  ¥qƒ°ùàdG

 ≈¡°TCGh òdCG ∫hÉæJh ,á«¡«aÎdG ¢Vhô©dG

 áMGôdG øe ójõŸG ™e ,á«ŸÉ©dG ¥ÉÑWC’G

 .™bƒŸG ≈∏Y äÉæ«°ùëàdG Égôaƒà°S »àdG

 ´QGƒ°ûdG  ôjƒ£J  äÉæ«°ùëàdG  πª°ûJh

 øª°†j  ÉÃ  á¡LƒdG  ‘  äGôªŸGh

 OGóYCG ≥aóJ ∫ÉM ‘ ácô◊G á«HÉ«°ùfG

 áëæLC’G  ÚH  Ée  ±ƒ«°†dG  øe  IÒÑc

 â°UôM  Éªc  .áØ∏àîŸG  òaÉæŸGh

 áHôŒ  õjõ©J  ≈∏Y  á«ŸÉ©dG  ájô≤dG

 øe ójõŸG áaÉ°VEG ≥jôW øY ±ƒ«°†dG

 É¡JÉ£fi ∞∏àfl ‘ ¢Sƒ∏÷G ≥WÉæe

 .á«°ù«FôdG

 óæ¡e  ∫Éb  ,äGÒ°†ëàdG  ≈∏Y  kÉ≤«∏©Jh

 ±ƒ«°†dG äÉbÓY - ∫hCG ôjóe ,¥Éë°SEG

 kÉªFGO  ¢Uôëf"  :á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  ‘

 ±ƒ«°†dG  AGQBG  ¤EG  ´Éªà°S’G  ≈∏Y

 ¥OCG  á©HÉàeh  º¡JÉ¶MÓe  ∫ÓN  øe

 π°üëf  »àdG  äÉfÉ«ÑdG  ‘  π«°UÉØàdG

 ,áØ∏àîŸG  ÉæJÉ°SGQO  ∫ÓN  øe  É¡«∏Y

 áMGôdG äÉjƒà°ùe õjõ©J ¤EG ±ó¡j ÉÃ

 πc ‘ Ωƒ≤f Éªc .Éæd º¡JQÉjR AÉæKCG º¡d

 ∑ÉµàME’G  •É≤f  ™«ªL á°SGQóH  º°Sƒe

 ∫ƒ∏◊G π°†aCG øY åëÑdGh ±ƒ«°†dG ™e

 .º¡JÉ©bƒJ  » q£îJ  ‘  ºgÉ°ùJ  »àdG

 áaÉ°VEG º°SƒŸG Gòg ‘ äGôjƒ£àdG πª°ûJ

 πjó©àdGh ,¢Sƒ∏÷G ≥WÉæe øe ójõŸG

 ácôM á«HÉ«°ùfG õjõ©àd äGôªŸG ≈∏Y

 »°ù«FôdG  ìöùŸG  ôjƒ£Jh  ,±ƒ«°†dG

 .ÉgÒZ ÒãµdGh ,¬H á£«ëŸG á≤£æŸGh

 ‘ Éæaóg ƒëf »©°ùdG ‘ ¿hôªà°ùe

 á©FGQ  áHôŒ  ¤EG  IQÉjR  πc  πjƒ–

 º¡JÉÑZQ  á«Ñ∏Jh  ,Éæaƒ«°†d  áëjôeh

 á«∏FÉYh  á«¡«aôJ  ÜQÉŒ  ¢û«Y  ‘

".á«FÉæãà°SEG
 á«∏FÉ©dGh á«¡«aÎdG ÜQÉéàdG ¢†Ñæà°Sh

 ™e  IÉ«◊ÉH  á«ŸÉ©dG  ájô≤dG  ‘

 Égó¡°û«°S  »àdG  Iójó©dG  äGQqƒ£àdG

 .≥∏£dG  AGƒ¡dG  ≈∏Y  ìƒàØŸG  É¡©bƒe

 øe  ±ƒ«°†dG  øe  ÈcCG  OóY  øµªà«°Sh

 á«¡«aÎdG  ¢Vhô©dG  ´hQCÉH  ´Éàªà°SE’G

 ™e º°SƒŸG Gòg »°ù«FôdG ìöùŸG óæY

 ¤EG  káaÉ°VEG  ,¬eÉeCG  óYÉ≤ŸG  OóY IOÉjR

 á«Jƒ°üdG  äGôKDƒŸG  IOƒéH  AÉ≤JQE’G

 äÉ«æ≤àdG  çóMCÉH  áØ∏àîŸG  á«FôŸGh

 ÜQÉŒ  Ëó≤àd  ,¢Vhô©dG  ∫É›  ‘

 ó¡°û«°S  Éªc   .±ƒ«°†∏d  á«FÉæãà°SG

 äÉaÉ°VEG  º°SƒŸG  Gòg  QÉ¨°üdG  ìöùe

 á«FôŸGh  á«Jƒ°üdG  äÉ«æ≤àdG  çóMC’

 AÉæKCG º¡HQÉŒ õjõ©àd ,IójóL äÉ°TÉ°Th

 á£°ûfC’Gh èeGÈdG øe ábÉÑH ´Éàªà°SE’G

 .º¡d  á°ü°üîŸG  ¢Vhô©dGh  á«¡«aÎdG

 ôjƒ£J ” ,áMGôdG  äÉjƒà°ùe  õjõ©àdh

 ¢Sƒ∏÷  á°ü°üfl  IójóL  á≤£æe

 Üô≤dÉH º¡JÓFÉY ™e QÉ¨°üdG ±ƒ«°†dG

 ºà«°Sh   .ÜÉ©dCÓd  ∫ÉØfôc  á≤£æe  øe

 äÉ«dÉ©a  ¥Ó£fG  ™e  QÉà°ùdG  ∞°ûc

 ójóL Êƒ≤jCG  º«ª°üJ øY 26 º°SƒŸG

 hP  "ôjƒµ°S  ¿É«ÑjQBG"  áMÉ°S  QGƒéH

 ¬æe  π©é«°S  ôµàÑeh  ójôa  º«ª°üJ

 Qƒ°üdG  πªLCG  •É≤àdE’  kGõ«ªàe  kGQGõe

 πFÉ°Sh  ÈY  É¡àcQÉ°ûeh  ájQÉcòàdG

 Gòg ô≤e ¿ƒµ«°Sh .»YÉªàLE’G π°UGƒàdG

 ójóL  QGqhO  §°Sh  ‘ »YGóHE’G  πª©dG

 IOÉjR  ‘  ºgÉ°ùj  ,IÉ°ûª∏d  ¢ü°üfl

 ójõŸG ÒaƒJh ±ƒ«°†dG ácôM á«HÉ«°ùfG

 ó¡°û«°S Éªc .º¡d ¢Sƒ∏÷G ≥WÉæe øe

 QƒÑ©d  ójóL  ´QÉ°T  AÉ°ûfEG  ™bƒŸG

 IOÉ©°ùdG  ´QÉ°T  ÚH  §Hôj  ±ƒ«°†dG

 √QhóH  …òdG  ,ájQÉædG  ÜÉ©dC’G  ƒ«æ«aCGh

 IójóL  á«FÉe  IQƒaÉf  áaÉ°VEG  ó¡°û«°S

 AÉæKCG  ¢Sƒ∏é∏d  á«aÉ°VEG  äÉMÉ°ùeh

 »àdG  á«ŸÉ©dG  äÉ¡µædÉH  ´Éàªà°S’G

 .á≤£æŸG √òg ∑É°ûcCG ÉgôaƒJ

:ΩGh-»HO

 AGQRh ¢ù«FQ »æ«e’O ¢SÉHƒ«∏c ‹É©e ÈY 

 √OÓH ácQÉ°ûÃ ¬JOÉ©°S øY »æ«JGƒ°SEG áµ∏‡

 ‘ ácQÉ°ûŸG ¿CG GócDƒe, 2020 »HO ƒÑ°ùcEG ‘

 ∞jô©àd áeÉg á°Uôa πµ°ûJ ‹hódG çó◊G Gòg

 »Øë°üdG ô“DƒŸG ∫ÓN ∂dP AÉL .√OÓÑH ⁄É©dG

 ƒÑ°ùcEÉH IOÉ≤dG áYÉb ‘ ¢ùeG ô¡X ó≤Y …òdG

 ¢Uôa  õjõ©J  ¤EG  ™∏£àf  ¬«dÉ©e  ∫Ébh  .»HO

 ™e …OÉ°üàb’G h …QÉéàdG ¿hÉ©àdG h ∫OÉÑàdG

 áeÉ¡dG ä’ÉéŸG ≈∏Y õ«cÎdG h äGQÉeE’G ádhO

 áMƒàØe √OÓH ¿G ¤G GÒ°ûe, IOóéàŸG ábÉ£dÉc

 ‘ ôªãà°ùj ¿CG ójôj øÃ ÖMôJh ™«ª÷G ΩÉeCG

 GócDƒe, äÉYÉ£≤dG øe ÉgÒZ h áMÉ«°ùdG ∫É›

 ôgOõe  h  íàØæe  OÉ°üàbG  √OÓH  OÉ°üàbG  ¿G

 áØ∏àfl QOÉ°üe"»æ«JGƒ°SEG" ∑ÓàeÉH Égƒæe,

 ΩÉeG áMÉàe »gh ÉgÒZ h øjó©àdG h ábÉ£dÉc

.øjôªãà°ùŸG

٠

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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ƒÑ°ùcEG ¬JQÉjR ∫ÓN »æ«JGƒ°SEG áµ∏‡ AGQRh ¢ù«FQ

øWƒdGQÉÑNCG

 É¡aóg øY äGQÉeE’G ¿ÓYEÉH ÖMôJ âjƒµdG

»NÉæªdG OÉ«ëdG ≥«≤ëàd

 ¢SOÉ°ùdG …QGRƒdG ´ÉªàL’G »a ∑QÉ°ûJ äGQÉeE’G

zÉ«°SBG »a á≤ãdG AÉæH äGAGôLEGh πYÉØàdG ôªJDƒe{`d

:ΩGh-âjƒµdG

 äGQÉeE’G ádhO ¿ÓYEÉH á≤«≤°ûdG âjƒµdG ádhO âÑMQ 

 á«é«JGÎ°S’G  É¡JQOÉÑe  øY  IóëàŸG  á«Hô©dG

 »JCÉJ »àdGh ,2050 ∫ƒ∏ëH »NÉæŸG OÉ«◊G ≥«≤ëàd

 ΩÉ¡°SE’G  ¤EG  áaOÉ¡dG  á«JGQÉeE’G  Oƒ¡é∏d  kÉéjƒàJ

 ≈∏Y πª©dGh ,»NÉæŸG Ò¨àdG á«°†b ‘ á«HÉéjEÉH

 øª°†J ¢Uôa ¤EG ´É£≤dG Gòg ‘ äÉjóëàdG πjƒ–

.kÉböûe kÓÑ≤à°ùe áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd

 ó©H √Qó°UCG ¿É«H ‘ »àjƒµdG AGQRƒdG ¢ù∏› ócCGh

 ï«°ûdG  ƒª°S  á°SÉFôH  Ωƒ«dG  »YƒÑ°SC’G  ¬YÉªàLG

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ìÉÑ°üdG óª◊G ódÉN ìÉÑ°U

 Ò¨àdG á«°†b ‘ á«HÉéjEÉH º¡°ùj ¿ÓYE’G Gòg ¿CG

 ¢ùjQÉH  á«bÉØJG  ±GógCG  ™e  ≥aGƒàj  ÉÃ  »NÉæŸG

.ñÉæª∏d

 õjõ©J ≈∏Y πª©«°S ¿ÓYE’G  Gòg ¿EG  ¿É«ÑdG  ∫Ébh

 á≤«≤°ûdG  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  áfÉµe

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥≤ëjh »ŸÉY …OÉ°üàbG õcôªc

 »JCÉj ∂dP ¿EG »àjƒµdG AGQRƒdG ¢ù∏› ¿É«H ±É°VCGh

 áaÉ°†à°SG ∞∏e äGQÉeE’G ádhO Ëó≤J ™e øeGõàdÉH

 á«bÉØJG  ‘ ±GôWC’G  ∫hódG  ô“DƒŸ 28 `dG  IQhódG

 COP" ñÉæŸG Ò¨J ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG ·C’G

 Gòg OÉ≤©fG ¿CG ¤EG Éàa’ 2023 ΩÉY »ÑXƒHCG ‘ "28

 ≈©°ùj »àdG á≤«bódG á∏MôŸG √òg ‘ »JCÉj ô“DƒŸG

 ò«ØæJ  ƒëf  Ωó≤J  RGôME’  ‹hódG  ™ªàéŸG  É¡«a

.¢ùjQÉH á«bÉØJG ‘ É¡H ó¡©àdG ” »àdG äÉeGõàd’G

 ≥«≤–  ±óg  øY  äGQÉeE’G  ádhO  ¿ÓYEG  ¿CG  ôcòj

 Oƒ¡÷ kÉéjƒàJ πµ°ûj 2050 ∫ƒ∏ëH »NÉæŸG OÉ«◊G

 ≈∏Y ñÉæŸG πLCG øe πª©dG ‘ É¡JÒ°ùeh ádhódG

 áKÓãdG Oƒ≤©dG ∫ÓN »ŸÉ©dGh »∏ëŸG Újƒà°ùŸG

 IóëàŸG  ·C’G  á«bÉØJ’  É¡eÉª°†fG  òæe  á«°VÉŸG

 âqæÑJ  å«M  ,1995  ‘  ñÉæŸG  Ò¨àd  ájQÉWE’G

 øe IÒÑc áYƒª› âbƒdG ∂dP òæe äGQÉeE’G ádhO

 áaOÉ¡dG äGAGôLE’G øe ójó©dG â≤ÑWh äÉ©jöûàdG

 ,áeGóà°ùŸG ∫ƒ∏◊G Ëó≤Jh äÉKÉ©Ñf’G ¢†ØN ¤EG

 ™«ªL  ‘  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃ

 áYÉæ°üdGh  ábÉ£dG  É¡«a  ÉÃ  ,ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG

.áYGQõdGh

:ΩGh-¿É£∏°S Qƒf

 …QGRƒdG  ´ÉªàL’G  ‘  äGQÉeE’G  ádhO  âcQÉ°T  

 ‘ á≤ãdG AÉæH äGAGôLEGh πYÉØàdG ô“DƒŸ ¢SOÉ°ùdG

 á«NGRÉµdG áª°UÉ©dG ‘ ó≤©fG …òdG "Éµ«°ùdG" É«°SBG
 Oƒ¡÷G ó«MƒJ á«ªgCG ≈∏Y äócCG å«M ,¿É£∏°S Qƒf

 ≥«≤–  πLCG  øe  É¡≤«°ùæJh  ,ÜÉgQE’G  á¡LGƒŸ

.É«°SBG IQÉb ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 ´ÉªàL’G  ∫ÉªYCG  ¤EG  äGQÉeE’G  ádhO  óah  ¢SCGôJh

 óªMCG  ‹É©e  AÉKÓãdG  ¢ùeG  ¬dÉªYCG  ºààNG  …òdG

 ΩÉeCG ádhódG áª∏c ‘ ∫Éb …òdG ,ádhO ôjRh ,≠jÉ°üdG

 Ö∏¨à∏d Éæà≤£æe ≈©°ùJ ¿CG Öéj ¬fEG " ´ÉªàL’G

 ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ,IójGõàŸG äGôJƒàdGh äÉHƒ©°üdG ≈∏Y

 ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ,äÉYGõædG πMh ,QGô≤à°S’Gh øeC’G

 áëaÉµeh  ,ΩÓ°ùdG  ó«WƒJh  ,»ŸÉ©dGh  »ª«∏bE’G

 ºgÉØàdGh  ,íeÉ°ùàdG  õjõ©Jh  ,ÜÉgQE’Gh  ±ô£àdG

."∫OÉÑàŸG

 2020 ƒÑ°ùcEG " á«ªgCG ≈∏Y ≠jÉ°üdG ‹É©e Oó°Th

 Èæªc  äGQÉeE’G  ádhO  ¬Ø«°†à°ùJ  …òdG  ,  "  »HO

 IôµàÑe  ∫ƒ∏M  ôjƒ£àd  ™ªŒh  ,∫ƒ≤©dG  π°UGƒàd

. á«dhódG äÉjóëàdG á¡LGƒŸ

 ¬«dÉ©e ócCG ,¿Éà°ùfÉ¨aCG ‘ øgGôdG ™°Vƒ∏d áÑ°ùædÉHh

 ‘ QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©àd á°SÉŸG áLÉ◊G ≈∏Y

 ,ÊÉ¨aC’G  Ö©°ûdG  äÉ©∏£J »Ñ∏j ÉÃ ,¿Éà°ùfÉ¨aCG

 IÉfÉ©ŸG äÉëØ°U iƒ£àdh ,ÜÉÑ°ûdGh AÉ°ùædG Éª«°S’

.QÉgOR’Gh ΩÓ°ùdG ídÉ°üd

 É«fÉÑ°SEG ∂∏e ¿ƒÄæ¡j ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

  ∫Ó≤à°S’G iôcòH á«FGƒà°S’G É«æ«Z ¢ù«FQh »æWƒdG Ωƒ«dÉH

 »a ádhódG ìÉæéH ó«°ûj áª«îdG ¢SCGQ ó¡Y »dh

á≤jô©dG Éæª«bh ø«ªdÉëdG ¢ü°üb ó°ùéj : ƒÑ°ùcEG

 ô≤ªH á«WGô≤ªjódG ƒ¨fƒµdG ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ó°TGQ øH óªëe

ºgÉØàdG äGôcòeh äÉ«bÉØJ’G øe OóY ™«bƒJ ¿Gó¡°ûjh ƒÑ°ùcEG

≈£°SƒdG ÉµjôeCG ∫hO AGôØ°S øe kGOóY πÑ≤à°ùj Iô«éØdG ó¡Y »dh

á¡LƒdG ≈∏Y IOó©àe äÉæ«°ùëJ ™e É¡aƒ«°V ÜQÉéJ Rõ©J á«ªdÉ©dG ájô≤dG
ÉfOÓÑH ºdÉ©dG ∞jô©àd á°Uôa »HO ƒÑ°ùcEG »a ÉæàcQÉ°ûe

 :»æ«JGƒ°SEG áµ∏ªe AGQRh ¢ù«FQ

á«WGô≤ÁódG ƒ¨fƒµdG ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi

ƒÑ°ùcEG ¬JQÉjR ∫ÓN áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h

≈£°SƒdG ÉµjôeCG ∫hO AGôØ°S øe kGOóY ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH  óªfi  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ  

 ºcÉM  ÖFÉf  h  ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S

 Qƒ°†ëHh …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S  øH  óªMCG  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°S

 ‘ ¢ùeG ìÉÑ°U ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe

.ábQÉ°ûdG IQÉeE’

 áLQóŸG äÉYƒ°VƒŸG øe kGOóY ´ÉªàL’G ¢ûbÉf

 πª©dG ôjƒ£àH á≤∏©àŸGh ¬dÉªYCG ∫hóL ≈∏Y

 áaÉc ‘ ájƒªæJ äÉYhöûe ∫ÓN øe »eƒµ◊G

 á«eƒµM äÉeóN ÒaƒJh ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG

 ≈∏Y ÚæWÉ≤∏d ËôµdG  ¢û«©dG  ÒaƒJh ,IóFGQ

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG ¢VQCG

 äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T IôFGO ôjô≤J ¢ù∏éŸG ¢ûbÉfh

 ∞bGƒŸG ™°Vh ∫ƒM á«fGƒ«◊G IhÌdGh áYGQõdGh

 ôjô≤àdG  øª°†Jh  ,ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘  áeÉ©dG

 ≥WÉæeh  ¿óe  ‘  IôaƒàŸG  ∞bGƒŸG  OGóYCG

.É¡ª«¶æJ á«dBGh É¡«∏Y ∫ÉÑbE’G Ö°ùfh IQÉeE’G

 á©°VÉÿG ∞bGƒŸG áHôŒ ôjô≤àdG øª°†J Éªc

 ‘  É¡éFÉàfh  ábQÉ°ûdG  áæjóe  ‘  Ωƒ°Sô∏d

 ºFÓe ñÉæe ÒaƒJh ∞bGƒŸG ΩGóîà°SG º«¶æJ

 ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G  IÉ«◊G  á°SQÉªŸ

.á«MÉ«°ùdGh

 IOÉØà°S’G  äÉeóN  ôjƒ£àH  ¢ù∏éŸG  ¬Lhh

 ≥ah  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘ áeÉ©dG  ∞bGƒŸG  øe

 áaÉc ™e Ö°SÉæàJ á©jöSh Iöù«e äGAGôLG

.á«YÉªàL’G íFGöûdGh äÉÄØdG

 »é«JGÎ°S’G ºgÉØàdG Iôcòe ¢ù∏éŸG óªàYGh

 äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g ÚH É¡eGôHG ™eõŸG

 äGQÉeE’G áYƒª› ácöTh ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘

 ¿hÉ©àdG õjõ©J ¤EG IôcòŸG ±ó¡Jh ,ä’É°üJÓd

 ÚH  ácÎ°ûŸG  πª©dG  ä’É› ‘ πeÉµàdGh

 äÉYhöûŸG  ≈∏Y  ¢ùµ©æj  É‡  Úaô£dG

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG

 øe IOÉØà°S’G äÉeóN ôjƒ£àH ¬Lƒj ábQÉ°ûdG …ò«ØæJ

  IQÉeE’G »a áeÉ©dG ∞bGƒªdG

zΩGh{       ´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IQGRh π«ch …ôgÉ¶dG ô£e IOÉ©°S πÑ≤à°SG 

 »æWƒdG  ´ÉaódG  á«∏c  óah  ¢ùeG  ´ÉaódG

 êƒfÉe øcQ AGƒ∏dG á°SÉFôH óæ¡dG ájQƒ¡ªéH

 øª°V  É«dÉM  ádhódG  Qhõj  …òdGh  ,  QÉeƒc

. á«∏µ∏d á«LQÉÿG äGQÉjõdG §£fl

 ≥≤– ¿CG É«æªàe ,óaƒdÉH IQGRƒdG π«ch ÖMQh

.IƒLôŸG É¡aGógCG ádhó∏d ¬JQÉjR

 äGóéà°ùŸG ∫ƒM AGQB’G ∫OÉÑJ AÉ≤∏dG ∫ÓN ”h

 äÉ¡Lhh ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G áMÉ°ùdG ≈∏Y

 ΩÉªàg’G  äGP  ™«°VGƒŸG  ¢Uƒ°üîH  ô¶ædG

 ‘ …óæ¡dG …ôµ°ù©dG óaƒdG ÜôYCGh . ∑Î°ûŸG

 Ωó≤J øe √ógÉ°T ÉÃ ¬JOÉ©°S øY AÉ≤∏dG ájÉ¡f

 äÉYÉ£≤dG ™«ªL ‘ äGQÉeE’G ádhO ‘ Qƒ£Jh

. ä’ÉéŸGh

:ΩGh-»HO

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

 2020 ƒÑ°ùcEG ÖàµŸ ΩÉ©dG ôjóŸG ‹hódG ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd

 á«HÎdG ôjRh …OÉª◊G º«gGôHEG øH Ú°ùM ‹É©eh »HO

 ‘É≤ãdG QÉ°ûà°ùŸG áÑ«°ùf QƒfCG »cR ‹É©e h º«∏©àdGh

 …òdG  "áYõa"  ìÉæL  ..ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd

 ƒÑ°ùcEG ‘ á«JGQÉeE’G áWöûdG äGQOÉÑeh IÒ°ùe ¢Vô©j

 á«©ªàéŸG äGQOÉÑŸG øe OóY ÖfÉL ¤EG  2020 »HO

.á«æ≤àdGh

 áØ«∏N øcôdG  AGƒ∏dG  ìÉæ÷G  ‘ º¡dÉÑ≤à°SG  ‘ ¿Éch

 QƒàcódG ó«≤©dGh á«∏NGódG IQGRh π«ch »∏««ÿG ÜQÉM

 áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ÖFÉf »∏Ø¨dG øYÉ°V øH »∏Y

 áYõa ìÉæL ≈∏Y ΩÉ©dG ±öûŸG á«∏NGódG IQGRh ¿hDƒ°ûd

 .»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ‘

:ΩGh-»HO

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  AGQRƒdG  ¢ù∏›  óªàYG  

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG

 √ÉYQ"  »HO  ºcÉM AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ádhódG

-2022  ΩGƒYCÓd  OÉ–Ód  áeÉ©dG  á«fGõ«ŸG  "ˆG

.ºgQO QÉ«∏e 290 ‹ÉªLEÉH ∂dPh ,2026

 äÉYÉªàLG  ¤hCG  √ƒª°S  ¢SDhôJ  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ÒNC’G  …QGRƒdG  π«µ°ûàdG  ó©H  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 ƒÑ°ùcEG ¢Vô©e ‘ ó≤Y …òdGh ,äGQÉeE’G áeƒµ◊

 óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH ,»HO 2020

 ¢ù«FQ ÖFÉf ,»HO ºcÉM ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdGh ,á«dÉŸG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏›

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ∞«°S

 øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°Sh ,á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG

 ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ,¿É«¡f ∫BG ójGR

 GOóY AGQRƒdG ¢ù∏› óªàYG å«M ,á°SÉFôdG ¿hDƒ°T

 á∏MQ á∏°UGƒe ¤EG áaOÉ¡dG äGQGô≤dGh äGQOÉÑŸG øe

 ÖfÉL ¤EG ádhó∏d ájOÉjôdG áfÉµŸG õjõ©Jh á«ªæàdG

 ôjƒ£àd äÉ©jöûàdGh ÚfGƒ≤dGh äGQGô≤dG øe OóY

.»eƒµ◊G πª©dG

 ¿CG  ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCGh

 ,Iójó÷G ΩÉY Ú°ùªÿG πNóJ »gh äGQÉeE’G ádhO

 ≈∏Y  óæà°ùJ  áë°VGh  á«æWh  äÉjƒdhCÉH  á«°VÉe

 á«fGõ«e É¡ªYóJ ,IójóL á«é¡æe Ú°ùªÿG ÇOÉÑe

 å«M ,äGQƒ£àdGh äGÒ¨à∏d áÑcGƒeh áfôe ájOÉ–G

 ..ƒÑ°ùcEÉH äGQÉeE’G ìÉæL ‘ Éæ©ªàLG" √ƒª°S ∫Éb

 Ëôe áî«°ûdG áYóÑŸG ±GöTEÉH »FÉæãà°SG ìÉæL

 ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ÉfQôbCG  ..  ójGR  øH  óªfi  âæH

 QÉ«∏e 290 ‹ÉªLEÉH 2026 ≈àM OÉ–’G á«fGõ«e

 á≤ãH  Iójó÷G  ájOÉ–’G  Ú°ùªÿG  πNóf  ..ºgQO

."á«ŸÉY äÉ©∏£Jh ∫DhÉØJh

 πª©∏d Iójó÷G á«é¡æŸG ÉfQôbCG " √ƒª°S ∫Éb Éªc

 óªà©J ..´öSCG áeƒµM ..áeOÉ≤dG IÎØdG ‘ »eƒµ◊G

 ¥ôa ÈY á«dƒ– ™jQÉ°ûŸ ájò«ØæJ äGQhO ≈∏Y

 äGQGRh ≈∏Y kGóæà°ùe ¿ƒµj ød Éæ∏ªY ..á«YÉ£b πªY

 §£ÿG ¿ƒµJ ødh ..á«é«JGÎ°SG äÉYÉ£b πH ájOôa

 äGQOÉÑŸGh ™jQÉ°ûŸG πH ¢SÉ«≤ŸG »g äGóæLC’Gh

."á«fGó«ŸG

 á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh ¥ôØdG áaÉc √ƒª°S ¬Lhh

 ‘  õ«cÎdGh  É¡H  πª©∏d  ádhódG  ‘  á°UÉÿGh

 áeOÉ≤dG äGQOÉÑŸGh äÉjƒdhC’Gh á«dƒëàdG ™jQÉ°ûŸG

 kÓeÉµàeh  kÓeÉ°T  kÉ«æWh  kGQÉWEG  ÉgQÉÑàYÉH  ,É¡«∏Y

 ájƒdhC’G äGP äÉYÉ£≤dG ‘ á«ªæàdG á∏éY ™aód

.ádhódG á«°ùaÉæJ õjõ©àd äGRÉ‚E’G á∏°UGƒeh

 á«fGõ«ŸG  OÉªàYG  "  ´ÉªàL’G  ∫ÓN √ƒª°S ∫Ébh

 πª©∏d Iójó÷G á«é¡æŸG OÉªàYGh ..Ωƒ«dG ájOÉ–’G

 äGƒæ°S ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤e ÉæfCÉH ádÉ°SQ »g ..»eƒµ◊G

 ójóéàdGh ..ˆG ¿PEÉH πªLCGh π°†aCGh º¶YCG ájOÉ–G

."äGQÉeE’G ádhO ¥ƒØJ öS ójóéàdGh ..IÉ«◊G áæ°S

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U óªàYG ,´ÉªàL’G IóæLCG ¥É«°S ‘h

 IójóL äÉæ««©J Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG

 π«µ°ûJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ájOÉ–’G äÉ¡÷G øe OóY ‘

 " :√ƒª°S ∫Éb å«M ,ájOÉ–’G ¢ùdÉéŸG øe OóY

 ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG Ú«©J ÉfóªàYG

 OÉ–Ód áeÉ©dG á«fGõ«ŸG áæé∏d É k°ù«FQ Ωƒàµe ∫BG

 ï«°ûdGh  ..ÖFGö†∏d  ájOÉ–’G  áÄ«¡∏d  É k°ù«FQh

 ¢ù∏éŸ ájò«ØæàdG áæé∏d É k°ù«FQ ¿É«¡f øH •ƒÑî°T

 ¿É£∏°S øH ˆGóÑYh ..…Oƒ©°ùdG »JGQÉeE’G ≥«°ùæàdG

."»FÉ°†≤dG ≥«°ùæàdG ¢ù∏éŸ kÉ°ù«FQ »ª«©ædG

 øH óªfi Ú«©J Ωƒ«dG ÉfóªàYGh " :√ƒª°S ±É°VCGh

 äÉ°TÉ©ª∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d É k°ù«FQ »æ«°ù◊G …OÉg

 OÉ–’G  ácöûd  É k°ù«FQh  á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉàdGh

 É k°ù«FQ ∫ƒ¡dÉH óªMCG Ú«©Jh ..äGQOÉ°üdG ¿ÉªàF’

..É«∏©dG á«æ≤àdG äÉ«∏c ™ªéŸ

 Ò¨à∏d  äGQÉeE’G  ¢ù∏éŸ  É k°ù«FQ  …Ò¡ŸG  Ëôeh

 º¡eÉ¡e ‘ ™«ªé∏d ≥«aƒàdG πc ..áÄ«ÑdGh »NÉæŸG

 AÉ°ûfEG  ÉfóªàYG  Éªc  "  :√ƒª°S  ±É°VCGh  ."Iójó÷G

 ±ó¡dG ..¿Éµ°SE’Gh á«àëàdG á«æÑ∏d äGQÉeE’G ¢ù∏›

 ..á«∏ëŸGh  ájOÉ–’G  á«fÉµ°SE’G  Oƒ¡÷G  ó«MƒJ

 ¥ô£dG  ™jQÉ°ûÃ ≥∏©àj Éª«a  ≥«°ùæàdG  ï«°SôJh

 ájö†M ≥jôW  áWQÉN  AÉæHh  ..á«àëàdG  á«æÑdGh

."IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód á«fÉµ°SEGh

 ÒjÉ©e OÉªàYG É k°†jCG  ÉfóªàYG  " :√ƒª°S ∫Éb Éªc

 øe áMÎ≤ŸGh á«eƒµ◊G äÉ¡é∏d ÊGÈ«°ùdG øeC’G

 ‘ ÉfOhóM ..  ÊGÈ«°ùdG  øeCÓd  äGQÉeE’G  ¢ù∏›

 kÉªFGO êÉàëf ájOÉ«°S OhóM »g ÊGÈ«°ùdG AÉ°†ØdG

."É¡JÉYÉaO ï«°SôJh É¡àjÉª◊

 ¬à°ù∏L ∫ÓN AGQRƒdG  ¢ù∏› óªàYG  ..  kÓ«°üØJh

-2022  ΩGƒYCÓd  OÉ–Ód  áeÉ©dG  á«fGõ«ŸG

 ”  Éª«a  ,ºgQO  QÉ«∏e  290  ‹ÉªLEÉH  2026

 áæ°ù∏d OÉ–Ód áeÉ©dG á«fGõ«ŸG ´höûe OÉªàYG

 á«fGõ«e  á£N  øe  ¤hC’G  áæ°ùdG  2022  á«dÉŸG

 ≠∏ÑJ ájôjó≤J äÉahöüÃ 2026-2022 äGƒæ°ùdG

 QÉ«∏e  ¿ƒ°ùªNh  á«fÉªK  /58,931,000,000/

.ºgQO ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh óMGhh áFÉª©°ùJh

 á«YÉªàL’G  ™aÉæŸGh  á«ªæàdG  ´É£b  πãÁh

 å«M ,2022 OÉ–Ód á«fGõ«ŸG øe ÈcC’G áÑ°ùædG

 ΩÉ©dG º«∏©àdG ≈∏Y ´RƒàJ ,%41^2 ¬àÑ°ùf ≠∏ÑJ

 á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh ,%16^3 áÑ°ùæH »©eÉ÷Gh

 ,%8^4  áÑ°ùæH  áë°üdG  ´É£bh  ,%6  áÑ°ùæH

 iôNC’G  äÉeóÿGh  %8^2  áÑ°ùæH  äÉ°TÉ©ŸGh

 %3^8 ¬àÑ°ùf Ée ¢ü«°üîJ ” Éª«a ,%2^6 áÑ°ùæH

.ájOÉ°üàb’G OQGƒŸGh á«àëàdG á«æÑdG ´É£≤d

 »æWƒdG OÉ°üàb’G Iƒb ájOÉ–’G á«fGõ«ŸG ¢ùµ©Jh

 äÉYhöûŸG  πjƒªàd  OQGƒŸG  áeGóà°SGh  Iôahh

 âYRƒJ å«M ,á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh ájƒªæàdG

 ócDƒj  Ée  ,áØ∏àîŸG  äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y  É¡JGOÉªàYG

 ¿RGƒàdG ≥«≤ëàd ™ÑàŸG äGQÉeE’G ádhO è¡f QGôªà°SG

 ΩÉ©dG ∫ÓN õcôJ å«M ,äGOGôjE’Gh äÉahöüŸG ÚH

 ±öûà°ùJ áMƒªW äÉYhöûeh §£N ≈∏Y πÑ≤ŸG

 á«fGõ«ŸG ±ó¡à°ùJ Éªc ,πÑ≤à°ùŸG ƒëf IójóL kÉbÉaBG

 ÒaƒJh á°û«©ŸG äÉjƒà°ùe ™aQ ¤EG É¡aGógCG ≥ah

 ádhO  ‘  Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒª∏d  áÁôµdG  IÉ«◊G

 áë°üdGh º«∏©àdG äÉYÉ£b ‘ á°UÉNh äGQÉeE’G

 ÖfÉL  ¤EG  ¿Éµ°SE’G  èeGôHh  ™ªàéŸG  á«ªæJh

 IÉ«M IOƒ÷ IRõ©ŸG áØ∏àîŸG ájOÉ–’G ™jQÉ°ûŸG

.™ªàéŸG OGôaCG ∞∏àfl

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  óªàYG  ,á«eƒµ◊G  ¿hDƒ°ûdG  ‘h

 ó°TGQ  øH  óªfi øH  Ωƒàµe  ï«°ûdG  ƒª°S  Ú«©J

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

 áeÉ©dG á«fGõ«ŸG áæé∏d kÉ°ù«FQ á«dÉŸG ôjRh ,AGQRƒdG

 ájOÉ–’G  áÄ«¡dG  IQGOEG  ¢ù∏éŸ É k°ù«FQh OÉ–Ód

 »æ«°ù◊G …OÉg øH óªfi ‹É©e Ú«©Jh ,ÖFGö†∏d

 IQGOEG ¢ù∏› ‘ kGƒ°†Y á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d ádhO ôjRh

.ÖFGö†∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG

 ájò«ØæàdG  áæé∏dG  π«µ°ûJ  IOÉYEG  OÉªàYG  ”  Éªc

 á°SÉFôH  »JGQÉeE’G  …Oƒ©°ùdG  ≥«°ùæàdG  ¢ù∏éŸ

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

 ôjRh ‹É©e øe πc ájƒ°†Yh ,ádhO ôjRh ,¿É«¡f

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

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  ôjRh  ‹É©eh  ,º«∏©àdGh

 ôjRh  ‹É©eh  ,OÉ°üàb’G  ôjRh  ‹É©eh  ,áeó≤àŸG

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  ÖFÉfh  ,á«dÉŸG  ¿hDƒ°û∏d  ádhO

.»æWƒdG øeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d

 Ú«©J  ¢ù∏éŸG  óªàYG  ,¥É«°ùdG  ¢ùØf  ‘h

 ádhO  ôjRh  ,»æ«°ù◊G  …OÉg  øH  óªfi  ‹É©e

 äÉ°TÉ©ª∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d É k°ù«FQ á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d

 OÉ–’G  ácöûd  É k°ù«FQh  á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉàdGh

 øH  ˆGóÑY  ‹É©e  Ú«©Jh  ,äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàF’

 ¢ù∏éŸ  É k°ù«FQ  ∫ó©dG  ôjRh  ,»ª«©ædG  ¿É£∏°S

 óªMCG QƒàcódG ‹É©e Ú«©Jh ,»FÉ°†≤dG ≥«°ùæàdG

 ∫ÉªYC’G  IOÉjôd  ádhO  ôjRh  ,»°SÓØdG  ∫ƒ¡dÉH

 ™ªéŸ  É k°ù«FQ  á£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG  ™jQÉ°ûŸGh

 âæH Ëôe ‹É©e Ú«©Jh ,É«∏©dG á«æ≤àdG äÉ«∏c

 áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  IôjRh  ,…Ò¡ŸG  óªfi

.áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨à∏d äGQÉeE’G ¢ù∏éŸ É k°ù«FQ

 IQGOEG  ¢ù∏› π«µ°ûJ  IOÉYEG  ¢ù∏éŸG  óªàYG  Éªc

 çÓK  IóŸ  ,∫hÎÑ∏d  áeÉ©dG  äGQÉeE’G  á°ù°SDƒe

 øH π«¡°S ‹É©e á°SÉFôH ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S

 á«àëàdG  á«æÑdGh  ábÉ£dG  ôjRh  ,»YhQõŸG  óªfi

 äGÈÿG  …hP  äÉ«°üî°ûdG  øe  OóY  ájƒ°†Yh

 ΩóîJ IójóY ä’É› ‘ áYƒæàŸGh á°ü°üîàŸG

.É¡JÉ©∏£Jh É¡aGógCG ≥«≤– √ÉŒÉH á°ù°SDƒŸG

 ¢ù∏›"  AÉ°ûfEG  ≈∏Y  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ≥aGhh

 ‹É©e á°SÉFôH "¿Éµ°SE’Gh á«àëàdG á«æÑ∏d äGQÉeE’G

 øY Ú∏ã‡ ájƒ°†Yh ,»YhQõŸG óªfi øH π«¡°S

 ájò«ØæàdG áæé∏dG øY πã‡h á«∏ëŸG äÉeƒµ◊G

 ¤ƒà«°Sh .ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U äGQOÉÑŸ

 äÉ°SÉ«°S  πeÉµJh  áeAGƒe  ≈∏Y  πª©dG  ¢ù∏éŸG

 ¿Éµ°SE’Gh á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ°ûeh äÉ«é«JGÎ°SGh

 ” Éªc .á«æWƒdG äÉjƒdhC’G ™e ≥Øàj ÉÃ ádhódG ‘

 øjöû©∏d á«∏«°üØJ á°SGQO Ëó≤àH ¢ù∏éŸG ∞«∏µJ

 "¢Vhôbh íæe" ¿Éµ°SE’G äÉLÉ«àM’ áeOÉ≤dG áæ°S

.ô¡°T ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù∏› ≈∏Y É¡°VôYh

 ÒjÉ©ŸG  ≥«Ñ£J OÉªàYG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN ” Éªc

 øeC’G ¢ù∏› øe IQOÉ°üdG ÊGÈ«°ùdG øeCÓd á«æWƒdG

 ádhó∏d á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G ≥«≤ëàd ÊGÈ«°ùdG

 É¡JÉÑ°ùàµe áaÉc ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ÚeCÉJh ájÉªM ‘

 á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG áÑcGƒeh ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘

.ÊGÈ«°ùdG øeC’G ∫É› ‘

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  óªàYG  á«©jöûàdG  ¿hDƒ°ûdG  ‘h

 ΩÉµMCG ¢†©H πjó©J ¿CÉ°T ‘ …OÉ–G ¿ƒfÉb QGó°UEG

 ájOÉ–G á«côªL áÑjöV ¢VôØd …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG

 ¤EG  ±OÉ¡dG  ,¬JÉ≤à°ûeh  ≠ÑàdG  øe  äGOQGƒdG  ≈∏Y

 ,ádhódG  ‘ ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉŸG  áª¶fC’G  πeÉµJ

 ∫É› ‘ ádhódG ‘ á«côª÷G äÉ¡÷G QhO õjõ©Jh

 OGƒŸG Öjô¡J áëaÉµeh »côª÷G ∫Éãàe’G õjõ©J

.™ªàéŸG áë°üH IQÉ°†dG

 ¢ù∏éŸG ¥OÉ°U ,á«dhódG äÉbÓ©dGh ¿hDƒ°ûdG ‘h

 ádhódG áeƒµM ÚH Úà«bÉØJG ≈∏Y ¬à°ù∏L ∫ÓN

 ájQƒ¡ªL áeƒµMh π°û«°S ájQƒ¡ªL øe πc áeƒµMh

 ájQGOE’G äGóYÉ°ùŸG ¿CÉ°T ‘ á«WGôbƒÁódG ƒ¨fƒµdG

.á«côª÷G πFÉ°ùŸG ‘ ¿hÉ©àdGh ádOÉÑàŸG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14868 Oó`©dG-2021 ôHƒàcCG 13 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG

á«ªdÉY äÉ©∏£Jh ∫DhÉØJh á≤ãH IójóédG ájOÉëJ’G ø«°ùªîdG πNóf

áeOÉ≤dG IôàØdG »a »eƒµëdG πª©∏d IójóédG á«é¡æªdG ÉfQôbCG

 ôÑY á«dƒëJ ™jQÉ°ûªd ájò«ØæJ äGQhO ≈∏Y óªà©J ..´ô°SCG áeƒµM

á«YÉ£b πªY ¥ôa

á«é«JGôà°SG äÉYÉ£b πH ájOôa äGQGRh ≈∏Y kGóæà°ùe ¿ƒµj ød Éæ∏ªY

 ™jQÉ°ûªdG πH ¢SÉ«≤ªdG »g äGóæLC’Gh §£îdG ¿ƒµJ ød 

 á«fGó«ªdG äGQOÉÑªdGh

..äGQÉeE’G ádhO ¥ƒØJ ô°S ójóéàdGh ..IÉ«ëdG áæ°S ójóéàdG

 ≥«°ùæàdG ¢ù∏éªd ájò«ØæàdG áæé∏d ¢ù«FQ ¿É«¡f øH •ƒÑî°T

…Oƒ©°ùdG »JGQÉeE’G

..»FÉ°†≤dG ≥«°ùæàdG ¢ù∏éªd ¢ù«FQ »ª«©ædG ¿É£∏°S øH ¬∏dGóÑY

 å«M , ôÑcC’G áÑ°ùædG á«YÉªàL’G ™aÉæªdGh á«ªæàdG ´É£b πãªj 

% 41.2 ¬àÑ°ùf ≠∏ÑJ

 ¢ù«FQh äÉ°TÉ©ª∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d ¢ù«FQ »æ«°ùëdG …OÉg øH óªëe

äGQOÉ°üdG ¿ÉªàF’ OÉëJ’G ácô°ûd

 øe áMôà≤ªdGh á«eƒµëdG äÉ¡é∏d »fGôÑ«°ùdG øeC’G ô«jÉ©e OÉªàYG

 »fGôÑ«°ùdG øeCÓd äGQÉeE’G ¢ù∏ée

 :2022 ΩÉ©∏d ájOÉëJ’G á«fGõ«ªdG

 ºjôeh ..É«∏©dG á«æ≤àdG äÉ«∏c ™ªéªd ¢ù«FQ ∫ƒ¡dÉH óªMCG 

 »NÉæªdG ô«¨à∏d äGQÉeE’G ¢ù∏éªd ¢ù«FQ …ô«¡ªdG

»YhQõªdG π«¡°S á°SÉFôH ¿Éµ°SE’Gh á«àëàdG á«æÑ∏d äGQÉeE’G ¢ù∏ée AÉ°ûfEG

% 16.3 ¬àÑ°ùf Ée »©eÉédGh ΩÉ©dG º«∏©àdG ´É£b πãªj

  % 6 áÑ°ùf á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ´É£b πãªj 

% 8.4 áÑ°ùf áë°üdG ´É£b πãªj

% 2.6 áÑ°ùæH iôNC’G äÉeóîdGh % 8.2 áÑ°ùf äÉ°TÉ©ªdG ´É£b πãªj

ájOÉ°üàb’G OQGƒªdGh á«àëàdG á«æÑdG ´É£≤d % 3.8 ¬àÑ°ùf Ée ¢ü«°üîJ

 áeÉ©dG á«fGõ«ªdG áæé∏d k É°ù«FQ ó°TGQ øH óªëe øH Ωƒàµe ø««©J

ÖFGô°†∏d ájOÉëJ’G áÄ«¡∏d k É°ù«FQh OÉëJÓd

óæ¡dÉH »æWƒdG ´ÉaódG á«∏c óah ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ´ÉaódG IQGRh π«chIQÉjõdG ∫ÓN

 π°†ØªdG ó∏ÑdG äGQÉeE’G :´Ó£à°SG

 ΩÉ©∏d »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG iód ¢û«©∏d

»dGƒàdG ≈∏Y ô°TÉ©dG

 ¥hóæ°U ≥∏£oj ójGR øH óªëe øH ódÉN

ºgQO äGQÉ«∏e 5 áª«≤H äÉHÉààcÓd »ÑXƒHCG

ójGR øH óªfi øH ódÉN

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ‹GƒàdG ≈∏Y öTÉ©dG ΩÉ©∏dh »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG QÉàNG 

 ¬fGó∏Ñd ójôjh ¬«a ¢û«©∏d ƒfôj ó∏Ñc äGQÉeE’G ádhO

 »°S »H AGó°UCG ´Ó£à°SG Ö°ùM ∂dPh ¬H …óà≤J ¿CG

 Qó°U …òdG »Hô©dG ÜÉÑ°ûdG …CGôd öûY ådÉãdG ƒ«∏HO

. ¢ùeG

 »H ¢SEG »H" ácöT ¬jôŒ …òdG ,´Ó£à°S’G πª°Th 

 äÉ°SGQódGh  π«∏ëàdG  ‘ á°ü°üîàŸG  "¢ùàjÉ°ùfEG

 øWGƒe 3,400 ΩÉ©dG Gòg ,á«ŸÉ©dG á«é«JGÎ°S’G

 ‘  kÉeÉY  24h  18  ÚH  ºgQÉªYCG  ìhGÎJ  »HôY

 ÚH IóàªŸG IÎØdG ∫ÓN ádhO 17 ÈY áæjóe 50
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.AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ÚH …hÉ°ùàdÉH

 "%47"  »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  ∞°üf  ‹GƒM  QÉàNGh  

 ÌcCG ƒgh ,¢û«©∏d á∏°†Øe á¡Lƒc äGQÉeE’G ádhO

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  QÉàNG  …òdG  Oó©dG  ∞©°V  øe

 .´Ó£à°S’G Ö°ùëH á«fÉãdG áÑJôŸG ‘ äAÉL »àdG

 äGQÉeE’G ¿EG "%46" kÉÑjô≤J É¡°ùØf áÑ°ùædG âdÉbh

 ,É¡H …óà≤J ¿CG º¡fGó∏Ñd ¿hójôj »àdG ádhódG »g

 Góæc  ºK  øeh"%28"  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  É¡à∏J

."%11" É°ùfôah "Éª¡æe πµd %12 áÑ°ùf" É«fÉŸCGh

 ;äGQÉeE’G ádhO ºgQÉ«àNG ÖÑ°S øY º¡dGDƒ°S iódh 

 ¤EG  "%28"  »Hô©dG  ÜÉÑ°ûdG  å∏K  ‹GƒM  QÉ°TCG

 ¢Uôa  øe  √ôaƒj  Éeh  »eÉæàŸG  ó∏ÑdG  OÉ°üàbG

 øeC’Gh áØ«¶ædG áÄ«ÑdG πeGƒY â∏àMG Éªæ«H ,á©°SGh

 áeó≤àe áÑJôe á«î°ùdG ÖJGhôdG ΩõMh áeÓ°ùdGh

.»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG ÉgôcP »àdG ÜÉÑ°SC’G ÚH

 ƒ«∏HO »°S »H" ácöT ¢ù«FQ ¿ƒL π«fƒ°S ∫Ébh 

 AGó°UCG" ¢ù°SDƒeh "É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥öûdG

 Éª«°S áMôØe èFÉàf É¡fCG ∂°T ’" :"ƒ«∏HO »°S »H

 ΩÉ©dG Gòg äGQÉeE’G ádhO ∫ÉØàMG ™e øeGõàJ É¡fCGh

 ÉgOGó©à°SGh  É¡°ù«°SCÉJ  ≈∏Y  ¿ôb  ∞°üf  QhôÃ

."ìÉéædGh QÉgOR’G øe iôNCG kÉeÉY Ú°ùªÿ

 " 19 - ó«aƒc " äÉ«YGóJ QÉ°ùëfG ™e " :±É°VCGh 

 IOÉ«≤dG É¡àdòH »àdG á«bÉÑà°S’G Oƒ¡÷G Aƒ°V ‘

 ƒÑ°ùcEG äÉ«dÉ©a ¥Ó£fGh ,äGQÉeE’G ádhód áª«µ◊G

 ìhQ áªK ;ÒÑc »ŸÉY ΩÉªàgG §°Sh »HO 2020

 èFÉàf ≈∏Y ≈¨£J ∫DhÉØàdGh á«HÉéjE’G øe áë°VGh

 ájDhôdÉH »JGQÉeE’G ÜÉÑ°ûdG á≤K ¿CGh Éª«°S ,ΩÉ©dG Gòg

 äÉjƒà°ùe  πé°ùJ  ∫GõJ  ’  ¬àdhód  ájOÉ°üàb’G

."á«dÉY á«ŸÉY

 Oƒ¡éH »JGQÉeE’G ÜÉÑ°ûdG OÉ°TCG" :¿ƒL í°VhCGh  

 ∫Éb å«M ,Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG õjõ©àd º¡àdhO

 ¿ƒ¶ëj AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ¿EG 10 π°UCG øe 8 øe ÌcCG

 kÉ°†jCG Èà©j Ée ƒgh ;ájhÉ°ùàe πªY ¢Uôah ¥ƒ≤ëH

." kÉ«ª«∏bEG πé°ùŸG ∫ó©ŸG øe ÒãµH ≈∏YCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«dÉŸG  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  äÉ¡«LƒàH  

 óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S ≥∏WCG ..ájOÉ°üàb’Gh

 IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 ƒ°†Y  ,…ò«ØæàdG  »ÑXƒHCG  Öàµe  ¢ù«FQ  »ÑXƒHCG

 á«dÉŸG  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  IQGOEG  ¢ù∏›

 ‘  ,äÉHÉààcÓd  »ÑXƒHCG  ¥hóæ°U  ,ájOÉ°üàb’Gh

 »ÑXƒHCG ¥ƒ°ùd ájOÉjôdG áfÉµŸG õjõ©J Oƒ¡L QÉWEG

.á«dÉŸG ¥GQhCÓd

 äÉHÉààcÓd »ÑXƒHCG ¥hóæ°üd á«FóÑŸG áª«≤dG ≠∏ÑJh

 ¢ù∏éŸG  ±GöTEG  â– πª©jh  ,ºgQO  äGQÉ«∏e  5

 IôFGO √ôjóJh ,ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G

.»ÑXƒHCG - ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG

 10  ¤EG  5  ‘  QÉªãà°S’G  ¤EG  ¥hóæ°üdG  ≈©°ùjh

 ≈∏Y õ«cÎdG ™e ,kÉjƒæ°S ¢UÉÿG ´É£≤dG øe äÉcöT

 ±Gó¡à°SG ∫ÓN øe ,á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉcöûdG

 áMÉà oŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe %40 ¤EG 10 ÚH Ée

 ÈY  ƒªædG  ≈∏Y  É¡JóYÉ°ùe  ‹ÉàdÉHh  ,ÜÉààcÓd

.ΩÉ©dG ÜÉààc’G ∫ÓN øe áeRÓdG ádƒ«°ùdG ÒaƒJ

 óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S ó qcCG ,áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh

 É¡H ™∏£°†«°S »àdG á«ªgC’G ≈∏Y ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 á¡Lh É¡àØ°üH »ÑXƒHCG áfÉµe õjõ©J ‘ ¥hóæ°üdG

 OÉ°TCG Éªc .QÉªãà°S’G ≈∏Y ™ qé°û oJ áÄ«H ôaƒJ IóFGQ

 ≈∏Y ¢UÉÿG ´É£≤dG ºYód Oƒ¡÷G ôaÉ°†àH √ƒª°S

 …OÉ°üàbG  ƒ‰ ≥«≤– ‘ ÈcCG  πµ°ûH  áªgÉ°ùŸG

.»ÑXƒHCG ‘ ΩGóà°ùe

 πµ°ûH  äÉHÉààcÓd  »ÑXƒHCG  ¥hóæ°U  πª©«°Sh

 øe IOÉØà°SÓd á«∏ëŸG ∑ƒæÑdG ∞∏àfl ™e ≥«Kh

 ¤EG  ≈©°ùjh ,äÉcöûdG êGQOEG  á«∏ªY ‘ É¡JGÈN

 õjõ©àd ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ øjôªãà°ùŸG ™«é°ûJ

 ¥GQhCÓd »ÑXƒHCG ¥ƒ°S iód êGQOEÓd äÉcöûdG ¢VôY

 Iôªãà°ùŸG äÉ¡÷Gh ¥hóæ°üdG ßØàë«°Sh .á«dÉŸG

 IÎØd ÜÉààc’G ó©H º¡°SC’ÉH ¢UÉÿG ´É£≤dG øe

 AÉaöûdG »∏Y óªfi ‹É©e ∫Ébh .IOó ofi á«æeR

 ¢ù«FQh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IôFGO ¢ù«FQ ,…OÉª◊G

 "  ..á«dÉŸG  ¥GQhCÓd  »ÑXƒHCG  ¥ƒ°S  IQGOEG  ¢ù∏›

 õjõ©J  ‘ äÉHÉààcÓd  »ÑXƒHCG  ¥hóæ°U  º¡°ù«°S

 ójõŸG õ«Ø–h »ÑXƒHCG ‘ QÉªãà°S’G áÄ«H á«HPÉL

 äÉcöûdG  É¡«a  ÉÃ  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  äÉcöT  øe

 »ÑXƒHCG ¥ƒ°S ‘ êGQOE’G ≈∏Y á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

 ,á«dÉŸG ¥GQhCÓd

óæ¡dÉH »æWƒdG ´ÉaódG á«∏c óah πÑ≤à°ùj ´ÉaódG IQGRh π«chÜƒÑ°ùcEG »a záYõa{ ìÉæL ¿hQhõj áÑ«°ùfh …OÉªëdGh »ª°TÉ¡dG

3

ºgQO QÉ«∏e 290 »dÉªLEÉH 2026-2022 ΩGƒYCÓd OÉëJÓd áeÉ©dG á«fGõ«ªdG OÉªàYG

ójóédG …QGRƒdG π«µ°ûàdG ó©H AGQRƒdG ¢ù∏éªd ´ÉªàLG ∫hCG ¢SCGôàj ó°TGQ øH óªëe

ºgQO ¿ƒ«∏e 931h kGQÉ«∏e 58 ÉgQób äÉahô°üªH  2022 ΩÉ©∏d ájOÉëJ’G á«fGõ«ªdG OÉªàYG

 áYóÑªdG ±Gô°TEÉH »FÉæãà°SG ìÉæL ..ƒÑ°ùcEÉH äGQÉeE’G ìÉæL »a Éæ©ªàLG :ó°TGQ øH óªëe
 ójGR øH óªëe âæH ºjôe áî«°ûdG

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ó°TGQ øH óªfi



4 
األربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٨                 
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:ΩGh ` »ÑXƒHCG

 áaÉ≤ãdGh º```«∏©àdG ¿hDƒ```°T áæ÷ âª¶f

 ¢ù∏éŸG ‘ ΩÓYE’Gh á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdGh

 öUÉf IOÉ©°S á°SÉFôH ,…OÉ–’G »æWƒdG

 ¢ùeCG ,áæé∏dG ¢```ù«FQ »MÉª«dG ó```ª

 ¿Gƒæ©H á«°VGÎaG á```«°TÉ≤f á≤∏M ∫hC’G

 ≥«≤– ‘ ÉgQhOh á```«HÉÑ°ûdG  õcGôŸG"
 á£N øª°V ∂dPh ,"2071 äGQÉeE’G ájDhQ

 IQGRh á°SÉ«°S ´ƒ°Vƒe á```°ûbÉæŸ É¡∏ªY

.ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG

 IOÉ©°S áæé∏dG AÉ°†YCG á≤∏◊G ‘ ∑QÉ°T

 IQô≤e RÉ```æµ∏a ó```ª IQÉ```°S ø```e πc

 AGô``ØYh ,»Ñ≤ædG ó«©°S iò```°Th ,áæé∏dG

.»`∏«∏©dG â``«îH

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG øe ∑QÉ```°T Éªc

 ˆGóÑY áªYÉf øe πc IOÉ©°S …OÉ```–’G

 ¢ù∏éŸG ¢ù«Fôd ÊÉãdG ÖFÉædG ¿ÉgöûdG

 ÜÉ¡°TƒH ó```ªMCGh ,…OÉ```–’G »```æWƒdG

 óªh ,¥ÒÑdG É°VQ á°ûFÉYh ,…ójƒ°ùdG

.∞°ûµdG ≈°ù«Y

 RÉæµ∏a ó```ª IQÉ°S IOÉ```©°S â```dÉbh

 õ```cGôŸG" ´ƒ```°Vƒe á```°ûbÉæe ” ¬```fEG

 ájDhQ ≥```«≤– ‘ É```gQhOh á```«HÉÑ°ûdG

 Qƒ¡ª÷G  á```cQÉ°ûÃ ,"2071  äGQÉ```eE’G

 èeGÈdG  Éªg Ú```«°ù«FQ øjQƒ øª°V

 É≤ah ÜÉÑ°ûdG ≈```æÑàJ »àdG äGQOÉ```ÑŸGh

 »àdG ¢UôØdGh äÉjóëàdGh ,2071 ájDhôd

 º¡JÉLÉ«àMG »Ñ∏j ÉÃ ÜÉÑ°ûdG É¡¡LGƒj

 á«°TÉ≤ædG á≤∏◊G äó```¡°Th ,º¡JÉ©∏£Jh

 Ú```ªà¡ŸG  ø```e  á```©°SGh  á```cQÉ°ûe

 õcGôŸG ‘ ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UCGh Ú°üàîŸGh

 º¡FGQBG ≈∏Y ±ô©àdG ” å«M ,á```«HÉÑ°ûdG

 ÜÉÑ°ûdG õcGôe πªY á```«dBGh º¡JÉMÎ≤eh

 »àdG  á£°ûfC’Gh  è```eGÈdGh  äÉ```eóÿGh

 ÜÉÑ°ûdG ¿É°†àMG ‘ É```gQhOh ,É¡eó≤J

 QÉªãà°SGh ,É¡à«ªæJh º```¡JÉYGóHEG ájÉYQh

 øe ójó©dG á```eÉbEG ∫ÓN ø```e º¡JÉbÉW

 Éªc ,äÉYÉ£≤dG ∞```∏à ‘ äGQOÉÑŸG

 º¡JÉ©∏£Jh º¡JÉ¡LƒJ ≈∏Y ±ô```©àdG ”

.á«∏Ñ≤à°ùŸG

 GOóY GƒMôW ÚcQÉ°ûŸG ¿CG ¤EG â```àØdh

 QhO ¿CÉ°ûH äÉ¶MÓŸGh äÉ```MÎ≤ŸG øe

 ÖcGƒj ÉÃ ,Égôjƒ£Jh á«HÉÑ°ûdG  õcGôŸG

 ƒëf ádhó∏d Ió«°TôdG IOÉ```«≤dG äÉ©∏£J

 á∏eÉ°ûdG  á```«ªæàdG  ≥«≤ëàd  π```Ñ≤à°ùŸG

 ¿CG  ¤EG IÒ```°ûe ,á```aÉc ä’É```éŸG ‘

 »FÉ¡ædG É```gôjô≤J ‘ êQóà°S á```æé∏dG

 äÉMÎ≤ŸG ø```e GOóY ´ƒ```°VƒŸG ∫ƒM

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG á```Ñb â– É¡à°ûbÉæŸ

.…OÉ–’G

 AGô``ØY IOÉ```©°S âë°VhCG É```¡à¡L ø```e

 ‘ Ú```cQÉ°ûŸG ¿CG »````∏«∏©dG â`````«îH

 á«ªgCG ¤EG Gƒ```bô£J á```«°TÉ≤ædG á```≤∏◊G

 ‘ ™°SƒàdGh ,á```«HÉÑ°ûdG õ```cGôŸG ºYO

 ,ádhódG ≥WÉæe á```aÉc πª°ûàd É```¡FÉ°ûfEG

 á£°ûfC’Gh  äÉ```eóÿG  ™```«ªL Ò```aƒJh

 É¡«a  á«ª∏©dGh  á```«aÉ≤ãdGh  á```«°VÉjôdG

 π≤°Uh ÜÉ```Ñ°ûdG ÖgGƒe õ```jõ©J ±ó¡H

 IQhöV ¤EG GhQÉ°TCGh ,º¡JGQóbh º¡ÑgGƒe

 ¢ùdÉéŸG ÚH π°UGƒàdGh πYÉØàdG õjõ©J

.á≤HÉ°ùdGh á«dÉ◊G á«HÉÑ°ûdG

 ΩÉªàg’G ≈∏Y GhócCG ÚcQÉ°ûŸG ¿CG äôcPh

 á¨∏dG ≈∏Y á¶aÉëŸGh á«æWƒdG ájƒ¡dÉH

 º¡JÉbÉW ∫Ó¨à°SGh ÜÉÑ°ûdG iód á«Hô©dG

 ÉYóÑe ÉHÉÑ°T Gƒ```fƒµ«d ,πãeC’G πµ°ûdÉH

 ≥ah á«dhDƒ°ùŸG π```ª– ≈```∏Y GQOÉ```bh

 ƒëf Ió«°TôdG IOÉ```«≤dG äÉ```¡LƒJh iDhQ

 ” ¬fCG ¤EG áàa’ ,á∏Ñ≤ŸG ÉeÉY Ú°ùªÿG

 á°SQóŸGh IöSC’G QhO á«ªgCG ¤EG ¥ô£àdG

 AÉæÑd Ú«°SÉ°SC’G ø```jöüæ©dG É```ª¡fƒc

 á«æWƒdG ájƒ¡dG ï«°SôJh ÜÉÑ°ûdG äGQób

 πª©dG ¢TQh á«dÉ©a ióeh ,º¡°SƒØf ‘

 õcGôe É¡Mô£J »àdG èeGÈdGh äGQOÉÑŸGh

 ¢ùdÉéŸG QhOh ,ÜÉÑ°ûdG  Üò÷ ÜÉÑ°ûdG

 AÉ≤JQ’Gh õcGôŸG ∂∏J ôjƒ£J ‘ á«HÉÑ°ûdG

.2071 äGQÉeE’G ájDhQ ≥«≤ëàd É¡H

 áaÉ≤ãdGh º«∏©àdG ¿hDƒ°T á```æ÷ ¢ûbÉæJh

 ´ƒ°Vƒe ΩÓYE’Gh  á```°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdGh

 ÜÉ```Ñ°ûdGh  á```aÉ≤ãdG  IQGRh  á```°SÉ«°S

 ≥∏©àJ á```«°ù«FQ QhÉ``` Ió```Y øª°V

 ájƒ¡dG õjõ©J ‘ IQGRƒdG á```«é«JGÎ°SÉH

 äÉYÉ£b ô```jƒ£Jh »```æWƒdG AÉ```ªàf’Gh

 ÉÃ á```«YGóHE’Gh á```«aÉ≤ãdG äÉ```YÉæ°üdG

 QhOh ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±Gó```gCG ≥≤ëj

 á«HÉÑ°ûdG õcGôŸG ºYOh AÉ°ûfEG ‘ IQGRƒdG

 ≥«≤ëàd ÜÉÑ°ûdG ÖgGƒeh äGQób ôjƒ£Jh

 IQGRƒdG Oƒ¡Lh ,2071 ájDhQ äÉaó¡à°ùe

 á«æWƒdG á«eÓYE’G áeƒ¶æŸG ô```jƒ£J ‘

.2071 ájDhQ ≥≤ëj ÉÃ

:ΩGh ` »ÑXƒHCG

 áØ«∏N IõFÉ÷ áeÉ©dG áfÉeC’G âª¶f

 QÉµàH’Gh ô```ªàdG π```«îæd á```«dhódG

 á«ª∏Y IöVÉ ∫hC’G ¢ùeCG »YGQõdG

 äÉéàæe  πeÉµJ"  ¿Gƒæ©H  á«°VGÎaG

 π«îf äÉaBG IQGOE’ ájƒ«◊G á```«æ≤àdG

 AGÈÿG øe 127 á```cQÉ°ûÃ "ô```ªàdG

 á```YGQõH Ú```ªà¡ŸGh Ú```°üàîŸGh

 ,ΩÉY πµ°ûH QƒªàdG êÉ```àfEGh π«îædG

.ádhO 16 ¿ƒ∏ãÁ

 ójGR ÜÉ```gƒdG óÑY Qƒ```àcódG ∫É```bh

 IöVÉëŸG ¿EG Iõ```FÉ÷G ΩÉ```Y ÚeCG

 ï«°ûdG ‹É©e äÉ¡«LƒJ øª°V »JCÉJ

 ôjRh ¿É«¡f ∫BG ∑QÉ```Ñe ø```H ¿É«¡f

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ¢ûjÉ©àdGh í```eÉ°ùàdG

 ΩGõ```àdG QÉ```WEG ‘ Iõ```FÉ÷G AÉ```æeCG

 á«ª∏©dG  á```aô©ŸG  ö```ûæH  IõFÉ÷G

 êÉàfEGh  π«îædG  áYGQõH á°ü°üîàŸG

.»YGQõdG QÉµàH’Gh QƒªàdG

 óª Qƒ```àcódG ó```cCG ¬```à¡L ø```e

 PÉà°SCG »```à«eõdG í```dÉ°U ó```«©°ùdG

 ájÉbh  º```°ùb  Æô```ØàŸG  äGó```«ÑŸG

 ÚY á©eÉL áYGQõdG á```«∏c äÉÑædG

 á«Hô©dG öüe ájQƒ¡ªL ‘ ¢```ùª°T

 OƒLh ≈∏Y - Iö```VÉëŸG Ωó≤e -

 Ö«°üJ á∏ªà á```aBG 100 øe ÌcCG

 ¿CG ¤EG GÒ°ûe .. ôªàdG π```«îf Iôé°T

 á∏µ°ûe πM ‘ á«dÉ◊G äÉ°SQÉªŸG

 á≤£æŸG º```¶©e ‘ π```«îædG á```aBG

 ∫hC’G Ú¡LƒJ ¤EG º```°ù≤æJ á«Hô©dG

 ájó«∏≤àdG äÉaB’G äGó```«Ñe ΩGóîà°SG

 á∏µ°ûŸG π◊ Ió```MGh á≤jô£c §≤a

 á≤jôW ø```e ÌcCG  á∏eÉµe ÊÉ```ãdGh

 ≥«Ñ£J É¡æ«H ø```e É©e á```ëaÉµª∏d

.äGó«ÑŸG

 ΩÉ¶f ÇOÉ```Ñeh º```«gÉØe í```°VhCGh

 /IPM/ äÉaBÓd á```∏eÉµàŸG IQGOE’G

 á°UôØdG áMÉJEG ≈∏Y πª©dG á```«ªgCGh

 ájOCÉàd É¡›GôH äÉ```fƒµe øe πµd

 ≈°übCG ≥«≤– øµÁ ≈àM É```¡àØ«Xh

.ΩÉ¶ædG ò«ØæJh »æÑJ øe IOÉØà°SG

 É«LƒdƒæµàdG  ¿CG  »```à«eõdG  ±É°VCGh

 áª¶fC’G ≥```«Ñ£àH ≈æ©J á```jƒ«◊G

 hCG á«◊G äÉ```æFÉµdGh á```«Lƒdƒ«ÑdG

 äÉéàæe πjó©J hCG ™æ°üd É¡JÉ≤à°ûe

 øµÁh Oó ΩGóîà°S’ äÉ«∏ªY hCG

 á```jƒ«◊G É```«LƒdƒæµàdG Ωó```≤J ¿CG

 øe á```©°SGh á```Yƒª› á```«YGQõdG

 øe ™ªàéŸGh Ú```YQGõª∏d ó```FGƒØdG

 áeGóà°S’Gh á«LÉàfE’G Ú°ù– å«M

 Ú°ù–h IójóL äÉYÉæ°U ô```jƒ£Jh

 äÉjóëàdG  á```¡LGƒe  ≈```∏Y  IQó≤dG

 á```«Ä«ÑdG ±hô```¶dG ø```Y á```Ä°TÉædG

.ÉgQÉKBG øe ó◊Gh á°ùcÉ©ŸG

 ÉeÉg GQhO ájƒ«◊G äÉ«æ≤àdG Ö©∏Jh

 IQGOEG π```LCG øe AGOC’G Ú```°ù– ‘

 É¡JÉéàæe  πªà°ûJh  äÉ```aBÓd  π°†aCG

 áëaÉµe ‘ áeóîà°ùŸG á```jó«∏≤àdG

 øe á∏eÉc á```Yƒª› ≈∏Y äÉ```aB’G

 øª°†àJ  ájƒ«◊G  π```eGƒ©dG  /OGƒŸG

 á«Lƒdƒ«ÑdG  π```eGƒ©dG  ´GƒfCG  ™«ªL

 πeGƒ©dG /OGƒ```ŸG øe ¿ƒµàJ »```àdG

 Ú```«©«Ñ£dG AGó```YC’Gh á```«eƒKô÷G

 OGƒŸGh äÓ```Ø£àŸGh äÉ```«∏«Ø£dGh

.π°UC’G á«JÉÑf

 äÉ```éàæe ¿CG ö```VÉëŸG í```°VhCGh

 ájó«∏≤àdG  á```jƒ«◊G  É```«LƒdƒæµàdG

 äÉ```aB’G  IQGOEG  ‘  á```eóîà°ùŸG

 πeGƒ©dG /OGƒ```ŸG øª°†àJ ájöû◊G

 á°VôªŸG É```jÒàµÑdGh á```«Hhôµ«ŸG

 á```jöû◊G  äGó```«ÑŸG  äGö```ûë∏d

 ájƒ«◊G á«fƒfÉædG OGƒŸGh ájÒàµÑdG

 äÉ°SÎØŸGh Ú```«©«Ñ£dG AGó```YC’Gh

 äGöû◊Gh  äÓØ£àŸGh  äÉ«∏«Ø£dGh

 áª≤©ŸG  äGöû◊G  á«æ≤Jh  áÑ°TÉ©dG

 OGƒŸGh á¡cÉØdG ÜÉHP áëaÉµe πãe

 äÉ°ü∏îà°ùŸG πª°ûJh π°UC’G á«JÉÑf

 äGö```ûë∏d  Ió```«ÑŸG  á```«JÉÑædG

 äÉfƒehÒØdG h π°UGƒàdG äÉ«FÉ«ª«c

 áHPÉ÷G OGƒŸGh ájò¨àdG äÉ©fÉe h

.IOQÉ£dGh

5á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14868 Oó`©dG `` 2021 ôHƒàcCG 13 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG

á«æØdGh á«Ñ£dG ÉgQOGƒc π«gCÉJh ÖjQóJ ≈∏Y kÉ°UôM

:IóMƒdG ` »ÑXƒHCG 

 "áë°U" á«ë°üdG äÉ```eóî∏d »ÑXƒHCG ácöT ‹ƒ```J

 ≈∏Y ¢Uô–h ,IÒÑc á«ªgCG á«æØdGh á«Ñ£dG ÉgQOGƒc

 ,á«æ¡ŸG º¡JÉ«M á∏«W ÖjQóàdGh º∏©à∏d º¡à∏°UGƒe

 á«ŸÉY á«ÑW á```jÉYQ Ëó≤J øe º¡æ«µ“ π```LCG øe

 ∫É› ‘ á°UÉN ,É¡JBÉ°ûæe ™e Ú∏eÉ©àª∏d iƒà°ùŸG

 ,IÒÑc ájÉYQ "áë°U" É¡«dƒJ »àdG á«°ùØædG áë°üdG

.™ªàéŸGh OôØ∏d É¡à«ªgC’ kGô¶f

 äBÉ°ûæe ióMEG ,á«LQÉÿG á«LÓ©dG äÉeóÿG âª¶fh

 á«°ùØædG áë°üdG Ö```jQóJ èeÉfôH "á```ë°U" ácöT

 π«gCÉJh ÖjQóJ ±ó¡H ,É¡jód IöSC’G AÉÑWC’ πeÉµàŸG

 áë°üdG ä’ÉM ™e πeÉ©à∏d ,á«dhC’G ájÉYôdG »eó≤e

 á«°ùØædG ¢```VGôeC’G ¢ü«î°ûJh ¢```üëah ,á«°ùØædG

 QÉKB’G á÷É©eh ,¢VôŸG øe ôµÑe âbh ‘ á©FÉ°ûdG

 á«Ñ£dG ä’É```◊G øY áªLÉædG á```«°ùØædG á```«ë°üdG

.á∏eÉ°T ájÉYQ ÒaƒJ ±ó¡H á«°VôŸG

 ôjóŸG ÖFÉf ,óªMCG ¥GRôdGóÑY ¿GóLh IQƒàcódG âdÉbh

 ,á«LQÉÿG á«LÓ©dG äÉeóÿG ‘ »```Ñ£dG …ò«ØæàdG

 ‘ Ú°ü°üîàŸG Úµ“ ≈```∏Y ¢Uô– "áë°U" ¿EG

 º∏©à∏d º¡d ¢UôØdG ÒaƒJh ,É¡jód á«ë°üdG ájÉYôdG

 »g á«ÑjQóàdG IQOÉÑŸG √òg ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,ôjƒ£àdGh

 ºgójhõJh "á```ë°U" ‘ Ú∏eÉ©dG ºYód ô```NBG è¡f

 IQGOEGh º««≤J ≈∏Y øjQOÉb Gƒfƒµ«d áeRÓdG äGhOC’ÉH

 ≈àe áaô©eh á£«°ùÑdG á«°ùØædG áë°üdG äÉHGô£°VG

 .»°ùØædG Ö£dG º°ùb ¤EG ¢†jôŸG ádÉMEG Öéj

 …QÉ°ûà°SG ,óªMCG RÉ«f √ógÉf IQƒàcódG âdÉb É¡ÑfÉL øe

 á«LQÉÿG á```«LÓ©dG äÉeóÿG ‘ »```°ùØædG Ö£dG

 á«°ùØædG ¢VGôeC’G Ö£d »µ«æ«∏cE’G ¢ù∏éŸG á°ù«FQh

 á«LQÉÿG á«LÓ©dG äÉeóÿG ¿EG "áë°U" ácöT ‘

  πªY ¢TQhh â```fÎfE’G ÈY á«ÑjQóJ äGhó```f âª¶f

 â∏°UGƒJh ,⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL øe ¿ƒ°üà É¡eób

 ∑QÉ°Th ,Qƒ```¡°T 6 ƒëf ió```e ≈∏Y äÉ```°ù∏L 8 ‘

 ‘ Ú∏eÉ©dG øe á«dhCG ájÉYQ Ö```«ÑW 23 ƒëf É¡«a

 IôØ¶dG äÉ«Ø°ûà°ùeh á«LQÉÿG á«LÓ©dG äÉ```eóÿG

 πeÉ©àdG ∫ƒM πªY ¢TQhh ,äGöVÉ IóY âæª°†Jh

 èeÉfôH ∫Éªµà°SG ºà«°Sh ,á«°ùØædG áë°üdG ≈°Vôe ™e

 øjòdG á«ë°üdG ájÉYôdG »eó≤Ÿ √OÉ```ªàYGh ÖjQóàdG

.á«°ùØædG áë°üdÉH ¿ƒªà¡j

 áë°üdG ÖjQóJ èeÉfôH º¶æJ záë°U{

  Iô°SC’G AÉÑWC’ á«°ùØædG

 õcGôªdG QhO øY á«°TÉ≤f á≤∏M º¶æJ z…OÉëJ’G »æWƒdG{`H áæéd

2071 äGQÉeE’G ájDhQ ≥«≤ëJ »a á«HÉÑ°ûdG

 πeÉµJ{ ∫ƒM zôªàdG π«îæd áØ«∏N{ `d Iô°VÉëe

zájƒ«ëdG á«æ≤àdG äÉéàæe
:ΩGh  ̀áª«ÿG ¢SCGQ

 á```Ä«ÑdG á```jÉªM á```Ä«g â```ª¶f

 á°TQh áª«ÿG ¢```SCGQ ‘ á«ªæàdGh

 áeGóà°ùe IQÉ```eEG { ¿Gƒ```æ©H πªY

 Qƒ°†ëH { ∂«à°SÓÑdG ø```e á«dÉN

 Ú«é«JGÎ°S’G AÉcö```ûdG  øe OóY

 IQGRh ‘ â```∏ã“ Ú```jOÉ°üàb’Gh

 IôFGOh á```Ä«ÑdGh »NÉæŸG Ò```¨àdG

 á«ªæàdG IôFGOh áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H

 áeÉ©dG äÉeóÿG IôFGOh ájOÉ°üàb’G

 ¢SCGQ IQÉeEG ‘ »```eÓYE’G ÖàµŸGh

 ≥aô∏d ‹hódG ¥hó```æ°üdGh áª«ÿG

.¿Gƒ«◊ÉH

 øe Óc ¿ƒjOÉ°üàb’G AÉcöûdG πãeh

 ¢SCGQh ∑ÉH hQƒ```j äÉcöTh QƒaQÉc

 ∫É°SôØ«fƒjh  ∞```«∏¨à∏d  á```ª«ÿG

.¿ƒJQÉc

 ∞jô©à∏d πª©dG á°TQh ¢ü«°üîJ ”h

 øe á«dÉN áª«ÿG ¢SCGQ{ IQOÉ```ÑÃ

 πÑb øe É¡bÓWG ™eõŸG z∂«à°SÓÑdG

 óë∏d á«ªæàdGh áÄ«ÑdG ájÉªM áÄ«g

 á«µ«à°SÓÑdG ¢SÉ«cC’G ΩGóîà°SG øe

 ´É£b ‘ óMGƒdG ΩGó```îà°S’G äGP

 ºYÉ£ŸGh  âcQÉeôHƒ°ùdGh  õHÉîŸG

.¤hCG á∏Môªc ÉjÎ«aÉµdGh

 óª ∞```«°S Qƒ```àcódG ¢```VôYh

 ±GógCG áÄ«¡∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ü«¨dG

 áÑcGƒe π```ª°ûJ »```àdGh IQOÉ```ÑŸG

 ΩGóîà°SG ¢†Øÿ ádhódG äÉ```¡LƒJ

 á∏HÉ≤dG  ÒZ  á«µ«à°SÓÑdG  ¢SÉ«cC’G

 ≈∏Y á¶aÉëŸG ¿É```ª°†d π```∏ëà∏d

 áª°üÑdG π«∏≤Jh á«©«Ñ£dG OQGƒ```ŸG

 á«Ä«ÑdG áª¶fC’G á```jÉªMh á«Ä«ÑdG

 »Ä«ÑdG  »```YƒdG  iƒ```à°ùe ™```aQh

 ÒZ á«µ«à°SÓÑdG ¢SÉ«cC’G ôWÉîÃ

 É¡JGÒKCÉJ øe ó◊Gh π∏ëà∏d á∏HÉ≤dG

 ¿É°ùfE’G á```ë°U ≈```∏Y á```«Ñ∏°ùdG

 áÄ«ÑdGh iôNC’G á```«◊G äÉæFÉµdGh

 ∫ƒëà∏d  ™ªàéŸG ∑ƒ```∏°S  Ò«¨Jh

 ï```«°SôJh á```∏jóÑdG ¢```SÉ«cC’G ¤EG

 ∞∏àîŸ  á«©ªàéŸG  á```«dhDƒ°ùŸG

 ÉjÉ°†≤dG √ÉŒ ™```ªàéŸG äÉYÉ£b

 Ωƒ¡Øe õjõ©J á«Ä«ÑdG äÉ```jóëàdGh

.ΩGóà°ùŸG AGöûdG

 ¢SCGQ IQOÉ```Ñe •ÉÑJQG ìö```T ”h

 ∂«à°SÓÑdG ø```e á```«dÉN á```ª«ÿG

 ájDhQ õjõ©J ‘ É¡àªgÉ°ùe á«Ø«ch

 äGQÉeE’G á```£Nh 2021 äGQÉ```eE’G

 2071-2021 Ú°ùªî∏d OGó©à°SÓd

 É¡WÉÑJQGh á```Ä«ÑdG Qƒ``` â```–

 ¢SCGQ  á```eƒµM á```jDhôH  ö```TÉÑŸG

 Qƒ â– 2030-2020 á```ª«ÿG

.áeGóà°S’G

 ÇOÉÑŸÉH IQOÉ```ÑŸG §```HQ ” Éªc

 Ú°ùªÿG ‘ äGQÉ```eEÓd Iö```û©dG

 ÖMÉ°U É¡æ∏YCG »àdGh áeOÉ≤dG kÉeÉY

 ∫BG ójGR øH á```Ø«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG

 zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ™«ªL ‘ É¡H OÉ°TÎ°S’ÉH ¬```Lhh

.áeOÉ≤dG äGQGô≤dGh äÉ¡LƒàdG

 ¢ü«¨dG óª ∞«°S QƒàcódG ∫Ébh

 øe á«dÉN áª«ÿG ¢SCGQ IQOÉÑe ¿EG

 á«Yƒf  á∏≤f  πµ```°ûà°S  ∂«à°SÓÑdG

 Ö∏£àj É¡àjóLh IQOÉ```ÑŸG ºéMh

 øe É¡JófÉ°ùeh É```¡ªYOh ∞JÉµàdG

 Ú«é«JGÎ°S’G AÉcö```ûdG ™```«ªL

 É¡∏MGôe  ™«ªL  ‘ ÚjOÉ°üàb’Gh

 Úaó¡à°ùŸG ™```«é°ûJ ≥jôW ø```Y

 Ú∏eÉ©àŸGh Ú```ØXƒŸG á```«YƒJh

 IQhö†d ™```ªàéŸG OGôaCG ™```«ªLh

 äÉ```ÄØdG  ™```«é°ûJh  ≥```«Ñ£àdG

 øe ò«ØæàdG ‘ ΩGõàdÓd áaó¡à°ùŸG

 ≥«°ùæàdGh á«HÉbôdG äÉ«∏ª©dG ∫ÓN

 πFGóÑdG øY åëÑdG AÉæKCG áÄ«¡dG ™e

 äÉØ°UGƒª∏d É¡à≤HÉ£e øe ócCÉàdGh

 É```«ë°U É```¡eGóîà°SG á```«MÓ°Uh

 äÉÄØ∏d õ```aGƒM Ëó≤J á```«fÉµeEGh

.ò«ØæàdÉH Ωõà∏J »àdGh áaó¡à°ùŸG

 áeGóà°ùe IQÉeEG{ á°TQh º¶æJ záª«îdG ¢SCGQ áÄ«H{

z∂«à°SÓÑdG øe á«dÉN

:IóMƒdG `  »ÑXƒHCG

 öVÉëŸG  ,º```«∏°SEG  ö```UÉf  ∑QÉ°T

 º```°ùb ‘ á```«Hô©dG á```¨∏d ∫hC’G

 á©eÉéH á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G

 ÜÉàc ∞«dCÉJ ‘ ,»ÑXƒHCG ∑Qƒjƒ«f

 á«Hô©dG á```¨∏dG óYGƒb ø```Y ójóL

 á«Hô©dG á¨∏dG óYGƒb" ¿GƒæY πªëj

 ≈∏Y  á```ªFÉb  á```£°ûfCG  ,á```∏ q©ØŸG

 ¬cQÉ°T ó```bh ."¥É«°ùdGh IAÉ```ØµdG

 PÉà°SC’G ,ÜÉ```àµdG Gòg ∞```«dCÉJ ‘

 äÉ°SGQódG º°ùb ¢```ù«FQh ∑QÉ°ûŸG

 ¿ƒà°ùdQÉ°ûJ á```«∏c ‘ á```jƒ«°SB’G

.áªcÉM ƒHCG …RÉZ

 ,¿hRÉeCG ™bƒe ≈∏Y ÜÉàµdG ô```aƒàj

 øe  º∏©ŸG  ¢```ü«∏îàH  º```gÉ°ùjh

 ¢ùjQóJ ó```æY á```jó«∏≤àdG Oƒ```«≤dG

 Ú°SQGó∏d  Ωó```≤jh  ,á```¨∏dG  óYGƒb

 ôjƒ£J ‘ á```«dÉ©ØH º¡°ùJ IOÉ```e

 ∫ÓN ø```eh .á```jƒ¨∏dG º```¡JAÉØc

 øe  IÉ≤à°ùe  äÉ```ÑjQóJh  á```£°ûfCG

 ÜÉàµdG Ωó```≤jh .…ƒ```¨∏dG ™```bGƒdG

 ∫ƒ– á£≤f πã“ ,Ió```jóL áØ°ù∏a

 á¨∏dG ó```YGƒb ¢ùjQóJ á```«Ø«c ‘

 ,É```gÒ¨H  Ú```≤WÉæ∏d  á```«Hô©dG

 ¿ƒµJ ¿CG øµÁ óYGƒ≤dG q¿CG ÉgôgƒL

 ¤EG ÖdÉ£∏d QƒÑY öùLh á∏YÉa IGOCG

 á«aÉ≤ãdGh  ájƒ¨∏dG  äGQÉ¡ŸG  ºq∏©J

.IOqó©àŸG

 ¤EG ô¶æ oj" :º```«∏°SEG ö```UÉf ∫Éb h

 ≈∏Y IOÉY á```«Hô©dG á¨∏dG óYGƒb

 ¿Éch ,É¡ª∏©J Ö©°üjh Ió≤©e É¡fCG

 Ò«¨J ÜÉàµdG Gòg ∫ÓN øe Éæaóg

 íª£f å«M ,á«£ªædG IQƒ°üdG √òg

 Ωó≤J á«ª«∏©J á```∏«°Sh ÒaƒJ ¤EG

 ´GóHE’G  ™HÉW ¬«∏Y ≈¨£j É kHƒ∏°SCG

 IOÉe êGQOEG ∫Ó```N øe ≥jƒ°ûàdGh

 á£°ûfCGh ,á```«æZ á«Fôeh á```«©ª°S

 äÉbÉ«°S ∫ƒ```M Qhó```J á```«∏YÉØJ

 ,á¨∏dG á«©bGh ó°ùŒ á∏«°UCG á«aÉ≤K

 iƒà°ùe …hP øe ÜÓ```£dG øµªà«d

 ´Éàªà°S’G øe §```°SƒàŸG IAÉØµdG

 á¨∏dG óYGƒ≤d º¡ª∏©J á«∏ªY ∫ÓN

."á«Hô©dG

 á```¨∏dG ó```YGƒb" ÜÉ```àc È```à©jh

 áªFÉb á£°ûfCG ,á```∏ q©ØŸG á```«Hô©dG

 É k«dÉãe "¥É```«°ùdGh IAÉ```ØµdG ≈∏Y

 ≈∏Y Úª∏©ŸGh Úª∏©àŸG øe πµd

 É k«∏ªY kÓ«dO Ωó≤j å«M ,AGƒ°S óM

 »àdG ájƒëædG Ö```«cGÎdG ¢ùjQóàd

 IAÉØµdG  Ú```°ù–h  ôjƒ£J  óYÉ°ùJ

 óYGƒb º∏©Jh º```«∏©J óæY ábódGh

 äÉjƒà°ùŸG  ‘ á```«Hô©dG  á```¨∏dG

 áHÉJQ øY ó©àÑj ¬```fC’ ,á£°SƒàŸG

 Éªc ,…ô```¶ædG Ò°ùØàdGh ¢```Vô©dG

 áHƒLCG í«JÉØe ÜÉ```àµdG ™e ôaƒàj

.º∏©ª∏d äqó pYCG

:IóMƒdG ` »ÑXƒHCG

 IQGOEG áæ÷ ‘ ô©°ûdG á«ÁOÉcCG äCGóH

 á«aÉ≤ãdG  è```eGÈdGh  äÉ```fÉLô¡ŸG

 É¡›ÉfôH »```ÑXƒHCG ‘ á```«KGÎdGh

 ™HGôdG º°SƒŸÉH ¢```UÉÿG »°SGQódG

 ô©°ûdG" ¿GƒæY â```– ,2021 öûY

 ΩÉ¶f ÈY ∂dPh ,"¬JÉ°SGQOh »£ÑædG

 ¬JóªàYG …ò```dG ,ó©H øY º```«∏©àdG

 »°VÉŸG º°SƒŸG øe kGAóH á«ÁOÉcC’G

 á≤∏©àŸG  á```«ë°üdG  ±hô¶∏d  Gô¶f

.19 ó«aƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfÉH

 »°SGQódG á«ÁOÉcC’G èeÉfôH ±ó¡jh

 ÚHƒgƒŸG øe Ú°SQGódG π«gCÉJ ¤EG

 ¬∏«∏–h ô```©°ûdG  áHÉàµd  É```jô©°T

 ,»£ÑædGh í«°üØdG ¬«q≤°ûH ¬à°SQGOh

 ,º«∏©àdG π```FÉ°Sh çóMCG  ∫ÓN øe

 ÖgGƒŸG ∫ƒ```NO Ò°ù«J πLCG ø```eh

 á```jô©°ûdG á```MÉ°ùdG ¤EG Ió```jó÷G

.á«ª∏©dG áaô©ŸG É¡HÉ°ùàcGh

 …òdG á```°SGQódG è```eÉfôH π```ª°ûjh

 Gò¡d Èª°ùjO 29 Ωƒj ≈àM ô```ªà°ùj

 á«°SGQódG OGƒ```ŸG øe kGOóY ,ΩÉ```©dG

 ô©°ûdG ¤EG πNóe" :»```gh á°UÉÿG

 ‘ í```«°üØdG  ô```©°ûdG  ,í```«°üØdG

 ¢Vhô©dG  º∏Yh  ¿GRhC’G  ,äGQÉ```eE’G

 ¿É◊C’G ,¿GRhC’Gh Qƒ```ëÑdG ,»£ÑædG

 »æØdG AÉæÑdG ,á```«aÉ≤dG ,á```jó«∏≤àdG

 IQƒ°üdG AÉ```æH ,á«£ÑædG Ió```«°ü≤∏d

 ,ó```jóéàdGh  ó```«∏≤àdG  ,á```jô©°ûdG

 QÉ©°TCG øe ,á«JGQÉeEG á```jô©°T ¿ƒæa

 ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG

 ¤EG πNóe ,ˆG ¬```ªMQ -¿É```«¡f ∫BG

 ,ó≤ædG  ,É¡JGOôØeh  á«Ñ©°ûdG  áaÉ≤ãdG

 ,á«∏°UC’G √QOÉ°üe øe ô©°ûdG ™ªL

 AÉ≤dE’G øa ,»£ÑædG ô©°ûdGh ΩÓYE’G

."…ô©°ûdG

 IOÉ¡°T  áÑ∏£dG  á```«ÁOÉcC’G  íæ“h

 ‘ á```«ÁOÉcC’G á```°SGQódG RÉ```«àLG

 •öT ,í«°üØdGh »```£ÑædG ô```©°ûdG

 äÉYÉ°ùdG ™«ªL ‘ ÖdÉ£dG ìÉ```‚

 ,»°SGQódG  É```¡›ÉfÈd  Ió```ªà©ŸG

 ,kGóMGh É«°SGQO Ó°üa ¥ô¨à°ùJ »àdGh

 äGö```VÉëŸG á```©HÉàÃ ¬```eGõàdGh

 √RÉ```«àLG Ö```fÉL ¤EG ,á```«°SGQódG

.»FÉ¡ædG QÉÑàNÓd

 ∫ÓN ø```e á```«ÁOÉcC’G ¢```Uô–h

 ≈∏Y áÑ∏£dG  ´ÓWEG  ≈∏Y É¡›ÉfôH

 ÖfÉL ¤EG ,á©°SGh á```jô©°T ÜQÉŒ

 ≈∏Y ø```jQOÉb Gƒ```fƒµ«d º```gOGóYEG

 ¿GRhC’G ∞∏àîÃ ájô©°ûdG á```HÉàµdG

 á«dÉ©ah IAÉØµH πeÉ©àdGh ,QƒëÑdGh

.ájô©°ûdG äÉKhQƒŸG ™e

 á¨∏dG óYGƒb{ ÜÉàc ∞«dCÉJ »a ∑QÉ°ûj z»ÑXƒHCG ∑Qƒjƒ«f{ »a PÉà°SCG

z¥É«°ùdGh IAÉØµdG ≈∏Y áªFÉb á£°ûfCG ,á∏ q©ØªdG á«Hô©dG
 º°SƒªdG »a á°SGQódG AóH øY ø∏©J ô©°ûdG á«ªjOÉcCG

2021 ô°ûY ™HGôdG

á«fhÉ©àdG áë∏°ùªdG äGƒ≤dG á«©ªLh zá«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG{ ø«H ºgÉØJ Iôcòe
:IóMƒdG ` »ÑXƒHCG

 ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ```°û∏d á```eÉ©dG áÄ«¡dG â©bh

 á«fhÉ©àdG áë∏°ùŸG äGƒ≤dG á```«©ªL ™e ºgÉØJ Iôcòe

 ±GógCÓd áeóN ,¿hÉ©àdG Qƒ°ùL óeh π```°UGƒàdG õjõ©àd

 IOÉ©°ùdG ≥```≤– á«dÉY äÉ```eóN Ëó```≤Jh á```cÎ°ûŸG

.áÄ«¡∏d ÚÑ°ùàæª∏d

 ,±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d á```eÉ©dG áÄ«¡dG øY ™bh

 øYh áÄ«¡dG ΩÉY ô```jóe …OÉ«ædG ó«©°S óª IOÉ```©°S

 ˆG óÑY IOÉ©°S á```«fhÉ©àdG áë∏°ùŸG äGƒ≤dG á```«©ªL

 OóY Qƒ°†ëHh ,á«©ª÷G ΩÉY ôjóe »ª«©ædG π«¡f ó«©°S

.ÚÑfÉ÷G iód ÚdhDƒ°ùŸG øe

 áë∏°ùŸG äGƒ≤dG á«©ªL Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y á«bÉØJ’G ¢üæJh

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH áÄ«¡dG ô≤e ‘ äÉeóN Ëó≤àH á«fhÉ©àdG

 ∂dPh áaÉc É¡Yhôa ‘ áÄ«¡dÉH Ú∏eÉ©∏d ¢VhôY Ëó≤J

 ∂dòch É¡∏ªY Ò°ùd áÑ°SÉæe á«©ª÷G ÉgGôJ äÉ«dBG ≥ah

 ∞∏àh á«FGò¨dG OGƒ```ŸG øe áÄ«¡dG äÉÑ∏£àe á```«Ñ∏J

.iôNC’G äÉeóÿG

 ,áÄ«¡dG ΩÉY ôjóe …OÉ```«ædG ó«©°S óª IOÉ©°S ó```cCGh

 ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ```°û∏d áeÉ©dG á```Ä«¡dG ¢UôM

 ≥«≤–h É¡«a Ú∏eÉ©dG πµd á«dÉãŸG áÄ«ÑdG áÄ«¡J ≈∏Y

 áeÉJ áMGôH º¡∏ªY AGOCG øe º```¡æµÁ ÉÃ º¡d IOÉ©°ùdG

 ,º¡ÑgGƒe QÉ```¡XEGh QÉµàH’Gh õ«ªàdG ≈```∏Y º¡©é°ûjh

 ™e kÉ«°TÉ“h Ió```«°TôdG É```æJOÉ«b äÉ```¡«Lƒàd kGò```«ØæJ

 áÄ«¡dG »©°S kÉæ«Ñe , äGQÉeE’G ádhO áeƒµM á«é«JGÎ°SG

 ™«ªL ™e AÉæÑdG π°UGƒàdG õjõ©Jh ¿hÉ©àdG Qƒ°ùL ó```Ÿ

 äGÈÿGh QÉµaC’Gh iDhôdG ∫OÉ```ÑJh ádhódÉH äÉ°ù°SDƒŸG

 áHôéàH kGó«°ûe ,Oƒ°ûæŸG AÉ≤JQ’Gh ôjƒ£àdG ¤EG k’ƒ```°Uh

 ≈∏Y É¡JÉWÉ°ûfh á«fhÉ©àdG á```ë∏°ùŸG äGƒ≤dG á«©ªL

 .ádhódG iƒà°ùe

 »ª«©ædG π«¡f ó«©°S ˆG óÑY IOÉ©°S ócCG ¬ÑfÉL ø```eh 

 πjõ÷G ôµ°ûdÉH Ωó≤àJ á«©ª÷G ¿CG á«©ª÷G ΩÉY ô```jóe

 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ```°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d Ò```ÑµdG ¿Éaô©dGh

 ÉgQÉ«àNEÉH áÄ«¡dG É¡d É¡àdhCG »àdG á≤ãdG ≈∏Y ±ÉbhC’Gh

 á«©ª÷G ÚHh É¡æ«H Éª«a ∂∏J ºgÉØàdG Iôcòe ™```«bƒàd

 ¿CG ócCGh É```¡«Ñ``````°ùàæeh á```Ä«¡∏d É```¡JÉeóN Ëó```≤àd

 Ëó≤àd á«aÉµdG IÈ```ÿGh äÉ«fÉµeE’G É```¡jód á«©ª÷G
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

الأربعاء 13 اأكتوبر 2021-العـدد 14868 
12 متابعات

50 يوماً لإنقاذ 5 ماليين �شخ�ص

»مدى« تطلق حملتها لليوبيل الذهبي وتدعو اأفراد المجتمع والموؤ�س�سات بالدولة 

للتعاون للق�ساء على الأمرا�ض المدارية المهملة

لجنة المرافق بـ »الوطني التحادي« تناق�ض �سيا�سة وزارة الطاقة والبنية التحتية

الموارد الب�سرية بعجمان تنظم ور�سة »ال�سحة النف�سية في بيئة العمل«

»التنمية الأ�سرية« تنظم جل�سة الرعاية الذاتية

�سرطة اأبوظبي تكرم الفائزين ببطولة درع مدير قطاع الأمن الجنائي

اأبوظبيـ  الوحدة:

لدولة  الذهبي  لليوبيل  حملتها  مدى  اأطلقت 

"50 يوًما لإنقاذ 5  الإمارات العربية املتحدة 

ل�صتئ�صال  التربعات  جلمع  �صخ�ص"  ماليني 

يف  اللمفي  الفيالريات  وداء  النهري  العمى 

املجتمعات املعر�صة للخطر.

وتنطلق احلملة حتت عنوان "50 يوما لإنقاذ 5 

ماليني �صخ�ص" يف 14 اأكتوبر اجلاري تزامنًا 

مع بدء العد التنازيل للذكرى اخلم�صني لتاأ�صي�ص 

دولة الإمارات العربية املتحدة يف الثاين من 

دي�صمرب 2021.

وتهدف مدى اإىل تعزيز التوعية وجمع التربعات 

للق�صاء على اثنني من الأمرا�ص املدارية املهملة، 

وهما داء العمى النهري وداء الفيالريات اللمفي، 

وتنطلق هذه اجلهود بالتعاون مع هيئة الهالل 

الأحمر الإماراتي وجمموعة رائدة من املوؤ�ص�صات 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

بدولة  اإطالقها  مت  التي  »مدى«  حملة  وتعد 

الإمارات يف فرباير 2020 بالتعاون مع �رشيكها 

ال�صرتاتيجي الهالل الأحمر الإماراتي، اأول حملة 

املدارية  الأمرا�ص  ملكافحة  تدعو  نوعها  من 

وداء  النهري  العمى  راأ�صها  وعلى  املهملة، 

الفيالريات اللمفي.

و�صيذهب ريع احلملة اإىل �صندوق بلوغ امليل 

والذي  عام 2017  اإن�صاوؤه يف  مت  الذي  الأخري 

يهدف اإىل الق�صاء على داء العمى النهري وداء 

الفيل )داء الفيالريات اللمفي( يف اأفريقيا. ويعد 

ي�صت�صيفه  الذي  الأخري  امليل  بلوغ  �صندوق 

 END صندوق اإنهاء الأمرا�ص املدارية املهملة�

Fund  اأحد املبادرات للم�صاهمة يف الق�صاء 
على هذه الأمرا�ص. واأطلق �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، �صندوق 

بلوغ امليل الأخري يف عام 2017 بالتعاون مع 

عدد من اجلهات الداعمة مبا فيهم موؤ�ص�صة بيل 

وميليندا غيت�ص وموؤ�ص�صة اأملا اخلريية، ومتتد 

اأن�صطة ال�صندوق ملدة 10 �صنوات وقيمته 100 

مليون دولر. ويقدم �صندوق بلوغ امليل الأخري 

املهملة  املدارية  لالأمرا�ص  الوقائي  العالج 

وترتكز جهوده يف ت�رشيع عملية ا�صتئ�صالها، 

مبا ي�صمل ال�صتثمارات يف جهود ر�صم خرائط 

والتعاون  املتقدمة  املختربات  ودعم  املر�ص 

العابر للحدود. وتهدف احلملة التي �صتمتد عرب 

هذه  لدعم  التربعات  جمع  اإىل  يوًما  خم�صني 

حماية  يف  بالنهاية  يف  وامل�صاعدة  الأن�صطة 

ما ل يقل عن خم�صة ماليني �صخ�ص من العمى 

النهري وداء الفيالريات اللمفي.

ال�رشيك  من  بدعم  مدى  حملة  وحتظى 

ال�صرتاتيجي الهالل الأحمر الإماراتي، وال�رشكاء 

الوطنية  اأبوظبي  برتول  �رشكة  املوؤ�ص�صني: 

اللولو  وجمموعة  للطريان،  والحتاد  )اأدنوك(، 

ال�صحي  لل�صمان  الوطنية  وال�رشكة  العاملية، 

اأبوظبي  بنك  الت�صويق:  و�رشكاء  ؛  �صمان   –
اإىل 18  بالإ�صافة  ريفويل  التجاري وجمموعة 

موؤ�ص�صة رئي�صية اأخرى. و�صت�صهد دولة الإمارات 

خالل الأيام اخلم�صني املقبلة اإطالق �صل�صلة من 

اخلريية  التحديات  ت�صمل  اخلريية،  املبادرات 

واحلمالت  اجلمهور  عامة  فيها  �صي�صارك  التي 

املخ�ص�صة لل�رشكات، وعرو�ص الطهي والتجزئة، 

وحمالت التربع عرب الر�صائل الن�صية الق�صرية، 

ومزاد  اجلوائز،  على  لل�صحب  عاملية  وحملة 

علني على التجارب ال�صتثنائية واملميزة.

اللمفي  والفيالريات  النهري  العمى  داء  ويوؤثر 

ب�صكل غري متنا�صب على اأفقر �صكان العامل حيث 

يحتاج اأكرث من 200 مليون �صخ�ص حول العامل 

اأحد  يعد  الذي  النهري،  العمى  العالج من  اإىل 

الوقاية  الذي ميكن  الرئي�صية للعمى  الأ�صباب 

منه، بينما يتعر�ص اأكرث من 850 مليون �صخ�ص 

خلطر داء الفيالريات اللمفي.

الأمني  الفالحي،  عتيق  حممد  �صعادة  وقال 

للغاية  "نعتز  الإماراتي:  الأحمر  للهالل  العام 

يوًما   50" بالتعاون مع مدى يف دعم حملة 

لإنقاذ 5 ماليني �صخ�ص". وتتوافق هذه احلملة 

مع قيم الهالل الأحمر املتمثلة يف ح�صد الدعم 

والتوعية مل�صاعدة الفئات ال�صعيفة، ونوؤكد على 

اأهمية التعاون بني احلكومات واجلهات املانحة 

واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ص يف 

التي ميكن  الأمرا�ص  هذه  على  الق�صاء  جهود 

الوقاية منها، نحو اإيجاد م�صتقبل اأكرث اإ�رشاقًا 

وم�صاواة لأبناء اأكرث املجتمعات فقراً و�صعفًا يف 

العامل."

حلملة  التنفيذي  املدير  املبارك،  ن�صار  وقال 

مدى: "ياأتي التزامنا بحملة مدى امتداداً للتزام 

دولة الإمارات العربية املتحدة بالق�صاء على 

الوقاية  التي ميكن  املهملة  املدارية  الأمرا�ص 

منها والذي يعود اإىل اأكرث من 30 عامًا حني قدم 

موؤ�ص�ص الدولة الراحل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 

نهيان طيب اهلل ثراه تربًعا �صخ�صيا لدعم جهود 

مركز كارتر للق�صاء على مر�ص دودة غينيا يف 

عام 1990، لي�صع حجر الأ�صا�ص للتزام قيادتنا 

احلكيمة بالق�صاء على املر�ص والذي امتد عرب 

عقود من الزمن. ونعتز للغاية مب�صاركتنا يف 

حملة  اإطالق  من خالل  اخلريية  امل�صرية  هذه 

تزامنًا  �صخ�ص"  مليون   50 لإنقاذ  يومًا   50"
من احتفالت دولة الإمارات بالذكرى اخلم�صني 

احلملة  هذه  خالل  من  ونوؤكد  الحتاد،  لقيام 

على التزامنا بالقيم الرا�صخة لدولتنا يف البذل 

والعطاء وامل�صوؤولية املجتمعية جتاه من هم 

يف اأم�ص احلاجة للدعم."

حدود  الأمرا�ص  هذه  تاأثري  يتجاوز  واأ�صاف:" 

بالعمى  البالغني  اإ�صابة  توؤثر  حيث  الفرد، 

النهري اأو داء الفيالريات على الأ�رشة باأكملها 

اإذ ي�صطر الأطفال لرتك مقاعد الدرا�صة للم�صاعدة 

اأ�رشى حلقة  اأهاليهم، مما يجعلهم  يف رعاية 

يف  الأكرب  العبء  الفتيات  وتتحمل  الفقر، 

رعاية الأهايل. ون�صعى من خالل هذه احلملة 

وداء  النهري  العمى  الق�صاء على  لدعم جهود 

املتاأثرة  للدول  يتيح  مبا  اللمفي  الفيالريات 

اإ�رشاًقا لأجيال امل�صتقبل،  اأكرث  اإيجاد م�صتقبل 

وحتقيق فوائد اقت�صادية كبرية ت�صهم يف حتفيز 

النمو والتطور."

و قال"ميكن من خالل التربّع بدرهمني فقط اأن 

نحمي �صخ�صًا من الإ�صابة بالأمرا�ص املدارية 

لالحتفال  ن�صتعد  وبينما  �صنة.  ملدة  املهملة 

باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، يجب األ نن�صى 

من هم يف احلاجة لدعمنا"

وقالت اإيلني اأجلر، الرئي�ص التنفيذي ل�صندوق 

الق�صاء على الأمرا�ص املدارية املهملة )ذا اإند 

فند(: "نحن ممتنون للغاية للدعم الذي قدمه 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

وقيادة دولة الإمارات العربية املتحدة، ونقدر 

التزامهم الرا�صخ بالق�صاء على الأمرا�ص املدارية 

املهملة ونتطلع للتعاون يف حملة "50 يومًا 

لإنقاذ 50 مليون �صخ�ص" لتعزيز جهود �صندوق 

اإمكانية  من  وبالرغم  الأخري...  امليل  بلوغ 

ا�صتئ�صال الأمرا�ص املدارية املهملة خالل اجليل 

احلايل، اإل اأن بلوغ امليل الأخري يف ا�صتئ�صال 

الأمرا�ص املعدية لن يتحقق �صوى من خالل دعم 

وال�رشاكات  ال�رشكاء  من  وا�صعة  من جمموعة 

ال�صمويل  النهج  ومن خالل  املبتكرة،  اجلديدة 

الذي تتبناه حملة مدى."

دبيـ  وام:

وا�صلت جلنة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف 

الوطني  املجل�ص  يف  العامة  واملرافق 

عقدته  الذي  اجتماعها  خالل  الحتادي 

بدبي  للمجل�ص  العامة  الأمانة  مقر  يف 

برئا�صة �صعادة خلفان را�صد النايلي رئي�ص 

وزارة  �صيا�صة  مو�صوع  مناق�صة  اللجنة، 

الطاقة والبنية التحتية مع ممثلي اجلهات 

املعنية واملخت�صة.

�صارك يف الجتماع اأع�صاء اللجنة �صعادة 

مقررة  املهريي  اأحمد  جميلة  من:  كل 

اللجنة، وحمد اأحمد الرحومي النائب الأول 

لرئي�ص املجل�ص، و�صهيل نخريه العفاري، 

و�صابرين ح�صن اليماحي، وكفاح حممد 

الزعابي، وناعمه عبدالرحمن املن�صوري.

النايلي  را�صد  خلفان  �صعادة  وقال 

ال�صام�صي، اإنه مت خالل الجتماع مناق�صة 

والبنية  الطاقة  وزارة  �صيا�صة  مو�صوع 

التحتية بح�صور ممثلي اجلهات املعنية 

والقنوات  ال�صدود  مبن�صاآت  واملخت�صة 

امل�صاريع  على  الطالع  ومت  املائية، 

واملياه  ال�صدود  مبن�صاآت  املتعلقة 

ال�صطحية واجلوفية واآليات تطوير وتنفيذ 

اخلطط املتعلقة برت�صيد ا�صتهالك الطاقة 

والكهرباء واملاء ورفع كفاءة انتاجيتها، 

والطالع على ال�صرتاتيجيات وامل�صاريع 

الدولة  يف  املائي  القطاع  تدعم  التي 

وحتقق الأمن املائي.

ولفت اإىل اأنه مت التطرق اإىل ال�صرتاتيجيات 

املرافق  بتطوير  املتعلقة  والت�رشيعات 

العامة ومن�صاآت ال�صدود والقنوات املائية 

واحلماية من الفي�صانات، والتعرف على 

واحلواجز  لل�صدود  الإلكرتوين  التطبيق 

البيانات  بتوفري  يخت�ص  الذي  املائية 

املائية  والإح�صائيات املتعلقة باملوارد 

يف الدولة.

وزارة  �صيا�صة  مو�صوع  اللجنة  وتناق�ص 

دور  اإطار  يف  التحتية  والبنية  الطاقة 

وت�صغيل  واإدارة  تنفيذ  ب�صاأن  الوزارة 

و�صيانة م�صاريع البنية التحتية الحتادية 

ا�صتدامتها،  يحقق  مبا  العامة  واملرافق 

وتنظيم  الحتادية  الطرق  و�صبكة 

ا�صتخدامها وا�صتغاللها، ومن�صاآت ال�صدود 

والقنوات املائية واملباين الحتادية.

دائرة  عن  ممثلون  الجتماع  يف  �صارك 

اخلدمات  واإدارة  القيوين،  اأم  بلدية 

العامة بدائرة الأ�صغال العامة بال�صارقة، 

واإدارة اخلدمات العامة بدائرة التخطيط 

الت�صميم  واإدارة  بال�صارقة،  وامل�صاحة 

واملوا�صالت  الطرق  بهيئة  والدرا�صات 

البلدية  بدائرة  الطرق  واإدارة  بال�صارقة، 

م�صفوت،  وبلدية  عجمان،  والتخطيط 

وموؤ�ص�صة الأ�صغال بدائرة اخلدمات العامة 

براأ�ص اخليمة، وق�صم التخطيط التف�صيلي 

ببلدية  الطرق  واإدارة  اخليمة،  راأ�ص  يف 

املائية  املمرات  واإدارة  العني،  مدينة 

البحرية،  اأبوظبي  يف  التحتية  والبنية 

الأ�صغال  باأبوظبي، ودائرة  البيئة  وهيئة 

العامة والزراعة بالفجرية.

عجمانـ  وام:

الب�رشية  املوارد  دائرة  نظمت 

عمل  ور�صة  عجمان  حلكومة 

النف�صية يف  ال�صحة   « حول 

مع  بالتزامن  العمل«  بيئة 

اليوم العاملي لل�صحة النف�صية 

من  اأكتوبر   10 ي�صادف  الذي 

كل عام.

و تناولت الور�صة التي ح�رشها 

احلكومية  اجلهات  موظفو 

بالإمارة عرب برنامج الت�صال 

 30 لربنامج  عر�صا  املرئي 

دقيقة لتعزيز ال�صحة النف�صية 

عجمان  حكومة  ملوظفي 

الدائرة يف مايو  اأطلقته  الذي 

املا�صي اىل جانب ا�صتعرا�ص 

عدة حماور عن اأهمية ال�صحة 

بيئة  يف  للموظف  النف�صية 

النف�صي  الدعم  وبرامج  العمل 

واملعنوي للموظفني والأ�صاليب 

املعززة لل�صحة النف�صية مبا 

ي�صهم بزيادة انتاجيتهم.

و قالت �صفية املحرزي مديرة 

املوارد  وخدمات  برامج  اإدارة 

الور�صة  اإن  بالإنابة  الب�رشية 

بال�صحة  التوعية  اىل  تهدف 

الوعي  وتعزيز  النف�صية 

ال�صحة  باأهمية  املوؤ�ص�صي 

املعنوية والنف�صية للموظفني 

ال�صغوطات  على  وللتغلب 

مب�صاندة  والتحديات 

وامل�صت�صارين  املخت�صني 

النف�صية  ال�صحة  جمال  يف 

لتحقيق التوازن املطلوب بني 

احلياة املهنية والجتماعية.

اأبوظبيـ  وام:

اأم�ص  الأ�رشية  التنمية  موؤ�ص�صة  نظمت 

مقر  يف  الذاتية"  "الرعاية  جل�صة 

املوؤ�ص�صة الحتادية لل�صباب تزامنا مع 

النف�صية بهدف  لل�صحة  العاملي  اليوم 

حتقيق ال�صتقرار النف�صي يف املجتمع.

وناق�صت اجلل�صة التي ح�رشها جمموعة 

من موظفي القطاع النف�صي والجتماعي 

املحاور  من  عددا   .. اأبوظبي  اإمارة  يف 

اأهمها الرعاية الذاتية كمنهج عالج العقل 

واجل�صم واأهمية الوعي الكلي والتعرف 

على اأجزاء النف�ص الداخلية بالإ�صافة اإىل 

خطط الرعاية الذاتية.

واأكد مقدم اجلل�صة الدكتور عمار التميمي 

اأهمية اخلروج من اأعباء احلياة اليومية 

النتباه  وتوجيه  املجهدة  والعملية 

النف�صية  بحاجاتها  والهتمام  للذات 

واجل�صدية وا�صتثمارها.

اأهمية  على  ال�صوء  التميمي  و�صلط 

برامج  اأو  اأق�صام  اأو  وحدات  تاأ�صي�ص 

والدوائر  الجتماعية  املوؤ�ص�صات  يف 

بالرعاية  تعنى  واخلا�صة  احلكومية 

على  للحفاظ  خدماتها  �صمن  الذاتية 

والهتمام  كوادرها  واإنتاجية  دافعية 

ب�صحتهم النف�صية.

اأبوظبيـ  الوحدة: 

ببطولة  الفائزين  اأبوظبي  �رشطة  كرمت 

والتي  اجلنائي   الأمن  قطاع  مدير  درع 

نظمها القطاع بالتن�صيق مع مركز الرتبية 

الريا�صية ال�رشطية بقطاع املوارد الب�رشية 

وت�صمنت اأن�صطة  اللياقة والتحدي )رجال 

واجلوجيت�صو  الدراجات   و   ، و�صيدات( 

الطائرة   للكرة  املجتمعية   البطولة  و 

)رجال(.

املناطق  �رشطة  مديرية  فريق  وحاز  

اخلارجية  على املركز الأول  يف بطولة 

مديرية  فريق  وح�صل  )رجال(  الدراجات 

�رشطة الظفرة  على الثاين ، وفاز باملركز 

العا�صمة    �رشطة  مديرية  فريق  الثالث 

وكرمهم العميد خالد  احمد مري�ص نائب 

مدير قطاع الأمن اجلنائي لل�صوؤون الدارية.

وفاز يف  ن�صاط اللياقة والتحدي  "رجال 

" باملركز الأول  فريق مديرية  التحريات 
الثاين  وباملركز  اجلنائية   واملباحث 

على  وحاز  الظفرة  �رشطة  مديرية  فريق 

املركز الثالث فريق مديرية �رشطة العني 

، وكرمهم العميد  �صامل  البقمي  نائب 

مدير مديرية املناطق اخلارجية لل�صوؤون 

الإدارية. و  يف  ن�صاط اللياقة والتحدي  

فريق  الأول   باملركز  فاز    " "�صيدات  
مديرية �رشطة العا�صمة  وباملركز الثاين 

على  وحاز  العني   �رشطة  مديرية  فريق 

التحريات  مديرية  فريق  الثالث  املركز 

واملباحث اجلنائية  وكرمهم العقيد �صعيد 

�صهيل املزروعي نائب مدير اإدارة اخلدمات 

التحريات  مديرية  امل�صاعدة يف  الأمنية 

واملباحث اجلنائية.

للكرة  املجتمعية  البطولة   يف   وفاز 

الطائرة  )رجال(   فريق ابوظبي باملركز 

الثاين  باملركز  القرم  وفريق     ، الأول  

وفريق البطني باملركز الثالث ومت تكرمي 

الالعبني  يف ن�صاط اجلوجيت�صو  جميع 

وكرمهم املقدم عتيق  بطي املزروعي مدير 

فريق اجلوجيت�صو بالقطاع.

و�صارك يف البطولة نحو )167(  منت�صبًا 

من  اجلنائي  الأمن  قطاع  من   ومنت�صبة 

ال�صباط و�صف ال�صباط والأفراد وال�رشطة 

بح�صور  �صهر   وا�صتمرت ملدة  الن�صائية 

مدراء املديريات والإدارات  وعدد  كبري من 

ال�صباط والأفراد حيث �صارك )  44( لعبا  

القطاع  يف  واإدارات  مديريات   8 ميثلون 

ببطولة   اللياقة والتحدي ) رجال ( ، و 

�صاركت )  18( لعبة   ميثلن 6 مديريات 

اللياقة  ببطولة    القطاع  يف  وادارات 

والتحدي ) �صيدات ( .

0

» ال�سارقة للعمل التطوعي« تعرف 

بالدورة 19

مانيج اإنجن تعلن عن حلول ومنتجات 

جديدة للأمن الموحد للنقاط النهائية 

خلل جيتك�ض 2021 

ال�سارقةـ  وام:

ور�صة  التطوعي  للعمل  ال�صارقة  جائزة  عقدت 

افرتا�صية عن الدورة الـ 19 للعام 2021 للتعريف 

باآليات امل�صاركة يف اجلائزة وجمالت امل�صاركة 

ومعايريها.

وتهدف الور�صة اىل تعريف واإثراء املجتمع مبختلف 

التي تعنى بفئات وجمالت اجلائزة  املعلومات 

يف  ي�صهم  ما  وال�صرتاطات  واملعايري  املختلفة 

تو�صيع دائرة امل�صاركة وتعزيز قوة التناف�ص بني 

املتطوعني على م�صتوى الدولة حيث ت�صهد اجلائزة 

العديد من التحديثات والتطوير امل�صتمر.

فاطمة  قدمتها  التي  التعريفة  الور�صة  وت�صمنت 

مو�صى البلو�صي املدير التنفيذي جلائزة ال�صارقة 

من  عددا  الأمناء  ع�صو جمل�ص  التطوعي  للعمل 

املحاور اأهمها نبذة تعريفية عن اجلائزة واأهميتها 

وكيفية توثيقات امللفات وامل�صاركات.

على  اجلائزة  حر�ص  البلو�صي  فاطمة  اأكدت  و 

تعزيز برامج امل�صوؤولية املجتمعية التي ت�صاهم 

يف خدمة املجتمع وت�صهم يف تنميته وحت�صني 

وتعزيز  تر�صيخ  اىل  بال�صافة  املعي�صي  م�صتواه 

مفهوم العمل التطوعي ذات امل�صوؤولية املجتمعية 

�صمن فئاتها وبراجمها التي تطرحها.

واأو�صحت اأن الدورة تتزامن مع فعاليات معر�ص 

من  املئات  ا�صتقطب  الذي  دبي   2020 اإك�صبو 

املتطوعني ما يعد فر�صة �صمن جمال التطوع يف 

خدمة الوطن م�صرية اىل اأن اجلائزة توا�صل براجمها 

التعريفية م�صتهدفة اجلهات احلكومية واخلا�صة 

والقطاعات التعليمية من جامعات ومدار�ص واأندية 

لتقدمي ور�ص مماثلة. 

تنتهجها  التي  اجلائزة  اأهداف  اأهم  اإن  وقالت 

الأعمال  يف  امل�صاركة  على  والتحفيز  احلث  هو 

التطوعية وامل�صاركة يف اأحدى فئات اجلائزة .

الإماراتـ  الوحدة:

اأعلنت اأم�ص مانيج اإجنن، ال�رشكة املخت�صة باإدارة 

تقنية املعلومات املوؤ�ص�صية والتابعة ملجموعة 

زوهو، عن م�صاركتها يف اأ�صبوع جيتك�ص للتقنية 

2021 والذي يقام يف الفرتة من 17 ـ 21 اأكتوبر 

اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي. وت�صتفيد 

كمن�صة   2021 جيتك�ص  فعاليات  من  ال�رشكة 

البيانات من  اأداتها اجلديدة ملنع ت�رشب  لإطالق 

ال�صاملة  عرو�صها  �صمن  وذلك  النهائية،  النقاط 

لالأمن املوحد للنقاط النهائية، اإىل جانب قدرات 

جديدة وذكية لتجنب برجميات طلب الفدية والتي 

 Desktop Central حلول  اإىل  ت�صاف 

املتخ�ص�صة باإدارة النقاط النهائية.

وخالل الفعالية، ترّكز مانيج اإجنن كذلك على اأف�صل 

حلول اإدارة تقنية املعلومات املتاحة، وجمموعتها 

التي  املعلومات  تقنية  اأمن  حلول  من  الوا�صعة 

ت�صاعد املوؤ�ص�صات على تعزيز كفاءتها الت�صغيلية 

وتقوية بنيتها التحتية لالأمن.

ل�رشكة  الرئي�ص  نائب  جاني�صان،  راجي�ص  قال  و 

مانيج اإجنن: "يف ظل التطور ال�رشيع وتزايد تعقيد 

الهجمات ال�صيربانية، مل يعد م�صتوى الأمن املعتاد 

كافًيا اإذ حتتاج املوؤ�ص�صات اإىل مواكبة املهاجمني 

نهج  تطبيق  اإىل  يدعو  ما  وهو  عليهم،  والتفوق 

با�صتخدام  متكامل  ب�صكل  م�صمم  لالأمن  �صمويل 

الكافية  واملعلومات  الذكاء  متتلك  التي  الأدوات 

ل�صدّ جميع الهجمات. ي�رشنا الإعالن عن قدراتنا 

اجلديدة يف حزمتنا الأمنية.
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مصبغة داميوند شاين 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2922236   : 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.

الزعيم  الســـادة/  التنمية االقتصادية بأن    تعلن دائرة 
العيناوي لبيع االلعاب االكرتونية والهواتف املتحركة 

رخصة رقم : CN -  1125811 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة احمد بن محمد بن 

سعيد العيسايئ 100%   
خلفان  سيف  غانم  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بقالة ام 
كلثوم 

رخصة رقم :  CN -  1104786 قد تقدموا إلينا بطلب:
حمد  سيف  عيل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

سليامن العامري 100%    
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مبارك غريب محمد 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

االسم التجاري: بينونة للخدمات االمنية   ، رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

عنوان الرشكة: املصفح م 40 - 0 مبنى السيد عيل محمد صادق واخرين 

  CN-2944402 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  امانة لتدقيق ومراجعة الحسابات سارة الظاهري،  

قرار  عىل  بناًء  وذلك     2021-10-10 بتاريخ  للرشكة  قانوين  كمصفي 

محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  

   2299265F83DEBCBE69B

 تاريخ التعديل: 2021-10-12   

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

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  اكسرتيم 
للسياحة ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -  2265813 قد تقدموا إلينا بطلب:
سعيد  راشد  جامل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

رشار ال عيل 51% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل محمد احمدحسن 

الخوري 
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 - مكتب تنمية الصناعة 
بأن الســـادة/ مصنع عني الراوية للبالط والطابوق 

رخصة رقم :  CN - 1001860 قد تقدموا إلينا بطلب:
تنازل وبيع/ اضافة سلطان راشد محمد  تعديل الرشكاء 

الحمريي راشد الحمريي 100%  
راشد  محمد  راشد  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل   

بوقراعة الحمريي 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
خالل  الصناعة  تنمية  مكتب  االقتصادية-  التنمية  دائرة 
فإن  وإال  اإلعالن  هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة 
انقضاء  الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مؤسسة الدرويش للتجارة 

رخصة رقم : CN- 1003665  قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل رأس املال / من Null إىل 150000 

 1x1 01 إىلx.01 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

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

 Al DARWISH TRADING مــن/  ــجــاري  ت إســم  تعديل 

 Al إىل  للتجارة  ــدرويــش  ال مؤسسة   -  ESTABlISHMENT

 DARWISH TRADING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

الدرويش للتجارة - 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.

الجاهزة والهدايا  الغزل للمالبس  : متجر  السادة   / بأن  التنمية االقتصادية  تعلن دائرة 

- ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1187534  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبداملنعم احمد محمد خليفه البوعينني )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد حسني محمد رشيف الخوري 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالعزيز غالم مهربان

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مصطفى غالم مهربان

 1x1 1 إىلx3 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة 

الواحد  الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

 Al GHAZAl TRADERS READYMADE AND ذ.م.م  تعديل إسم تجاري من

 Al GHAZAl  متجر الغزل للمالبس الجاهزة والهدايا - ذ.م.م إىل -  GIFTS-llC

 TRADERS READYMADE AND GIFTS - SOlE PROPRIETORSHIP

l.l.C  - متجر الغزل للمالبس الجاهزة والهدايا  - 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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  بقالة ريفايت ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: املصفح ، 16 - 0 مبنى السيد نارص عيل سعيد محمد 

املشيط واخرين 

  CN-2895098 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

السادة/الهاميل ورشكاه، محاسبون قانونيون،    كمصفي  2 -    تعيني 

قانوين للرشكة بتاريخ  6-10-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 215020900     

 تاريخ التعديل:    2021-10-12

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

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الســـادة/ مطعم  بأن  االقتصادية  التنمية    تعلن دائرة 
جود الك 

رخصة رقم : CN -  1185191 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله سعيد خلفان 
الحامدي الحامدي %100   تعديل الرشكاء 

تنازل وبيع/ حذف عيل سعيد عبيد املنعي
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ شاهبوران 
للصيانة العامة    

رخصة رقم : CN -   4165274 قد تقدموا إلينا بطلب:
مال  حسني  محمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

حسن سهوان 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عبدالله جمعان 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صن كول 
لتأجري الدراجات النارية وجيت سكاي

رخصة رقم :  CN -  2665215 قد تقدموا إلينا بطلب:
تنازل وبيع/  اضافة عامر حمود حسني  تعديل الرشكاء 

الحريب 100%    
احمد  وبيع/ حذف يرسه محسن  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحريب 
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.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  ميكا للقرطاسية ذ.م.م

 عنوان الرشكة:محل رقم 3 وحدة املالك/ سيف سويدان خرض الكتبي، 
C15 ابوظبي، شارع السالم ، ش 18 -  3 ق 

   CN-2009384 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
الحسابات واالستشارات  لتدقيق  السادة/ مريال عبدالحبيب  تعيني   -  2
اإلدارية  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 26-9-2021   وذلك بناًء عىل 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم :     2105028901
 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.

الدقة  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
والتميز للمقاوالت والصيانة العامة      

رخصة رقم : CN -  1198820 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سلطان خميس عبيد 

صويلح الهاميل 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جاسم يوسف محمد 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

مرحبا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لنظم شبكات االتصاالت ذ.م.م

رخصة رقم :CN -   1303825 قد تقدموا إلينا بطلب:
 47% من  شاوهان  سينغ  انيل  الرشكاء/  نسب  تعديل   

اىل 98%
صالح  وبيع/   حذف عيل حسن  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمود
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 السادة : سرتويكا للمقاوالت العامة ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1012458  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / منري فواز الحلبي من رشيك إىل مالك
تعديل نسب الرشكاء / منري فواز الحلبي من %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ماجد سعيد ماجد سعيد املهريي 
الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

الواحد ذ.م.م 
 STROIKA GENERAl CONTRACTING من/  تجاري  إسم  تعديل 
  STROIKA GENERAl إىل  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  سرتويكا   -   l.l.C
سرتويكا   -   CONTRACTING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

للمقاوالت العامة - 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.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مطعم لونج ستوري شورت ذ.م.م 

رخصة رقم: CN- 2961461  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة موزه خميس سعيد املحرييب )40%(

تعديل نسب الرشكاء / عوده عبدالكريم عوده الغفري من  %49 إىل 30% 

تعديل نسب الرشكاء / حمد محمد مفتاح الشاميس من  %51 إىل  30% 

 lONG STORY SHORT RESTAuRANT من/  تجاري  إسم  تعديل 

  lONG STORY SHORT مطعم لونج ستوري شورت ذ.م.م إىل -  l.l.C

BY CRANE CAFE l.l.C  - كافيه لونج ستوري شورت باي كرين ذ.م.م 

تعديل نشاط / إضافة بيع الوجبات الخفيفة )كافترييا( )5610003( 

تعديل نشاط / حذف  مطعم )5610001( 

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.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  بلو فالكون للصيانة العامة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 3 - 0 منصور بن زايد بن سلطان 

  CN-2470610 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

الحسابات   لتدقيق  السادة/  مكتب محمد عبداملنعم ماهر  2 - تعيني 

قرار  عىل  بناًء  وذلك   2021-10-10 بتاريخ   للرشكة  قانوين  كمصفي 

محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

 2105029915     :

 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.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

محمد  ماجد  ملالكها-   للمقاوالت  جواد    / أعاله هي  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 
ذ.م.م   الواحد  الشخص  رشكة   ، ذ.م.م     / الواحد  الشخص  رشكة   - محمد  احمد  عبدالله 
 )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات  قانون  مبوجب  عجامن  امارة  يف  ،تأسست 
االقتصادية تحت رقم  بالتنمية  االقتصادية  وسجلته   التنمية  دائرة  وتعديالته مرخصة يف 

)43935( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:
 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 
أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 
هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 0   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

�إعالن وحل وت�سفية : 
 �ال�سم �لتجاري :  جو�د للمقاوالت ملالكها-  ماجد حممد عبد�هلل �حمد حممد - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد /  ذ.م.م 
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�إعــــالن

مكتب تنمية �ل�شناعية- �أبوظبـــي
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مو�سكو -وكاالت 

�إن  بوتني،  فالدميري  �لرو�سي،  �لرئي�س  قال 

�ل�سلطات �لرو�سية قررت �إن�ساء ما ال يقل عن 

23 منطقة طبيعية حممية جديدة يف �لبالد 

بحلول عام 2024.

و�أ�ساف بوتني - خالل كلمة بالفيديو �أمام 

�الأمم  �تفاقية  يف  �مل�ساركة  �الأطر�ف  موؤمتر 

�سبكة  بح�سب  �لبيولوجي،  للتنوع  �ملتحدة 

"رو�سيا �ليوم" �الإخبارية، �ليوم �لثالثاء، �أن 
متكاملة  ��سرت�تيجية  بتنفيذ  تقوم  "رو�سيا 
للتنمية �مل�ستد�مة، يتم يف �إطارها �إيالء �هتمام 

و��ستعادة  وحماية  �لبيئة  الأعمال  متز�يد 

و�ملهددة  �لنادرة  و�لنباتات  �حليو�نات 

نظام  تعزيز  زيادة  عن  ف�سال  باالنقر��س، 

ب�سكل خا�س".  �ملحمية  �لطبيعية  �ملناطق 

�لرو�سي  �لفيدر�يل  �مل�ستوى  "على  وتابع: 

وحده هناك 109 حمميات و64 حديقة وطنية 

و62 حممية للحياة �لربية، وب�سكل �إجمايل 

�لبيئية  �لت�رشيعية  �حلماية  �الآن حتت  تقع 

يف رو�سيا �أكرث من 25% من م�ساحة �الأر��سي، 

�ملحمية  �لطبيعية  �ملناطق  ذلك  يف  مبا 

�الإقليمية و�ملحلية وغريها"، م�سري� �إىل �أنه 

بحلول عام 2024 �سنن�سئ ما ال يقل عن 23 

منطقة طبيعية حممية جديدة وهذه م�ساحات 

�سا�سعة حقا.

و�أكد �لرئي�س بوتني �أن بالده متلك �إمكانات 

وهي  جد�،  وغنية  �لتنوع  فريدة  طبيعية 

�الأر�س  كوكب  على  �حلياة  لدعم  �رشورية 

و�حلفاظ على �لتنوع �لبيولوجي.

جنيف -وكاالت 

ح�ّست منظمة �لعفو �لدولية »�أمن�ستي« �أم�س 

�الإثنني �ملجل�س �لع�سكري �حلاكم يف ت�ساد 

�الأ�سو�ت  ترهيب  حلملة  حدّ  »و�سع  على 

و�أوقف  �أ�سيب حمتّجون  بعدما  �ملعار�سة« 

نهاية  يف  نّظمت  تظاهر�ت  خالل  �لع�رش�ت 

�الأ�سبوع.

وحظرت �ل�سلطات يف ت�ساد �حتجاجات دعا 

�إليها حتالف »و�كيت تاما« �ملعار�س �ل�سبت، 

معتربة �أنها �ست�سّكل �إخالاًل بالنظام �لعام.

�حلظر  قر�ر  حتدّو�  �ملتظاهرين  مئات  لكّن 

ونزلو� �إىل �سو�رع �لعا�سمة جنامينا.

و�سط  �سوؤون  يف  �ملتخ�ّس�س  �لباحث  وقال 

�أفريقيا يف منظمة �لعفو �لدولية عبد �هلل ديار� 

�إّن قو�ت �الأمن »�أطلقت �لغاز �مل�سيل للدموع، 

و�أوقفت  بجروح  عديدين  �أ�سخا�سًا  و�أ�سابت 

ع�رش�ت �ملتظاهرين �لذين �أطلق �رش�حهم يف 

�ليوم نف�سه«.

�لر�سائل  �أّن  �لعفو  ملنظمة  بيان  يف  وجاء 

�لن�سية وخدمة �الإنرتنت تعّطلت يف �أنحاء من 

�لعا�سمة �سبيحة �الحتجاجات.

و�سددت �ملنظمة على »وجوب فتح حتقيق 

يبدو  ما  على  ُفر�ست  �لتي  �لقيود  ب�ساأن 

على �الت�سال ب�سبكة �الإنرتنت« قبيل موعد 

�لتظاهر.

الريا�ض -وكاالت 

�أكد �الأمني �لعام للتحالف �لعربي و�الإ�سالمي 

�للو�ء  �ملكلف  �الإرهاب  ملحاربة  �لع�سكري 

�أن  �ملغيدي،  �سعيد  بن  �لركن حممد  �لطيار 

�لتحالف ميثل منظومة متكاملة ت�سعى �إىل 

�إ�سافة  �الأع�ساء،  �لدول  بني  �لتعاون  تعزيز 

�إىل �رتكازه على قيم �ل�رشعية و�ال�ستقاللية 

�سمان  �إىل  و�ل�سعي  و�مل�ساركة  و�لتن�سيق 

جعل جميع �أعمال وجهود دول �لتحالف يف 

حماربة �الإرهاب متو�فقة مع �الأنظمة و�الأعر�ف 

و�لقو�نني �لدولية.

وذكرت وكالة �الأنباء �ل�سعودية �أن ذلك جاء 

خالل �ملباحثات �لتي جمعت �للو�ء �لطيار 

�سفري  مع  �ملغيدي،  �سعيد  بن  �لركن حممد 

كينيا لدى �ل�سعودية بيرت نيكوال�س، وتناولت 

�سبل �لتعاون �مل�سرتك بني �لتحالف �الإ�سالمي 

وجمهورية كينيا .

و�أكد �للو�ء �ملغيدي �لدور �لكبري لكينيا يف 

�لعنيف  �لتطرف  ومكافحة  �الإرهاب  حماربة 

�ل�رشق  �أ�سكاله وجماالته يف منطقة  ب�ستى 

�الأفريقي، وم�ساعيها �لد�ئمة يف �جتثاث جذور 

�لتطرف ونبذ �لعنف .

من جهته، �أ�ساد �ل�سفري �لكيني بالدور �لذي 

يخدم  فيما  �الإ�سالمي  �لتحالف  عليه  يقوم 

و�ملتعلقة  �إليه  �ملن�سمة  �لدول  م�سالح 

�الإرهاب �ملختلفة، منوهًا  مبجاالت حماربة 

مبا حققه �لتحالف من �إجناز�ت على �سعيد 

�لعنيف،  �ملتطرف  و�لفكر  �الإرهاب  حماربة 

�إ�سافًة �إىل جماالت عمله �ملختلفة.

به  قامت  �لذي  �لريادي  بالدور  �أ�ساد  كما 

هذ�  �إن�ساء  من  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 

�لتحالف ودعمه ليكون ذ� �سيادة و��ستقاللية 

دولية معنية مبحاربة �الإرهاب.

جنيف -وكاالت 

رئي�سة  للهجرة  �لدولية  �ملنظمة  منحت 

ب�سبب  �إد�رية  �إجازة  �إثيوبيا  يف  بعثتها 

�إجر�ئها »مقابالت غري م�رشح بها« �تهمت 

يف  للمتمردين  باالنحياز  روؤ�ساءها  فيها 

�إقليم تيغر�ي �سمايل �لبالد.

وُفر�ست هذه �لعقوبة على مورين �أت�سينغ، 

للهجرة  �لدولية  �ملنظمة  بعثة  رئي�سة 

يف  �إثيوبيا،  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة 

ح�سبما  �الثنني،  بتاريخ  موؤرخة  مذكرة 

�أفادت وكالة »فر�ن�س بر�س«.

�أدي�س  طردت  بعدما  �لعقوبة  هذه  وتاأتي 

�أبابا موؤخر� �سبعة من كبار م�سوؤويل �الأمم 

�ملتحدة �إثر �تهامها �إياهم بـ«�لتدخل يف 

�ل�سوؤون �لد�خلية« للبالد.

نوفمرب  يف  تيغر�ي  يف  �حلرب  و�ندلعت 

�أبي  �الإثيوبي  �لوزر�ء  رئي�س  �سن  عندما 

�الإقليم الإز�حة  �أحمد حملة ع�سكرية على 

»جبهة حترير �سعب تيغر�ي« من �ل�سلطة 

بعدما �تهمها ب�سن هجمات على مع�سكر�ت 

للجي�س �لفدر�يل.

ويف �الأيام �الأخرية �نت�رشت على �الإنرتنت 

مع  �أجريت  مطولة  ملقابلة  ت�سجيالت 

�الأمم  يف  �آخر  كبري  وم�سوؤول  �أت�سينغ 

جيف  �ملقابالت  هذه  و�أجرى  �ملتحدة. 

عديدة  مقاالت  ن�رش  �لذي  �لكاتب  بري�س، 

تد�فع عن �سلوك �أدي�س �أبابا يف �حلرب �سد 

متمردي تيغر�ي.

�أت�سينغ  �تهمت  �لت�سجيالت،  هذه  ويف 

�حلكومة  على  »هجمو�«  باأنهم  زمالءها 

وهم�سو�  �حلرب  بد�أت  عندما  �الإثيوبية 

م�سوؤويل �الأمم �ملتحدة �مليد�نيني.

مقابلتها  يف  �الأممية  �مل�سوؤولة  وو�سفت 

باأنها  تيغر�ي«  �سعب  حترير  »جبهة 

»قذرة« و«وح�سية«، معربة عن �أملها باأن 

ال تعود �أبد� �إىل تيغر�ي.

ويف مذكرة د�خلية �أر�سلتها �أت�سينغ موؤخر� 

بر�س«  »فر�ن�س  عليها  و�طلعت  لزمالئها 

�أ�سيبت  �أنها  �الأممية  �مل�سوؤولة  �أكدت 

هذه  من  بالغني«  �أمل  وخيبة  »بانزعاج 

�لت�سجيالت، موؤكدة �أنها »�سجلت خل�سة« 

و�قتطعت مقتطفات منها وبثت »بطريقة 

�نتقائية«.

�مل�ساركني يف  �أن  تثبت  �لت�سجيالت  لكن 

�ملقابلة تطرقو� مر�ر� �إىل كونها م�سجلة.

و�الثنني قال �ملدير �لعام للمنظمة �لدولية 

�إن  بيان  يف  فيتورينو  �أنطونيو  للهجرة 

»�الآر�ء �ملن�سوبة يف �لت�سجيالت �ل�سوتية 

�إىل �أحد �أفر�د طاقمنا ال تتو�فق مع مبادئ 

باأي  ينبغي  وال  للهجرة  �لدولية  �ملنظمة 

حال من �الأحو�ل �أن ينظر �إليها على �أنها 

تعرب عن موقف �ملنظمة �لدولية للهجرة«.

�ملدير  عبديكر،  حممد  قال  جهته  من 

�الإقليمي ملنظمة �لهجرة �لدولية يف �رشق 

ت�رشيحات  �إن  �الأفريقي،  و�لقرن  �أفريقيا 

�لدولية  �ملنظمة  قيم  �نتهكت  �أت�سينغ 

للهجرة وقو�عدها �ل�سلوكية.

بوتين: رو�شيا �شتن�شئ ما ال يقل عن 23 منطقة 

طبيعية محمية بحلول عام 2024

العفو الدولية تطالب بو�شع حّد لـ»حملة ترهيب« 

المعار�شين في ت�شاد

اأمين عام التحالف العربى االإ�شالمي الع�شكري: التحالف 

منظومة متكاملة ت�شعى لتعزيز التعاون بين اأع�شائه

االأمم المتحدة ت�شحب موظفة كبيرة من اإثيوبيا 

الإدالئها بت�شريحات ب�شاأن تيغراي

وزراء خارجية رو�شيا وفرن�شا واألمانيا 

يجتمعون قريباً لبحث النزاع االأوكراني

مدع عام بالجنائية الدولية يتهم زعيم متمردين 

�شابق في اإفريقيا الو�شطى بتعذيب �شجناء

مو�سكو -وكاالت 

�أعلنت مو�سكو وبرلني �الإثنني �إثر حمادثة هاتفية 

بني �لرئي�سني �لرو�سي فالدميري بوتني و�لفرن�سي 

�أجنيال  �الأملانية  و�مل�ست�سارة  ماكرون  �إميانويل 

مريكل، �أّن وزر�ء خارجية �لدول �لثالث �سيعقدون 

ملناق�سة  �جتماعًا  �ملقبلة  �الأ�سابيع  غ�سون  يف 

�لنز�ع يف �أوكر�نيا.

من جهته قال ق�رش �الإليزيه يف بيان �إّن �أوكر�نيا 

�ست�سارك يف هذ� �الجتماع، م�سري�ً �إىل �أّن �ملكاملة 

�سبقتها  وبوتني  ومريكل  ماكرون  بني  �لهاتفية 

�لفرن�سي  �لرئي�س  بني  جرت  مماثلة  مكاملة 

و�مل�ست�سارة �الأملانية و�لرئي�س �الأوكر�ين فولودميري 

زيلين�سكي.

و�سيعقد �الجتماع �لذي مل يتم حتديد موعده، يف 

�إطار ما ي�سمى �سيغة »�لنورماندي« للمحادثات 

وكييف  مو�سكو  من  مبعوثني  عادة  جتمع  �لتي 

بو�ساطة باري�س وبرلني، وفق ما �أوردت �لرئا�سة 

�لرو�سية و�ملتحدث با�سم �حلكومة �الأملانية �ستيفن 

ز�يربت يف بيانني منف�سلني.

اأم�شرتدام  )د ب اأ(-

�لدولية يوم   قال مدع عام باملحكمة �جلنائية 

�لثالثاء �إنه يجب �إد�نة حممد �سعيد عبد �لكاين، 

�إفريقيا  جمهورية  يف  للمتمردين  �ل�سابق  �لقائد 

�لو�سطى، بتعذيب و��سطهاد �لع�رش�ت.

وقال كبري ممثلي �الدعاء، كرمي خان، للمحكمة يف 

الهاي بهولند� �إن �الأدلة �سد �سعيد "د�مغة"، وذلك 

مع بدء جل�سات �ال�ستماع �الأولية يف �لق�سية.

ويو�جه �سعيد /51 عاما/ 14 تهمة بارتكاب جر�ئم 

حرب وجر�ئم �سد �الإن�سانية.

يتوىل  �سيليكا  ملتمردي  �ل�سابق  �لقائد  وكان 

�لعا�سمة  يف  �ل�سجون  من  �ثنني  على  �الإ�رش�ف 

�حتجاز  يتم  كان  ، حيث  باجني يف عام 2013 

معار�سني �سيا�سيني على نحو غري قانوين، بح�سب 

�الدعاء.

�ل�سجناء يف م�ساحة  �أنه مت ح�رش بع�س  وتردد 

�سغرية �أ�سفل مكتب �سعيد.

�أن يدعي  �إنه من �مل�ستحيل  �لعام  وقال �ملدعي 

�ملتهم جهله بالتعذيب و�ملعاملة غري �الآدمية.

وقال خان: "حرفيا، كان يقف على روؤو�سهم، يف 

�إهد�ر لكر�متهم و�نتهاك حلقوقهم".

�لو�سطى  �إفريقيا  جمهورية  �ل�سلطات يف  وكانت 

ثان/يناير.  كانون  يف  للمحكمة  �سعيد  �سلمت 

وفتحت �ملحكمة حتقيقات يف عام 2014، بناء 

على طلب من �لبالد.

يف  �الأدلة،  �أوال  �لق�ساة  يفح�س  �أن  �ملقرر  ومن 

لبدء  كافية  كانت  �إذ�  ما  ملعرفة  �أولية  �إجر�ء�ت 

حماكمة كاملة.
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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

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

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

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
ت���اري���خ:  املودعة بالرقم: 358315 

2021/08/29
بيانات األولوية:  

االسم: دان�وب ملواد البناء ش.م.ح
وعنوانه: ص.ب. 18022 ، جبل عيل ، 

ديب ، اإلمارات العربية املتحدة. 
الخدمات  أو  السلع  لتمييز  وذل��ك   

الواقعة بالفئة: 21
معادن  من  مصنوعة  )غري  وللمطبخ  املنزيل  لالستعامل  وأوعية  وأواين  أدوات 
نفيسة أو مطلية بها(، أمشاط وأسفنج، فرايش )عدا فرايش التلوين أو الدهان(، 
مواد صنع الفرايش، أدوات تنظيف، سلك جيل، زجاج غري مشغول أو زجاج شبه 
صيني  خزف  وأواين  زجاجية  أواين  املباين(،  يف  املستعمل  الزجاج  )عدا  مشغول 

وأواين خزفية غري واردة يف فئات أخرى.
وصف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة value تحتها كلمة home كليهام باللغة 

اإلنجليزية بخط عريض وطريقة مميزة داخل رسم لبطاقة شعار. 
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف 
وزارة اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار 

هذا اإلعالن.

 علن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:

التميمي ومشاركوه

التجارية  العالمة  ملكية  انتقال  بطلب 

التالية:

املودعة بالرقم: 204378 

بتاريخ: 2014/01/14

املسجلة بالرقم: 204378 بتاريخ: 2015/04/06   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

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/12 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

 املالك: التميمي ومشاركوه

العالمة  بيانات  لتسجيل  طلب 

التجارية: 

املودعة بالرقم: 358367 

تاريخ: 2021/08/29

بيانات األولوية:  

االسم: دول آسيا هولدنجز يب يت يئ. ليمتد

وعنوانه: 1 واليش سرتيت 32#-01 ، غوكو تاور ، 078881 سنغافورة. 

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 31

فواكه طازجة تحديًدا املوز.

باللغة   BOBBY BANANA كلامت  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  وصف 

اإلنجليزية. 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف 

وزارة اإلقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار 

هذا اإلعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:

التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 

التالية:

املودعة بالرقم: 335794 

بتاريخ: 2020/09/17

املسجلة بالرقم: 335794 

بتاريخ: 2020/12/13   

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

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/12 
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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

EAT 174198 EAT 174791 EAT 177240 EAT 174791 
 نموذج اإعالن الن�شرعن انتقال الملكية   نموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�شرعن انتقال الملكية   نموذج اإعالن الن�صر

 اسم الرشكة : سينتوين لاللكرتونيات   ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم  Mez1 /36 ملك مركز الرؤية لالعامل ، ديرة، هور العنز الرشق، 

B استدامة
  الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  47749   رقم الرخصة   243745       
التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : كيه ايه ام للتدقيق واملحاسبة، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار : 29-6-2021  تاريخ تصديق القرار : 2021-6-29

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
فاكس:   04  5662285  : هاتف   ، التجاري  الخليج  ديب،  بر  مانجو،  بهوترا  ملك   1001 رقم 
3972235 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: كيه ايه ام للتدقيق واملحاسبة 
 العنوان:  مكتب رقم 1001 ملك بهوترا مانجو، بر ديب، الخليج التجاري  

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

التجاري بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة / سينتوين لاللكرتونيات 

ش.ذ.م.م   وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار : 29-6-2021  تاريخ تصديق القرار : 2021-6-29

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

يف العنوان أعاله هاتف : 5662285 04 فاكس: 3972235 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بتعيني م�شفي

�شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري
بانحالل �شركة

 فقد�ن �سهادة �أ�سهم 

محمد  ع��يل  ال��س��ي��د/  ف��ق��د 

الوسوايس  عبدالرحيم  عبدالله 

رقم  م��ن��ازل  أسهم  ش��ه��ادة   ،

 )MANAZEL 89254699(

عدد األسهم )107.753( سهم.

التواصل  يجدها  ممن  يرجى 

عىل هاتف رقم 6666798 050
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الإعالناتكم بالوحدة: 
هاتف: 024488400
 فاك�س 024488201

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة

�الأربعاء 13 �أكتوبر 2021-�لعـدد 14868 
14 �أخبارو�إعالنات



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة15
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

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

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

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

�إعــــالن

�إعــــالن

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة : الرشكة العرصية لتجارة املعدات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1021106  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حسن عبداملجيد مختار ادريس من رشيك إىل مالك تعديل 

نسب الرشكاء / حسن عبداملجيد مختار ادريس من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف يوسف عيل راشد الحامدي 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 MODERN MACHINERY TRADING COMPANY /تعديل إسم تجاري من

 MODERN  MACHINERY إىل ذ.م.م  املعدات  لتجارة  العرصية  الرشكة   -  L.L.C

الرشكة   -  TRADING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العرصية لتجارة املعدات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

والبحرية  الربية  والغاز  النفط  ومنشأت  حقول  خدمات  حذف    / نشاط  تعديل   

 )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.

لتجارة  عوامي   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

االملنيوم والنحاس والبطاريات املستعملة 

رخصة رقم : CN- 1289651  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مجدي احمد عبدالكريم عمر 

 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف تنوير احمد محمد لطيف

 تعديل وكيل خدمات / حذف احمد محمد عمر عيل الربييك 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : اليت فيليج الدارة 

العقارات ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2456399  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل نسب الرشكاء / حمد راشد نهيل عيل النعيمي من 24.63 

% اىل  25.37 % 

تعديل نسب الرشكاء / عبدالله عيل ابراهيم عبدالله السعدي من  

24.63 % اىل  25.37 % 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف هشام صبحي صيداين  

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  مون 
فيو لتجارة املواد الغذائية  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3927159   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   محل 
السيب لتصليح املكيفات والثالجات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1127786  : 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 : مدرسة طيبة الخاصة

 رخصة رقم : CN- 1005104  قد تقدموا إلينا بطلب : 

 -  TIBA PRIVATE SCHOOL من/  تجاري  إسم  تعديل 

 AL SHOMOOS CAPITAL إىل  الخاصة  طيبة  مدرسة 

عاصمة  مدرسة   -  INTERNATIONAL SCHOOL SCIS

الشموس الدولية 

تعديل عنوان / من العني العني - الجيمي - بناية - مجلس أبوظبي 

للتعليم إىل أبوظبي أبوظبي أبوظبي 

  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.

بوينت  سيندر   : السادة  بأن   االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لاللكرتونيات 

رخصة رقم : CN- 3778935  قد تقدموا إلينا بطلب :
فاداكيثيل  بايل  موهانان  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

كوتابان )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / جمعه خادم جمعه غانم القبييس من 

مالك إىل وكيل خدمات
من   القبييس  غانم  جمعه  خادم  جمعه   / الرشكاء  نسب  تعديل 

%100 إىل 0%   
 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.

: تيتاش لتجارة املواد  التنمية االقتصادية بأن السادة  تعلن دائرة 
الغذائية ذ.م.م. ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3949858  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سعود عبدالجليل صالح محمد 

الصابري )51%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة تيبو مياه عبدالحميد )49%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد امني االسالم محمد دانو 

ميا بباري
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ابوبكر كنهوش العبد عبدالله 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
سكالرتس للمالبس النسائية 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2898885   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
توينسول كافيه

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2900607   : 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 : فور يو للهواتف املتحركة 

رخصة رقم : CN- 1106256  قد تقدموا إلينا بطلب :

يو  فور   -  FOR YOU MOBILE PHONES من/  تجاري  إسم  تعديل   

 AL SALALA FRESH FOOD PRODUCTS إىل  املتحركة  للهواتف 

الساللة للمنتجات الغذائية الطازجة 

تعديل نشاط / إضافة بيع البيض - بالتجزئة )4721003(

 تعديل نشاط / إضافة بيع األلبان ومنتجاتها - بالتجزئة )4721002(

 تعديل نشاط / إضافة بيع الدواجن املذبوحة الطازجة - بالتجزئة )4721010( 

تعديل نشاط / إضافة بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(

 تعديل نشاط / حذف  بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة )4741011( 

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.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : صيدلية ميديكلينيك 

- العني 

رخصة رقم : CN- 1171347  قد تقدموا إلينا بطلب :

ميديكلينيك  مستشفيات  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

 MEDICLINIC HOSPITALS  ) النور  )مستشفى  ذ.م.م 

 L.L.C.  ALNOOR HOSPITAL

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف مستشفيات ميديكلينيك ذ.م.م 

 MEDICLINIC HOSPITALS L.L.C

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : دارك فلور للنقليات 

رخصة رقم : CN- 2821902  قد تقدموا إلينا بطلب : 

 DARK FLOOR TRANSPORT من/  تجاري  اسم  تعديل 

 DARK FLOOR TRANSPORT إىل  للنقليات  فلور  دارك   -

AND GENERAL CONTRACTING - دارك فلور للنقليات 

واملقاوالت العامة

تعديل نشاط / إضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002( 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   كرز 
ستور

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3652585  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / مرىس 
املرفأ لتأجري الدرجات البحرية   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2978945   : 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 : مركز غانم الطبية ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1023800  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير / إضافة أحمد رحمه محمد املسعود املحرييب
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة مجموعة رحمه املسعود ذ.م.م

 rahma almasaood group L.L.C 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد خميس محمد بيات املهريي تعديل 
شكل  تعديل  النعيمي  سعيد  سامل  مفتاح  مريم  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء 

قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
 GHANIM MEDICAL CENTER L.L.C /تعديل إسم تجاري من

 GHANIM MEDICAL CENTER - SOLE مركز غانم الطبية ذ.م.م إىل -
PROPRIETORSHIP L.L.C  - مركز غانم الطبي - 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.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة : زانة لتجارة الهدايا 
رخصة رقم : CN- 1016464  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة هدى حسن محمد )100%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ماجده ابراهيم عبدالله امللح

 تعدل وكيل خدمات / حذف سليم عبدالله سليم ساملني الجابري 
تعديل إسم تجاري من/ ZANA GIFTS TRADING - زانة لتجارة الهدايا 
مايانز   -  MAYANS FOR CHOCOLATES AND CANDIES إىل 

للشوكوال والحلويات 
 تعديل نشاط / إضافة بيع الشوكوالته - بالتجزئة )4721014(
 تعديل نشاط / إضافة بيع الحلويات - بالتجزئة )4721015(

تعديل نشاط / حذف  بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402( 
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.

واليات  معدات  لتجارة  الشامي  القرص   : السادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

التشييد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4085093  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / محمد عاصف يونس عبدالسالم من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء / محمد عاصف يونس عبدالسالم من  %49 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حمد حاجي محمد وارث 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

 AL QASR AL SHAMI EQUIPMENT BUILDING & /تعديل إسم تجاري من

 CONSTRUCTION TRADING L.L.C

 AL QASR AL SHAML القرص الشامي لتجارة معدات واليات التشييد ذ.م.م إىل -

 EQUIPMENT BUILDING & CONSTRUCTION TRADING - SOLE

 - التشييد  واليات  معدات  لتجارة  الشامي  القرص   -   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.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
اللمسات الذهبية للديكور 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3660016: رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
سامرت ستيب العامل االصباغ 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2751952   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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 AGôLEG ¤EG ájõ«∏‚EG ôjQÉ≤J äQÉ```°TCG

 ójQóe ∫ÉjQ ™e äÉKOÉ »°ù∏«°ûJ

 øjójEG »µ«é∏ÑdG ºéædG IOƒY ¿CÉ°ûH

 ,Rƒ∏ÑdG ±ƒØ°U ¤EG ójóL øe OQGRÉg

 ΩÉëbEG ‘ ÖZôj »```‚ÒŸG ¿CG ’EG

.á≤Ø°üdG ‘ ¢ùª«L ¢ùjQ

 ∂dÉe ,¢ûà«aƒeGôHCG ¿É```ehQ ≥```ãjh

 øe ≠dÉÑdG  OQGRÉ```g ¿CÉH  ,»°ù∏«°ûJ

 íÑ°üj ¿CG ¬fÉµeEÉH É keÉY 30 ôª©dG

 ‘ ÚÑYÓdG π```°†aCG ø```e Gó```MGh

 ¤EG OÉY ∫ÉM ‘ ójóL ø```e ÉHhQhCG

.êójôH OQƒØeÉà°S á©∏b

 "ø```°U  GP"  á```Ø«ë°U  â```ë°VhCGh

 äCGóH äÉ```KOÉëŸG ¿CG á```«fÉ£jÈdG

 ¢ù«FQ ,õjÒH ƒæ«àfQƒ∏a ™e π©ØdÉH

 ¢üjôM OQGRÉ```g ¿CGh ,ójQóe ∫É```jQ

.∫É≤àf’G ∂dP ΩÉ“EG ≈∏Y

 ¿ƒ«∏e 35  ™aóH »°ù∏«°ûJ ÖMôjh

 øe OQGRÉ```g IOÉ©à°S’ »```æ«dÎ°SEG

 ∂dP ‘ ójQóe ∫É```jQ iôjh ,ójóL

 ÖYÓdG  øe ¢ü∏îà∏d Ió«L á°Uôa

 äÉHÉ°UE’G øe ≈fÉY …òdG »µ«é∏ÑdG

 ¬dƒ°Uh òæe iô```NC’G ƒ∏J IóMGƒdG

 »µ∏ŸG ¿CG ’EG ,»```µ∏ŸG ≥jôØdG ¤EG

 äÉeóN ≈∏Y ∫ƒ```°ü◊G ‘ ÖZôj

.á≤Ø°üdG øe Aõéc É k°†jCG ¢ùª«L

 ™e óbÉ©àdG ¥É```Ñ°S ¤EG á```fƒ∏°TôH OÉ```Y

 ºLÉ¡e  ,ó```f’Ég  è```æ«dôjEG  »```éjhÔdG

.πÑ≤ŸG ∞«°üdG ∫ÓN ,ófƒ“QhO É«°ShQƒH

 º°SƒŸG ‘ óf’É¡H áfƒ∏°TôH º°SG §ÑJQGh

 áeRCG ‘ É°SQÉÑdG πNój ¿CG πÑb ,»°VÉŸG

 π«fƒ«d ó≤Y ójóŒ øe ¬à©æe ájOÉ°üàbG

 ΩGôHE’ Oƒ«b IóY ¬«∏Y â```©°Vhh ,»°ù«e

.IójóL äÉ≤Ø°U

 áfƒ∏°TôH ¿EÉa ,"äQƒÑ°S" áØ«ë°üd É k≤ahh

 ≥jOÉæ°U ø```e Ió```jóY É``` k°VhôY ≈```≤∏J

 …OÉædG Ió```YÉ°ùŸ Ió©à°ùe QÉ```ªãà°SÓd

.óf’Ég á≤Ø°U πjƒ“ ‘ ÊƒdÉàµdG

 ¥hóæ°üH ≥∏©àj ’ ôeC’G ¿CG ¤EG äQÉ```°TCGh

 á«∏ª©dG â©°†N ø```µd ,óMGh …QÉªãà°SG

 á≤Ø°U ¿CG ¿hôªãà°ùŸG ∞°ûàcGh ,á°SGQó∏d

 πÑ≤à°ùŸG ‘ á```ëHôe ¿ƒµJ ób ó```f’Ég

.áfƒ∏°TÈd Öjô≤dG

 ¿ƒ«∏e 75 êÉà– á≤Ø°üdG ¿CG â```ë°VhCGh

 ó≤Y ‘ »```FGõ÷G •ö```ûdG áª«b hQƒ```j

 …òdG ÖJGôdG ‘ øªµJ áeRC’G øµd ,óf’Ég

 »àdG ä’ƒª©dGh ,ºLÉ¡ŸG ¬«∏Y π°üë«°S

.∫É≤àf’G º°ù◊ ™aóà°S

 ,ó```f’Ég ≈```∏Y ¿CG á```Ø«ë°üdG äô```cPh

 ‘ ¬æµd ,á```jófCG Ió```Y Ú```H QÉ```«àN’G

 íÑ°üj ¿CG Iõ«e ≈∏Y π°üë«°S áfƒ∏°TôH

 ‘ ™°VƒdG ¢ùµY ,≥```jôØ∏d ∫hC’G ºéædG

.ójQóe ∫ÉjQ hCG ¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH

 äÉH á```fƒ∏°TôH ¿EG "äQƒ```Ñ°S" â```dÉbh

 ≈∏Y iôNCG Iôe ¥ÉÑ°ùdG ∫ƒNód G kó©à°ùe

.áª¡ŸG áHƒ©°U º¡cGQOEG ºZQ ,óf’Ég º°V

 Ωó≤dG Iôµd ∫hC’G õ```∏jh Öîàæe ≥```ãj

 ÜÉ°üŸG ,π«H åjQÉL ¬ª‚ IOƒY ‘

 ≥jôØdG IOÉ```«≤d ,‹É```◊G â```bƒdG ‘

 á«HhQhC’G äÉ«Ø°üàdG »```à¡LGƒe ∫ÓN

 ô¡°ûdG 2022 ô£b ∫É```jófƒŸ á∏gDƒŸG

.πÑ≤ŸG

 ,"AGô```ª◊G ÚfÉæàdG" ÜQó```e ∫É```bh

 :»Øë°U ô```“Dƒe ∫ÓN ,è```«H äôHhQ

 áHÉãÃ ¿Éfƒµà°S ¿É```JGQÉÑŸG ¿ÉJÉg"
 ‘ ,"Éæd á```Ñ°ùædÉH ¢```ShDƒc »```FÉ¡f

 ,Éµ«é∏Hh É«°ShQÓ«H »à¡LGƒŸ IQÉ°TEG

 ≈∏Y õ∏jh É```ª¡dÓN ¢ùaÉæàà°S »àdG

.»HhQhC’G ≥ë∏ŸG ¢Vƒÿ ó©≤e õéM

 å```dÉãdG  õ```côŸG  ‘ õ```∏jh  π```–h

 11 ó```«°UôH á```°ùeÉÿG á```YƒªéŸÉH

 ,∂«°ûàdG  ájQƒ¡ªL ó«°UQ ¢ùØf ,á£≤f

 •É≤f 5`H ó©àÑJh ,πbCG IGQÉÑe ™e øµd

 Ö∏ZC’G ‘ õéëà°S »àdG ,Éµ«é∏H øY

 ∫ÉM ,IöTÉÑe ∫ÉjófƒŸG ƒëf Égó©≤e

.á«°ùµY èFÉàf …CG çhóM ΩóY

 πµH ≈¶ëf ¿CG ó```jôf" :è«H ±É```°VCGh

 Gƒfƒµ«°S ™```«ª÷Gh ,QÉ```ÑµdG É```æ«ÑY’

 ÚJÉg á«ªgCÉH ¿ƒª∏©j º¡fC’ øjöVÉM

."Éª¡JQÉ°ùN ‘ ¿ƒÑZôj ’h ÚJGQÉÑŸG

 /ÈªàÑ°S òæe áHÉ°UEG øe π«H ÊÉ```©jh

 OƒLh Ωó```Y ºZQh ,»```°VÉŸG ∫ƒ```∏jCG

 ∫ÉjQ ÖY’ ¿CG ’EG ¬JOƒ©d Oó óYƒe

 ¬à∏µ°ûe øe ó«L πµ°ûH ≈aÉ©àj ójQóe

 ‹hódG ∞bƒàdÉH ≥ë∏j óbh ,á«∏°†©dG

.äÉÑîàæª∏d ΩOÉ≤dG

 ≈dEG áfƒ∏°TôH ó«©oJ áÄLÉØe Iƒ£N

óf’Ég ¥ÉÑ°S

 IOÉ«≤d π«H IOƒY »a ≥ãj õ∏jh ÜQóe

∫ÉjófƒªdG ƒëf ÖîàæªdG

 ÚÁô¨dG ÚH ∫hC’G ΩGó```°üdG ÜÎbG

 ,º°SƒŸG Gòg ójQóe ∫ÉjQh áfƒ∏°TôH

 ÖeÉc  Ö```©∏e  ¬æ°†àë«°S  …ò```dGh

 ∫hC’G øjöûJ /ô```HƒàcCG 24 Ωƒj ƒf

 ádƒ÷G äÉ```°ùaÉæe øª°V ,…QÉ```÷G

.ÊÉÑ°SE’G …QhódG øe IöTÉ©dG

 §≤a IGQÉÑe ≥```jôa πc ¢```Vƒî«°Sh

 ¿CG πÑb ,ƒ```µ«°SÓµdG πÑb É```é«∏dÉH

 ∫É£HCG …QhO ‘ iôNCG IGQÉÑe ÉÑ©∏j

.ÉHhQhCG

 äÉ```¡LGƒe ï```jQÉJ ¤EG IOƒ```©dÉHh

 áÑ≤M RÈJ ,Ú≤jôØdG ÚH ƒµ«°SÓµdG

 ƒfÉ«à°ùjôc  ,…Qƒ```£°SC’G  »```FÉæãdG

 Éª«°S ’ ,»°ù«e π```«fƒ«dh hódÉfhQ

 ¿CG ¿hO ∫hC’G ƒg ƒµ«°SÓµdG Gòg ¿CGh

.Ú≤jôØdG øª°V ÉªgÓc óLGƒàj

 ójQóe ∫É```jQ øY hó```dÉfhQ π```MQh

 »°ù«e ô```¶àæ«d ,äGƒ```æ°S 3 π```Ñb

 √ôKCG »Ø≤àd »°VÉŸG ∞```«°üdG ≈àM

 ¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH ¤EG ΩÉª°†f’ÉH

.ôM ∫É≤àfG á≤Ø°U ‘

 ábQÉØdG äÉ¶ë∏dG Rô```HCG ¢Vô©à°ùfh

 ,ƒµ«°SÓµdÉH ÚJQƒ£°SC’G ïjQÉJ ‘

:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh

 AÉL ƒµ«°SÓµdG ‘ »```°ù«e Qƒ```¡X

 4`H É«fÉÑ°SEG ¤EG hódÉfhQ ∫ƒ°Uh πÑb

 ≈∏Y çƒZÈdG ¢ù∏L å«M ,äGƒ```æ°S

 IGQÉÑe ∫ÓN É°SQÉÑdG A’ó```H óYÉ≤e

 Éé«∏dG øe 12`dG  ádƒ÷ÉH Ú≤jôØdG

.2005-2004 º°SƒÃ

 »```îjQÉàdG  ±Gó```¡dG  ∑QÉ```°ûj  ⁄h

 πLCÉà«d ,IGQÉÑŸG ∂```∏J ‘ É°SQÉÑ∏d

 ,‹É```àdG º```°SƒŸG ≈```àM √Qƒ```¡X

 øjöûJ /Èªaƒf 19 Ωƒj ójóëàdÉHh

 ƒLÉ«àfÉ°S Ö©∏e ≈∏Y 2005 ÊÉãdG

.ƒ«HÉfôH

 ≥jôØdG Rƒ```a äó¡°T IGQÉ```ÑŸG ∂∏J

 √QGO ô≤Y ‘ ¬ÁôZ ≈∏Y ÊƒdÉàµdG

  ‘ »°ù«e í```‚ ,OQ ¿hO á```«KÓãH

 ±ó¡dG áYÉæ°U È```Y É¡H ácQÉ°ûŸG

 ,ƒàjEG π```jƒeÉ°U ÊhÒ```eÉµ∏d ∫hC’G

 ∫hCG ‘ ¬àª°üH ™```°Vh ‘ íéæ«d

.Qƒ¡X

 á¡LGƒe ¬```d ≥Ñ°ùa ,hó```dÉfhQ É```eCG

 ≥jôØdG ¤EG ¬```dÉ≤àfG πÑb É```°SQÉÑdG

 ¤hC’G ¬àÑ≤M ∫Ó```N ∂dPh ,»µ∏ŸG

.2008 ΩÉY óàjÉfƒj Î°ù°ûfÉe ™e

 π```é°S ó```≤a ,ƒ```µ«°SÓµdG ‘ É```eCG

 IGQÉÑe ‘ ∫hC’G √Qƒ```¡X z¿hódG{

 ‘ ,ƒf Ö```eÉc Ö```©∏Ã Ú```Áô¨dG

 /Èªaƒf  ø```e  øjöû©dGh  ™```°SÉàdG

.2009 ÊÉãdG øjöûJ

 ∫ÉjôdG IQÉ°ùN IGQÉÑŸG ∂∏J äó¡°Th

 ¬∏é°S ,OQ ¿hO ±ó¡H ¬°VQCG êQÉ```N

 ∫hCG  »¡àæ«d  ,¢ûà«aƒª«gGôHEG  ¿ÉJ’R

 IQƒ£°SC’G ∑Î```j ¿CG ¿hO ƒ```µ«°SÓc

.¬àª°üH ‹É¨JÈdG

 ΩÉeCG »Øjó¡àdG ¬∏é°S »°ù«e íààaG

 ,áæµ‡ á≤jôW π```°†aCÉH »éæjÒŸG

 √Qƒ¡X ‘ ∫hC’G ¬```aóg ¿hO å«M

-2006 º°SƒÃ ,ƒµ«°SÓµdÉH ÊÉãdG

.2007

 áfƒ∏°TôH OÉc ,ƒf ÖeÉc Ö©∏e ≈∏Yh

 ,¬∏≤©e ‘ IQÉ°ùÿG º©W ¥hòàj ¿CG

 √ò≤fCG ,∑Gò```fBG ÜÉ```°ûdG ¬ÑY’ ø```µd

 äógCG ,z∂jôJÉg{ á«KÓK π```«é°ùàH

.(3-3) ∫OÉ©àdG á£≤f ¬≤jôa

 ≈àM ô¶àfG ó≤a ,∫É```¨JÈdG øHG ÉeCG

 ¬°ùëf öùµd ¬d ™```HGôdG ƒµ«°SÓµdG

 ¬aóg RGôMEG È```Y ÉfGôLƒ∏ÑdG ΩÉ```eCG

 IGQÉ```Ñe ∫Ó```N ,¬```cÉÑ°T ‘ ∫hC’G

 Ö©∏Ã Éé«∏dG ‘ É```ª¡æ«H â©ªL

-2010 º```°SƒÃ ∂dPh ,ƒ```«HÉfÈdG

-1)  É°†jCG  ∫OÉ©àdÉH â¡àfGh 2011

.(1

 ƒµ«°SÓµdG ‘ ÒNC’G hódÉfhQ Qƒ¡X

 ,áfƒ∏°TôH ΩÉeCG ¬d áª°üH ôNBG πªM

 Ö©∏Ã ¿É≤jôØdG ≈≤àdG Éªæ«M ∂dPh

.2018-2017 º°SƒÃ ƒf ÖeÉc

 hódÉfhQ ìÉ```‚ äó```¡°T IGQÉ```ÑŸG

 •ƒ°ûdG  ∫Ó```N ±óg π```«é°ùJ ‘

 ¢```Vô©J »```àdG á```¶ë∏dG ‘ ,∫hC’G

 ÚH ∫óÑ oà°SG ºK øeh áHÉ°UEÓd É¡«a

 ÒNC’G  √Qƒ```¡X  ¿hó«d  ,Ú```Wƒ°ûdG

.π«é°ùàdG ó©H ¬e’BG §°Sh

 ±GógCG ôNBG ¿CG ‘ á```bQÉØŸG øªµJh

 É°†jCG AÉ```L ƒµ«°SÓµdG ‘ »```°ù«e

 ≥jôØdG ó°V ¿hódG äÉjQÉÑe ôNBG ‘

 çƒZÈdG π```é°S å«M ,Êƒ```dÉàµdG

 •ƒ°ûdG π¡à°ùe ‘ É```°SQÉÑ∏d Éaóg

.hódÉfhQ êhôN ó©H ÊÉãdG

 IóŸ áfƒ∏°TôH ™e √QGô```ªà°SG ºZQh

 ¬ÁôZ π«MQ ó©H iô```NCG äGƒæ°S 3

 ™£à°ùj ⁄ »°ù«e ¿CG ’EG ,‹É```¨JÈdG

 áaÉc ‘ ó```jQóe ∫É```jQ ∑ÉÑ°T õ```g

 É¡°VÉN »àdG ƒµ«°SÓµdG äÉ```¡LGƒe

.hódÉfhQ π«MQ òæe ¿É≤jôØdG

 ôNBG ‘ π«é°ùàdG ‘ »°ù«e π°ûah

 Éªc ,Éé«∏dÉH ƒµ«°SÓc äÉ```jQÉÑe 4

 ¢SCÉµH Úà¡LGƒe ôNBG ‘ ∫É◊G ƒg

 âØbƒJ ¬aGógCG áæ«cÉe ¿CÉch ,∂```∏ŸG

 äÉ¡LGƒe 6 ô```NBG ‘ ¿GQhó```dG øY

.ºFGódG ¬ÁôZ π«MQ OôéÃ

 Qƒ¡¶dG »```°†≤æŸG º°SƒŸG ó```¡°Th

 ,ƒ```µ«°SÓµdG ‘ »```°ù«Ÿ Ò```NC’G

 ¿É°ù«f /πjôHCG 10 Ωƒ```j ójóëàdÉHh

-1) É°SQÉÑdG öùN Éªæ«M ,»°VÉŸG

 ¿hO ,ƒfÉØ«à°S …O hójôØdCG Ö©∏Ã (2

 »æ«àæLQC’G  IQƒ£°SC’G  ¬«a ∑Îj ¿CG

 3 ôNBG ‘ OÉ```àYG É```ªc á```ª°üH …CG

.äGƒæ°S

 hódÉfhQ ïjQÉJ »a ábQÉa äÉ¶ëd

ƒµ«°SÓµdÉH »°ù«eh

 ¿É°S ¢ùjQÉH ™aGóe ,¢SƒeGQ ƒ«LÒ°S äÉH

 ¤hC’G ¬àcQÉ°ûe π«é°ùàd G kõgÉL ,¿ÉeÒL

.»°ùfôØdG ≥jôØdG ™e

 ,¢SƒeGQ ¿CG ¿ÉjõjQÉH ƒ```d áØ«ë°U äôcPh

 ƒJÉcÒŸG ‘ ¢```ùjQÉH ¤EG º```°†fG …ò```dG

 áªFÉb ‘ Qƒ¡¶∏d G kõgÉL ¿ƒµj ób ,»°VÉŸG

 á©ª÷G Ωƒj ,¬«‚BG IGQÉÑe ¢Vƒÿ ≥jôØdG

.»°ùfôØdG …QhódG ‘ ,πÑ≤ŸG

 øe ójó©dG ó```≤àØ«°S ¢ùjQÉH ¿CG â```aÉ°VCGh

 πãe á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG ‘ Ú«dhódG ¬«ÑY’

 ,¢Sƒ«æ«cQÉe ,É```jQÉe …O ,QÉ```ª«f ,»°ù«e

 ™e º¡WÉÑJQ’ ¢```SÉaÉf Qƒ∏«ch ¢```ùjójQÉH

 äÉYÉ°ùdG ∫ÓN äÉjQÉÑÃ ºgOÓH äÉÑîàæe

 äÉ«Ø°üàdG ‘ ,á©ª÷G ìÉ```Ñ°U øe ¤hC’G

.∫Éjófƒª∏d á∏gDƒŸG

 ¿É°ùd »æØdG ô```jóª∏d øµÁ Gòd{ äQÉ```°TCGh

 AÉYóà°SG  ,ƒæ«à«cƒH  ƒ```«°ùjQhÉe  ,¿ÉeÒL

 ¤EG ΩÉª°†fÓd äÉ```fÒH ¿Gƒ```Nh ¢```SƒeGQ

.záHÉ°UE’G øe »FÉæãdG OÉY å«M ,¬≤jôa

 ¢ü«ª≤dÉH IGQÉÑe …CG ‘ ¢SƒeGQ ∑QÉ°ûj ⁄h

 ∫ÉjQ øe É keOÉb ¬```eÉª°†fG òæe »```°ùjQÉÑdG

 ,¥É°ùdG ‘ á«∏°†Y á```HÉ°UEG ÖÑ°ùH ójQóe

 πeÉc ΩÉY øe ÌcCG òæe äÉfÒH Ö«¨j Éªæ«H

.»Ñ«∏°üdG •ÉHôdG ‘ ™£≤H ¬àHÉ°UE’

 ,hÒehQ ƒ```«LÒ°S »```æ«àæLQC’G OÉ```Y

 ,óàjÉfƒj  Î°ù°ûfÉŸ ≥```HÉ°ùdG  ¢SQÉ◊G

 ,»ª°SQ πµ```°ûH ‹É£jE’G …Qhó```dG  ¤EG

.AÉKÓãdG Ωƒ«dG

 ‹É£jE’G …Qhó```dG  ‘ hÒ```ehQ Ö©dh

 ÉjQhóÑeÉ°S ≥jôa ±ƒØ°U øª°V É≤HÉ°S

 71 ¬©e ¢VÉNh ,2015 ≈àM 2011 øe

 á«∏ëŸG ä’ƒ£ÑdG ∞```∏à ‘ IGQÉÑe

.ájQÉ≤dGh

 ≈∏Y ‹É£jE’G  É```jõ«æ«a …OÉ```f Öàch

 »YÉªàL’G π```°UGƒàdG ™bƒÃ ¬```HÉ°ùM

 (¢SQÉ◊G)"  :AÉ```KÓãdG   ¢```ùeCG"ÎjƒJ"
 á≤Ø°U ‘ Éæ«dEG π°Uh hÒehQ ƒ«LÒ°S

."á«fÉ›
 ÉeÉY 34 `dG Ö```MÉ°U hÒehQ" :™HÉJh

 äÉjQÉÑŸG ‘ ácQÉ°ûe ¢SGô◊G ÌcCG ó©j

 óbh ,ÚàæLQC’G Ö```îàæe ™e á```«dhódG

 ‘ óàjÉfƒj Î```°ù°ûfÉe …OÉ```æd Ö```©d

 AÉ¡àfG ≈àM "á«°VÉŸG 6 ````dG º°SGƒŸG

.»°VÉŸG ∞«°üdG ‘ √ó≤Y

 hÒehQ ¢VÉN ‹hódG iƒ```à°ùŸG ≈∏Yh

 ÚàæLQC’G Öîàæe ™e á«dhO IGQÉÑe 96

 ∫ƒ∏jCG /ÈªàÑ°S ‘ ∫hC’G √Qƒ```¡X òæe

 ¬d ácQÉ°ûe ôNBG äAÉ```L Éªæ«H ,2009

.2018 ∫hC’G øjöûJ /ôHƒàcCG ‘

 ¬JÒ°ùe CGóH hÒ```ehQ ¿CG ôcòdÉH ô```jóL

 è```æ«°SGQ  …OÉ```f  ‘  á```«aGÎM’G

 ¬àHôŒ âfÉch ,2006 ΩÉY »æ«àæLQC’G

 QÉ```eÉµdCG …OÉ```f ‘ ¤hC’G á```«HhQhC’G

.‹ÉàdG ΩÉ©dG ‘ …óædƒ¡dG

»dÉ£jE’G …QhódG ≈dEG Oƒ©j hô«ehQ ƒ«Lô«°S

∫ƒHôØ«d QGOGQ ≈dEG Oƒ©j ƒ«æ«Jƒc

 ,ƒ«æ«Jƒc Ö```«∏«a »∏jRGÈdG OÉ```Y

 QGOGQ ¤EG ,áfƒ∏°TôH ÜÉ```©dCG ™fÉ°U

.‹É◊G º°SƒŸG ∫ÓN ∫ƒHôØ«d

 "ƒà«‚Ò°ûdG"  è```eÉfÈd  É``` k≤ahh

 ¢ù«FQ ,ÉJQƒH’ ¿GƒN ¿EÉa ,ÊÉÑ°SE’G

 øe ¢ü∏îàdG ‘ ÖZôj ,á```fƒ∏°TôH

 …ƒà°ûdG  ƒ```JÉcÒŸG  ‘ ƒ```«æ«Jƒc

.πÑ≤ŸG

 ¿CG ¤EG ÊÉÑ°SE’G è```eÉfÈdG QÉ```°TCGh

 ¬ÑY’ IOÉ```©à°SÉH ºà¡e ∫ƒ```HôØ«d

 ¿ƒfÉc /ôjÉæj ô```¡°T ‘ »∏jRGÈdG

πÑ≤ŸG m¿ÉK

 iƒ°S ΩÈ```j ⁄ ∫ƒHôØ«d ¿CG ô```còj

 ƒJÉcÒŸG ∫ÓN §≤a IóMGh á≤Ø°U

 ¤EG CÉé∏j ób Gòd ,»°VÉŸG »```Ø«°üdG

.AÉà°ûdG ‘ ÚÑYÓdG øe ójõŸG º°V

 øe Ró```jôdG ™e ƒ```«æ«Jƒc Ö```©dh

 ÎfEG ø```e É``` keOÉb ,2018 ¤EG 2013

 áfƒ∏°TôH ¤EG π≤àæj ¿CG πÑb ,¿Ó«e

 áaÉ°VE’ÉH ,hQƒj ¿ƒ«∏e 120 Ò```¶f

.É kfƒ«∏e 40 áª«≤H äGÒ¨àe ¤EG

 øe º°SƒŸG Gòg á```fƒ∏°TôH ÊÉ©jh

 ‘ ÖZôj Gòd ,IÒÑc ájOÉ°üàbG áeRCG

 π«∏≤àd ÚÑY’ Ió```Y øe ¢ü∏îàdG

.ÖJGhôdG IQƒJÉa

¿ÉHÉ«dG ΩÉeCG É«dGôà°SCG πà≤J á≤jó°üdG ¿Gô«ædG
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