
دبي-وام:

الشــيخ محمد بن  الســمو   زار صاحــب 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يوم 
الخميس جناحي المغرب والمملكة المتحدة 
2020 دبي وذلك في  في معرض إكســبو 
من  جانب  تفقد  على  ســموه  حرص  إطار 

أجنحة الدول المشاركة في الحدث العالمي 
العقول  تواصل  تحت شعار"  المقام  الكبير 
وصنع المستقبل" والذي يضم بين جنباته 
أجنحة 192 دولة إضافة إلى مشاركة أهم 
الدولية  والهيئات  والمنظمات  المؤسسات 
المبتكريــن والمبدعين من مختلف  ونخب 

أنحاء العالم.

اأبوظبي-وام:

آل نهيان  الشــيخ خليفة بن زايد  السمو  بعث صاحب 
الله" برقيــة تهنئة إلى أخيه  رئيس الدولــة "حفظه 
صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان 
51 المجيد. الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 

  كما بعث صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي "رعاه الله" وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد األعلى 
صاحب  إلى  مماثلتين  تهنئة  برقيتي  المسلحة  للقوات 

الجاللة السلطان هيثم بن طارق.

الخرطوم-وكاالت:

يوم  الرسمية  الســودانية  األنباء  وكالة  ذكرت   
تدريجيا في  تعود  اإلنترنت  أن خدمات  الخميس 

البالد.
وقال بعض مستخدمي الهواتف المحمولة إنهم 

تمكنوا من االتصال باإلنترنت.
وتتعــرض خدمــات اإلنترنــت في الســودان 
أي  قبيــل  متفــرق  نحــو  علــى  لالضطــراب 
احتجاجــات مزمعــة منــذ أن أطــاح الجيش 
بالحكومة االنتقالية في أكتوبر تشــرين األول. 
ودعا نشطاء في السودان يوم الخميس لتصعيد 
الذي وقع  العسكري  االنقالب  االحتجاجات على 
الشــهر الماضي، وذلك بعد يوم من أعنف حملة 
المطالبين  المتظاهرين  علــى  حينها  من  أمنية 

بعودة الحكومة المدنية.
ومن شــأن ذلك أن يزيد من الهــوة بين القادة 
 25 العســكريين الذيــن انتزعوا الســلطة في 
أكتوبر تشــرين األول وحركة احتجاجية كبيرة 
التي  الشعبية  االنتفاضة  منذ  الشوارع  إلى  تنزل 

.2019 أطاحت بالرئيس عمر البشير عام 

دبي-وام:

طلبات  تبلغ  أن  »إيربــاص«  شــركة  توقعت   
 3020 شــركات الطيران في الشرق األوسط 
عام  بحلول  والبضائــع  الركاب  لنقــل  طائرة 
 3210 إلى  2040 ما يرفع إجمالي األسطول 
المكون   2019 بأسطول عام  طائرات مقارنة 

1300 طائرة. من 
حول  تقريرها  فــي   - »إيرباص«  وأوضحــت 
2021« الذي  العالمية لعام  »توقعات األسواق 
كشــفت عنه في معرض دبي للطيران 2021 
- أن أســطول المنطقة ســيتحول خالل هذه 
الفترة نحو أنــواع الجيل الجديد من الطائرات 
 A320neo وعائلــة   A220 طــراز  مــن 
إلى تحّســن  و330neo وA350 مما يؤدي 
انبعاثات الكربون  كبير في الكفاءة وانخفاض 

لكل رحلة مسافر.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م
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بيروت-)د ب اأ(:

 أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بســام مولوي، 
بعد  العماد ميشــال عون  الجمهورية  لقائه رئيس  بعد 
ظهر يــوم الخميس، أن التحضيرات للعملية االنتخابية 

تتم في موعدها.
الوزير  الخميــس  الرئيس عــون بعد ظهر  واســتقبل 
بها  تقوم  التي  التحضيرات  علــى  منه  »واطلع  مولوي 
وزارة الداخلية إلجراء االنتخابات النيابية في موعدها، 
وعلى أســباب ونتائج الحرائق في عــدد من المناطق 
الملفات األمنية«، بحسب  الى عدد من  اللبنانية، إضافة 

بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال الوزير مولوي بعد اللقاء »كل التحضيرات للعملية 
صعيد  على  أو  الخارجية،  وزارة  في  ســواء  االنتخابية 
تتم في  الخارج،  الدبلوماسية في  البعثات  التسجيل في 

موعدها، ونحن ملتزمون بالمواعيد«.

بغداد-)د ب اأ(:

 دعــا رؤســاء كل مــن الجمهوريــة والحكومة 
ومجلــس القضاء فــي العراق يــوم الخميس إلى 
حسم الشكاوى والطعون االنتخابية وفق القانون، 
المتعلقة  المسائل  معالجة  في  أساسا  ذلك  واعتبار 
البالد  التي جرت في  البرلمانية  العامة  باالنتخابات 
الشــهر الماضي. وأكد المشــاركون في االجتماع 
الــذي حضره كل من الرئيس العراقي برهم صالح 
ورئيس  الكاظمــي  مصطفى  الحكومــة  ورئيس 
تعزيز  زيدان ضرورة  فائق  األعلى   القضاء  مجلس 

األمن واالستقرار والسلم األهلي والمجتمعي، 
بحسب بيان للرئاسة العراقية.

كما أكدوا على توحيد الصفوف والحوار والتالقي، 
بالسياقات  وااللتزام  الديمقراطي  المسار  وحماية 
القانونية والدســتورية، وتعاضد الجهود من أجل 
األوضاع  وتحســين  المواطنين  تطلعــات  تلبيــة 

المعيشّية والخدمية.

لالنتخابــات  التح�ضيــرات  لبنــان: 
النيابية تتم في موعدها

»اإيربا�ــص« تتوقع ت�ضــليم 3020 طائرة 
جديــدة ل�ضــركات الطيــران فــي ال�ضــرق 

االأو�ضط بحلول 2040

الرئا�ضــات العراقية تدعو لح�ضــم 
طعون االنتخابات وفق القانون

الرئي�ص التون�ضي يعكف على و�ضع جدول زمني الإ�ضالح 
النظام ال�ضيا�ضي

اإ�ضــرائيل تتهــم عامالً بمنزل وزيــر الدفاع 
بالتج�ض�ص ل�ضالح اإيران

»»طالع ص 2«

الخميس  يوم  التونسي قيس سعيد  الرئيس  تونس-وكاالت:  قال 
إنــه يعمل على وضع جــدول زمني إلصالح النظام السياســي، 
في محاولــة فيما يبدو لتهدئة المعارضــة المتنامية في الداخل 

والخارج منذ استئثاره بأغلب السلطة قبل أربعة أشهر.
لكن ســعيد لم يعلن أي موعد محدد، بينما يواجه ضغوًطا قوية 
إلعــالن خارطة طريــق واضحة وإنهاء اإلجراءات االســتثنائية 
والعودة إلى المســار الديمقراطي. واســتحوذ سعيد على جميع 
البرلمان وأقال  الســلطات تقريبا في يوليو تموز وأوقف عمــل 
باالنقــالب قبل تنصيب  الحكومة في خطــوة وصفها منتقدوه 

رئيس وزراء جديد واإلعالن عن قدرته على الحكم بمرسوم.

القدس-وكاالت:
 اتهمت إسرائيل عضوا في طاقم إدارة شؤون منزل وزير الدفاع 
بيني جانتس بالتجســس، وقالت يوم الخميس إنه عرض على 

"شخص مرتبط بإيران" أن يتجسس لصالحه على جانتس.
المشــتبه به  إن  بيان  العام )الشــاباك( في  وقال جهاز األمن 
تواصل مع الشخص، الذي لم يذكر اسمه، عبر وسائل التواصل 
االجتماعي. وأضــاف أنه قدم صورا الُتقطت في المنزل كدليل 
برامج خبيثة  تثبيت  تقديم معلومات، واقترح  قدرته على  على 

على كمبيوتر جانتس.

اأبوظبي-وام:

الكبير  الشيخ زايد   نّظم مركز جامع 
خطوط   – فنيــة  مالمح  »معــرض 
احتفاًء  ملهمــة«  ومعالــم  أنيقــة 
الذي  اإلســالمي  للفن  الدولي  باليوم 
للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  أعلنته 
يوم   « اليونسكو   « والثقافة  والعلوم 

18 نوفمبر من كل عام بهدف صون 
اإلسالمية  الحضارة  موروث  وإحياء 

من الفنون.
الدكتور  سعادة  قال  اإلطار  هذا  وفي 
يوســف العبيدلي، مديــر عام مركز 
»يأتي  الكبيــر:  زايد  الشــيخ  جامع 
تنظيــم المركــز للمعــرض بهــذه 

المناسبة

اأبوظبي-وام:

االتحاديــة  »الهيئــة  احتفلــت   
للهويــة والجنســية والجمارك و 
أمــن المنافــذ » باليــوم الوطني 
عمان  لسلطنة  والخمسين  الواحد 
الشركاء  بمشاركة  امس  الشقيقة 

االســتراتيجيين في المنافذ البرية 
والبحرية والجوية.

وبهذه المناســبة قال خليفة حمد 
الشامســي من الهيئــة االتحادية 
وأمن  والجمارك  والجنسية  للهوية 
المشاركة في  المنافذ: » يســعدنا 
اليــوم الوطنــي لســلطنة عمان 

الشــقيقة، مــن خــالل احتفالية 
البرية الستقبال  المنافذ  شــهدتها 
إخواننــا العمانيين بفرحة تعكس 
األخوية  العالقات  واقع  و تجســد 
تربط  التــي  والعميقــة  الطيبــة 

الشعبين، 
»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

»طالع ص 3«
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
0.14  8,349.24 8,337.683,265.140.10 3,261.66

»تتمة ص 88««

»»تتمة ص 88  و طالع ص ٣««

مركز جامع ال�شيخ زايد الكبير ينظم 
معر�ض »معالم ملهمة«

اأدي�ص اأبابا-وام:

ذراعها  عبــر  اإلمــارات  دولة  واصلــت   
اإلنســانية هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، 
للمتأثرين  اإلغاثيــة  المســاعدات  تقديم 
مــن األوضــاع اإلنســانية فــي أثيوبيا، 
أبابا  أديس  العاصمــة  إلــى  وصلت  حيث 
اإلماراتية  المســاعدات  شحنة جديدة من 
الغذائية  المواد  من  كبيرة  كميات  تضمنت 
آالف  منها  تســتفيد  المتنوعة،  والمالبس 

األســر النازحة والمتضــررة في عدد من 
األقاليم. وأكد سعادة الدكتور محمد عتيق 
الهالل األحمر  العام لهيئة  الفالحي األمين 
اإلماراتي، أن هذه الشحنة من المساعدات 
التي  اإلنســانية  للمبادرات  امتــدادا  تأتي 
بناء  أثيوبيــا،  في  الدولــة  بها  تضطلــع 
تعيشــها  التي  الظروف  مقتضيــات  على 
األســر االثيوبية المتضــررة من األحداث 
التي تشــــهدها بالدهم، خاصة النســاء 

واألطفال ..

اأبوظبي-وام:

 هنأت ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيســة 
اإلتحاد النســائي العام الرئيســة األعلى لمؤسســة 
لألمومة  األعلى  المجلس  رئيســة  األســرية  التنمية 
والطفولــة »أم اإلمارات« الســيدة عهد بنت عبدالله 
البوســعيدية، حرم جاللة الســلطان هيثم بن طارق 
 51 الـ  الوطنــي  اليوم  بمناســبة  عمان،  ســلطان 

لسلطنة عمان الشقيقة.

الإمارات توا�شل اإغاثة المتاأثرين من الأو�شاع 
الإن�شانية في اأثيوبيا

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ 
�شلطنة عمان 

ال�ضودان: خدمة االإنترنت 
تعود تدريجياً و�ضط 

دعوات للت�ضعيد

رئي�سرئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون �سلطان عمان  الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون �سلطان عمان باليوم الوطني وملك المغرب باال�ستقاللباليوم الوطني وملك المغرب باال�ستقالل

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

دبي-وام:

 زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة يوم الخميس معرض دبي 
للطيران 2021 في ختام دورته الســابعة 

عشرة.
وتجول ســموه - يرافقه ســمو الشــيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
عدد  في   - الرئاسة  شــؤون  وزير  الوزراء 
من المنصات الوطنية واألجنبية المشاركة 
للعرض  المخصصة  الخارجية  والمساحات 
مع  الحديث  أطــراف  ســموه  وتبــادل   ..
المشــاركين حول أبــرز ابتكاراتهم وآخر 

التطورات في عالم صناعة الطيران.

محمدمحمد بن را�سد يزور جناحي المغرب والمملكة  بن را�سد يزور جناحي المغرب والمملكة 
المتحدة في اإك�سبو المتحدة في اإك�سبو دبيدبي

محمد بن زايد يزور معر�س دبي للطيران محمد بن زايد يزور معر�س دبي للطيران 

اأبوظبي-وام:

 أعلنت شــركة مبادلة لالستثمار »مبادلة« 
التي تدير محفظة من األصول االستثمارية 
243 مليار دوالر..  العالمية تبلــغ قيمتها 
المملوكة  كابيتــال،  مبادلــة  شــركة  أن 
بالكامل لها، قد بدأت العمل رسمياً كشركة 
األصول  إدارة  في  متخصصة  بذاتها  قائمة 
ضمن قطاع االستثمارات غير التقليدية في 

مبادلة.
وكانــت مبادلــة كابيتال قد أنشــئت عام 
العقد  خالل  كبيراً  توسعاً  وشهدت   2011
الماضــي حيث تدير حاليــاً مجموعة من 
األصول تقــدر قيمتها بأكثر من 15 مليار 
على  تزيد  استثمارات  منها  أمريكي،  دوالر 
 50 من  أكثر  عن  نيابــة  دوالر  مليارات   9

مؤسسة استثمارية.

»مبادلة كابيتال« تبداأ العمل ر�ش��ميًا �شركة متخ�ش�شة 
في اإدارة الأ�شول

»تتمة ص 88««

منافذ الدولة تحتفل باليوم الوطني العماني
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 iôcP áÑ°SÉæÃ ∂dPh á≤«≤°ûdG á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG

 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

 ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH

.¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG

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

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

 óªfi ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG áÄæ¡J á«bôH

 ∂dPh á≤«≤°ûdG á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG ∂∏e ¢SOÉ°ùdG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcòH áÑ°SÉæÃ

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 ó°TGQ øH öUÉf ï«°ûdG ƒª°Sh ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 áÄæ¡J »à«bôH ¿ÉªéY ºcÉM ÖFÉf »ª«©ædG

 óªfi  ∂∏ŸG  ádÓ÷G  ÖMÉ°U  ¤EG  Úà∏KÉ‡

.¢SOÉ°ùdG

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

 øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y Ó©ŸG

 óªfi ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG áÄæ¡J á«bôH

 ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG ∂∏e ¢SOÉ°ùdG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæÃ

 ó°TGQ øH Oƒ©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 á∏KÉ‡ áÄæ¡J á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h Ó©ŸG

.¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 áÄæ¡J á«bôH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ  ¢ùàØ«d  ¢ù«∏ZG  áeÉîa  ¤EG

.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ ∂dPh É«ØJ’

 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

.¢ùàØ«d ¢ù«∏ZG

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

 øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh Ωƒàµe ∫BG

 ¤EG  Úà∏KÉ‡  áÄæ¡J  »à«bôH  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR

 AGQRh ¢ù«FQ ¢ûæjhÉc ¢ùfÉ«°ûjôc RQƒJQG ‹É©e

.É«ØJ’ ájQƒ¡ªL

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

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

 óªfi øH ô≤°U áæjóÃ √ƒª°S öüb ‘ ,áª«ÿG

 ƒ°†©dG ,º∏Y QÉjô¡°T óªfi ‹É©e ,¢ù«ªÿG Ωƒj

 ‘ á«LQÉÿG ¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh ÊÉŸÈdG

 IOÉ©°S Qƒ°†ëH ,á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL

 ¢ûjOÓéæH ájQƒ¡ªL ÒØ°S ôØ©L ƒHCG óªfi

.Éª¡d ≥aGôŸG óaƒdGh ,ádhódG iód á«Ñ©°ûdG

 ,áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÖMQh

 ∫ƒM  åjOÉMC’G  ¬©e  ∫OÉÑJh  ,ôjRƒdG  ‹É©Ã

 ábGó°üdG äÉbÓY ó«WƒJh ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG õjõ©J

.ó©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH

 ,º∏Y  QÉjô¡°T  óªfi ‹É©e ÜôYCG  ¬à¡L øe

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh  √ôµ°T  ≠dÉH  øY

 ø°ùMh áaÉ«°†dG Ωôc ≈∏Y ,áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM

 »àdG AÉªædGh Qƒ£àdG IÒ°ùÃ OÉ°TCGh ,∫ÉÑ≤à°S’G

 ™«ªL ‘ äGQÉeE’G ádhOh áª«ÿG ¢SCGQ Égó¡°ûJ

.ä’ÉéŸG

:ΩGh-IÒéØdG
   

 ‹h »böûdG óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 ±QÉ©ŸGh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG áq«ªgCG IÒéØdG ó¡Y

 º¡°ùJh ,äÉ©ªàéŸÉH ¢†¡æJ »àdG á«Ø°ù∏ØdG

 ∫ÓN øe ôNB’G √ÉŒ ÊÉ°ùfE’G »YƒdG ™aQ ‘

 QÉµaC’G ójóŒ ≈∏Y G kOqó°ûe ,É¡FOÉÑeh áØ°ù∏ØdG

 ,Üƒ©°û∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉMƒª£dG ºYóJ »àdG

 ,ájQÉ°†◊G á°†¡ædG IÒ°ùe ôjƒ£J ‘ º¡°ùJh

.⁄É©dG ≥WÉæeh ádhó∏d á∏eÉ°ûdG á«ªæàdGh

 IÒéØdG ô“Dƒe √qƒª°S ìÉààaG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ¢Sóæ¡ŸG  ï«°ûdG  ¬≤aGôj  ,áØ°ù∏Ø∏d  ‹hódG

 ΩÉY ôjóe »böûdG ∞«°S øH óªM øH óªfi

 ï«°ûdGh ,IÒéØdÉH á«fhÎµdE’G áeƒµ◊G IôFGO

 OÉ–G ¢ù«FQ »böûdG ∞«°S øH óªM øH ˆGóÑY

 ,á«fóÑdG  ábÉ«∏dGh  ΩÉ°ùLC’G  AÉæÑd  äGQÉeE’G

 ‘É≤ãdG  QÉ°ûà°ùŸG áÑ«°ùf QƒfCG  »cR ‹É©eh

 ≈∏YC’G ¢ù«FôdG ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

 …òdGh  ,IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  á©eÉ÷

 ∫ÓN IÒéØdÉH ôëÑdG ™éàæeh ¥óæa ‘ ΩÉ≤j

.…QÉ÷G Èªaƒf 19 ¤EG 18 øe IÎØdG

 øe{  QÉ©°T  â–  ó≤©æŸG  ô“DƒŸG  ¢ûbÉæjh

 áÑîf  ¬«a  ∑QÉ°ûjh  ,zá∏µ°ûŸG  ¤EG  ∫GDƒ°ùdG

 øe ôµØdGh áØ°ù∏ØdG ∫É› ‘ ÚKqóëàŸG øe

 áØ°ù∏ØdG ´ƒ°Vƒe ,»Hô©dG øWƒdG ∫hO ∞∏àfl

 IÉ«M  ‘  ájƒ«◊G  ÖfGƒ÷G  ≈∏Y  ÉgÒKCÉJh

 ,ájƒ¡dGh  º«∏©àdGh  »YƒdG  ∫É›  ‘  OGôaC’G

 ¢SÉ«bh  ,É¡àHƒLCGh  á«aô©ŸG  á∏Ä°SC’G  ìôWh

.ÒµØàdG ájôM ≈∏Y ÉgÒKCÉJ ióe

 ÈY áØ°ù∏ØdG ïjQÉJ øY Qqƒ°ü oe º∏«a ¢VôY ”h

 á«Hô©dG á«Ø°ù∏ØdG äÉ«°üî°ûdG RôHCGh ,Qƒ°ü©dG

 º«gÉØe ‘ äôqKCG  »àdG  º¡JGRÉ‚EGh  á«Hô¨dGh

.ïjQÉàdG ióe ≈∏Y á«Ø°ù∏ØdGh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG

 ±ƒ«°†dG  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  Ωqôch

 ‘  ºgQhóH  Gkó«°û oe  ,ô“DƒŸG  ‘  ÚKóëàŸG

 Éªc ,¬JÉ«dÉ©ah ¬JÉ°ù∏L AGôKEGh áaô©ŸG Ëó≤J

 â«ÑH ¢UÉÿG ÊhÎµdE’G ™bƒŸG √qƒª°S ≥∏WCG

.áØ°ù∏ØdG

 záØ°ù∏ØdG â«H{ ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG Ωqób ,ºgQhóH

 ó¡Y  ‹h  ƒª°ùd  kájQÉcòJ  kájóg  IÒéØdÉH

 ¬ªYOh ,ô“Dƒª∏d √ƒª°S ájÉYôd kGôjó≤J IÒéØdG

 º«b  Rõ©J  »àdG  IOóéàŸG  QÉµaCÓd  π°UGƒàŸG

 ‘  É¡î«°SôJ  ≈∏Y  ¢Uô–h  áaÉ≤ãdGh  ôµØdG

.™ªàéŸG

 ôjóe  »ªMõdG  ⁄É°S  IOÉ©°S  ô“DƒŸG  ö†M

 øe  OóYh  ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  Öàµe

 øe  l™ªLh  ,IÒéØdG  ‘ AGQóŸGh  ÚdhDƒ°ùŸG

.±ƒ«°†dGh ÚØ≤ãŸGh Ú«eÓYE’G

:ΩGh-»HO

 ádhódG ôjRh …OQGƒÑdG óªMCG øH óªfi ‹É©e ΩÉb 

 ¢Vô©e ‘ ¢ù«ªÿG Ωƒj ádƒéH ´ÉaódG ¿hDƒ°ûd

 áëæLCG øe GOóY É¡dÓN QGR ,2021 ¿GÒ£∏d »HO

 äÉ°üæŸGh  ¢Vô©ŸG  ‘  IóLGƒàŸG  äÉcöûdG

 ‹hDƒ°ùeh •ÉÑ°V QÉÑc øe OóY ¬Ñë°üj á«LQÉÿG

.IQGRƒdG

 øe  OóY  ≈∏Y  ádƒ÷G  ∫ÓN  ¬«dÉ©e  ™∏WGh

 á«LQÉÿG  äÉ°üæŸGh  ácQÉ°ûŸG  äÉcöûdG

 øY  Ú°VQÉ©dG  øe  ìöûd  ™ªà°SGh  ,¢Vô©ª∏d

 CGóH å«M ,IQhódG √òg ‘ º¡°VhôYh º¡àcQÉ°ûe

 Ωƒ≤J »àdG á«°ShôdG SUKHOI ìÉæL IQÉjõH

 CALIDUS ácöTh ,äGôFÉ£dG êÉàfEGh áYÉæ°üH

 äGôFÉ£dG ôjƒ£Jh áYÉæ°üH Ωƒ≤J »àdG á«JGQÉeE’G

 äÉ«æ≤àdG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ájôµ°ù©dG  äÉ«dB’Gh

.É¡H á£ÑJôŸG áãjó◊G

 EMBRAER  ácöT  ¬«dÉ©e  QGR  Éªc

 ™«æ°üJh ôjƒ£Jh º«ª°üàH Ωƒ≤J »àdG á«∏jRGÈdG

 ácöTh  ,äÉcôëŸGh  äGôFÉ£dG  ´GƒfCG  ∞∏àfl

 á«µjôeC’G  LOCHEED MARTIN
 ™«æ°üàdGh  º«ª°üàdGh  åëÑdÉH  á°ü°üîàŸG

 É«LƒdƒæµàdG  áª¶fCG  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  ôjƒ£àdGh

 ájójƒ°ùdG  SAAB  ácöT  QGR  Éªc  ,áeó≤àŸG

 ,á«YÉaódG ∫ƒ∏◊Gh äÉeóÿG Ëó≤àH á°ü°üîàŸG

 AIRBUS  ácöTh  ,ájóæµdG  CAE  ácöTh

 AÉæHh ¿GÒ£dG  áYÉæ°U á©«∏W ‘ Èà©J »àdG

 kGQÉµàHG  ÌcC’Gh  ájôµ°ù©dGh  ájQÉéàdG  äGôFÉ£dG

 ácöTh ,á«HhQhC’G MBDA ácöTh ,⁄É©dG ‘

.á«µjôeC’G RAYTHON

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 áÄæ¡J á«bôH zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¬«NCG ¤EG

 áÑ°SÉæÃ ∂dPh á≤«≤°ûdG ¿ÉªY ¿É£∏°S ¥QÉW

.ó«éŸG 51 `dG »æWƒdG Ωƒ«dG

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

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

 zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›

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

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

 ÖMÉ°U ¤EG Úà∏KÉ‡ áÄæ¡J »à«bôH áë∏°ùŸG

.¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H π°üàe ó«©°U ≈∏Y

 ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG

 áÄæ¡J á«bôH , ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¬«NCG ¤EG

 áÑ°SÉæÃ ∂dPh á≤«≤°ûdG ¿ÉªY ¿É£∏°S ¥QÉW

.ó«éŸG 51 `dG »æWƒdG Ωƒ«dG

 øH óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

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

 øH  ⁄É°S  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°Sh  ábQÉ°ûdG

 ƒª°Sh ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S ï«°ûdG

 á∏KÉ‡ áÄæ¡J äÉ«bôH , ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf

.¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG

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

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

 ádÓ÷G ÖMÉ°U ¬«NCG ¤EG áÄæ¡J á«bôH ¿ÉªéY

 á≤«≤°ûdG ¿ÉªY ¿É£∏°S ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG

 áæ£∏°ùd 51 `dG »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ ∂dPh

.á≤«≤°ûdG ¿ÉªY

 ¢üdÉN  øY  -  ¬à«bôH  ‘  -  √ƒª°S  ÜôYCGh

..á«æWƒdG áÑ°SÉæŸG √ò¡H ¬«fÉ¡J

 äGRÉ‚EG øe ¿ÉªY áæ£∏°S ¬à≤≤M ÉÃ kGó«°ûe

.. øjOÉ«ŸG ∞∏àfl â∏ª°T ájQÉ°†M

 á«aÉ©dGh  áë°üdG  Qƒaƒe  ¬àdÓ÷  kÉ«æªàe

 Ωó≤àdGh  á©aôdG  ΩGhO  É¡Ñ©°Th  ¿Éª©dh

.QÉgOR’Gh

 »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 ó°TGQ øH öUÉf ï«°ûdG ƒª°Sh ¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 áÄæ¡J »à«bôH ¿ÉªéY ºcÉM ÖFÉf »ª«©ædG

. ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓL ¤EG Úà∏KÉ‡

 øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

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

 ÖMÉ°U ¬«NCG ¤EG ,áÄæ¡J á«bôH , áª«ÿG ¢SCGQ

 ¿ÉªY ¿É£∏°S ,¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G

 51 `dG »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG

.áæ£∏°ù∏d

 ádÓL »NC’ ∑QÉHCG { : ¬à«bôH ‘ √ƒª°S ∫Ébh

 Ö©°ûdh zˆG ¬¶ØM{ ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG

 Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ º¡dÉØàMG ≥«≤°ûdG ¿ÉªY áæ£∏°S

.áæ£∏°ù∏d »æWƒdG

 áÑëŸG ó∏H ‘ Iôªà°ùe á«ªæàdGh äGRÉ‚E’G

 Qƒ£àdG ΩGhóH áÑ«£dG äÉ«æeC’G πc ,íeÉ°ùàdGh

 z.ácQÉÑŸG á°†¡ædG IÒ°ùe á∏°UGƒeh QÉgOR’Gh

 ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 áÄæ¡J á«bôH áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG

.¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓL ¤EG á∏KÉ‡

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

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

 ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¬«NCG ¤EG áÄæ¡J á«bôH

 ∂dPh á≤«≤°ûdG ¿ÉªY ¿É£∏°S ¥QÉW øH ºã«g

.ó«éŸG 51 `dG »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ

 »böûdG óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 ¤EG  á∏KÉ‡  áÄæ¡J  á«bôH  ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h

.¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U

 øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc

 ΩCG  ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y Ó©ŸG ó°TGQ

 ádÓ÷G ÖMÉ°U á«NCG ¤EG áÄæ¡J á«bôH øjƒ«≤dG

 á≤«≤°ûdG ¿ÉªY ¿É£∏°S ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG

.ó«éŸG 51 `dG »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ ∂dPh

 ó°TGQ øH Oƒ©°S øH ó°TGQ ï«°ûdG ƒª°S å©H Éªc

 á∏KÉ‡ áÄæ¡J á«bôH øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ‹h Ó©ŸG

.¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¤EG

:ΩGh-»HO

 óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdG  ƒª°S ócCG  

 áæé∏dG  ¢ù«FQ  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 ,ºª¡dG ÜÉë°UCG ¥ƒ≤M ájÉª◊ É«∏©dG

 Ëó≤J  ≈∏Y  äGQÉeE’G  ádhO  ¢UôM

 á«ë°üdG äÉeóÿGh á∏eÉ°ûdG ájÉYôdG

 ¥ƒ≤M  ¿Éª°Vh  á«YƒædG  á«ª«∏©àdGh

 äÉ¡«LƒàH  kÓªY  ,ºª¡dG  ÜÉë°UCG

 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ájDhQh  ,zˆG

 ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG

 ≈ª°ùe QÉàNG …òdG , zˆG √ÉYQ{ »HO

 ¿ƒ©àªàj ÉŸ kGôjó≤J zºª¡dG ÜÉë°UCG{

.IôHÉãeh QGöUEGh áÁõY øe ¬H

 É«∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ∫Ébh

 {  ..ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ¥ƒ≤M  ájÉª◊

 ¿Éª°V  ≈∏Y  kÉªFGO  äGQÉeE’G  â∏ªY

 √OGóeEGh  ,¿É°ùfEÓd  á∏eÉµdG  ¥ƒ≤◊G

 ÜÉÑ°SCGh  áÁôµdG  IÉ«◊G  äÉeƒ≤Ã

 ‘ ábÉÑ°S ádhódG âfÉc ∂dòd ,IOÉ©°ùdG

 IóëàŸG  ·C’G  á«bÉØJG  ≈∏Y  ™«bƒàdG

 ÜÉë°UCG  ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤M  ¿CÉ°ûH

 ƒª°S äÉ¡«LƒJ ∂dòH kIó°ù› ,ºª¡dG

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe

 á≤jó°U áæjóe »HO{ π©éH …ò«ØæàdG

 ¢UôØdG  DƒaÉµJ  ¿Éª°†H  z™«ªé∏d

.z™«ª÷G ÚH IGhÉ°ùŸG ≥«≤–h

 ï«°ûdG  ƒª°S  ìÉààaG  ∫ÓN ∂dP  AÉL

 ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Qƒ°üæe

 ¿hGO  áeRÓàŸ  »ŸÉ©dG  ¢Sô¨fƒµdG

 ƒª°S ájÉYQ â– ΩÉ≤ oŸG ,2021 »HO

 ó°TGQ  øH  óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG

 ¢ù«FQ  »HO  ó¡Y  ‹h  ,Ωƒàµe  ∫BG

 ¬Ø«°†à°ùJ …òdGh ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 áeRÓàŸ  äGQÉeE’G  á«©ªL  ó© oH  øY

 ¥öûdG á≤£æe ‘ ¤hC’G Iôª∏d ¿hGO

 ÌcCG ácQÉ°ûÃ ,É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G

 Ú°üàîŸGh  AGÈÿG  øe  1500  øe

 ¿hGO  áeRÓàe  …hPh  ÚãMÉÑdGh

 á«dhódG  áª¶æŸG  AÉ°†YCGh  ,ºgöSCGh

.⁄É©dG AÉëfCG áaÉc øe ¿hGO áeRÓàŸ

 á°üM  ‹É©e  âdÉb  ,É¡àª∏c  ‘h

 á«ªæJ  IôjRh  ,ó«ªMƒH  ≈°ù«Y  âæH

 RGõàY’G  »YGhO øe ¬fEG  { ..™ªàéŸG

 ¢Sô¨fƒµdG äGQÉeE’G ádhO ∞«°†à°ùJ ¿CG

 ,2021  »HO  ¿hGO  áeRÓàŸ  »ŸÉ©dG

 ≈¶ëj …òdG ,º¡ŸG »ŸÉ©dG çó◊G Gòg

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S øe áÁôc ájÉYôH

 Éfó©°ùjh ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH

 á«©ª÷ kGõØfih kÉªYGO kGAõL ¿ƒµf ¿CG

 πYÉØàdGh  ,¿hGO  áeRÓàŸ  äGQÉeE’G

 ¢Sô¨fƒµdG  Gòg  ™e  ÒÑµdG  »ŸÉ©dG

 ó©H  ,kÉ«°VGÎaG  ó≤© oj  …òdGh  ,kGójó–

 äGQÉeE’G ¢VQCG ≈∏Y ¬àaÉ°†à°SÉH RƒØdG

 ób ¬fCG ’EG ,2020 »°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN

 äGQƒ£à∏d  kGô¶f  ΩÉ©dG  Gòg  ¤EG  πLCÉJ

 äÉ«YGóJ πX ‘ ⁄É©dG Égó¡°T »àdG

.z19-ó«aƒc{ áëFÉL

 ,±hô¶dG πc ºZQ { É¡«dÉ©e âaÉ°VCGh

 QhÉëàfh  »≤à∏f  ¿CG  ¿ƒ°üjôM  øëf

 ídÉ°U  πLCG  øe  πeÉµàfh  πYÉØàfh

 z¿hGO áeRÓàe{ …hP øe ¢UÉî°TC’G

 kGó°†Y º¡d ¿ƒµf ¿CG ºFGódG Éæ«©°S ™e

 ºgófÉ°ùf  ,á≤ãdG  øe  kGöùLh  kGóæ°Sh

 ¤EG  QƒÑ©∏d  ºgQƒeCG  AÉ«dhCG  ™e

 ºg  ,IÒÑch  IÒãc  äÉ©∏£Jh  ΩÓMCG

 ≈∏Y ¿hQOÉbh ,É¡d lπgCGh ,É¡H ¿hôjóL

.zÉ¡≤«≤–

 ∫Éæe  IQƒàcódG  âdÉb  É¡ÑfÉL  øe

 ¢ù«FQ  ¢Sô¨fƒµdG  ¢ù«FQ  ,Qhô©L

 §°Sh  {  ..á«©ª÷G  IQGOEG  ¢ù∏›

 äGQÉeE’G ádhO É¡≤≤– »àdG äGRÉ‚E’G

 IOÉ«≤dG ájDhQ π°†ØH ,kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEG

 ∫ƒ°üM  øe  ¬JôªKCG  Éeh  Ió«°TôdG

 ¤hC’G  õcGôŸG  ≈∏Y  äGQÉeE’G  ádhO

 ¿É°ùfE’ÉH  ≈æ©J  IÒãc  äGöTDƒe  ‘

 É¡àfÉµe  äGQÉeE’G  äRõY  ,¬JOÉ©°Sh

 ÉgQhO  ï°SôJh  á«dhódG  áMÉ°ùdG  ‘

 Újƒà°ùŸG ≈∏Y óFGQ ÊÉ°ùfEG êPƒªæc

.z»ŸÉ©dGh »ª«∏bE’G

 ¢Sô¨fƒµdG  OÉ≤©fG  »JCÉj  {  âaÉ°VCGh

 2021  »HO  ¿hGO  áeRÓàŸ  »ŸÉ©dG

 ádhód  IÒÑµdG  äÉMƒª£dG  áÑcGƒŸ

 ¿ƒµJ »c Ió«°TôdG É¡JOÉ«bh äGQÉeE’G

 Iõ«ªàŸG á«ŸÉ©dG äGRÉ‚E’G ‘ ábÉÑ°S

 Ö∏Lh  ,ºª¡dG  ÜÉë°UCG  ∫É›  ‘

 çƒëÑdG çóMCGh ºgCG ¢VôYh áaô©ŸG

 á«ª∏©dG  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCGh  á«ª∏©dG

 AÉ≤JQ’Gh  ,¿hGO  áeRÓàe  ∫É›  ‘

 äGóéà°ùŸG  çóMCG  ≥ah  äÉeóÿÉH

 ÜÉë°UCG ΩóîJ »àdG á«ª∏©dG çƒëÑdGh

 ¤EG IÒ°ûe ,{ áeRÓàŸG …hP øe ºª¡dG

 á°Uôa ôaƒ«°S ¢Sô¨fƒµdG èeÉfôH ¿CG

 äÉgÉŒ’G  çóMCG  ácQÉ°ûeh  ∫OÉÑàd

 ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  äÉYƒ°VƒŸG  ºgCGh

.z¿hGO áeRÓàe …hP ìÉ‚ ¢ü°üb

 20 ≈àM ¢Sô¨fƒµdG äÉ°ù∏L ôªà°ùJh

 á«æ≤J  ÈY  ó© oH  øY  ,‹É◊G  Èªaƒf

 É¡eó≤J ájôK IóæLCÉH ,»FôŸG ∫É°üJ’G

 äGÈÿG ÜÉë°UCG øe IRQÉH áYƒª›

 AÉÑWCG πª°ûJ áØ∏àîŸG äÉ°ü°üîàdGh

 ºgCG  Ëó≤àd  ÚãMÉHh  Ú«ÁOÉcCGh

 ∫ÓN  çÉëHC’Gh  äGQƒ£àdG  çóMCGh

 ä’ÉéŸG ‘ IÒNC’G çÓãdG äGƒæ°ùdG

 áeRÓàe …hòH á∏°üdG äGP á«°ù«FôdG

 ,º«∏©àdG  ,áë°üdG  πª°ûJ  »àdGh  ¿hGO

 ,≥FÓdG »°û«©ŸG iƒà°ùŸG ,∞«XƒàdG

 ±GÎY’G  ,á«YÉªàL’G  ájÉª◊G

 áeÉ©dG IÉ«◊G ‘ ácQÉ°ûŸG ,ÊƒfÉ≤dG

 èeódG ¤EG áaÉ°VE’ÉH á∏≤à°ùŸG IÉ«◊Gh

 äÉcQÉ°ûŸGh  ‘É≤ãdGh  »©ªàéŸG

.ÉgÒZh á«°VÉjôdG

2021 »HO ¿hGO áeRÓàªd »ªdÉ©dG ¢Sô¨fƒµdG íààØj óªëe øH Qƒ°üæe

2021 »HO ¿hGO áeRÓàŸ »ŸÉ©dG ¢Sô¨fƒµdG √Qƒ°†M ∫ÓN óªfi øH Qƒ°üæe

٠

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14899 Oó`©dG `  ̀2021 Èªaƒf19 á©ª÷G
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  áØ°ù∏Ø∏d »dhódG Iô«éØdG ôªJDƒe íààaG

øWƒdGQÉÑNCG

 ΩÉ©dG ø«eC’G ÖFÉf »≤à∏j ¢TÉbôb QƒfCG

»HhQhC’G OÉëJÓd

 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 83 AÉØ°T

äÉ«ah ’h ..áHÉ°UEG 66

 kGójóL kÉ°üëa 291^977 …ôéJ záë°üdG{

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 QÉ°ûà°ùŸG ¢TÉbôb óªfi QƒfCG QƒàcódG ‹É©e ≈≤àdG 

 Ωƒj  ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  »°SÉeƒ∏HódG

 ôjóŸGh ΩÉ©dG ÚeC’G ÖFÉf GQƒe »µjôfEG ¢ù«ªÿG

 á«HhQhC’G  á«LQÉÿG  ¿hDƒ°ûdG  áÄ«¡d  »°SÉ«°ùdG

. ¿GôjEG ™e ájhƒædG äÉKOÉëª∏d ¢ù«FôdG ¢VhÉØŸGh

 á≤∏©àŸG  äGóéà°ùŸG  ôNCG  åëH  AÉ≤∏dG  ∫hÉæJ

 ,ÊGôjE’G …hƒædG èeÉfÈdÉH á≤∏©àŸG äÉKOÉëŸÉH

 »YGôj ¥ÉØJ’ π°UƒàdG ¤EG á«eGôdG á«dhódG Oƒ¡÷Gh

 á≤£æŸG QGô≤à°SG øe Rõ©jh ,±GôWC’G ™«ªL ídÉ°üe

.ÉgQÉgORGh

 ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG øe kGOóY AÉ≤∏dG åëHh

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  §HôJ  »àdG  äÉbÓ©dGh

 ∞∏àfl  ‘  Égõjõ©J  πÑ°Sh  ,»HhQhC’G  OÉ–’ÉH

.ä’ÉéŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

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

 º¡d Ú£dÉîŸGh z19 - ó«aƒc{ óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 kÉ°üëa 291,977 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG º¡dõYh

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

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

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

 IójóL  áHÉ°UEG  ádÉM  66 øY  ∞°ûµdG  ‘ ádhódG

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

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

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

.ádÉM 741,214 á∏é°ùŸG

 ΩóY ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  Éªc  

 áYÉ°S øjöû©dGh ™HQC’G ‘ IÉah ádÉM …CG π«é°ùJ

 ádhódG  ‘  äÉ«aƒdG  OóY  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,á«°VÉŸG

.ádÉM 2,144

 IójóL  ádÉM  83  AÉØ°T  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 ó«aƒc{  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ

 ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG  øe ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh z19 -

 É¡dƒNO  òæe  áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  É¡«≤∏J

 AÉØ°ûdG  ä’ÉM ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG

.ádÉM 735,899

 ΩÉµëdGh ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

∫Ó≤à°S’G iôcòH Üô¨ªdG ∂∏e ¿ƒÄæ¡j

 É«ØJ’ ¢ù«FQ ¿ƒÄæ¡j ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

 ádhódG ôjRh »fÉªdôÑdG ƒ°†©dG πÑ≤à°ùj áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM

¢ûjOÓ¨æH »a á«LQÉîdG ¿hDƒ°û∏d
 »a á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG á«ªgCG ócDƒj »bô°ûdG óªëe

äÉ©ªàéªdG AÉæH

 ¿Gô«£∏d »HO ¢Vô©e »a äÉcô°ûdG áëæLCG Qhõj …OQGƒÑdG

º∏Y QÉjô¡°T óªfi ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN  áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM

ô“DƒŸG √Qƒ°†M ∫ÓN IÒéØdG ó¡Y ‹h

 ¿GÒ£∏d »HO ¢Vô©e ‘ äÉcöûdG áëæLCG ¬JQÉjR ∫ÓN …OQGƒÑdG

 ΩÉµëdGh ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

»æWƒdG Ωƒ«dÉH ¿ÉªY ¿É£∏°S ¿ƒÄæ¡j



:ΩGh-»HO

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

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

 õ«ªà∏d »HO èeÉfôH ¿CG zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM

 ÒjÉ©e ≈°SQCG  ,ÉeÉY  24 QGóe  ≈∏Yh  »eƒµ◊G

 á«ª∏Y ¢ù°SCG  ≥ah »eƒµ◊G πª©dG  ‘ õ«ªàdG

 áaÉ≤K  õjõ©J  ‘ RQÉH  QhóH  ™∏£°VGh  ,IôµàÑe

 áeƒµëH AÉ≤JQÓd áæµªŸG äGQó≤dG AÉæHh IOƒ÷G

 Qó°üJ ‘ É¡JÒ°ùe ™aOh ájOÉjQ ¥ÉaBG ƒëf »HO

.áaÉc á«ŸÉ©dG á«°ùaÉæàdG äGöTDƒe

 »eƒµ◊G  πª©dG  ‘  QÉµàH’G{  :√ƒª°S  ∫Ébh

 äGQÉeE’G º°SGh ...πÑ≤à°ùŸG IôWÉ≤d ∑ôëŸG ƒg

 ...πª©dG ‘ ´GóHE’Gh õ«ªàdÉH ÉªFGO ¿Î≤j »HOh

 Ò«¨àd ójõŸG ÉæeÉeCGh ÉæJÒ°ùe ‘ ÒãµdG Éæ©£b

.z»eƒµ◊G πª©dG •É‰CG ‘ ájó«∏≤àdG º«gÉØŸG

 IAÉØc á«°VÉŸG IÎØdG âàÑKCG{ :√ƒª°S ±É°VCGh

 ™e  πeÉ©àdG  ‘  ¬àfhôeh  »eƒµ◊G  ÉfRÉ¡L

 äÉ«é¡æe  QÉµàHG  ÈY  ,ÉædƒM  øe  äGÒ¨àŸG

 Rõ©Jh  á«∏MôŸG  äÉÑ∏£àŸG  »Ñ∏J  äÉ«dBGh

 äÉjóëàd  á©jöùdG  áHÉéà°SÓd  ÉæàjõgÉL

 ÉæàÁõY  ócDƒj  Ωƒ«dG  ÉfAÉ≤d  π©dh  ...πÑ≤à°ùŸG

 QÉµàH’Gh IOÉjôdGh õ«ªàdG è¡f ≈∏Y ®ÉØ◊G ≈∏Y

 ¬«a ¤GƒàJ ¥öûe πÑ≤à°ùe ƒëf Éeób »°†ŸGh

.zÉYÉÑJ ábÓÿGh Iójó÷G ¢UôØdG

 ƒª°S  Qƒ°†ëH  √ƒª°S  ËôµJ  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ‹h ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG

 ï«°ûdG ƒª°Sh ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y

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

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

 ≈∏Y AÉæH »HO áeƒµM ‘ øjôµàÑŸGh øjõ«ªàŸG

 õ«ªà∏d  »HO èeÉfÈd á«ª««≤àdG  IQhódG  èFÉàf

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  áYƒæàŸG  äÉÄØdGh  »eƒµ◊G

.»Ø«XƒdGh »°ù°SDƒŸG

 GócDƒe  èeÉfÈdG  õFGƒéH  øjõFÉØdG  √ƒª°S  CÉægh

 ,õ«ªàdG ≥«≤– ‘ iòàëj êPƒ‰h Ihób º¡fCG

 ‘  QÉµàH’Gh  õ«ªàdG  áaÉ≤K  öûf  ¤EG  ºgÉYOh

 ‘ õ«ªàdG  á©bQ  ™°Sƒààd  º¡FÓeR  ÚH πª©dG

.øjOÉ«ŸG ∞∏àfl

 êPÉªæc  Ωƒ«dG  ºµH  »Øàëf  {  :  √ƒª°S  ∫Ébh

 ÒN á°üæŸG  √ò¡d  ºµdƒ°Uhh  ,IôKDƒe  á«HÉéjEG

 IOƒL ‘ ºgÒjÉ©Ã AÉ≤JQÓd ºµFÓeõd õaÉM

 ≥«≤ëàd ºµFÉ£Yh ºµàªg ≈∏Y ºcôµ°TCG .. AGOC’G

 Iõ«côdG ºàfCG .. √õ«“ ≈∏Y ®ÉØ◊Gh øWƒdG á©aQ

 ≈≤Ñà°S  ºµHh  ,Éæ∏Ñ≤à°ùe  É¡«∏Y  »æÑf  »àdG

 ¿CG OhCG Éªc ..´GóHE’Gh õ«ªàdG IQÉæe »HO áeƒµM

 ºµ°UôMh õ«ªàdG  è¡æŸ ºµ«æÑJ ≈∏Y ºcôµ°TCG

.z»Hód IOÉjôdG ≥«≤– ‘ áªgÉ°ùŸG ≈∏Y

 ó«©°S øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S ËôµàdG πØM ö†M

 ¢ù«FôdG  ¿GÒ£∏d  »HO  áÄ«g  ¢ù«FQ  ,Ωƒàµe  ∫BG

 ï«°ûdG ƒª°Sh ,äGQÉeE’G ¿GÒW áYƒªéŸ ≈∏YC’G

 ƒª°Sh  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi øH  Qƒ°üæe

 ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG

 OóYh  ,»HO  ‘ ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  á°ù«FQ

 ôFGhódG AGQóeh IOÉ©°ùdGh ‹É©ŸG ÜÉë°UCG  øe

.ácQÉ°ûŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷Gh

 õ«ªà∏d »HO èeÉfôH πØM ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ

 ËôµàdÉH ¢UÉÿG Aõ÷G ƒg 2021 ΩÉ©d »eƒµ◊G

 OGóàeG »g »àdG h 2021 á«ª««≤àdG IQhódG ‘

 ô¡°T  ‘  äCGóH  »àdG  2020  á«ª««≤àdG  IQhó∏d

 áª°ShCG º««≤J øe É¡æ«M AÉ¡àf’G ” óbh ôjÉæj

.IÒ¨àŸG äÉÄØdG h »eƒµ◊G õ«ªà∏d »HO

 IQhódG  √òg  ‘  äÉãjóëàdG  RôHCG  øe  ¿Éch

 ºFGƒ≤dG  h  á«°üî°ûdG  äÓHÉ≤ŸG  á∏Môe  AÉ¨dEG

 á«fGó«e äGQÉjR ò«ØæJ h Úë°Tôª∏d IöüàîŸG

 É°Uôa  Úë°TôŸG  ™«ªL  íæŸ  ∂dPh  ™«ªé∏d

. ºgQÉµàHGh ºgõ«“ RGôHE’ áÄaÉµàe

 ‘  äÓjó©àdG  ó©H  ∫hC’G  πØ◊G  Gòg  ó©jh

 õ«ªà∏d »HO èeÉfôH ‘ ËôµàdGh º««≤àdG á«dBG

 2019 ÈªàÑ°S ‘ ÉgOÉªàYG ” »àdG »eƒµ◊G

 õ«ªàdGh áÑîædG/ äÉjƒà°ùe áKÓK øª°†àJ »àdGh

 õ«ªàdG áeƒ¶æe ™e ΩDhGƒàdÉH ∂dPh /»°SÉ°SC’Gh

.á«JGQÉeE’G »eƒµ◊G

 IQhódG  èFÉàf  øY  ¿ÓYE’G  πØ◊G  ∫ÓN  ”h

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G øª°†àJ »àdG ,2021 á«ª««≤àdG

 äÉ¡÷Gh  ,áÑîædG  iƒà°ùe  ≈∏Y  â¶aÉM  »àdG

 øe áÑîædG iƒà°ùe ¤EG â≤JQG »àdG á«eƒµ◊G

 â≤JQG »àdG á«eƒµ◊G äÉ¡÷Gh , õ«ªàdG iƒà°ùe

.»°SÉ°SC’G iƒà°ùŸG øe õ«ªàdG iƒà°ùe ¤EG

 á¡÷G áÄØH IõFÉØdG á¡÷G øY ¿ÓYE’G ” Éªc

 äÉÄa  øe  ÈcC’G  áÄØdG  »gh  IóFGôdG  á«eƒµ◊G

 äÉ¡÷G ∂dòch ,»HóH »eƒµ◊G õ«ªàdG áeƒ¶æe

 ,2021 »HO á£ÿ ≥«≤– π°†aCG äÉÄØH IõFÉØdG

 ‘ á¡L π°†aCGh QÉµàH’G ∫É› ‘ á¡L π°†aCGh

 ∫É› ‘ á¡L π°†aCGh äÉeóÿG Ëó≤J ∫É›

 IAÉØµdG ∫É› ‘ á¡L π°†aCGh á«ªbôdG áeƒµ◊G

.πªY áÄ«H ó©°SCGh áªcƒ◊Gh

 É¡ª««≤J ” »àdG äÉÄØdG øY ∞°ûµdG πØ◊G ó¡°Th

 õ«ªà∏d  »HO  áª°ShCG  »gh  ,2020  ΩÉY  ‘

 ΩÉ°Shh ,ÜÉ°ûdG ∞Xƒª∏d »HO ΩÉ°Sh :»eƒµ◊G

 »HO  ΩÉ°Shh  ,Ú∏eÉ©àŸG  IOÉ©°S  ∞XƒŸ »HO

 ,ÊGó«ŸG ∞Xƒª∏d »HO ΩÉ°Shh ,…QGOE’G ∞Xƒª∏d

 ΩÉ°Shh  ,¢ü°üîàŸG  ∞Xƒª∏d  »HO  ΩÉ°Shh

 ∞Xƒª∏d  »HO  ΩÉ°Shh  ,ôµàÑŸG  ∞Xƒª∏d  »HO

 -ΩÉ©dG  ÒŸG  óYÉ°ùŸ  »HO  ΩÉ°Shh  ,‘GöTE’G

 á¡L π°†aCG :IÒ¨àŸG äÉÄØdGh ,…ò«ØæàdG ôjóŸG

 ∫É› ‘ á¡L π°†aCGh ºª¡dG ÜÉë°UC’ á≤jó°U

.ÚWƒàdG

 ø°ùM ΩÉ°ùH ôµàÑŸG ∞Xƒª∏d ≈HO ΩÉ°Sh ∫Éf ó≤a

.. »HóH áë°üdG áÄ«g øe ÜƒÑfi

 ó«ÑY  óªMCG  ‘GöTE’G  ∞Xƒª∏d  »HO  ΩÉ°Shh

 ΩÉ°Shh »HO áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG øe …Ò¡ŸG

 øe »ã«eôdG óªfi á°ûFÉY ÜÉ°ûdG ∞Xƒª∏d ≈HO

 ∞XƒŸ ≈HO ΩÉ°Sh h »HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«g

 øe »éà°ùeôc óªfi ó°TGQ Ú∏eÉ©àŸG IOÉ©°S

 »HO ΩÉ°Sh h »HO ‘ áMÉ«°ùdGh OÉ°üàb’G IôFGO

 øe  »∏Y  ∫BG  ˆGóÑY  AÉØ«g  ÊGó«ŸG  ∞Xƒª∏d

 ∞Xƒª∏d ≈HO ΩÉ°Shh äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g

 h »HO ºcÉfi øe »°Tƒ∏ÑdG »∏Y ÖæjR …QGOE’G

 ˆGóÑY á°ûFÉY ¢ü°üîàŸG ∞Xƒª∏d ≈HO ΩÉ°Sh

 ΩÉ°Sh h »HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«g øe »ª«©ædG

 óYÉ°S …ò«ØæàdG ôjóŸG/ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùŸ ≈HO

 áMÉ«°ùdGh OÉ°üàb’G IôFGO øe »°Vƒ©dG óªfi

.»HO ‘

IÒ¨àŸG äÉÄØdG õFGƒL

 - IÒ¨àŸG äÉÄØdG õFGƒL .. õFGƒ÷G ¢üîj Éª«ah

 âfÉc ºª¡dG ÜÉë°UC’ á≤jó°U á¡L π°†aCG IõFÉL

 IõFÉL h »HO áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG Ö«°üf øe

 â∏°üM  ÚWƒàdG  ∫É›  ‘  á¡L  π°†aCG  áÄa

. »HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«g É¡«∏Y

 á«eƒµ◊G  á¡÷G  äÉÄa  õFGƒéH  ≥∏©àj  Éª«ah

 iƒà°ùe ≈∏Y É¡d á©HÉàdG äÉÄØdG õFGƒLh IóFGôdG

.. ‹ÉàdÉc äAÉL á«°ù«FôdG ÒjÉ©ŸG

 :äÉeóÿG Ëó≤J ∫É› ‘ á¡L π°†aCG  áÄa -

.»HO äGQÉ£e

 :á«ªbôdG áeƒµ◊G ∫É› ‘ á¡L π°†aCG áÄa -

.áeÉ©dG áHÉ«ædG

.»HO ºcÉfi :πªY áÄ«H ó©°SCG áÄa -

 ,2021  á£N  ≥«≤– ‘ á¡L  π°†aCG  áÄa  ÉeCG

 áªcƒ◊Gh IAÉØµdG ∫É› ‘ á¡L π°†aCG áÄah

 IõFÉ÷Gh ,QÉµàH’G ∫É› ‘ á¡L π°†aCG áÄah

 »eƒµ◊G õ«ªàdG áeƒ¶æe õFGƒL øª°V iÈµdG

 πµH äRÉa ó≤a IóFGôdG á«eƒµ◊G á¡÷G IõFÉL

 IQGOE’G áÑîædG iƒà°ùe ¤EG â≤JQGh äÉÄØdG √òg

. »HO – ÖfÉLC’G ¿hDƒ°Th áeÉbEÓd áeÉ©dG

 á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  áYƒª›  ..áÑîædG  IõFÉL

 äÉjƒà°ùe á≤≤fi ÌcCÉa á£≤f 600 äó°üM »àdG

 áÑîæc É¡©bGƒe ≈∏Y á¶aÉfi ,á«ŸÉ©dG IOÉjôdG

.:/Ö«JôJ ¿hO/ ºgh »HO áeƒµM

 »HO  ∑QÉªL  -äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG  áÄ«g  -

 AÉHô¡c áÄ«g -»HO áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG -

 »HO √É«eh

 …OÉª◊G ˆG óÑY ˆG ∫Ée:ºg ¿ƒdƒ¡éŸG Oƒæ÷G

 Ú°SÉj  Ö«ÑM.»HO  áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  -

 IÉ«M.±É©°SE’G äÉeóÿ »HO á°ù°SDƒe - »°Tƒ∏H

.áeÉ©dG áHÉ«ædG - ôHÉ÷G ø°ùM

 ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  -  óªfi  óªfi  óªMCG

 »HO õcôe - ¿É£∏°S óªfi ∞°Sƒj.»HO - ÊóŸG

 ¿hDƒ°ûdG IôFGO - »ª°TÉ¡dG óªfi óªMCG.AÉ°üMEÓd

 - öûÑdG ø°ùM ˆGóÑY.…ÒÿG πª©dGh á«eÓ°SE’G

 áÄ«g - »°Tƒ∏ÑdG ø°ùM »∏Y.»HóH áë°üdG áÄ«g

 ˆG  óÑY  ËôµdGóÑY  »∏Y.äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG

 IôFGO - …QÉHhQ ø°ùM ¿É°†eQ.»HO ∑QÉªL -

 óÑY ø°ùM óªfi.»HO ‘ áMÉ«°ùdGh OÉ°üàb’G

.»HO ‘ ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG áÄ«g - »°Tƒ∏ÑdG ˆG

 ≥◊GóÑY.á«dÉŸG IôFGO - …ôgÉW »gÉ°T Ú°ùM

 - Qƒ°TÉY øH »£H óªMCG.»HO ájó∏H - óªMCG Qƒf

.»HO äGQÉ£e

 6 AÉ≤JQG âæª°†J º««≤àdG èFÉàf ¿CG ôcòdÉH ôjóL

 iƒà°ùŸ »°SÉ°SC’G iƒà°ùŸG øe á«eƒµM äÉ¡L

 ≈∏YCÉa  á£≤f  450  äÉeÓY  º¡≤«≤ëàH  õ«ªàdG

…ÒÿG πª©dGh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGO - :ºgh

 äÉªÿ »HO á°ù°SDƒe - AÉ°üMEÓd »HO õcôe -

.ÊóŸG ¿GÒ£∏d »HO áÄ«g - ±É©°SE’G

 IôFGO -ájƒ÷G áMÓŸG äÉeóÿ »HO á°ù°SDƒe -

.á«dÉŸG

:¢UÉÿG ËôµàdG

 – »HóH çQGƒµdGh äÉeRC’G IQGOE’ É«∏©dG áæé∏dG -

 19-ó«aƒc áeRCG ™e πeÉ©à∏d á«FÉæãà°S’G IQGOEÓd

 ‘ á«©«Ñ£dG IÉ«ë∏d IOƒ©dGh É¡JÉ©ÑJ RhÉŒh

.á«°SÉ«b IÎa

 ¢ShÒa  áëaÉµŸ  Iô£«°ùdGh  ºµëàdG  õcôe  -

 ≥jôØdG  AÉ°†YCG  ¢UÓNE’  –  »HóH  ÉfhQƒc

 ÚH  ¿RGƒàdG  ≥«≤ëàd  áªgÉ°ùŸG  ‘ º¡«fÉØJh

 á«YÉªàL’G  IÉ«◊G  »MÉæeh  OGôaC’G  áë°U

.ÉfhQƒc ó«aƒc áëFÉL ∫ÓN ,ájOÉ°üàb’Gh

 áã«ã◊G  ÉgOƒ¡÷  –  »ª°TÉ¡dG  ËQ  ‹É©e  -

 ‘ ´hQC’G çó◊G áaÉ°†à°S’ äGƒæ°S 8 QGóe ≈∏Y

.»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ⁄É©dG

 ¬JÉªgÉ°ùeh √Oƒ¡÷ – …õª≤dG »eÉ°S IOÉ©°S -

 ¬∏ªY ∫ÓN »HO ‘ ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ºYO ‘

.»HO áeƒµM ‘

 ¬«fÉØJh ¬°UÓNE’ - ÊÉÑ«°ûdG ˆGóÑY IOÉ©°S -

.á∏jƒW äGƒæ°ùd »HóH »eƒµ◊G πª©dG ‘

 áã«ã◊G √Oƒ¡÷ - äGÒ°üædG óªMCG QƒàcódG -

.»HO áeƒµM ‘ õ«ªàdG Ωƒ¡Øe õjõ©J ‘

 ¢ù«FQ ˆG ¬ªMQ …ÒFGR óªfi Qƒ«°ùahÈdG -

 ¬àª°üÑd– èeÉfÈdG IõFÉL ‘ º«µëàdG áæ÷

 iƒà°ùe ≈∏Y IOƒ÷Gh õ«ªàdG ∫É› ‘ IódÉÿG

 ∫OÉY  QƒàcódG  ¬æHG  IõFÉ÷G  º∏à°SGh  ,  ⁄É©dG

.…ÒFGR

 õ«ªà∏d »HO èeÉfôH õFGƒL ™jRƒJ πØM ≈¶ëjh

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qƒ°†ëH »eƒµ◊G

 òæe ∂dP ≈∏Y ¢Uôëj …òdGh Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 øjõ«ªàŸG Ëôµàd 1997 ΩÉY èeÉfÈdG ¢ù«°SCÉJ

 èFÉàf ≈∏Y AÉæH ,»HO áeƒµM ‘ øjôµàÑŸGh

 áYƒæàŸG  äÉÄØdGh  èeÉfÈ∏d  á«ª««≤àdG  IQhódG

.»Ø«XƒdGh »°ù°SDƒŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y

:ΩGh-»HO

 ∫BG  ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U QGR  

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

 »HO  ¢Vô©e  ¢ù«ªÿG  Ωƒj  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

.IöûY á©HÉ°ùdG ¬JQhO ΩÉàN ‘ 2021 ¿GÒ£∏d

 øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ¬≤aGôj - √ƒª°S ∫ƒŒh

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

 á«æWƒdG äÉ°üæŸG øe OóY ‘ - á°SÉFôdG ¿hDƒ°T

 á«LQÉÿG  äÉMÉ°ùŸGh  ácQÉ°ûŸG  á«ÑæLC’Gh

 ±GôWCG  √ƒª°S  ∫OÉÑJh  ..  ¢Vô©∏d  á°ü°üîŸG

 º¡JGQÉµàHG  RôHCG  ∫ƒM  ÚcQÉ°ûŸG  ™e  åjó◊G

.¿GÒ£dG áYÉæ°U ⁄ÉY ‘ äGQƒ£àdG ôNBGh

 á«LQÉÿG äÉMÉ°ùdG  ‘ √ƒª°S  ádƒL â∏ª°Th

 á«JGQÉeE’G zêójEG{ áYƒª› äÉ°üæe ¢Vô©ª∏d

 áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdG  ∫É› ‘ á°ü°üîàŸG

 ™jQÉ°ûŸG  øe  áYƒª› ¢Vô©J  »àdGh  ´Éaó∏d

 ÉgÒZh QÉ«W ¿hO äGôFÉ£dG ∫É› ‘ IQƒ£ŸG

 á°üæŸG √ƒª°S QGR Éªc ,áãjó◊G äÉYÉæ°üdG øe

 É¡JÓJÉ≤e çóMCG É¡dÓN ¢Vô©J »àdG á«°ShôdG

 øe óMGƒdG ∑ôëŸG äGP zCheckmate{

 É¡°Vô©J »àdG ¤hC’G Iôª∏d ∂dPh ¢ùeÉÿG π«÷G

.êQÉÿG ‘

 á«JGQÉeE’G z¢SódÉc{ ácöT ádƒ÷G â∏ª°T Éªc

 ácöTh  á«YÉaódG  äÉ«æ≤àdG  ™«æ°üJh  ôjƒ£àd

 ‘  ä’ÉéŸG  IOó©àe  á«∏jRGÈdG  zôjGÈeG{

 ájQÉŒ äGôFÉW èàæJ  »àdGh  ,¿GÒ£dG  áYÉæ°U

 ¤EG  áaÉ°VEG  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ  äGôFÉWh  ájôµ°ùYh

.ájƒL äÉeóN É¡Áó≤J

 ≈∏Y ™∏WGh »∏NGódG zêójEG{ ìÉæL √ƒª°S QGRh

 ìÉæL  ¤EG  áaÉ°VEG  QÉ«W  ¿hO  äGôFÉ£dG  çóMCG

 ´GQòdG `  ̀á«é«JGÎ°SE’G äÉYÉ£≤dG á«ªæJ ¥hóæ°U

 ™ªà°SGh ``  á°†HÉ≤dG ¿RGƒJ ácöûd …QÉªãà°S’G

 ¢ù«FôdG …È©÷G öUÉf ˆGóÑY ¬eób ìöT ¤EG

 / ájOƒª©dG IôFÉ£dG ∫ƒM ¥hóæ°ü∏d …ò«ØæàdG

 IÒ°ùŸG  /  VRT300 / IôFÉWh /VRT500

 ÒJhôjEG  ácöT  ÉªgQƒ£J  Úà∏dG  ádƒgCÉŸG  ÒZ

 ôNBG ≈∏Y √ƒª°S ™∏WG Éªc .. ¥hóæ°ü∏d á©HÉàdG

 ™HÉJ  ™æ°üe  õ«¡éàH  á≤∏©àŸG  äGóéà°ùŸG

.É«dÉ£jEG ájQƒ¡ªL ‘ ácöû∏d

 øY ¢Vô©ŸG ‘ ¬àdƒL ΩÉàN ‘ √ƒª°S ÜôYCGh

 ™«ªLh Ú°VQÉ©dGh ÚcQÉ°ûª∏d √ôjó≤Jh √ôµ°T

 º«¶æJ ìÉ‚EG ‘ âª¡°SCG »àdG á°ü∏îŸG Oƒ¡÷G

 π°UGƒj …òdGh 2021 ¿GÒ£∏d »HO ¢Vô©e IQhO

 ¿GÒ£dG ¢VQÉ©e ºgCG óMCG ¬fƒc ¬àfÉµe ï«°SôJ

 á≤Kh äGQÉeE’G ádhO áfÉµe Rõ©j É‡ ⁄É©dG ‘

 çGóMC’G  RôHCG  IQGOEG  ≈∏Y  É¡JQób  ‘  ⁄É©dG

 É«æªàe..  QGóàbGh  IAÉØµH  á«ŸÉ©dG  äÉ«dÉ©ØdGh

 ‘ ¢Vô©ª∏d õ«ªàdGh ìÉéædG øe Gójõe √ƒª°S

.á∏Ñ≤ŸG ¬JGQhO

:ΩGh-»HO

 ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 IôØ¶dG  á≤£æe  ‘  ºcÉ◊G  πã‡  ¿É«¡f

 ‘ »JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g ¢ù«FQ

 Î«H ó«°ùdG { »HO 2020 ƒÑ°ùcEG { ô≤e

 Ö«∏°ü∏d  á«dhódG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ôjQhÉe

 IQÉjõH Ωƒ≤j …òdG ≥aGôŸG óaƒdGh ôªMC’G

.ádhódG ¤EG

 á«dhódG  áæé∏dG  ¢ù«FôH  √ƒª°S  ÖMQh

 åjOÉMC’G  ¬©e  ∫OÉÑJh  ôªMC’G  Ö«∏°ü∏d

 ΩÉªàg’G  äGP  á«fÉ°ùfE’G  ÉjÉ°†≤dG  ∫ƒM

 ÊÉ°ùfE’G áæé∏dG QhO ∂dP ‘ ÉÃ ∑Î°ûŸG

 ∫hódG ºYOh äGóYÉ°ùŸG Ëó≤J ∫É› ‘

.IQö†àŸG ≥WÉæŸGh áLÉàëŸG

 ¬LhCG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ¿ÉÑfÉ÷G  åëHh

 á∏ã‡ äGQÉeE’G ádhO ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG

 ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g ÊÉ°ùfE’G É¡YGQP ‘

 ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dGh »JGQÉeE’G

 ÊÉ°ùfE’G  ∫ÉéŸG  ‘  ácGöûdG  ä’É›h

 á∏«ØµdG πÑ°ùdG π°†aCG ¢VGô©à°SG ¤EG áaÉ°VEG

 ∞∏àîŸ  á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùŸG  ∫É°üjEÉH

.⁄É©dG ∫hO

 ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCGh

 äÉ¡«LƒàHh  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ¿É«¡f

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

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

 IóYÉ°ùŸGh  ¿ƒ©dG  ój  óe  ≈∏Y  á°üjôM

 ÚLÉàëª∏d á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG ∫É°üjEGh

 Oƒ¡÷G  ºYóJh  ⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL  ‘

 ∫ƒ∏◊G  OÉéjEG  ¤EG  á«eGôdG  á«ŸÉ©dG

 É¡é¡f  øe  ÉbÓ£fG  á«fÉ°ùfE’G  ÉjÉ°†≤∏d

 º«b ≈∏Y áªFÉ≤dG áàHÉãdG É¡FOÉÑeh π«°UC’G

.ÚLÉàëŸG áKÉZEGh ÊÉ°ùfE’G AÉ£©dG

 â°ù°SCÉJ  äGQÉeE’G  ádhO  ¿EG  √ƒª°S  ∫Ébh

 É¡ªFÉYO ≈°SQCG áî°SGQ á«fÉ°ùfEG º«b ≈∏Y

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

 ¬é¡f ≈∏Y Ò°ùJh z√GôK ˆG Ö«W{ ¿É«¡f

 äGQÉeE’G  âJÉH  ≈àM  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG

.ÊÉ°ùfE’G πª©∏d áÄ«°†e IQÉæe

 ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g ôîØJ : √ƒª°S ±É°VCGh

 Iõ«ªàŸG  É¡JÉbÓYh  É¡fhÉ©àH  »JGQÉeE’G

 Ée  ôªMC’G  Ö«∏°ü∏d  á«dhódG  áæé∏dG  ™e

 äGRÉ‚E’G  øe  ÒãµdG  ≥«≤–  øe  É¡æµe

 ICÉWh  øe  ∞«ØîàdG  ‘  âªgÉ°S  »àdG

 ≥WÉæŸG øe ójó©dG ‘ á«fÉ°ùfE’G IÉfÉ©ŸG

.áÄ«¡dG É¡«a äóLGƒJ »àdG

 ¢ù«FQ ôjQhÉe Î«H ó«°ùdG OÉ°TCG ¬à¡L øe

 QhódÉH  ôªMC’G  Ö«∏°ü∏d  á«dhódG  áæé∏dG

 ‘  äGQÉeE’G  ádhO  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  ΩÉ¡dG

 á≤£æŸG  ‘  ÊÉ°ùfE’G  AÉ£©dG  äÉMÉ°S

 ‘  á∏°UGƒàŸG  ÉgOƒ¡Lh  ⁄É©dGh

 …ÒÿGh  ÊÉ°ùfE’G  πª©dG  ôjƒ£J  ∫É›

 áëFÉL  ∫ÓN  ìƒ°VƒH  ≈∏Œ  …òdGh

 IóYÉ°ùeh  ¿ƒ©dG  óe  ‘  z19-ó«aƒc{

 äÉ«YGóJ  »£îàd äÉ©ªàéŸGh Üƒ©°ûdG

 ≈∏Y  äôKCG  »àdG  á«fÉ°ùfE’G  áeRC’G  √òg

 ÉgQhO ¤EG áaÉ°VEG ⁄É©dG ¿Gó∏H øe ÒãµdG

 á«fÉ°ùfE’G äÉª¶æŸG πªY õjõ©J ‘ óFGôdG

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G á«KÉZE’Gh

 Ö«∏°ü∏d  º¡e  ∂jöT  äGQÉeE’G  ¿EG  ∫Ébh

 ∫ƒM ôªà°ùe QhÉ°ûJ ∑Éæg å«M ôªMC’G

 É«ŸÉYh É«ª«∏bEG áë∏ŸG á«fÉ°ùfE’G ÉjÉ°†≤dG

 áeóÿ ácGöûdG  √òg õjõ©J ¤EG  ™∏£àfh

.⁄É©dG ∫hO ‘ ájÒÿGh á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡÷G

 º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©e  AÉ≤∏dG  ö†M

 ¿hÉ©àdG  ¿hDƒ°ûd  ádhO  IôjRh  ,»ª°TÉ¡dG

 ƒÑ°ùcEG{  ¢Vô©Ÿ  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ‹hódG

 ¿GóªM  QƒàcódG  ‹É©eh  z»HO  2020

 áÄ«g IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ »YhQõŸG º∏°ùe

 óªMCG  IOÉ©°Sh  »JGQÉeE’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG

 πã‡  ƒª°S  Öàµe  ôjóe  …ôgÉ¶dG  ô£e

 ≈°ù«Y IOÉ©°Sh IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G

 áÄ«g ¢ù«FQ ƒª°S QÉ°ûà°ùe ÜÉ¡°TƒH óªM

 QƒàcódG IOÉ©°Sh »JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG

.áÄ«¡∏d ΩÉ©dG ÚeC’G »MÓØdG ≥«àY óªfi

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14899 Oó`©dG `  ̀2021 Èªaƒf19 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG

»eƒµëdG πª©dG »a kGójóL kÉé¡f Éæ°ù°SCGh ájó«∏≤àdG º«gÉØªdG É¡«a Éfô«Z ÉeÉY 24
 äGô«¨àªdG ™e πeÉ©àdG »a ¬àfhôeh »eƒµëdG ÉfRÉ¡L IAÉØc âàÑKCG á«°VÉªdG IôàØdG 

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG  ójGR  øH ´Gõg ï«°ûdG  ƒª°S ócCG  

 OÉ©°SEG ¿CG »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

 ó©j Úª«≤e h ÚæWGƒe øe ¿Éµ°ùdG h ™ªàéŸG

 AÉ≤JQ’G  h  áª«µ◊G  IOÉ«≤dG  iód  iƒ°üb  ájƒdhCG

 äÉ¡«LƒàH ∂dPh »é««JGÎ°SG ±óg IÉ«◊G IOƒéH

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

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh zˆG ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ

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

 πÑ°S πc ÒaƒàH áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

.¿Éµ°ù∏d á«bGôdG äÉeóÿGh áÁôµdG IÉ«◊G

 É¡H  ΩÉb  »àdG  ájó≤ØàdG  IQÉjõdG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 áØ«∏N áæjóe ‘ …ó∏ÑdG óLGƒàdG õcôe ¤EG √ƒª°S

 √ƒª°S É¡«a ™∏WG h »ÑXƒHCG áæjóe ájó∏Ñd ™HÉàdG

 §£ÿGh …ó∏ÑdG óLGƒàdG ™jQÉ°ûe äGóéà°ùe ≈∏Y

.á«∏Ñ≤à°ùŸG

 Ò¨e  QƒàcódG  ‹É©e..√ƒª°S  ∫ÉÑ≤à°SG  ‘  ¿Éc

 h ™ªàéŸG á«ªæJ IôFGO ¢ù«FQ »∏««ÿG ¢ù«ªN

 ¢ù«FQ …OÉª◊G AÉaöûdG óªfi »∏Y óªfi ‹É©e

 QóH  ∞«°S  IOÉ©°Sh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  IôFGO

. »ÑXƒHCG áæjóe ájó∏Ñd ΩÉ©dG ôjóŸG »°ù«Ñ≤dG

 äGRÉ‚EG ºgCG ∫ƒM É«Áó≤J É°VôY √ƒª°S ógÉ°Th

 ™jQÉ°ûŸGh áØ«∏N áæjóe ‘ …ó∏ÑdG óLGƒàdG õcôe

.á«∏Ñ≤à°ùŸG ¬££Nh õcôŸG ±GógCGh áMhô£ŸG

 IôHÉãŸGh ,πª©dG äÉYöùe π«©ØJ ¿CG √ƒª°S ócCGh

 IOÉ©°S ≈∏Y ÉHÉéjEG ¢ùµ©æj äÉeóÿÉH AÉ≤JQ’G ‘

 ¿ƒµj ¿CG ¤EG ™∏£àf { : ∫Ébh ¬à«gÉaQh ™ªàéŸG

 ºgÉ°ùJ äÉeóÿG á«bGQ á°üæe z…ó∏ÑdG óLGƒàdG{

 äÉÑ∏£àe ™«ªL ÒaƒJh IÉ«◊G iƒà°ùe Ú°ù– ‘

.ájö†◊G äÉeóÿG h ËôµdG ¢û«©dGh á«gÉaôdG

 πMGôe ¢VôY IQÉjõdG  äó¡°T ¬JGP  ó«©°üdG  ≈∏Y

 äÉjóëàdGh  ,…ó∏ÑdG  óLGƒàdG  ™jQÉ°ûe  ò«ØæJ

 á«ªgCÉH √ƒª°S ¬Lh h ó«©°üdG Gòg ≈∏Y äGRÉ‚E’Gh

 Gòg  ìÉ‚EG  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äÉbÉ£dG  πc  ∫òH

 É«≤«≤M É≤∏£æeh áÑ°üN á«°VQCG πãÁ ¬fƒc ¬LƒàdG

 ‘ á«YGóHEG  πFÉ°Shh äÉ°SQÉ‡ QÉµàHG  ∫É› ‘

.¬àeóNh ™ªàéŸG ™e π°UGƒàdG

 øe ójó©dG  ≈∏Y ´ÓW’G É°†jCG  IQÉjõdG  âæª°†Jh

 ΩÉ©dG QÉWE’G É¡æeh z…ó∏ÑdG óLGƒàdG{ πªY QhÉfi

 áªcƒM  ,IóMƒŸG  áHÉbôdG  ,á«LPƒªædG  áæjóª∏d

 ájôjƒ£àdG  äÉMÎ≤ŸG  ,»©ªàéŸG  ´É£≤dG  ,AGOC’G

.á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ°ûeh ,á«©ªàéŸG »°VGQCÓd

 øH  ´Gõg  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬Lh  IQÉjõdG  ΩÉàN  ‘h

 ¤EG …ó∏ÑdG óLGƒàdG õcôe ‘ Ú∏eÉ©dG ™«ªL ójGR

 áeó≤ŸG áeÉ©dG äÉeóÿÉH ôªà°ùŸG AÉ≤JQ’G á«ªgCG

 QÉµaC’Gh  ,áëLÉædG  πFGóÑdG  OÉéjEGh  ™ªàéŸG  ¤EG

 h IÉ«◊G IOƒéH AÉ≤JQ’G É¡fCÉ°T øe »àdG á«YGóHE’G

.√QÉgORGh ÉgQƒ£Jh áæjóŸG ¢TÉ©àfG ‘ áªgÉ°ùŸG

:ΩGh-»HO

 ∑QÉÑe  QƒàcódG  øcôdG  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  πÑ≤à°SG  

 OÉæ°SEÓd  óYÉ°ùŸG  π«cƒdG  …ôHÉ÷G  ¿ÉaÉZ  ó«©°S

 ‘  ,´ÉaódG  IQGRh  ‘  á«YÉaódG  äÉYÉæ°üdGh

 OÉæ«f ,2021 ¿GÒ£∏d ‹hódG »HO ¢Vô©Ã ¬Ñàµe

 »HöüdG  ´ÉaódG  ôjRh  óYÉ°ùe  ¢ûà«ahOGQƒ∏«e

.¬d ≥aGôŸG óaƒdGh ¬jOÉŸG OQGƒª∏d

 QÉÑc  øe  OóY  √ö†M  …òdG  ``  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ”h

 ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  ¬LhCG  ¢VGô©à°SG  ``  •ÉÑ°†dG

 ¥ÉaBG åëH ¤EG áaÉ°VEG ,Égôjƒ£àH á∏«ØµdG πÑ°ùdGh

.ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°üdG ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ΩÉY ¬LƒH kÉ«FõL ºFÉZ ¤EG Gƒë°U á©ª÷G Ωƒ«dG

 á«dÉª°ûdG  ≥WÉæŸG  ¢†©H  ≈∏Y  kÉfÉ«MCG  ÉªFÉZh

 ÉÑWQh ,QÉ£eCG •ƒ≤°S á°Uôa ™e Qõ÷Gh πMGƒ°ùdGh

 ≥WÉæŸG  ¢†©H  ≈∏Y  âÑ°ùdG  óZ  ìÉÑ°Uh  kÓ«d

 ádóà©e ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh ,á«∏NGódGh á«∏MÉ°ùdG

.Öë°ùdG ™e kÉfÉ«MCG §°ûæJ áYöùdG

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

 §°Sƒàe »Hô©dG è«∏ÿG .¢S/ºc 40 ¤EG π°üJ 25

 Éª«a Öë°ùdG ™e kGQÉ¡f kÉfÉ«MCG Üô£°†j ób êƒŸG

 ÊÉãdG óŸGh 12:45 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S

 áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  Qõ÷Gh  02:07  áYÉ°ùdG  óæY

.06:46 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 19:37
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  áØ«∏N áæjóªH …ó∏ÑdG óLGƒàdG õcôe ó≤ØJ

 ájƒdhCG ™ªàéªdG OÉ©°SEG: ójGR øH ´Gõg

Ió«°TôdG IOÉ«≤dG iód á«é«JGôà°SG

 ôjRh óYÉ°ùe πÑ≤à°ùj …ôHÉédG ∑QÉÑe

»Hô°üdG ´ÉaódG

Ωƒ«dG ™bƒàªdG ¢ù≤£dG

Éæ∏Ñ≤à°ùe É¡«∏Y »æÑf »àdG Iõ«côdG ºàfCG :øjõFÉØ∏d ó°TGQ øH óªëe

»eÉàîdG ¬eƒj »a ¿Gô«£∏d »HO ¢Vô©e ó≤Øàj ójGR øH óªëe

»eƒµëdG õ«ªà∏d »HO èeÉfôH õFGƒéH øjõFÉØdG Ωqôc

ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ójGR øH ¿GóªM
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»eÉàÿG ¬eƒj ‘ ¿GÒ£∏d »HO ¢Vô©e √ó≤ØJ ∫ÓN ójGR øH óªfi

ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG ¢ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH ¿GóªM
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اأبوظبي ـ وام:

واملبادرات  الفعاليات  استحوذت 
املرتبطة بالتسامح عىل النصيب 
خالل  االهتمــام  مــن  األكــر 
إكسبو  الســابع من  األســبوع 
الحدث  شهد  2020 دبي، حيث 
العاملي  التحالف  ميــالد  العاملي 
إطالقه  تــم  والذي  للتســامح 
املهرجــان  فعاليــات  خــالل 
والتعايش،  للتســامح  الوطني 
األنشــطة  اســتضافت  فيمــا 
الدوليــة للمهرجــان مــا يزيد 
عــىل 125 شــخصية عامليــة 
بارزة قدمت رؤية شــاملة عن 
مســتقبل التســامح العاملــي، 
العاملية  القمة  انعقاد  إىل  إضافة 
وتستعرض  لألديان  املشــركة 
وكالــة أنباء اإلمــارات »وام« 
أسبوع«  يف  تقرير »إكســبو  يف 
واملناســبات  الفعاليات  أبــرز 
يف  العاملي  الحدث  التي شــهدها 

أسبوعه السابع.
الدوليــة  األنشــطة  وشــهدت 
الدويل  املؤتمر  عقــد  للمهرجان 
أجل  من  والشمولية  »التسامح 
املرأة« الذي اســتعرض  حقوق 
املرأة  املتعلقة بتمكني  القضايــا 
يف العالــم وبحث يف األســاليب 
دور  لتفعيــل  نجاحــا  األكثــر 
التعليــم واملعرفــة يف مواجهة 
..فيما  تواجهها  التي  التحديات 
العاملي  الشــباب  منتدى  ناقش 
الــذي نظمته وزارة التســامح 
يف »إكســبو 2020  والتعايش 

التنمية  يف  الشــباب  دبي« دور 
للعالم  واالجتماعية  االقتصادية 
الجيد  التعليم  توفــر  ورضورة 
لهــم وتهيئتهم ليكونوا عنارص 

منتجة يف املجتمع.
للتوازن  اإلمارات  مجلس  ونظم 
املرأة  جنــاح  يف  الجنســني  بني 
بعنوان  حوارية  جلسة  بإكسبو 
مستقبل املرأة يف العمل الرملاني 
تعزيز  ســبل  مناقشــة  بهدف 
لدى  السياسية  املشاركة  ثقافة 
املرأة اإلماراتية وتسليط الضوء 
عىل الرؤى واألفاق املســتقبلية 

ملشاركتها يف العمل الرملاني.
ويف ســياق آخر، احتفى اكسبو 
الوطني  باليــوم  2020 دبــي 
إلمــارة موناكو بحضور األمر 
موناكو  أمــر  الثانــي  ألــرت 
أمــرة  ســتيفاني  واألمــرة 
الجزائر  احتفــت  كما  موناكو، 
إكســبو  يف  الوطنــي  بيومهــا 
بن  أيمن  2020 دبــي بحضور 
الــوزراء  رئيس  عبدالرحمــن 
احتفلــت  كذلــك  الجزائــري، 
الوطنــي  بيومهــا  الرازيــل 
بولســونارو«  بحضور »غاير 

رئيس جمهورية الرازيل.
من  عــدد  عن  الكشــف  وتــم 
واالبتــكارات  االخراعــات 
العلميــة، حيث كشــف الجناح 
 2020 اكســبو  يف  الفنلنــدي 
متصل  مصعــد  أول  عــن  دبي 
تصميم  من  العالم  يف  باإلنرنت 
أكدت  التــي  رشكــة »كوني« 
املصاعد  مــن  النــوع  هــذا  ان 
توفر  رئيسية  منصة  سيشــكل 
رقمية  تجــارب  ملســتخدميها 
عملية  خالل  بالعالــم  تربطهم 

تنقلهم بني الطوابق.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5
الجمعة ١٩ نوفمر ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٨٩٩  

اأبوظبي ـ وام:

وقعــت هيئة البيئة - أبوظبي والهيئــة العامة للبيئة 
الكويت مذكرة تفاهم تحدد إطاراً عاماً لتطوير  بدولة 
أوجه التعاون يف مجال حماية وتنمية البيئة واملحافظة 
يف  البيولوجي  التنوع  لحماية  جهودهما  وتعزيز  عليها 

البلدين.
الصباح  الحمود  الله  الشــيخ عبد  املذكرة سعادة  وقع 
مديــر عام الهيئــة العامة للبيئة وســعادة الدكتورة 
البيئة ـ  لهيئة  العام  األمني  الظاهري  ســالم  شــيخة 
النيادي سفر  أبوظبي وبحضور ســعادة مطر حامد 

الدولة لدى دولة الكويت الشقيقة.
وقال ســعادة الشــيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح: 
الهيئة  بني  تفاهــم  التوقيع عىل مذكرة  مــن  "الغاية 
العربية  اإلمارات  ودولة  الكويت  دولة  يف  للبيئة  العامة 
املتحدة هي املساهمة يف إثراء الجانب االحيائي وتبادل 
الخــرات ومعالجــة املعوقــات البيئيــة التي تخص 

البلدين".
وأضاف أن هذه املذكرة ستساهم يف عدة مشاريع منها 
زراعــة نبات القرم /املنغــروف/ وغرها من النباتات 
بناء  الزراعة  يف  الدرون  طائرة  واســتخدام  واالشجار 
والشعاب  األســماك  لنمو  جديدة  مائية  مســتعمرات 

املرجانية، ورصد املد األحمر ونفوق األسماك.
وأعرب سعادة الشيخ عبدالله أحمد الحمود عن شكره 
وسعادة  الظاهري  ســالم  شيخة  الدكتورة  سعادة  إىل 
النيادي عــىل زيارتهما وتوقيع  الدكتور مطــر حامد 
االتفاقيــة وتعاونهما مع الهيئة العامة للبيئة يف دولة 

الكويت.
الظاهري:  ســالم  شــيخة  الدكتورة  ســعادة  وقالت 
والتعاون  اإلخوة  روح  انطالقاً من  الزيارة  "تأتي هذه 
تعزيز  لرضورة  واستشــعارا  الشــقيقني  البلدين  بني 
التنوع  املحافظة عىل  يف مجال  والفني  العلمي  التعاون 
البيولوجــي" ..مشــرة إىل أن دولــة الكويت ودولة 
وتعزيز  ذاتها  البيئيــة  التحديات  تواجهــان  اإلمارات 
والنفع عىل  بالفائــدة  الطرفني ســيعود  بني  التعاون 

البلدين ويف املنطقة كلها بشكل عام. البيئة يف 
توقيعها مع  تم  التي  التفاهم  أن مذكرة  إىل  وأشــارت 
الهيئــة العامة للبيئة بدولة الكويــت تهدف إىل تعزيز 
التعاون العلمي والفني بني الطرفني يف مجال املحافظة 
البيئة واملحافظة  البيولوجي وإعادة تأهيل  التنوع  عىل 
عىل موائلها الطبيعية وتعزيز القدرات العلمية والفنية 
أســس  إىل وضع  للطرفــني، باإلضافة  العالقــة  ذات 
سيتم  التي  واملشاريع  للنشــاطات  املناسبة  للرتيبات 

تنفيذها بني الطرفني.
واتفق الطرفان عىل التعاون والتنسيق العلمي والفني 

فيمــا بينهما والذي يتضمن تبــادل املعلومات الفنية 
القوانني  املســموح بها وفق  إجراءات اإلفصاح  ضمن 
التــي يخضع لها كل من الطرفــني يف بلده والزيارات 
أبحاث  بالتنســيق مــع مجلس  التدريبيــة واألبحاث 
التعاونية  واملشاريع  أبوظبي  يف  املتطورة  التكنولوجيا 
التي تتوافق مع الرامج املستمرة لدى كال من الطرفني.

ووفقاً ملذكرة التفاهم شملت مجاالت التعاون الرئيسية 
املحافظة  أهمية  نرش  يف  املشرك  التعاون  الطرفني  بني 
عىل التنــوع االحيائي وموائلها الطبيعية وتبادل كافة 
بتطوير  تتعلق  التــي  والوثائق  واملعلومــات  البيانات 
العمل املشرك للحفاظ عىل البيئة ومكوناتها الطبيعية 
يف دولــة االمارات العربية املتحدة – إمارة أبوظبي ويف 
القرم كحل إلعادة  نبات  اســتزراع  مثل  الكويت  دولة 
نفوق  املتــرضرة وحوادث  الســاحلية  املناطق  تأهيل 
تقنية  األحمر واستخدام  املد  األحياء البحرية وظاهرة 
االستشعار عن بعد يف متابعة الظواهر البيئية الطبيعية 
وحوادث التلوث وأثر امللوثات العضوية وغر العضوية 
عىل الكائنات الحية ومدى تأثرها عىل البيئة وتقنيات 
الصيد الحديثة والصديقة للبيئة وقوانني تنظيم الصيد 

واستزراع وإكثار األحياء البحرية والرية.
يف  املشــرك  والدعم  التعاون  عىل  الطرفان  اتفق  كذلك 
املشاريع واألنشطة البيئية /املتعلقة بالتنوع االحيائي/ 
بدولة  للبيئة  العامــة  الهيئة  واالســتفادة من خرات 

الكويــت يف الطــرق املتبعة يف املحافظة عــىل البيئات 
ومكوناتهــا والكائنات الحية فيها ومتابعتها واالبالغ 
عــن أي تغرات تطرأ فيها ورصــد وتصنيف وتوثيق 
التنوع البيولوجــي يف البيئة البحرية والرية والبيئات 
للكائنات  طبيعية  وإنشــاء حاضنات  والطينية  املائية 
بالكائنات  الصحية  والعناية  لتغذيتها ومتابعتها  الحية 
البيئي الخاص بالشــعاب  الحية والتعرف عىل الوضع 
املرجانية والقياسات البيئية الخاصة بمواقع تواجدها.

بني  املشــرك  التعاون  التفاهم  مذكــرة  تغطــي  كما 
وإعادة  الجائر  الصيد  عىل  السيطرة  برامج  يف  الطرفني 
وآلية  باالنقــراض  املهددة  الفطريــة  األنواع  تأهيــل 
مراقبــة وتطبيق القوانني البيئيــة واتخاذ اإلجراءات 
واملراقبة  التفتيش  البيئية  االنتهاكات  تجاه  الرضورية 

البيئية. ورصد املخالفات 
ولقــد جاء توقيع املذكرة خالل زيــارة وفد من هيئة 
البيئة – أبوظبي لدولة الكويت برئاسة سعادة الدكتورة 
شيخة ســالم الظاهري التي استغرقت يومني اجتمع 
خاللهــا مع معايل شــايع عبدالرحمن الشــايع وزير 
اإلسكان  لشؤون  الدولة  ووزير  البلدية  لشؤون  الدولة 
والتطويــر العمراني وعدد من املســؤولني الكويتيني 
البلدين  بني  القائمة  املتميزة  العالقات  وتطوير  لتعزيز 
واستكشاف آفاق جدية للتعاون بني البلدين الشقيقني 

البيئية. يف شتى املجاالت 

»تنمية المجتمع« تعلن بدء ا�ستقبال طلبات 
ترخي�ص الجمعيات والم�ؤ�س�سات الأهلية 

ذات النفع العام في اإمارة اأب�ظبي
هيئة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة 

العامة للبيئة بدولة الكويت

اأخبار الوطن

اأبوظبي ـ وام:

أمس  أبوظبي  يف  املجتمع  تنميــة  دائرة  أعلنت 
عــن بدء اســتقبال طلبــات إصــدار رخص 
النفع  ذات  األهليــة  واملؤسســات  الجمعيات 
العام يف إمــارة أبوظبي، وذلك بموجب أحكام 
القوانني والقرارات املنظمة لهذا القطاع، حيث 
تســاهم عملية الرخيص يف تمكني الجمعيات 
عملياتها  مزاولــة  من  األهلية  واملؤسســات 
إطار  وضمن  متكامل  بشكل  خدماتها  وتقديم 

قانوني منظم.
الدائرة،  مــن  الرخص  منح  صالحيــة  وتأتي 
توقيعها  تم  التي  التفاهم  مذكرة  اســتناداً إىل 
بــني وزارة تنميــة املجتمــع ودائــرة تنمية 
املجتمع يف شهر مايو 2021 بشأن الجمعيات 
العام، والتي  النفع  ذات  األهلية  واملؤسســات 
حــددت الصالحيــات واألدوار املنوطــة بكل 
جهة يف مجال تنظيم الجمعيات واملؤسســات 
ضمن النطــاق الجغرايف إلمارة أبوظبي، وفقاً 
للقانــون االتحــادي رقم /2/ لســنة 2008 
ذات  األهلية  واملؤسســات  الجمعيات  شأن  يف 
النفع العام، واملعدل باملرسوم بقانون اتحادي 
رقــم 35 لســنة 2020، وتفعيــل اإلرشاف 
والرقابة عليها من خالل مجموعة من اآلليات 
التعاون والتنسيق  إىل  الفاعلة، إضافة  الرقابية 
يف املجــاالت الترشيعية والسياســات املتعلقة 
بالجمعيــات ذات النفع العام، وتبادل الخرات 

واملعلومات يف هذا املجال.
وهدفــت املذكــرة إىل تعزيز العمــل يف مجال 
الجمعيــات ذات النفع العام وتفعيل دورها يف 
املجتمع، بمــا يحقق األهداف املرجوة، إضافة 
االســراتيجية  والرشاكات  الروابط  تمكني  إىل 

والتعاون يف تنفيذ املبادرات االجتماعية.
املســاعد  الوكيل  تهلك  حصة  ســعادة  وقالت 
لشــؤون التنمية االجتماعيــة يف وزارة تنمية 
املجتمــع إن الــوزارة تعمل كل ما بوســعها 
الوزارات  بني  التكامل  ودعــم  الرشاكة  لتعزيز 
االتحاديــة واملؤسســات والدوائــر املحليــة 
والهيئــات، لالرتقاء بالقطــاع االجتماعي يف 
توفر  تدعم  التي  املجتمعية  املســؤولية  إطار 
واملبادرات،  واإلمكانيات  الخدمــات  من  املزيد 
التماسك  الوزارة يف  بما يسهم يف تحقيق رؤية 
الســعادة  ويف  املجتمعي،  والتالحــم  األرسي 
أســاس  عىل  قائم  ذلك  الحيــاة، وكل  وجودة 
املعنية  املؤسسات  بني  االســراتيجي  التعاون 
باملجتمــع من أجــل تقديم أفضــل الخدمات 

لجميع الفئات.

دبي ـ وام:

مؤسسة "الجليلة" - العضو  أعلنت 
يف مؤسسة مبادرات محمد بن راشد 
آل مكتــوم العاملية املعنية باالبتكار 
مع  رشاكة  عقدهــا  الطبي - عــن 
"مجموعة شــلهوب" - املتخصصة 
الرفاهية بمنطقة الرشق  يف قطــاع 
البحوث  وتطوير  - لدعم  األوســط 
حياة  وتحســني  الوطنية  الطبيــة 

املرىض.
الدكتور  التقــى  اإلطــار  هــذا  ويف 
التنفيذي  العلماء الرئيس  عبدالكريم 
ملؤسسة "الجليلة " باتريك شلهوب 
"مجموعة  لـــ  التنفيذي  الرئيــس 
شــلهوب" وعــدد من املســؤولني 

جولة  يف  اصطحبهم  حيث  واملعنيني 
لألبحاث  راشــد  بن  محمد  مركز  يف 
الرعاية  الطبية وأطلعهم عىل برامج 

الصحية باملؤسسة.
ســلطان  الكريم  عبد  الدكتور  وقال 
يف  املؤسسة  اســتثمار  العلماء: "إن 
األبحاث الطبية يؤكد مجددا التزامها 
البحث واالبتكار يف نســيج  بدمــج 
طويلة  الصحية  الرعاية  اسراتيجية 
األجــل يف دولة اإلمارات وســعيها 
املتغرة"  الظــروف  مع  التكيف  إىل 
الرشاكة  بهذه  الفخــر  عن  ..معربا 
مع "مجموعة شلهوب" التي تؤمن 
بأهمية االستثمار يف البحوث الطبية 

لصون صحة األجيال القادمة.
الطبية  للتطورات  يمكن  أنه  وأضاف 

نحو  التاريخ  مسار  تغير  والعلمية 
املستدام  التمويل  يعد  حيث  األفضل 
وســائل  لتطوير  أساســّياً  أمــراً 
البرشية..  لألمراض  أفضل  عالجية 
واليوم يعيــش الناس أعماراً أطول 
بفضل  أفضــل  بصحة  ويحظــون 
البحوث  مجــال  يف  اُلحرز  التقــدم 
التمويــل  ..وســيمّكننا  الطبيــة 
املستدام من االستجابة لالحتياجات 
الفرص  املستجدة ومتابعة  الصحية 
التي من شــأنها تحقيق  البحثيــة 

أعظم أثر.
من جهته شــكر باتريك شــلهوب 
إسهاماتها  مؤسسة "الجليلة" عىل 
الفرصــة  وإتاحتهــا  اإلنســانية 
مهمة  من  جزءا  لتكون  للمجموعة 

املؤسســة الراميــة إىل إحــداث أثر 
وتقديم  املــرىض  حياة  يف  إيجابــي 
الدعم الالزم لتطوير البحوث الطبية 
املرىض  حيــاة  وتحســني  الوطنية 
مؤسســة "الجليلة" منذ  وعملــت 
تأسيســها يف عــام 2013 جاهدة 
عــىل توفر فــرص لتعزيز البحوث 
واملؤثــرة .. فيما  املبتكرة  الطبيــة 
مليون   28 املؤسســة  اســتثمرت 
درهــم لتقديــم 101 منحة بحثية 
و9 زماالت بحثية دولية الكتشــاف 
حلــول ألكــر التحديــات الصحية 
يف املنطقــة كأمــراض االرسطــان 
الدموية والسكري  والقلب واألوعية 
النفســية  واألمــراض  والُســمنة 

واألمراض املستجدة.

�سراكة بين موؤ�س�سة »الجليلة« و»مجموعة �سلهوب« لدعم الأبحاث الطبية

اإك�سبو في اأ�سبوع .. حراك عالمي لتعزيز الت�سامح 
وابتكارات ت�ستدعي الم�ستقبل

اأبوظبي ـ الوحدة: 

فارس  طيار  اللــواء الركن  معايل  ثمن 
خلف املزروعي قائد عام رشطة أبوظبي 
الشــيخ  الســمو  صاحب  توجيهــات 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
"حفظه الله" ورعاية صاحب الســمو 
آل مكتوم نائب  الشيخ محمد بن راشد 
الوزراء  مجلس  رئيــس  الدولة  رئيس 
صاحب  الله" ودعم  دبي "رعاه  حاكم 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل 
سمو  الفريق  ومتابعة  املسلحة  للقوات 
نائب  نهيان  آل  زايد  بن  ســيف  الشيخ 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية، 
متفرد  إنجاز  تحقيق  عن  أثمرت  والتي 
املتحدة  العربية  اإلمــارات  لدولة  جديد 
تجوال  يف  األول  املركــز  بحصولها عىل 
الثاني  الســكان ليالً بمفردهم واملركز 
عاملياً ألكثر البلــدان أماناً وفقاً لنتائج 

تقرير جالوب لألمن والنظام 2021.
التي  الكبرة  اإلنجــازات  أن  وأوضــح 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تحققها 
عىل  جديدة  رياديــة  مواقع  يف  تضعها 
الخارطة العاملية وهي تميض بخطوات 
الخمسني عاماً  نحو  واثقة يف مسرتها 
تعود  عمالقة  منجزات  محققة  املقبلة 
يعيش  من  كل  عــىل  واالزدهار  بالخر 

عىل أرض اإلمارات.
والتعاون  بالتنســيق  معاليه  وأشــاد 
املشرك بني القيادات العامة للرشطة يف 
إنجازات  الدولة والذي أسهم يف تحقيق 
الفتاً  األمني  الصعيد  عىل  دولية  ريادية 
إىل مــا حققتــه الدولــة يف العديد من 

ظل  يف  العاملية  التنافســية  مــؤرشات 
تكللت  والعطاء التــي  الخر  مســرة 
بتسجيل اســم دولة اإلمارات بحروف 

مضيئة عىل كافة األصعدة.
لرشطة  العامة  القيــادة  اهتمام  وأكد 
بتعزيز  أجهزتهــا  بمختلف  أبوظبــي 
التعاون املستمر مع القيادات الرشطية 
الرشكاء لتحقيق مســتويات  وكافــة 
متقدمــة ومتطورة يف مســرة األمن 
شاملة،  اسراتيجيات  تبني  و  واألمان 
وتقديم  وطموحة،  متميزة  ومبادرات 
عالية  جــودة  ذات  عرصيــة  خدمات 
تسعد املجتمع، وتعزز من ريادة الدولة 

التنافسية العاملية. يف مؤرشات 
وأكــد معاليــه أنه ليــس بغريب عىل 
اإليجابية  النتائج  هذه  تحقق  أن  بالدنا 
توضح مدى  دولياً، والتــي  املتقدمــة 
أفضل  بتوفر  الرشيدة  القيادة  اهتمام 
املقومات لتعزيز مسرة األمن واألمان.

روؤية القيادة الر�سيدة عززت �سدارة الدولة 
بموؤ�سرات الأمن والأمان عالمياً

قائد عام �سرطة اأب�ظبي: 
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اأبوظبي ـ الوحدة: 
توعية  مبــادرات  أبوظبي  رشطة  نفذت 
تثقيفيــة  للوقاية من مرض الســكري 
تضمنــت عقد محارضة يف قاعة االبتكار 
يف  املشــاركة  و  العني  رشطــة  بمديرية 
مركز  أقامها  وقايــة"  نميش   " مبادرة  
رشطة الروضة بمديرية رشطة العاصمة 
بالتعاون  الرياضية  زايد  ، يف مركز مدينة 
ومستشــفى  ميدكلينك  مستشــفى  مع 
كابيتــال هيلث، وذلك تزامنــاً مع اليوم 

العاملي للسكري.
وقاية"  "نمــيش  مبــادرة   يف  وشــارك 
مديرية املرور والدوريات و إدارة املراسم 
الرشطــة  وإدارة  العامــة،  والعالقــات 
من  الرشطي  املوروث  وقسم  املجتمعية، 
و  القديم  الرشطة  بــزي  التعريف  خالل  

القديمة و تقديم دعوة  دورية الرشطــة 
الفعالية   املربعة. وتضمنت  لزيارة متحف 
توعية املنتسبني بمخاطر مرض السكري 
التعامــل معــه والوقاية منه  وكيفيــة 
الدوائية،  وغري  الدوائية  بالطرق  وعالجه 
وتقديم  مجانيــة  فحوصــات  وإجــراء 
الفريق  قبــل  من  الطبية  االستشــارات 
ميدكلينك  بمستشفى  واملختصني  الطبي 
وممارسة  هيلث،  كابيتال  ومستشــفى 
كتمارين  الرياضيــة  التماريــن  بعــض 
داخل  األقدام  اإلطالة، ومسرية ميش عىل 
مســافة  املوســيقية  الفرقة  مع  امللعب 
دورية  مهــام  عىل  والتعرف  كيلومــر، 
األطفال، وسيارة الرشطة القديمة، وكلنا 
لزيارة  للحضور  دعوات  وتوزيع  رشطة، 

متحف املربعة يف مدينة العني.
الكعبي،  محمد  طــارش  العقيد  وأوضح 

مدير مركز رشطــة الروضة، أن املبادرة 
رشطة  حــرص  ضمن  تأتي  اإلنســانية 
أبوظبي املستمر عىل التواصل مع املجتمع، 
عىل  والتشــجيع  الصحية  التوعية  ونرش 
للموظفني  الصحية  الحيــاة  أنماط  تبني 
وأبنائهم، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ عىل 
يحقق  بما  وألطفالهم  لهم  سليمة  صحة 

لهم الراحة والسعادة.
الدكتورة زينب  ألقت   ، العــني  ويف مدينة 
محارضة  برجيل  مستشــفى  من  بابكر 
تثقيفية  يف قاعة االبتكار بمديرية رشطة 
العــني مؤكدة  أهمية  اجراء الفحوصات 
اإلصابــة  لتفــادي  املســتمرة  الطبيــة 
بالسكري واتباع األنظمة الصحية وتغيري 
الحياة من خالل ممارسة  نمط أســلوب 
الرياضة وتناول الغداء الصحي املتوازن. 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة 
متابعات الجمعة ١٩ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٨٩٩
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محمد بن را�شد 

وأكد ســموه خالل الزيارة أهمية ما يضمه الحدث العالمي 
للبناء  أفكار ورؤى تشــكل في مجملها قاعــدة قوية  من 
عليها واالنطالق منها لمســتقبل مزدهر، ينعم فيه الجميع 
بالخيــر والتطور والنماء، مشــيرا إلــى أن دولة اإلمارات 
المجاالت،  إمكانيــات وخبرات في مختلف  بما تمتلكه من 
ستكون داعمة لكل األفكار التي من شأنها تحقيق السعادة 
انطالقا من  لألفضل  الناس  وتغيير حياة  للبشــرية جمعاء 

اإلمارات إلى العالم.
واستهل صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
المقام في منطقة  المغربي  الجناح  بتفقد  للمعرض  زيارته 
الفرص تحت شعار »مملكة اإللهام«، والذي يعرض تجربة 
المتقدمة  االبتكار والتقنيات  المغربية في مجــال  المملكة 
إليــه المملكة في  ويســلط الضوء على أحدث ما توصلت 
مجــاالت التنمية المســتدامة والبيئة، إضافــة إلى العلوم 
والفنــون حيث تدور فكــرة الجناح حول تــراث المغرب 
المســتدامة  التنمية  إلى  الملهمة  األصــول  من  واالنطالق 
2020 دبي  إكسبو  المغربية في  المملكة  كما يسهم جناح 
في تمكين الزوار من اكتشــاف تاريــخ وهوية وإنجازاتها 

الملموسة ورؤيتها للمستقبل.
والتقنيات  المعماريــة  بهندســته  المغرب  جناح  ويتواءم 
في  العريقة  المملكة  تقاليد  المســتوحاة من  المستخدمة، 
البناء الترابي، مع مــا يقدمه من معارض وفعاليات فنية، 
المملكة  وجهات  مناطــق  لمختلف  الثقافي  التنــوع  تعزز 
المغربيــة .. و يمنح الزوار فرصة للتعــرف عن قرب إلى 
البناء واالبتكار  المملكة وقدراتهم على  ديناميكية شــباب 
ومواجهة التحديات واالنخراط في طريق التنمية المستدامة 
والعمل بمنطق التنمية والسالم، من خالل التعرف إلى أرض 

غنية بالمواهب والفرص.
إلى ذلك قام صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم، يرافقه ســمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب حاكم دبــي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
المالية و ســمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم بزيارة 
جناح بريطانيا في إكسبو 2020 دبي، والمقام في منطقة 
الفرص، تحت عنوان »االبتكار من أجل مستقبل مشترك« .

يقدمه  الذي  المحتــوى  الزيارة على  واطلع ســموه خالل 
الجناح ويعكس في مالمحه إنجازات بريطانيا من ابتكارات 

في قطاعي الذكاء االصطناعي والفضاء.
وأثنى صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء حاكم دبي »رعاه  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس 
الله« على ما شاهده من ابتكارات ورؤى مستقبلية تقدمها 
المملكــة المتحــدة للعالم من خالل إكســبو 2020 دبي، 

في هــذا التجمع الكبير الذي يجمع ابتــكارات دول العالم 
وتطلعاتهم للمستقبل، وكيفية تعاون المملكة المتحدة مع 
لديها  بما  العالمية  للمشــاكل  لتطوير حلول  األخرى  الدول 
مــن تاريخ في مجــال االبتكارات التي غيــرت العالم، من 
لهم  الفرص  وإتاحة  والمبتكرين  للموهوبين  رعايتها  خالل 

إلحداث تغير إيجابي يسهل حياة المجتمعات.

ال�شيخة فاطمة

: »يشرفني  المناسبة  وقالت سموها في برقية تهنئة بهذه 
أخلص  الســلطان  وإلى مقام جاللة  إلــى مقامك  أرفع  أن 
، في  األمنيات  والتبريــكات مقرونة بخالص  التهاني  آيات 
التعبير عن  ، مجددة لكم  المجيدة  الوطنية  المناســبة  هذه 
إعتــزازي بما يجمع بلدينا وشــعبينا مــن أواصر األخوة 
الراســخة والتقدير المتبادل، سائلين الله تعالى أن ُيعيدها 
والســعادة  الصحة  بموفور  تتمتعون  أنتم  و  عديدة  أعواماً 

والُعمر المديد و شعبكم الوفي بدوام الرفعة والتقدم .«

»مبادلة كابيتال« 

تعمل مبادلة كابيتال من مقرها الرئيسي في أبوظبي، ولها 
مكاتب في نيو يورك ولندن وســان فرانسيسكو وريو دي 
جانيرو، وتضم الشــركة أربع وحدات أعمال هي األســهم 
الناشئة واالستثمارات  العامة والشركات  الخاصة واألسهم 
الوحــدات بصورة متكاملة فيما  البرازيل، وتعمل هذه  في 
بينهــا. ومع أن مبادلــة كابيتال تعمــل اآلن ككيان قائم 
بذاته إال أنهــا تظل مملوكة بالكامل لمبادلة، مما يتيح لها 
االســتفادة من إمكانات وشــبكة عالقات الشركة األم مع 
التركيز على مهمتها المتمثلة في تعزيز القيمة على المدى 

الطويل لمستثمريها وشركائها.
 

مركز جامع ال�شيخ

 تجسيًدا لرسالته في إحياء ماجادت به الحضارة اإلسالمية 
عبــر عصورها، من علــوم وفنون، إيمانــا بالفنون كلغة 
مختلف  بين  الحضــاري  للحــوار  فاعلة  وأداة  مشــتركة، 
العالم، وانطالًقا من مكانة الجامع كنموذج حديث  ثقافات 
للعمارة اإلســالمية التي تفردت بابداع فنونها وتصاميمها 
الهندســية، المتجلية فــي أروقته وقاعاتــه والتي جعلت 
رائدة، رســخت مكانتها على  عالمية  ثقافيــة  منه وجهة 
خريطة السياحة العالمية، ليجسد الجامع بذلك رؤية الوالد 
المؤســس المغفور الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان عند 
تأســيس الجامع في إبراز ثراء العمارة اإلسالمية وفنونها 

التي ألهمت فناني العالم على مر العصور«.
لمحتوى  والرافدة  الفاعلة  المســاهمة  إلى  سعادته  وأشار 
المعرض ودور كٍل مــن معالي محمد المر وكليات التقنية 
العليا وجامعة زايد، في إطار الشــراكات التي ساهمت في 
إثراء محتوى المعرض ورسالته وتسليط الضوء على أهمية 
الفنون اإلسالمية القديمة والمعاصرة، من خالل توفير عدد 

من اللوحات واألعمال الفنية.
بـ«مركز  المركــز معرض »معرض مالمــح فنية«  ويقيم 
الزوار«، إلتاحــًة الفرصة أمام مرتادي الجامع من مختلف 
ثقافــات العالم لالطالع على محتواه الثقافي ضمن ســتة 
أقســام تتناول جوانب مختلفة في إطار الفنون اإلسالمية 
وهي قسم »خطوط عبر التاريخ« الذي يستعرض احترافية 
عبر  ظلت  التي  بأنواعهــا  العربية  الخطوط  رســم  وأناقة 
التاريخ أحد أهم أدوات الفن والزخرفة اإلسالمية، من خالل 
المر،  أحمد  فريدة مــن مقتنيات معالي محمــد  مجموعة 
و«قســم صفحات من التاريخ« الذي يأخذ زائريه في رحلة 
بين مجموعة من مقتنيات »مكتبة الجامع« من أندر الكتب 
الفنانين والمهتمين  العالم والتي تناول فيها عــدد من  في 
الفنون  العالم، تجاربهم ومعارفهم حول  أنحاء  من مختلف 
اإلسالمية. أما القســم الثالث »من وحي الصورة« فُيسلط 
الجامع  المتجلية في  اإلسالمية  الفنون  الضوء على مالمح 
العصر  في  وفنونها  اإلســالمية  العمارة  نماذج  أبرز  كأحد 
العليا،  التقنية  كليات  طالبات  عدســات  خالل  من  الحديث، 
اللواتــي عبرن باحترافية المصور وذائقة الفنان عن تناغم 
الرابع  القسم  عبر  بينما   . اإلسالمي  الفن  وتناظر جماليات 
»لغة الفرشــاة« عن اعتداد األجيال بروح الفن اإلســالمي 
طالبات  أنامل  خّطتهــا  فنية  لوحات  خــالل  من  وأصالته، 
جامعــة زايد، موظفة األلوان والحــس الفني إلبراز روعة 
المشــاعر  بأنواعها وقوتها في إرســال  العربية  الخطوط 

واألفكار بأناقة تضفي على محتواها قيمة فنية.

منافذ الدولة

أساُسها  المتبادل،  واالحترام  التعاون  مبادئ  على  والقائمة 
تاريــخ عريق وروابــط اجتماعيــة قوية بنيــت بعزيمة 

المؤسسين وتزداد صالبة بدعم القيادة الرشيدة للدولتين.
من جانبه أشــاد العميــد عبدالنور عبدالله الشــحي مدير 
شــؤون  بقطاع  والمطارات  المنافذ  أمن  شــرطة  مديرية 
األمن والمنافذ في القيادة العامة لشــرطة أبوظبي بمتانة 
العربية  التــي تربط دولة اإلمــارات  التاريخية  العالقــات 
المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة. وقدم التهاني والتبريكات 
متمنياً  الشقيقة  لألشقاء في سلطنة عمان  المناسبة  بهذه 

لها مزيداً من التقدم والتطور واالزدهار في ظل قيادتها.

لبنان: التح�شيرات 

الدبلوماسية  البعثات  أن »التســجيل يتم بكثافة في  وأعلن 
الداخلية،  وزارة  فــي  التســجيل  نتابع  ونحن  الخارج،  في 
و80 % من المسجلين في الخارج، قد تسجلوا عبر وزارة 

الداخلية«.
وأضــاف »لدينا 10 أيام إضافية بعد إقفال مهلة تســجيل 
جاهزة  الداخلية  وزارة  وســتكون  الخارج،  في  المقترعين 

في خاللها إلدخال المسجلين إلى القوائم االنتخابية«.
كافة  على  انتشــرت  التي  الحرائــق  بشــأن  وقال مولوي 
األراضي اللبناني خالل األيام الماضية »سنتابع التحقيقات 
الحرائق هي  الحرائق، ألن هذه  للكشف عن مفتعلي  بجدية 

مفتعلة بغالبيتها«.
أنه أطلع رئيس الجمهورية »على كل المواضيع  وأشار إلى 
المتعلقــة باألمن والتي أتابعها شــخصيا بشــكل يومي، 
وأطمئن  الالزمة.  والتدابير  المعالجات  كل  بشــأنها  ونتخذ 
اللبنانيين أن القوى األمنية ساهرة على أمنهم، وهي تقوم 

بواجباتها«.
يذكر أن المجلس النيابي عّدل موعد االنتخابات النيابية إلى 
أن تجري في  المقرر  المقبــل، وكان من  آذار/ مارس   27
االنتخابات  2022. وســوف تجري  أيار/ مايو  الثامن من 
النيابية وفقاً لقانون أقره المجلس النيابي في العام 2017 

128 نائبا. على أساس النسبية، النتخاب 

ال�شودان: خدمة 

تنسيق  على  تعكف  المقاومة  لجان  من  وأصدرت مجموعة 
فيه  أعلنت  بيانا  الخرطوم  االحتجاجية في شــرق  الحركة 
الدخول »في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة 
االنقالبية«. وجاء في بيان تنســيقية لجان مقاومة أحياء 
الخرطــوم شــرق »ندعو القطاعــات المهنيــة والنقابية 
والعمالية والشــعب السوداني بكامل قطاعاته للدخول في 
عصيان مدني شــامل يوم الخميس 18 نوفمبر حدادا على 
أرواح شهدائنا األبرار ورفضا النتهاكات المجلس االنقالبي 

الثوار العزل«. في حق 
وقال عضو كبير في التنسيقية، طالبا عدم نشر اسمه، إنه 

تجري مشاورات بين لجان المقاومة بشأن التصعيد.
للحركة  المؤيدة  المركزيــة  الســودان  أطباء  لجنة  وقالت 
15 شــخصا على األقل ُقتلوا يوم األربعاء  االحتجاجية إن 
لدى فض احتجاجات في الخرطوم ومدن أخرى باستخدام 
 89 إن  الشرطة  للدموع. وقالت  المســّيل  الرصاص والغاز 
من أفراد األمن أصيبوا وســجلت وفــاة مدني واحد و30 

حالة اختناق من الغاز المسيل للدموع بين مدنيين.

�ش��رطة اأبوظبي تحتفل بالي��وم الوطني 
انطــاق مهرجــان ال�ســيخ زايــد التراثــي الُعماني ال� 51 بمنفذ الم�شيف الحدودي

بمنطقة الوثبة
اأبوظبي ـ وام:

تحــت رعاية صاحب الســمو الشــيخ 
الدولة  آل نهيان رئيس  خليفة بن زايــد 
صاحب  من  وبتوجيهات  الله"،  "حفظه 
السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
األعىل  القائد  نائــب  أبوظبي  عهــد  ويل 
للقوات املســلحة ومتابعة سمو الشيخ 
نائب رئيس  آل نهيان  زايــد  منصور بن 
الرئاسة  شــؤون  وزير  الوزراء  مجلس 
وإرشاف معايل الشيخ سلطان بن حمدان 
آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس 
الدولــة رئيس اتحاد ســباقات الهجن، 
رئيس اللجنــة العليا املنظمة .. انطلقت 
زايد  الشــيخ  مهرجان  فعاليــات  أمس 
الراثي بمنطقة الوثبة يف أبوظبي والذي 

.2022 1 أبريل  يستمر حتى 
وُيمّكن املهرجان زواره من االســتمتاع 
الفلكلورية  والعروض  الفعاليات  بآالف 
والثقافيــة والتعليمية والراثية الكربى 
حيث  العائلة؛  أفراد  كافة  تناســب  التي 
عاملياً،  شــعبياً  حياً   21 املهرجان  يضم 
إماراتية  فولكلورية  وعروضاً  ومسارح 
وخليجية وعربية وعاملية، ويســتقطب 
22500 ُمشــارك، وعارض  أكثر مــن 
 4500 من  أكثر  ويقيُم  العالم  حول  من 
 650 فعالية ثقافيــة عاملية، وأكثر من 
كربى،  جماهرييــة  وفعاليــة  عرضــاً 
باإلضافــة إىل تنظيــم أكثــر من 130 
عىل  ُتشــجعهم  لألطفال  عمل  ورشــة 
تنمية مهاراتهم، واستكشاف َمواهبُهم.

من  مجموعًة  املهرجــان  ويســتضيُف 
الفعاليات احتفاالً بالذكرى الـ 50 لقيام 
االتحاد، ومنها "جناح عام الخمســني" 
خالل  اإلمارات  رحلة  يســتعرض  الذي 
الضوء  وُيســلط  املاضية،  عاماً   50 الـ 
عــىل دور املغفــور له الشــيخ زايد بن 
الله ثراه". كما  سلطان آل نهيان "طيب 
خصــص املهرجان أجنحــة، ومعارض 
كــربى، وأحياء شــعبية إلبراز حضارة 
ثقافتها،  ُمتعددة من  اإلمارات، وجوانب 
فعاليات،  وتتضمن  الشعبي،  وموروثها 
وأهازيجا، وأســواق شــعبية وعروضا 
والصناعات  القديمة،  الحــرف  عن  حية 
التقليديــة اإلماراتية التي تعكس أدوات 

العيش والحياة قديماً.
ويمنــُح املهرجان ماليني الــزوار الذين 

يســتقطبهم ســنوياً فرصــة للتفاعل 
التي تعرب عن  الفعاليات  مع طيف مــع 
العــادات والتقاليــد اإلماراتية األصلية 
واإلنســانية  الحضاريــة  واملكونــات 
للدول  والراثية  والفكريــة  والثقافيــة 
املشاركة من خالل مجموعة واسعة من 
العاملية،  والرفيهية  التثقيفية  الفعاليات 
وتعكس  العائلة  أفراد  كافة  تناسب  التي 
دولة  حضــارة  مــن  متعددة  جوانــب 

اإلمارات والثقافة اإلماراتية.
من  مجموعة  املهرجــان  يضــم  كمــا 
املطاعم املحلية والعاملية وعربات الطعام 
لالســتمتاع بما تقدم من أطباق عاملية، 
متعددة  خدمــات  املهرجان  يوفــر  كما 
لــألرس كالحضانة، وعربــات األطفال، 
والعيــادة، وغريها الكثري، والتي تراعي 
واملمرات  واملناطق  الــزوار،  احتياجات 
املُخصصة ألصحاب الهمم، وكبار السن.

بمئــات  املهرجــان  زوار  ويســتمتع 
العروض الرئيسية اليومية واألسبوعية، 
اإلمارات  "نافورة  ُعــروض  أبرزها  من 
من  العديد  إضافة  جرى  حيث  والليزر"، 
النافورة  عروض  ضمن  الفنية  العروض 
واهتمام  متابعة  من  به  تحظى  ملا  نظراً 

من قبل الزوار.
وستقام أيضاً العديد من عروض األلعاب 
عروض  وكذلــك  األســبوعية.  النارية 
مع  تزامناً  الضخمــة  النارية  األلعــاب 
الســنة  ورأس  الوطني  اليوم  احتفاالت 
امليالديــة الجديــدة، إضافــة إىل العديد 
للمهرجان،  املصاحبــة  الفعاليــات  من 
العربي،  الخيــل  ومنها عــروض جمال 
فضالً  الزهــور،  بحديقة  واالســتمتاع 

العسكرية  الراثية  املوســيقى  عروض 
يف  املهرجان  أجنحة  يوميــاً  تجوب  التي 

أوقات متفاوتة.
وتم أيضاً تخصيص العديد من الفعاليات 
لألطفــال، مثل الــورش التعليمية التي 
وتستكشــف  مهاراتهــم  مــن  تنمــي 
مواهبهم وتنمي حسهم اإلبداعي وروح 
العمل الجماعي، كما ســيتم اســتقبال 
ترفيهية  بعروض  لالســتمتاع  األطفال 

منوعة.
وينتظــر الجمهــور الزائــر للمهرجان 
عاملــا من املتعــة والرفيــه اليومي يف 
تضم  التي  الرفيهية"  األلعــاب  "مدينة 
صممت  ضخمــة،  ترفيهيــة  عروضــاً 
لتناســب ملختلف زوار  واختريت بعناية 
كبرية  مجموعة  تضــم  حيث  املهرجان، 
مثل  الرفيهية،  واملركبــات  األلعاب  من 
الدوارة، واألفعوانية، وأخرى  الســفينة 
أكثر تشــويقاً وإثــارة، والتي روعي يف 
تصميمها وتجهيزها أعىل معايري األمان 

والسالمة.
واملعدلة  الكالسيكية  السيارات  ولعشاق 
موعــد مع متعــة من نــوع خاص يف 
تضم  وما  شو"  كاستم  "الوثبة  منطقة 
من فعاليات مخصصة لعشاق السيارات 
خاللها  تتنافس  واملعدلة،  الكالســيكية 
من  الرياضة  هذه  ونجوم  املحلية  الفرق 
العالم، حيث تشــمل الفعاليات كراجات 
تعديل وتزويد الســيارات، كما يستمتع 
التي  األضواء"؛  "حديقــة  بـ  الجمهور 
لالســتمتاع  فريدة  تجربة  ســتمنحهم 

بألوانها.
ويمنــح املهرجــان زواره آالف الفرص 

من  الكثري  عــرب  قّيمة،  بجوائــز  للفوز 
مثل  الراثية  والســحوبات  املُســابقات 
سمو  ســباقات  "مهرجان  ســحوبات 
الشــيخ منصــور بن زايــد آل نهيان"، 
وســباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل 
للهجن،  الكربى  زايد  وجائزة  الرشاعية، 
للصيد  زايد  الشيخ  مهرجان  وُمسابقات 

بالصقور.
الســلوقي"  "معرض  أيضاً  يقــام  كما 
املتعلقة  التقاليد  عىل  الزوار  يعّرف  الذي 
الصيد واالهتمام  العربي مثل  بالسلوقي 

بها وكيفية تدريبها.
عرشات  أيضــاً  املهرجــان  وخصــص 
اإلماراتية  الفلكلوريــة  االســتعراضات 
والخليجيــة والعربيــة والعامليــة يوم 
باليوم  لالحتفــاء   ،2021 ديســمرب   2
الوطنــي الـ 50 لقيــام دولة اإلمارات 
العربية املتحدة؛ حيث أعد لالحتفاء بهذه 
املناسبة الغالية موسماً حافالً باملفاجآت 
والفعاليــات التي تناســب جميع أفراد 

العائلة.
وُيربز املهرجان حضارة وثقافة اإلمارات 
الغنية بالعادات والتقاليد األصيلة، ليؤكد 
زمنية  مراحل  عاش  اإلمارات  إنسان  أن 
مختلفة عىل هذه األرض الطيبة، وأسس 
مجتمعات مزدهرة ومتطورة، هي نتاج 
ثراء حضارة اإلمارات وتراثها عىل طول 

االمتداد الجغرايف للدولة.
ويويل املهرجان األرس واألطفال اهتماماً 
أجواًء ثقافية  كبرياً حيث خصص لهــم 
تعليميــة ترفيهيــة يف قالب تشــويقي 
التمسك  عىل  تحث  وفعاليات  وأنشــطة 
بالــراث وتعرفهم بالعــادات والتقاليد 
الفعاليات  مــن  الكثــري  عرب  األصيلــة 
األطفال  تســتهدف  التــي  املصاحبــة 
من  العديد  يعــرض  كمــا  والعائــالت. 
الشعبية  والثقافة  املوروث  من  الجوانب 
اإلماراتية والخليجية والعربية والعاملية، 
العاملية  الشــعبية  األحياء  تعكس  حيث 
يف املهرجــان جوانــب مختلفة من هذه 
واألسواق  املعماري،  كالراث  الثقافات، 
الشعبية، واملنتوجات التقليدية، والحرف 
التقليدية،  للشعوب، واملنتوجات  اليدوية 
فضالً عــن العروض اليوميــة املتنوعة 
للفلكلــور العاملي واألهازيج الشــعبية 
تقدمها  التي  الدول والحضارات،  ملختلف 

مسارح املهرجان.

�سرطة اأبوظبي تنفذ مبادرات تثقيفية للوقاية من ال�سكري

اأبوظبي ـ الوحدة: 
باليوم  أبوظبي  لرشطــة  العامة  القيادة  احتفلت 
الشقيقة يف منفذ  الـ51 لســلطنة عمان  الوطني 
املضيف الحــدودي لدولة اإلمارات وذلك بالتعاون 
والجمارك  والجنسية  للهوية  االتحادية  الهيئة  مع 
وأمن املنافذ ، حيث تم تقديم التهنئة واالوشــحة 
والهدايــا للقادمني من ســلطنة عمان عرب املنفذ 

الحدودي بني مدينة العني ومحافظة الربيمي.
وهنــأت رشطــة أبوظبــي األشــقاء الُعمانيني 
بمناسبة اليوم الوطني 51 للسلطنة الذي يصادف 

18 نوفمرب من كل عام.
تقديرهم  بالــغ  العمانيون عن  األشــقاء  وعــرّب 
لرشطــة أبوظبي عىل هذه املبــادرة، التي تعكس 
التاريخية  والروابــط  األخويــة  العالقات  عمــق 

البلدين الشقيقني. املشركة بني 

دبي ـ وام:
أشــاد معايل الفريق عبد اللــه خليفة املري القائد 
الكمائن  دورة  بخريجــات  دبي،  العامة لرشطــة 
،التي  النســائي  للعنرص  التأسيســية  واملداهمات 
عمليات  تدريــب  بــإدارة  فعالياتها  ختام  شــهد 
20 من مرتب العنرص  الرشطة بالروية بمشاركة 

النسائي من اإلدارة العامة ألمن املطارات.
شــملت الدورة التي اســتمرت قرابة الشــهرين 
أمنيــة وانضباطية وتدريبات ميدانية  محارضات 
املشــبوهة  األجســام  مع  التعامل  كيفية  منهــا 
التأسيسية  وعمليات االقتحام واملداهمة والرماية 
والتكتيكيــة وعمليــات اإلنــزال وفــك وتركيب 
األسلحة باإلضافة إىل تدريبات اللياقة واملحارضات 
بهدف رفع قدرات  العمل وذلك  التوعوية يف مجال 
عالية  بكفاءة  الرسيع  التدخــل  العنارص يف مجال 

واقتدار.

اختتام دورة الكمائن والمداهمات 
للعن�شر الن�شائي بالإدارة العامة 

لأمن المطارات

برعاية خليفة وبتوجيهات محمد بن زايد.. 
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جامعة الإمارات تنظم المنتدى الثاني 

لليوم العالمي للت�سامح

تمديد الت�سجيل للم�ساركة في جائزة 

دبي للنقل الم�ستدام

العنيـ  وام:

يف  واالجتماعية  االإن�سانية  العلوم  كلية  نظمت 

جامعة االإمارات العربية املتحدة املنتدى الثاين 

لليوم العاملي للت�سامح الذي عقد افرتا�سيا.

الثقايف  امل�ست�سار  ن�سيبة  اأنور  زكي  واأكد معايل 

االأعلى  الرئي�س  الدولة،  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب 

جلامعة االإمارات العربية املتحدة يف كلمته خالل 

املنتدى اأم�س على اأن �سجل االإمارات يف التعاي�س 

الديني والثقايف عريق، حيث يقيم فيها اأكرث من 

القانون  مبوجب  حممية  حقوقهم  جن�سية،   200

معتقداتهم  وممار�سة  االحرتام  لهم  يكفل  الذي 

الفردية وعاداتهم وتقاليدهم.

واأ�ساف معاليه ان ن دولة االإمارات العربية املتحدة 

تعمل دائما على حتقيق العدالة وال�سفافية، ومنع 

يف  وت�ستثمر   ، والعن�رصية  والتطرف  التع�سب 

املمار�سات التي تعزز الت�سامح والتفاهم وال�سعادة 

لكيفية حتقيق  مثال حي  فاالإمارات  التنوع،  يف 

ا�ستدامة جماعية �سلمية متجان�سة ، و تعلمنا من 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب 

اهلل ثراه« اأنه بدون الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي 

واالزدهار  اال�ستدامة  حتقيق  ال  ميكننا  والتنوع، 

زايد  يظل  نهج  وهكذا   ، واالجتماعي  االقت�سادي 

ال�سوء ال�ساطع يف روؤية قيادتنا احلالية مل�ستقبل 

اأمتنا  ودورها يف الرفاهية العاملية .  وقال معايل 

واملعاهد  واجلامعات  املدار�س  اإن  ن�سيبة  زكي 

املهنية ومراكز البحث والتعلم  مدى احلياة اأ�سبحت 

اأكرث اأهمية االآن مما كانت عليه يف ال�سبعينيات  ، 

ونرى اأنه من ال�رصوري تعزيز �سناعاتنا الثقافية 

واالإبداعية - لتعريف  النا�س باآراء العامل واأ�سكال 

التعبري املختلفة، لفهمها وتقديرها ، ففي  التنوع 

جند اأعظم قوتنا. من جانبه اأ�سار الدكتور ح�سن 

االإن�سانية  العلوم  كلية  -عميد  النابودة  حممد 

من  نخبة  جمع  املنتدى  اأن  اإىل  واالجتماعية- 

علماء اجلامعات املرموقة، حيث ناق�سوا عددا من 

املوا�سيع حول الت�سامح العاملي، وبع�س التجارب 

التاريخية واملعا�رصة يف هذا املو�سوع االإن�ساين 

الكبري، كما ناق�س امل�ساركون يف هذا املنتدى اآثار 

معا�رص  عامل  بناء  والتعاي�س يف  الت�سامح  قيم 

متقدم، ونوه النابودة عن اأهمية طرح احلوار بني 

االأديان يف تكري�س قيم الت�سامح العاملي.

دبيـ  وام:

اأعلنت هيئة الطرق واملوا�سالت بدبي عن متديد 

فرتة الت�سجيل وتلقي الطلبات للم�ساركة يف جائزة 

دبي للنقل امل�ستدام بدورتها الثانية ع�رص بالتعاون 

العامة حتى 9  للموا�سالت  العاملي  االحتاد  مع 

دي�سمرب املقبل الإتاحة الفر�سة الأكرب عدد ممكن من 

واملوؤ�س�سات احلكومية و�سبه احلكومية  الهيئات 

وال�رصكات اخلا�سة من داخل الدولة ومن منطقة 

ال�رصق االأو�سط و�سمال اأفريقيا للت�سجيل وامل�ساركة 

يف مناف�سات اجلائزة. ياأتي متديد فرتة الت�سجيل 

وتلقي الطلبات للم�ساركة يف اجلائزة تلبية الهتمام 

قطاع االأعمال يف الدولة واملنطقة يف امل�ساركة يف 

هذه التجربة الإبراز جتاربهم ومبادراتهم يف جمال 

العالقة.  ذات  االأخرى  واملبادرات  امل�ستدام  النقل 

اإثراء مناف�سات  ويهدف متديد فرتة الت�سجيل اإىل 

املراحل  جميع  اللجنة  اأجنزت  حيث  اجلائزة، 

املهمة اخلا�سة بدرا�سة طلبات امل�ساركة واأكملت 

ا�ستعداداتها يف �سياق التح�سريات لتنظيم جائزة 

هذا العام بن�سختها الثانية ع�رص.

الهيئات  من  امل�ساركة  طلبات  تلقي  ميكن  و 

واملوؤ�س�سات احلكومية و�سبه احلكومية وال�رصكات 

اخلا�سة يف جمتمع االأعمال باالإ�سافة اإىل املدار�س 

واجلامعات وجمعيات النفع العام املختلفة يف 

املنطقة، حيث �سيكون اآخر موعد ال�ستالم طلبات 

امل�ساركة يف اجلائزة بجميع فئاتها هو 9 دي�سمرب 

املقبل.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ـ العـدد 14899  اجلمعة 19نوفمرب 2021ـ 
12 متابعات

اأبوظبي ت�ست�سيف اأ�سبوع الأمن الإلكتروني في 21 نوفمبر

»ال�سحة« تنظم موؤتمر الإمارات الدولي للمنتجات الطبية المزيفة الأحد في 

»اإك�سبو 2020 دبي«

زكي ن�سيبة يفتتح معر�ض » روح« للفنون الت�سكيلية

ملتقى »اإعادة التفكير في م�ستقبل الفنون والتراث الإ�سالمي« يناق�ش الموروثات 

الفنية في الحا�سر والم�ستقبل

اأبوظبيـ  وام:

اأ�سبوع  فعاليات  جمددا،  اأبوظبي  ت�ست�سيف 

االأمن االإلكرتوين »هاك اإن ذي بوك�س« اأحد اأبرز 

االأحداث العاملية التي تقدم فر�سا حوارية حول 

اأحدث التقنيات والدورات التدريبية يف جمال 

لعام  اجلديدة  ن�سخته  يف  االإلكرتوين،  االأمن 

واالفرتا�سي،  الفعلي  بني  متزج  والتي   ،2021

خالل الفرتة من 21 اإىل 25 نوفمرب 2021.

ذي  اإن  »هاك  من  العام  هذا  ن�سخة  وتقام 

اأي  بوك�س«، الذي ت�ست�سيفه من�سة »د�رصبت 

 ADQ - »دي« للم�ساريع التابعة لـ«القاب�سة

ورواد  الرائدة  العقول  اأف�سل  جتمع  والتي   -

االأعمال الذين يقدمون اأفكارا مبتكرة وي�سعون 

اإمارة اأبوظبي ، يف  نحو العاملية انطالقا من 

واملوؤمترات  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 

»اأدنيك«.

ويجمع احلدث نخبة من كبار املفكرين وخرباء 

االأمن االإلكرتوين من حول العامل، لتبادل اأحدث 

يف  املتخ�س�سة  والتقنيات  واالأفكار  املعارف 

جمال االأمن ملناق�سة اأربعة م�سارات اأ�سا�سية هي 

»االخرتاق وال�سناعة والك�رص والبناء«.

واملدير  املوؤ�س�س  كانابريان،  ديلون  وقال 

التنفيذي لفعالية اأ�سبوع االأمن االإلكرتوين هاك 

موا�سلة  اال�ستمرار  ي�سعدنا   « بوك�س..  ذا  اإن 

الوفاء بالتزاماتنا وتقدمي املزيد من فر�س احلوار 

حول اأحدث التقنيات وتنظيم الدورات التدريبية 

للمحرتفني خالل اأ�سبوع االأمن االإلكرتوين »هاك 

اإن ذا بوك�س«، وجتاوز احلدود اجلغرافية عرب 

من  االإلكرتوين  االأمن  وخرباء  ال�رصكات  جمع 

حول العامل يف االإمارات. وي�سهد اأ�سبوع االأمن 

االإلكرتوين يف اأبوظبي، جمموعة من املناق�سات 

املتنوعة بني الالعبني الرئي�سيني يف جمتمع 

اجلديدة،  االأفكار  مل�ساركة  االإلكرتوين،  االأمن 

وت�سهيل التوا�سل بني االأ�سخا�س ذوي التفكري 

املماثل، وا�ست�رصاف م�ستقبل اأكرث اأمنا«.

ذي  اإن  »هاك  االإلكرتوين  االأمن  اأ�سبوع  وينظم 

االإلكرتوين  لالأمن  موؤمتره  فعاليات  بوك�س« 

على مدار يومي 24 و25 نوفمرب ويقدم جل�سات 

االأفكار  ملبادلة  للجمهور  مفتوحة  حوارية 

ومناق�سة التحديات وا�ستك�ساف اأحدث التقنيات، 

مب�ساركة اأكرث من 50 من اخلرباء املتخ�س�سني 

بكلمة  الفعاليات  وتبداأ  العامل.  يف  الرائدين 

ترحيبية يلقيها �سعادة في�سل البناي، الرئي�س 

جمموعة  يف  املنتدب  والع�سو  التنفيذي 

التكنولوجيا املتقدمة »ايدج«، يوم 24 نوفمرب، 

يتبعها كلمة افتتاحية يلقيها �سعادة الدكتور 

حممد الكويتي، رئي�س االأمن ال�سيرباين حلكومة 

دولة االإمارات العربية املتحدة.

وين�سم اإىل فعاليات املوؤمتر اثنني من املتحدثني 

وهما  املجال،  هذا  يف  الرائدين  العامليني 

املعلومات  اأمن  م�سوؤويل  كبري  مات جون�سون 

»CISO« يف ليدجر، و�سيما األون�سو ، هاكر، 

خبري االأمن ال�سيرباين ورئي�س ال�سوؤون الرقمية 

جون�سون  مات  و�سيقوم  تلفونيكا.  �رصكة  يف 

الدفع  »عمليات  بعنوان  م�ساركته  اإطار  يف 

ت�ست�سيف  امل�سفرة: عمالت  والعمالت  البديلة 

على  ال�سوء  باإلقاء  احلا�رص«،  يف  امل�ستقبل 

املنظومات العاملية للعمالت امل�سفرة، واأحدث 

وجهات النظر ذات ال�سلة، باالإ�سافة اإىل مناق�سة 

امل�ستثمرين  يواجهها  التي  التحديات  بع�س 

من االأفراد واملوؤ�س�سات �سمن هذه املنظومات 

كلمته  يف  األون�سو  �سيما  ويناق�س  املت�سعة. 

 »Gremlin بعنوان » تطبيقات و�سبكات

االإمكانيات والتحديات املرتبطة باإن�ساء �سبكات 

Gremlin والتحكم يف تطبيقاتها، �سمن 
موا�سيع حمددة، مبا يف ذلك اأهمية هذه احللول 

والربامج يف تعزيز قدرات املوؤ�س�سات واالأنظمة 

واملتقدمة  امل�ستمرة  التهديدات  مقاومة  على 

»APTs« واملوجهة �سد اأهداف حمددة، عرب 
حتويل التطبيقات املنفردة.

اإن  االإلكرتوين »هاك  االأمن  اأ�سبوع  وي�ست�سيف 

ذي بوك�س« جمموعة من املتحدثني الرئي�سيني، 

يف  االأمني    الباحث  نا�سي،  بن  ذلك  يف  مبا 

�سيلقي كلمة حول  الذي  جامعة بن غوريون، 

عمليات التن�ست ال�سوتي الكهرو�سوئي، تتناول 

كيفية قيام املهاجمني بتحويل ال�سوء ب�سكل 

للو�سول  اإىل �سوت جمهول وخارجي،  مبا�رص 

على البيانات الهامة عرب املحادثات احلقيقية 

القيا�سات  ذلك عرب حتليل  ويتم  واالفرتا�سية. 

ال�سوئية التي مت احل�سول عليها من التل�سكوب 

الكهربائي املزود باأجهزة ا�ست�سعار ب�رصية.

ذي  اإن  »هاك  االإلكرتوين  االأمن  اأ�سبوع  وينظم 

بوك�س« فعاليات موؤمتره لالأمن االإلكرتوين مع 

جل�سات حوارية مفتوحة للجمهور، باالإ�سافة 

اإىل دورات تدريبية مدفوعة ملتخ�س�سي االأمن 

االإكرتوين. وتعد هذه الن�سخة هى االأوىل التي 

تقدم بثا مبا�رصا للح�سور االفرتا�سي من جميع 

اأنحاء العامل باالإ�سافة اإىل تنظيم احلدث فعليا 

يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س واملوؤمترات 

زيارة معر�س  للجمهور  »اأدنيك« حيث ميكن 

االأمن ال�سيرباين وقرية ال�رصكات النا�سئة وغريها 

من الفعليات االأخرى.

دبيـ  وام:

تنظم وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع االأحد املقبل 

الن�سخة الرابعة من موؤمتر االإمارات الدويل حول 

املنتجات الطبية املزيفة واملتدنية النوعية الذي 

ي�ستمر يومني يف مركز دبي للمعار�س يف موقع 

»اإك�سبو 2020 دبي« ويهدف اإىل توحيد جهود 

مكافحة الغ�س الدوائي عامليًا عرب مناق�سة اآليات 

وتقنيات �سبط االأدوية.

من  م�ساركني  جذب  اإىل  املوؤمتر  يهدف  كما 

ميثلون  االأو�سط  ال�رصق  منطقة  ودول  االإمارات 

اجلهات والقطاعات املعنية مثل اجلهات ال�سحية 

املحلية واالقت�سادية والعدلية واملنظمة الدولية 

اإىل  باالإ�سافة  »االنرتبول«  اجلنائية  لل�رصطة 

�سال�سل  وجهات  واجلامعات  احلرة  املناطق 

التوريد واجلمارك وجمعيات حماية امل�ستهلك 

واملناطق  ال�سيدلة  مرافق  على  واملفت�سني 

احلدودية واحلرة والعاملني يف �سناعة الدواء 

وخدمات البحوث ال�سحية الدوائية.

ومنظمة  من  ممثلني  ح�سور  املوؤمتر  و�سي�سهد 

الدويل  ال�سيدالين  واالحتاد  العاملية  ال�سحة 

»FIP« ومعهد االمن ال�سيدالين »PSI« ومكتب 

الواليات املتحدة للرباءات والعالمات التجارية 

وجمل�س اتفاقية اأوربا الطبية والهيئة الوطنية 

لتنظيم قطاع ال�سحة يف البحرين ووكالة تنظيم 

 »MHRA« االأدوية ومنتجات الرعاية ال�سحية

وجمل�س ال�سحة اخلليجي »GHC« ومنظمة 

اجلمارك العاملية و�رصطة دبي ومنظمة املنطقة 

احلرة العاملية و«االنرتبول« والغرفة التجارية 

والهيئة  امل�رصية  ال�سحة  ووزارة  بالريا�س 

امل�رصية للم�سرتيات املوحدة والتوريدات الطبية 

للمخدرات  العامة  واالإدارة  التكنولوجيا  واإدارة 

يف وزارة الداخلية وم�سوؤولني من املناطق احلرة 

م�سوؤولني يف �رصكة »�سريفيه«  اإىل  باالإ�سافة 

االأطباء  و  الدوائية  ال�رصكات  من  وعدد  الطبية 

وال�سيادلة. و�سي�ستعر�س املوؤمتر املفهوم العام 

لالأدوية املغ�سو�سة ودور ال�سيادلة واأخ�سائيي 

املنتجات  على  التعرف  يف  ال�سحية  الرعاية 

عنها  واالإبالغ  ومكافحتها  املزيفة  الدوائية 

الدوائي  اأفراد املجتمع للمنتج  وكيفية معرفة 

املغ�سو�س.      واأكد �سعادة الدكتور اأمني ح�سني 

التنظيم  لقطاع  امل�ساعد  الوزارة  وكيل  االأمريي 

ال�سحي اأهمية انعقاد املوؤمتر نظراً لكونه ميثل 

املمار�سات  اأحدث  على  لالطالع  مهمة  من�سة 

يف  التزييف  مكافحة  جمال  يف  العاملية 

املنتجات الدوائية مب�ساركة نخبة من قيادات 

القطاع ال�سحي واخلرباء واال�ست�ساريني واجلهات 

احللول  و�سع  بهدف  ال�ساأن  هذا  املخت�سة يف 

الدوائي  التزييف  م�سكلة  لتطويق  امل�ستدامة 

ومن اأبرزها العمل على تعزيز دور ال�سيدليات 

يف مكافحة الغ�س الدوائي ورفع م�ستوى الوعي 

و�سبل  املغ�سو�سة  االأدوية  مبخاطر  املجتمعي 

معرفة التزييف يف الدواء وكيفية االإبالغ عنه 

اإىل جانب مراقبة املواقع االإلكرتونية التي ت�سّوق 

لبع�س االأنواع من االأدوية غري املرخ�سة ..اإ�سافة 

اإىل ن�رص اأخبار �سحفية ب�سكل متوا�سل للتوعية 

بخطر �رصاء االأدوية عرب االإنرتنت.

اأبوظبيـ  وام:

ن�سيبة  انور  زكي  معايل  اإفتتح 

ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف  امل�ست�سار 

رئي�س الدولة، الرئي�س االأعلى جلامعة 

االإمارات العربية املتحدة اأم�س  االأول 

املعر�س الفني اجلديد »روح« للفنانة 

ندى  الدكتورة  االإماراتية  الت�سكيلية 

االإحتفاالت  نطاق  يف  وذلك  العامري، 

باليوم الوطني اخلم�سني للدولة. ح�رص 

حفل اإفتتاح املعر�س يف مقر الرابطة 

الثقافية الفرن�سية باأبوظبي �سعادة النا 

اخلارجية  وزير  م�ساعدة  ن�سيبة  زكي 

ال�سيا�سية  لل�سوؤون  الدويل  والتعاون 

االأمم  لدى  للدولة  الدائمة  املندوبة 

املتحدة ،و�سعادة كزافييه �ساتيل �سفري 

، و�سلطان احلجي  الدولة  لدى  فرن�سا 

الفرن�سية  الثقافية  الرابطة  رئي�س 

باأبوظبي وجمع كبري من حمبي الفنون 

االإماراتية  الفنانة  تقدم  الت�سكيلية. 

خالل  من  العامري  ندى  الدكتورة 

املعر�س ، عددا من االأعمال امل�ستوحاة 

من روؤيتها ، حيث يتعرف ال�سيوف اإىل 

االإمارات  لدولة  الثقايف  الرتاث  روح 

العربية املتحدة والبحث عن العنا�رص 

املكونة للهوية املحلية. ي�سلط معر�س 

حول  الت�ساوؤل  على  ال�سوء  »روح« 

ت�سوغ  التي  االإماراتية  الروح  بناء 

االأمة وتكون الن�سيج الرابط بني اأفراد 

له  املغفور  �سورة  من  بدءا  املجتمع، 

ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان »طيب 

اهلل ثراه« االأب املوؤ�س�س لدولة االإمارات 

العربية املتحدة، اإىل ممار�سة ال�سقارة.

الفنية املعرو�سة لرثاء  االأعمال  ت�سري 

وقوة الثقافة املحلية.. ومن املقرر ان 

ي�ستمر املعر�س لغاية 13 يناير 2022 

الفرن�سية  الثقافية  الرابطة  مقر  يف 

باأبوظبي.

ال�سارقةـ  وام:

نظمت موؤ�س�سة ال�سارقة الدولية لتاريخ 

العلوم عند العرب وامل�سلمني التابعة 

جلامعة ال�سارقة بالتعاون مع املكتب 

يف  الثقايف  الرتاث  حلفظ  االإقليمي 

ال�سارقة«،  »ايكروم  العربية  املنطقة 

اإعادة التفكري يف  امللتقىى الدويل » 

االإ�سالمي«  والرتاث  الفنون  م�ستقبل 

وذلك تزامنًا مع اليوم العاملي للفنون 

االإ�سالمية، الذي اأعلنته منظمة اليون�سكو 

يف 18 نوفمرب عام 2019، بهدف زيادة 

والتعريف  االإ�سالمية  بالفنون  الوعي 

باإ�سهاماتها احل�سارية.

من�سة  توفري  اإىل  امللتقى  ويهدف 

التخ�س�سات  متعددة  ملناق�سات 

واملعمارية  الفنية  املوروثات  حول 

االإ�سالمية يف احلا�رص وامل�ستقبل، من 

قبل متحدثني من اأكادمييني ومهنيني 

ممار�سني، ال�ستك�ساف دور الرتاث الفني 

االإ�سالمي يف جت�سري االأزمنة واجلغرافيا، 

وتقارب الثقافات، وتعزيز احلوار بينها.

وقدم امل�ساركون يف امللتقى درا�سات 

خمتلفة من �سيـاقات متعددة، لت�سليط 

الفنون  تطور  كيفية  على  ال�سوء 

االإ�سالمية وكيف حتدد هذه املوروثات 

الثقافية احلا�رص وامل�ستقبل اإىل جانب 

وعملية  نظرية  خلربات  ا�ستعرا�س 

ال�ستك�ساف الطبيعة املتنوعة للفنون 

االآفاق  اإبراز  مع  االإ�سالمي  والرتاث 

متعددة التخ�س�سات.

ويعمل امللتقى على ا�ستك�ساف درا�سات 

و�سونه  االإ�سالمي  الرتاث  حفظ  حول 

وتقدميه والتعريف باأهمية ا�ستك�ساف 

يف  االإ�سالمي  والرتاث  الفنون  دور 

للحوار  والرتويج  والتج�سري  التقريب 

بني االأعراق والديانات، وكذلك التحقيق 

يف  االإ�سالمية  الفنون  عر�س  يف 

املعار�س واملتاحف ودور املتاحف يف 

بناء الوعي املجتمعي يف املوروثات 

الفنية االإ�سالمية.

حتدث يف امللتقى الدكتور حميد جمول 

النعيمي مدير جامعة ال�سارقة والدكتور 

ويرب ندورو، املدير العام ملنظمة ايكروم 

اأ�سالن، مدير ايكروم -  والدكتور زكي 

مدير  عطايا،  منال  و�سعادة  ال�سارقة 

عام هيئة ال�سارقة للمتاحف والدكتور 

اأحمد بول كيلر والدكتور اأمري با�سيت�س 

وال�سيد ر�ساد بوخ�س وال�سيدة عائ�سة 

دميا�س.

»اأبوظبي لالإعالم« تطلق »ل للم�ستحيل« احتفاًء 

باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات

اأبوظبيـ  وام:

اإحدى  اأبوظبي لالإعالم عن انطالق  ك�سفت 

الوطني  باليوم  احتفاء  الوطنية  مبادرتها 

املتحدة  العربية  االإمارات  لدولة  الـ50 

تروي  والتي  #ال_للم�ستحيل  �سعار  حتت 

املبادرات  من  جمموعٍة  عرب  خاللها  من 

والفعاليات املمّيزة ق�س�س االجنازات التي 

جنحت الدولة يف حتقيقها خالل ال�سنوات 

اأمام  م�ستحيل  ال  واأنه  املا�سية  اخلم�سني 

يف  الطموح  لتحقيق  والعزمية  االإ�رصار 

مواكبة التفوق العاملي.

وجاءت فكرة حملة ال للم�ستحيل لتتوافق 

نحو  امل�سي  يف  الدولة  ا�ستعدادت  مع 

وتتما�سى  بثبات  القادمة  عامًا  اخلم�سني 

يف  الر�سيدة  القيادة  وتوجهات  روؤية  مع 

متطورة  بنية  تاأ�سي�س  يف  االمارات  دولة 

وم�ستدامة، وهي ذات الروؤية التي عرّب عنها 

اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 

الدولة رئي�س جمل�س  مكتوم نائب رئي�س 

بقوله  اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 

»امل�ستحيل لي�س يف قامو�سنا، ولي�س جزءاً 

من تفكرينا، ولن يكون جزءاً من م�ستقبلنا«.

وتهدف احلملة ال�ستعرا�س جميع االإجنازات 

االإمارات  دولة  �سجلتها  التي  واملكت�سبات 

يومنا  وحتى  االحتاد  قيام  حلظة  منذ 

احلا�رص، حتى اأ�سبحت حمط اأنظار العامل، 

ومثاال يحتذى به يف االإبداع واالبتكار يف 

االقت�سادية واالجتماعية  جميع املجاالت 

و�سوال  وال�سيا�سة  والعمرانية  والثقافية 

اإىل الربنامج الوطني للف�ساء، واإىل احلدث 

االأبرز عامليا والنجاح الكبري الذي حتقق يف 

ا�ست�سافة الدولة ملعر�س اك�سبو 2020 دبي.

وعن ا�ستعداد اأبوظبي لالإعالم يف امل�سي 

ت�ست�رصف  با�سرتاتيجية  اخلم�سني  نحو 

امل�ستقبل قال عبدالرحيم البطيح النعيمي 

مدير عام اأبوظبي لالإعالم باالإنابة: »لطاملا 

و�سورة  �سوت  لالإعالم  اأبوظبي  ج�ّسدت 

اليوم  من  اقرتابنا  ومع  االإمارات،  وكلمة 

الوطني الـ 50، نلتزم يف اأبوظبي لالإعالم 

بتوظيف كافة من�ساتنا لتغطية احتفاالت 

#ال_ �سعار  حتت  اخلم�سني  بعام  الدولة 

الرا�سخة  الثقافة  باعتبارها  للم�ستحيل، 

التي يتبناها جمتمع دولة االإمارات وحتفز 

جميع اأفراده على موا�سلة االجناز واالبداع 

يف �ستى املجاالت والقطاعات«.

واأ�ساف النعيمي: »يت�سمن برنامج احلملة 

جمموعة من الربامج والتغطيات املبا�رصة 

احلملة  وتتاألف  املنا�سبة،  هذه  لفعاليات 

من ثالثة حماور رئي�سية تركز فيها على 

اجلمهور  دور  وتفعيل  املبتكر  املحتوى 

القنوات املالئمة لهم للتعبري عن  وتوفري 

م�ساعرهم يف هذه املنا�سبة ..وتعزّز حملتنا 

ثقافة الالم�ستحيل التي تتبناها االمارات، 

وت�سلّط ال�سوء على قيم جمتمعنا النبيلة، 

نعتز  التي  املوؤ�س�سني  االآباء  واجنازات 

الوقت  ذات  االحتفاء يف  بها، مع  ونفتخر 

بروؤية  حققناها  التي  االزدهار  مب�سرية 

قيادتنا الر�سيدة، والتي تلهم اأجيال اليوم 

للتّطلع الأهداٍف اأكرب واأبعد نرفع فيها علم 

وا�سم الوطن يف جميع املحافل«.

و�ستطلق اأبوظبي لالإعالم يف اإطار احلملة 

عمال غنائيا وطنيا بعنوان »ال للم�ستحيل« 

ي�سلّط ال�سوء على نخبٍة من اأبناء االإمارات 

اأ�سحاب االإجنازات امل�رصّفة، و�ستك�سف عن 

تفا�سيله عرب من�ساتها االإعالمية يف تاريخ 

بناء  باأن  منها  اميانا   ،2021 نوفمرب   18

االأوطان ال يتحقق �سوى ب�سواعد اأبنائه.

متنقلة  من�سًة  لالإعالم  اأبوظبي  و�ستوفر 

يف  مول  يا�س  يف  اجلمهور  مع  للتوا�سل 

اأبوظبي و�سيتي ووك/ مردف �سيتي �سنرت 

امل�ساركات  كل  �ستجمع  والتي  دبي،  يف 

وتعر�سها عرب قناٍة اإلكرتونية مت تخ�سي�سها 

حلملة #ال_للم�ستحيل.

وطنية  منا�سبًة  الذهبي  اليوبيل  وميّثل 

خا�سة ومهمة الأبوظبي لالإعالم، التي واكبت 

منذ انطالقتها قبل 52 عامًا م�سرية اإجنازات 

دولة االإمارات حلظة بلحظة، وثقت خاللها 

واملرئية  املقروءة  قنواتها  خمتلف  عرب 

و�سوت  رائدة،  �رصكة  لتكون  وامل�سموعة، 

واإقليميًا  حمليًا  االإمارات  وكلمة  و�سورة 

وعاملياً.



دبي-وام:

�آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �فتتح   

�مل�ؤمتر  و�لتعاي�ش  �لت�شامح  وزير  نهيان 

متكني  �أجل  من  و�ل�شم�لية  »�لت�شامح  �لدويل 

�ملر�أة وحق�قها » �لذي تنظمه وز�رة �لت�شامح 

و�لتعاي�ش بالتعاون مع جمل�ش �لإمار�ت للت��زن 

بني �جلن�شني وجناح �ملر�أة بـ »�إك�شب� 2020 

دبي«.

�لدولية  �لأن�شطة  �شمن  �مل�ؤمتر  تنظيم  جاء 

مع  وبالتعاون  للت�شامح  �ل�طني  للمهرجان 

مبادرة »�ملجل�ش �لعاملي للمر�أة« وبح�ش�ر عدد 

كبري من �لقياد�ت �لن�شائية �لدولية و�لإمار�تية .

َو�أكد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان �أن 

ما ت�شتحقه �لن�شاء يف هذ� �لعامل و�لذي يحق 

لهن ت�قعه يتمثل يف منحهن فر�شة �أكرب لتط�ير 

يف  وممار�شاتها  �لكاملة  �لقيادية  �إمكاناتهن 

�أي من �لأدو�ر �لتي يطمحن ل�شغلها، ويجب �أن 

حت�شل �ملر�أة يف هذ� �لعامل على فر�ش متكنها 

وحياة  �جل�دة،  عايل  تعليم  �إىل  �ل��ش�ل  من 

مهنية جمزية وحياة عائلية مر�شية، و�أن يك�ن 

لها دور بارز يف حياتها �لعامة و�خلا�شة.

و�لن�شاء  �لرجال  �أمام  يز�ل  ل  �أنه  �إىل  و�أ�شار 

�لكثري من �لعمل و�جلهد لبناء عامل يقدر �ملر�أة 

مثلما يقدر �لرجل، عامل يعلي من قيمة �لكفاءة 

و�جلد�رة دون �لنظر �إىل �لع��ئق �ملت�شلة مب�شاألة 

�جلن�شني، عامل يرحب بجميع بناتنا ويحميهن 

ويعلمهن وميكنهن.

لقد   « �مل�ؤمتر  �إىل  كلمته  يف  معاليه  وقال 

�مل�شت�ى  ر�ئدة على  دولة  �لي�م يف  �جتمعتم 

�لإقليمي يف جمال تقدير حق�ق �ملر�أة و�مل�شاو�ة 

بني �جلن�شني، و�إنه ملن عظيم �ل�رشف و�لفخر �أن 

�أبد�أ بالتعبري عن �شكري و�متناين لبطلة حق�ق 

�ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  �ملر�أة ومتكينها يف 

�شم� �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 

�لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�ش �لأعلى للأم�مة 

�لتنمية  مل�ؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطف�لة 

�لأ�رشية، حيث متثل �شم�ها ق�ة د�فعة رئي�شية 

روؤية  من  متلكه  مبا  وتقدمها  دولتنا  لتنمية 

�شاملة و�لتز�م بالتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة من 

تقدير دور �ملر�أة يف جمتمعنا«.

ونبه معاليه �إىل �أن جميع �ملجتمعات ت��جه 

و�لتنمية  و�لبيئة  �ل�شحة  ب�شاأن  حتديات 

�لقت�شادية و�لتعليم و�ملاأوى و�ل�شلمة وتكاف�ؤ 

�لفر�ش، وميكن للمر�أة �نطلًقا من دورها كم��طنة 

حملية �أن حتفز حر�ًكا جمتمعًيا للم�شاركة يف 

هذه �لق�شايا �ملهمة بطرق مبتكرة، وعلى �شعيد 

عاملية،  كم��طنة  �ملر�أة  دور  �إىل  وبالنظر  �آخر 

ميكنها �لت���شل و�لتعاون عرب �حلدود �جلغر�فية 

و�لثقافية وتعزيز �جله�د �ملحلية بطرق �أثبت 

�لتاريخ �أنها ��شتع�شت على �لرجال.

من جانبها �أكدت �شعادة منى غامن �ملري نائبة 

رئي�شة جمل�ش �لإمار�ت للت��زن بني �جلن�شني 

�أن �أ�شب�ع �لت�شامح و�ل�شم�لية ملبادرة �ملجل�ش 

�لعاملي للمر�أة يف �إك�شب� 2020 دبي ياأتي يف 

�إطار �ملكانة �لعاملية �لتي حتتلها دولة �لإمار�ت 

و�لتي قدمت للعامل من�ذجًا فريد�ً يف �لت�شامح 

و�لتعاي�ش وتلقي �لثقافات، تاأ�شي�شًا على �لنهج 

�لذي �أر�شاه �ملغف�ر له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

�آل نهيان » طيب �هلل ثر�ه » وت���شله �لقيادة 

�لر�شيدة لدولة �لإمار�ت، وجت�شيد�ً لتعاليم �لدين 

�لإ�شلمي �حلنيف، وتاأكيد�ً على �خل�شال �لكرمية 

�ملباركة  �جله�د  تعك�ش  كما  �لإمار�ت،  ل�شعب 

للقيادة �لر�شيدة يف تعزيز ون�رش قيم �لت�شامح 

على �مل�شت�ى �لعاملي، ملا لها من �نعكا�شات 

�حلياة،  ج��نب  خمتلف  يف  �شاملة،  �إيجابية 

على  حتت�شن  �لإمار�ت  دولة  �أن  �إىل  م�شريًة 

�أر�شها �أبناء �أكرث من 200 جن�شية يعي�ش�ن يف 

�شلم ووئام وي�شكل�� معًا جمتمعًا �آمنا م�شتقر�ً 

ومزدهر�ً.

دور  �لأويل  تناولت  جل�شتني  �مل�ؤمتر  وت�شمن 

بني  �لفج�ة  ن�ش�ء  يف  �لجتماعية  �لأعر�ف 

�جلن�شني، كيفية غر�ش قيم �لت�شامح و�لتعاي�ش 

وحتدثت فيها �لبارونة �لربيطانية فل�يل كارين 

�للجنة  رئي�ش  م�رير  وبيرت  بنيامني،  ي�ني�ش 

�لدولية لل�شليب �لأحمر، �ش�ي�رش�.

وحتدثت بينيتا دي�ب م�ؤ�ش�شة ورئي�شة م�ؤ�ش�شة 

عن  بال�شنغال،  �لفريقي  �لن�شائي  �لت�شامن 

جتربتها مع متكني �ملر�أة يف �أفريقيا.

�لت�شامح  �أهمية  فتتناول  �لثانية  �جلل�شة  �أما 

و�لتعاي�ش و�ل�شم�لية يف �ل�شياقات �لتي حتمل 

ب�رويلة  �آية  فيها  وحتدثت  حقيقية  حتديات 

ور�د�  �لي�نان،  رود/،  ذ�  �أون  /ك�د  م�ؤ�ش�شة 

م�شــتـقـلــة  فـ�تـ�غـر�فـيــة  م�ش�رة  �أكـبــر 

من �أفـغـانـ�شــتـان، ونــاديــن لـبـكي خمرجـة 

كروز  مق�ش�د  و�شــعـادة  لبنانية،  وممـثـلـة 

�ش�ؤون  ب�ز�رة  �ل�شرت�تيجي  �لت�شال  م�شت�شار 

�لرئا�شة.

كما ح�رش �مل�ؤمتر �شعادة عفر�ء �ل�شابري �ملدير 

�لعام ب�ز�رة �لت�شامح و�لتعاي�ش، و�شعادة �شم�شة 

�شالح �لأمني �لعام ملجل�ش �لإمار�ت للت��زن بني 

�جلن�شني.

�مل�شاركة  �لدولية  �لن�شائية  �لقياد�ت  وتناولت 

بامل�ؤمتر كافة �لق�شايا �ملتعلقة بتمكني �ملر�أة 

يف جميع �أنحاء �لعامل، ول �شيما دعم �ل�شم�لية 

�مل�شاركات  و��شتعر�شت  للمر�أة  و�لتمكني 

دور  لتفعيل  �لأكرث جناحا  �لأ�شاليب  بامل�ؤمتر، 

�لتعليم و�ملعرفة لكي ت�شاعد على فهم �أف�شل 

لأهمية �لقيم �لإن�شانية مل��جهة �لتحديات �لتي 

ت��جهها �ملر�أة �لي�م.

دور  �إىل  بامل�ؤمتر  �مل�شاركات  تطرقت  كما 

�ملر�أة �لهام و�مل�ؤثر خلل �لأ�شهر �ملا�شية يف 

�ل�ش�ء على  ت�شليط  للجائحة ومت  �ل�شتجابة 

�لن�شاء يف خمتلف  به  تق�م  �لتي  �لهام  �لدور 

دول �لعامل، و�أهمية دعمها ومتكينها يف خمتلف 

�ملجالت.

و�أ�شاد �مل�شارك�ن يف �مل�ؤمتر بالتجربة �لإمار�تية 

دورها يف  وتعزيز  �ملر�أة  بتمكني  يتعلق  فيما 

�ملجتمع، م�ؤكدين �أن �ملجتمعات �لأكرث �نفتاحا 

�لتعاي�ش  فئاتها  كافة  يعم  و�لتي  وت�شاحما 

�ملجتمعي متنح �ملر�أة �ملناخ �ملثايل ل�شتثمار 

طاقاتها وقدر�تها خلدمة �ملجتمع.

ال�شارقة-وام:

 �أكدت قرينة �شاحب �ل�شم� حاكم �ل�شارقة �شم� 

رئي�شة  �لقا�شمي  بنت حممد  �ل�شيخة ج��هر 

�ملجل�ش �لأعلى ل�ش�ؤون �لأ�رشة �أن �لأ�رشة ظلت 

منذ �نطلق �مل�شرية �لتنم�ية لإمارة �ل�شارقة 

هي �لب��شلة �لتي تق�د �جله�د لتقدمي �أف�شل 

�خلدمات �ملجتمعية ولطاملا كان �لطفل ج�هر 

ما نقدمه من بر�مج ومبادر�ت تعزز م�هبته 

حتمي  كله  ذلك  وقبل  وثقافته  فكره  وتنمي 

كر�مته وت�ش�ن حق�قه فالطف�لة عامل بريء 

يفي�ش باخليال و�مل�شاعر وهي مرحلة رقيقة 

من حياة �لإن�شان تت�شكل فيها �شخ�شية �لفرد.

خلل  ل�شم�ها  م�شجلة  كلمة  يف  ذلك  جاء 

�لطفل 2021  �أعمال » منتدى �شلمة  �فتتاح 

�لتابعة  �لطفل  �شلمة  �إد�رة  نظمته  �لذي   «

بال�شارقة  �لأ�رشة  ل�ش�ؤون  �لأعلى  للمجل�ش 

ي�م �لربعاء يف »مركز �جل��هر للمنا�شبات 

بر�ءتهم  ن�ش�ن   « �شعار  حتت  و�مل�ؤمتر�ت« 

من   100 من  �أكرث  وم�شاركة  بح�ش�ر   «

�لحتادية  �حلك�مية  و�لدو�ئر  �لإد�ر�ت  ممثلي 

و�لأ�رشة  �لطفل  ب�ش�ؤون  �ملعنية  و�ملحلية 

و�لعمل �لرتب�ي و�لثقايف و�ملجتمع �إىل جانب 

دولة  يف  و�ل�شحافيني  �لإعلميني  من  عدد 

�لإمار�ت.

 « كلمتها  يف  ج��هر  �ل�شيخة  �شم�  وقالت 

يحر�ش �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ �لدكت�ر �شلطان 

بن حممد �لقا�شمي ع�ش� �ملجل�ش �لأعلى حاكم 

�أن تك�ن �ل�شارقة بيئة �شليمة  �ل�شارقة على 

وملذ�ً �آمنًا للطفل ليعرب عن �شخ�شيته ويبني 

�هتماماته وتطلعاته فلم تكف يد�ه �لبي�شاء 

�لتحديات  جميع  ت�شهيل  عن  ي�مًا  �حلانية 

على  حتافظ  �لتي  �ملبادر�ت  تقدمي  ل�شمان 

�شلمة �لطفل فكريًا وج�شديًا ونف�شيًا«.

�ليافعي  �شالح  هنادي  قالت  جانبها  من 

�ملجتمعات  �إن  �لطفل  �شلمة  �إد�رة  مدير 

�حلي�ية و�حلري�شة على كل فرد فيها تتعامل 

ب�شكل ��شتباقي مع �ل�شلبيات وتعمل مبنطق 

�لتح�شني و�ل�قاية قبل منطق �لعلج خا�شًة 

باأكرث  تتعلق  �ملطروحة  �لق�شايا  كانت  �إذ� 

�لأطفال  وهم  ح�شا�شية  �لجتماعية  �لفئات 

وهذ� ما ي�جه به �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ �لدكت�ر 

�ملجل�ش  ع�ش�  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

�لأعلى حاكم �ل�شارقة وما ترعاه قرينته �شم� 

رئي�شة  �لقا�شمي  بنت حممد  �ل�شيخة ج��هر 

�ملجل�ش �لأعلى ل�ش�ؤون �لأ�رشة وما تعمل من 

�أجله قيادتنا �حلكيمة وكل فرد يف جمتمعنا 

�ملعطاء.

�ملنتدى  من  �لأوىل  �جلل�شة  خلل  وحتدث 

�لتي حملت عن��ن »�أن��ع �لإ�شاء�ت �جلن�شية 

�لتي مت�ش بر�ءة �لأطفال ودور �مل�ؤ�ش�شات يف 

�شيف  �لل��ء  �شعادة  من  كل  معها«  �لتعامل 

�لزري �ل�شام�شي �لقائد �لعام ل�رشطة �ل�شارقة 

نيابة  رئي�ش  �لعامري  كر�مة  عامر  و�شعادة 

�مليل  �أحمد  و�شعادة  �أب�ظبي  �لق�شاء  د�ئرة 

بال�شارقة  �لجتماعية  �خلدمات  د�ئرة  مدير 

و�لدكت�ر وليد �حلمادي وكيل نيابة �أول مدير 

نيابة �لأ�رشة و�لطفل يف نيابة �ل�شارقة �لكلية 

�لإر�شاد وج�دة �حلياة  �ل�ش�مي خبري  وم�زة 

�لرتبية  وز�رة  من  �لطفل  حماية  وحدة  يف 

و�لتعليم و�أد�رها �لإعلمي مرو�ن �ل�شحي.

�لدور  على  �جلل�شة  يف  �مل�شارك�ن  و�أجمع 

�لتي  �لإمار�ت  دولة  يف  للت�رشيعات  �لهام 

يف  و�أهميتها  �لر�دعة  �لعق�بات  تت�شمن 

�شمان ت�فري حماية �أعلى ل�شلمة �لطفل من 

�لإ�شاء�ت و�أكدو� �أهمية زيادة بر�مج �لت�عية 

�ملتعلقة  �حل�شا�شة  �لق�شايا  تناق�ش  �لتي 

بحماية �لطفل و�لرتكيز على ��شتهد�ف �أولياء 

�لأم�ر بالت�عية وجتنب �إهمال �لأطفال وعدم 

تركهم مع �لغرباء ومر�قبة ما يت�شفح�نه يف 

�لعامل �لفرت��شي عرب �لإنرتنت حلمايتهم من 

�لتعر�ش للإ�شاء�ت �لتي مت�ش بر�ءتهم. 

دبي-الوحدة:

لإد�رة  �لعليا  �لكلّية  منحت   

 )ESCP( باري�ش  يف  �لأعمال 

يف  �لفخرية  �لدكت�ر�ه  �شهادة 

و��شرت�تيجيات  �حلك�مية  �لإد�رة 

عبد�هلل  حممد  ملعايل  �مل�شتقبل 

جمل�ش  �ش�ؤون  وزير  �لقرقاوي 

للدور �لذي  �ل�زر�ء، وذلك تقدير�ً 

تط�ير  يف  معاليه  به  يق�م 

�حلك�مية  �لإد�رة  م�شار�ت 

�مل�ؤ�ش�شات  باأد�ء  و�لرتقاء 

وتنفيذ  �حلك�مية،  و�خلدمات 

مبادر�ت ن�عية تعمل على تعزيز 

كفاءة �لعمل �حلك�مي، و�لتعريف 

بنم�ذج �لعمل �حلك�مي �ملتميز 

�ل�شاحة  على  �لإمار�ت  لدولة 

�لدولية، وم�شاركة من�ذج �لعمل 

مع  �لناجح  �لإمار�تي  �حلك�مي 

�لعديد من دول �ملنطقة و�لعامل 

��شرت�تيجية  �رش�كات  �شمن 

�حلك�مي  �لعمل  لتط�ير  ن�عية 

و�خلرب�ت،  �لتجارب  وتبادل 

يف  معاليه  م�شاهمة  جانب  �إىل 

تعزيز �آليات ��شت�رش�ف �مل�شتقبل 

�ل�شرت�تيجيات  على  و�لإ�رش�ف 

وتر�شيخ  �لتط�يرية،  �حلك�مية 

م�ؤ�رش�ت  يف  �لإمار�ت  تناف�شية 

عاملية عدة تقي�ش كفاءة �لعمل 

�حلك�مي.

للأعمال  �لعليا  �لكلية  وتعد 

�أول   ،)ESCP( باري�ش  يف 

�لأعمال  لإد�رة  عليا  كلية  و�أقدم 

يف  تاأ�ش�شت  حيث  �لعامل،  يف 

يف  باري�ش  �لفرن�شية  �لعا�شمة 

من  �لرغم  وعلى   .1819 �لعام 

عر�قة �لكلية وقدمها، فاإن معايل 

�ل�شخ�شية  ه�  �لقرقاوي  حممد 

�شهادة  منحها  يتم  �لتي   17 �لـ 

�لدكت�ر�ه �لفخرية، لين�شم بذلك 

�إىل نادي �لنخبة من �ل�شخ�شيات 

�لعامة �لتي كرمتها �لكلية.
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�أخبار و�إعالنات

 الإمارات ترحب بالدعوة لعقد جل�شة �شنوية 

بين مجل�س الأمن وجامعة الدول العربية

مهرجان الظفرة يحدد �شروط ومعايير 

الم�شاركة في مزاينة رزين للإبل

نيويورك-وام:

بالدع�ة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  رحبت 

�لأمن  جمل�ش  بني  �شن�ية  �إحاطة  جل�شة  لعقد 

دعم  من  ت�فره  قد  ملا  �لعربية،  �لدول  وجامعة 

للمجل�ش يف م��جهة �لتحديات �لأمنية يف �ل�رشق 

�لأو�شط.

جاء ذلك يف بيان �لدولة �أمام �ملناق�شة �ملفت�حة 

عرب  و�لأمن  »�ل�شلم  ح�ل  �لأمن  ملجل�ش 

�لدبل�ما�شية �ل�قائية: هدف م�شرتك جلميع �أجهزة 

�لأمم �ملتحدة �لرئي�شية«، و�لتي تر�أ�شتها �ملك�شيك.

و�أكدت غ�شق �شاهني، �ملن�شق �ل�شيا�شي يف بعثة 

�لبيان،  خلل  �ملتحدة  �لأمم  لدى  �لإمار�ت  دولة 

على  يت�جب  �لتي  �ل�قائية  �لدبل�ما�شية  �أهمية 

��شرت�تيجيته،  �شمن  �لأول�ية  منحها  �ملجل�ش 

مرحبة برتكيز �لأمني �لعام على �ل�قاية يف تقريره 

»جدول �أعمالنا �مل�شرتك« ل �شيما �قرت�حه ب�شاأن 

»جدول �أعمال جديد لل�شلم«.

�لتحديات  ح�ل  �أمثلة  �لإمار�ت  دولة  قدمت  كما 

�لنا�شئة، ومدى �ل�شتفادة من زيادة �لتن�شيق بني 

جمل�ش �لأمن ووكالت �لأمم �ملتحدة �لأخرى، ول 

�شيما تغري �ملناخ، ومتكني �ملر�أة، و�أهمية �حلفاظ 

على �لت���شل �ملنتظم بني �ملجل�ش و�أع�شاء �لأمم 

�ملتحدة.

�لتعاون بني جمل�ش  زيادة  �لإمار�ت  دولة  و�أيدت 

�شاأنه  من  و�لذي  �لدولية،  �لعدل  وحمكمة  �لأمن 

تعزيز �حلل �ل�شلمي للنز�عات.

اأبوظبي-وام:

 حدد مهرجان �لظفرة �رشوط ومعايري �مل�شاركة يف 

مز�ينة رزين للإبل، �شمن دورته �خلام�شة ع�رشة 

�لتي تقام حتت رعاية �شاحب �ل�شم� �ل�شيخ حممد 

�لقائد  �أب�ظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  بن 

�لأعلى للق��ت �مل�شلحة بالتز�من مع �لحتفاء بعام 

�خلم�شني.

و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  و�أو�شحت 

باأب�ظبي، �ملنظمة للمهرجان،  �لثقافية و�لرت�ثية 

�رشوط ومعايري �مل�شاركة يف �أ�ش��ط مز�ينة رزين 

�جلاري،  ن�فمرب   25 �خلمي�ش  ي�م  تنطلق  و�لتي 

من خلل كتيب �إر�شادي عرب من�شاتها �لرقمية /

تر�ثنا/، بالإ�شافة �إىل �أوقات دخ�ل �ملطايا ح�شب 

�لفئات �لعمرية و�لأ�ش��ط �ملحدد و�أوقات �لتحكيم 

�لنتائج، وقيمة �جل��ئز وعددها، و�رشوط  و�إعلن 

و�ش��بط �مل�شاركة يف بريق �لإمار�ت لأ�ش��ط �لرم�ز 

�ملفت�حة و�آلية جتميع نقاط �جلائزة.

�ملحددة  بالأوقات  �للتز�م  على  �للجنة  و�شددت 

و�ملهجنات  و�ملجاهيم  �ملحليات  �لإبل  لدخ�ل 

�لأ�شايل، و�لتقيد بال�رشوط و�لتعليمات، �إذ �شتلغى 

و�لتعليمات  �ل�رشوط  يخالف  من  كل  م�شاركة 

�ملقررة من �للجنة �ملنظمة وقر�ر�ت جلنة �لتحكيم، 

م�ؤكدة �رشورة متابعة من�شات /تر�ثنا/ على م��قع 

�لت���شل �لجتماعي ملتابعة كل ما ه� جديد �أو �أية 

�إعلنات ر�شمية ت�شدر من �للجنة وكذلك للإجابة 

على ت�شاوؤلت و��شتف�شار�ت �مل�شاركني و�ملهتمني.

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

من الطرف االول:  عيل احمد سلطان سيف املناعي الجنسية: االمارات 
 اىل الطرف الثاين:  اوزال شاندرا موندال شنتوش شاندرا موندال

 الجنسية: بنغالديش 
 باالسم التجاري )الرسام الصالح املكيفات ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 
برقم ملف )35832( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة  االقتصادية بعجامن 

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

من تاريخ نرش هذا االعالن.  

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

من الطرف االول:   عبدالله موىس يوسف ال مندوس البلويش 
الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين : هريمان جريالد جريالد الجنسية: الهند  
 باالسم التجاري )محفوظ للمقاوالت الكهروميكانيكية ( رخصة صادرة من 
دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم ملف )  77470 ( واملسجلة بغرفة 

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

من تاريخ نرش هذا االعالن.  

ـ �لعـدد 14899 ـ �لعـدد 14899�جلمعة 19ن�فمرب 2021ـ  �جلمعة 19ن�فمرب 2021ـ 

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العامالكاتب العدل العام

 تنازل/ بيع 

اعلن بالن�شر

 تنازل/ بيع 

اعلن بالن�شر

لإعالناتكم بالوحدة: 
هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

فقدان �سهادة اأ�سهم

فقدت شهادة اسهم باسم السيدة 
جاسم  جابر  جاسم  لطيفة   /
الرشكة  م��ن  ص���ادرة  امل��ري��خ��ي 
العاملية القابضة ش.م.ع )اسامك( 
 ASMAK1719811 رقم الشهادة
عيل  الرجاء  سهم   1200 بعدد 
الرشكة  اىل  ارجاعها  يجدها  من 
 - الرقم  عىل  االتصال  او  املذكورة 

0502200107

فقدان �سهادة ا�سهم

فقد السيد / احمد درويش محمد 

اسهم  ش��ه��ادة  ال��خ��وري  حسني 

العقارية  منازل  رشكة  من  صادرة 

رقم الشهادة 101827 بعدد اسهم 

200000

الرجاء عيل من يجدها ارجاعها اىل 

عيل  االتصال  او  املذكورة  الرشكة 

الرقم 0502807000
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نهيان بن مبارك يفتتح الموؤتمر الدولي لتمكين المراأة في اإك�شبو دبي

جواهر القا�شمي: الأ�شرة بو�شلة الم�شيرة التنموية لإمارة ال�شارقة والطفل جوهر برامجنا ومبادراتنا

الكّلية العليا لإدارة الأعمال في باري�س تمنح محمد القرقاوي الدكتوراه الفخرية في 

الإدارة الحكومية وا�شتراتيجيات الم�شتقبل

ال�شارقة تفوز بجائزة »يوني�شيف« للمدن ال�شديقة للطفل
ال�شارقة-وام:

 فازت �إمارة �ل�شارقة للمرة �لثانية 

على �لت��يل بجائزة منظمة �لأمم 

»ي�ني�شيف«  للطف�لة  �ملتحدة 

للمدن �ل�شديقة للطفل �لتي تعد 

�أعلى جائزة عاملية متنح لتكرمي 

�ملبادر�ت �لر�ئدة �ملقدمة من �ملدن 

�ل�شديقة للطفل وذلك بالتز�من مع 

للطفل  �لعاملي  بالي�م  �لحتفال 

�لذي ي�شادف 20 ن�فمرب من كل 

يف  �لدويل  �لتعاون  لتعزيز  عام 

جمال تعزيز رفاهية �لطفل.

فئات   6 على  �جلائزة  وتت�زع 

عن  �ل�شارقة  ف�ز  وجاء  خمتلفة 

م�رشوع »�ل�شارقة �شديقة للأطفال 

مهامه  يت�ىل  �لذي  و�ليافعني« 

»مكتب �ل�شارقة �شديقة للطفل« 

و�نطلق يف عام 2016 بت�جيهات 

�لدكت�ر  �ل�شيخ  �ل�شم�  �شاحب 

�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�ش� 

�ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�ش 

وقرينته �شم� �ل�شيخة ج��هر بنت 

�ملجل�ش  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد 

حلماية  �لأ�رشة  ل�ش�ؤون  �لأعلى 

وتعزيز حق�ق �لأطفال و�ليافعني 

و  �لعمرية  �لفئات  جميع  من 

�ل�شارقة  �إمارة  يف  �جلن�شيات 

مبا ي�شمل �لأطفال ذوي �لإعاقات 

و�لإ�شرت�تيجيات  �خلطط  و�إعد�د 

�لتي حتقق هذ� �لهدف بالتعاون 

معنية  م�ؤ�ش�شة  من 30  �أكرث  مع 

بهذ� �ملجال.

�لإ�شرت�تيجية  �لأهد�ف  وت�شتمد 

مل�رشوع �ل�شارقة �شديقة للأطفال 

و�ليافعني روؤيتها من خم�شة �أهد�ف 

�ل�شديقة  �ملدن  ملبادر�ت  رئي�شة 

�لتابعة  و�ليافعني  للأطفال 

و�حرت�م  تقدير  وهي  للي�ني�شيف 

كل طفل ويافع ومعاملتهم باحرت�م 

د�خل جمتمعاتهم ومن  و�إن�شاف 

قبل �ل�شلطات �ملحلية و�أن ت�شمع 

�أ�ش��تهم وت�ؤخذ �حتياجاتهم يف 

�إىل  و�ش�لهم  و�شمان  �لعتبار 

�لأ�شا�شية  �لجتماعية  �خلدمات 

و�أن يعي�ش��  �لعالية  ذ�ت �جل�دة 

يف بيئة �آمنة ونظيفة و�أن يح�شل�� 

باحلياة  �ل�شتمتاع  فر�شة  على 

�لأ�رشية و�للعب و�لرتفيه.

خلفان  ح�شة  �لدكت�رة  و�أكدت 

ملكتب  �لتنفيذي  �ملدير  �لغز�ل 

�ل�شارقة �شديقة للطفل �أن �جلائزة 

�شاحب  وت�جيهات  لروؤية  ثمرة 

وقرينته  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شم� 

�شم� �ل�شيخة ج��هر بنت حممد 

�ملبادر�ت  بتعزيز  �لقا�شمي 

�ل�شديقة للأطفال و�ليافعني �شمن 

خطة �أطلقتها يف عام 2018 على 

مع  بالتعاون  �أع��م  �أربعة  مد�ر 

�إىل  م�شرية  �لي�ني�شيف  منظمة 

�لنقا�شية  �جلل�شات  من  عدد�  �أن 

�أ�شفرت  و�ليافعني  �لأطفال  مع 

من  �شل�شلة  بتنفيذ  �لنجاح  عن 

»�لتخطيط  �أبرزها  �ملبادر�ت 

و  للطفل«  �ل�شديق  �لعمر�ين 

�شديقة  وح�شانات  »مد�ر�ش 

للطفل« و«�إعلم �شديق للطفل« 

للأطفال  �شديقة  و«مهرجانات 

�لت�عية  و«تعميم  و�ليافعني« 

بحق�ق �لطفل«.

�إىل  �ل�شارقة  تهدف   »: وقالت 

�ملدن  يلهم  من�ذجا  ت�شبح  �أن 

نهجها  لتبني  �لأخرى  �لعربيـــة 

للأطفال  �ل�شديقة  و�شيا�شاتها 

و�ليافعني.

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /   حسن باششو لصيانة املباين /  ذ.م.م - رشكة 

ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( 

لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية 

تحت رقم )93119( 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�شناعة عجمان
ق�شم ال�شجل التجاري

اإعلن وحل وت�شفية : 

 ال�شم التجاري :  ح�شن با�ش�شو ل�شيانة املباين   /  ذ.م.م 
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حممد �لقرقاوي خلل منحه �لدكت�ر�ه �لفخرية
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن

�إعالن ت�شفية �شركة

�إعــــالن

�إعالن ت�شفية �شركة

�إعــــالن

�إعالن ت�شفية �شركة

�إعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

�إعالن ت�شفية �شركة

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : ورشة ماريجولد للحدادة واللحام 

رخصة رقم : CN- 3726735  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل نوع نرخصة / من حرفية إىل تجارية 

 MARIGOLD BLACKSMITH AND م��ن/  تجاري  إس��م  تعديل 

  NEW  ورشة ماريجولد للحدادة واللحام إىل - WELDING WORKSHOP

MARIGOLD GENERAL MAINTENANCE - نيو ماريجولد للصيانة 

العامة

 تعديل نشاط / إضافة صيانة املباين )4329901( 

تعديل نشاط / حذف ورشة حدادة ولحام )2592011.1  ( 

تعديل نشاط / حذف  أعامل تركيبات األملنيوم )4330013( 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��ان  هذا  عىل  اع��راض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خال أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعان 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:  اريبيان ديسكافريي للسياحة ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: املصفح م 38 - 0 السيد حسن عبدالله محمد واخرين

  CN-2557256 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

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

قانوين للرشكة بتاريخ  9-11-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2105035341

 تاريخ التعديل:   2021-11-18 

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

خال مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعان.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة مطعم شاغريكا ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 3719770  قد تقدموا إلينا بطلب :

 19% من  باباري  امجد  حسني  بيبلوب   / الرشكاء  نسب  تعديل   
إىل 29% 

تعديل نسب الرشكاء / محمد سازاد حسني اكاس عىل من 10% 
إىل 20% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف راكيبول حسان هريدي رزاول 
كريم

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سونا مياه معني الدين 
 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خال  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعان وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  السام لجلب االيدي العاملة ذ.م.م  

 عنوان الرشكة: العني وسط املدينة ، بناية / صقر سيف سامل املحرييب 

  CN-1508968 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

فرع  الحسابات،  لتدقيق  االوسط  الرشق  مكتب  السادة/   تعيني   -  2

بناًء عىل  العني،   كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 30-12-2020  وذلك 

العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم :     1514000321

 تاريخ التعديل:   2021-11-18 

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

خال مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعان.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : هاي سبكرا للمقاوالت االلكروميكانيكية 

رخصة رقم : CN- 1062197  قد تقدموا إلينا بطلب : 

انتشانجيليموتيل تشاكو  تنازل وبيع / إضافة تييس شيبي زوجه شيبي  تعديل الرشكاء 

 )49%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / سعيد عىل ربيع هال املزروعي من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء / سعيد عىل ربيع هال املزروعي من  %100 إىل 51% 

تعديل رأس املال / من NuLL إىل  50000 

1x1 0.20  إىلx0.50  تعديل لوحة اإلعان / إجاميل من مساحة

 تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 HI-SPECTRA ELECTROMECHANICAL  / من  تجاري  إس��م  تعديل 

 HI  SPECTRA هاي سبكرا للمقاوالت االلكروميكانيكية إىل - CONTRACTING

سبكرا  هايي   -  ELECTROMECHANICAL CONTRACTING L.L.C

للمقاوالت االلكروميكانيكية ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعان 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:  نادي نامر اتاس لليوجا والرقص ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق -8 0 مبنى الشيخ حامد احمد بن 
حامد واخرين 

   CN-2892371 :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  15-11-2021   وذلك بناًء عىل 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم :  2105036058   
 تاريخ التعديل:   2021-11-18

فعىل كل من له حق او اعراض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خال مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعان.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة : جوبيتري ساتورانس للنقليات العامة

رخصة رقم : CN- 1961882  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة انيل بريمود مالك )39%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / نارص عىل غلوم موىس العبيديل من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء / نارص عىل غلوم موىس العبيديل من  %100 إىل 51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة انكور مالك انيل مالك )10%( 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 JuPITER SATuRN GENERAL TRANSPORT /تعديل إسم تجاري من

 JuPITER SATuRN GENERAL جوبيتري ساتورانس للنقليات العامة إىل -

TRANSPORT L.L.C - جوبيتري ساتورانس للنقليات العامة ذ.م.م 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��ان  هذا  عىل  اع��راض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خال أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة 

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

اإلجراءات املطلوبة.

الرخص��ة  بخص��وص  االقتصادي��ة  التنمية  دائرة  تعلن   
التجاري مطعم ليك ستار  رقم CN - 1890437 باالسم 
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه 

سابقا.  
اإلعان  هذا  عىل  اع��راض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعان  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -   1890437 / الرقم : د ت / ش ت

CA - 4227325  : رقم الخطاب

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  ساجا الخليج للتجارة العامة ذ.م.م

 عنوان الرشكة: ابوظبي، مصفح الصناعية ، م 40 - ق75 مكتب 6 بناية: 

محمد عبدالله الفايس، 

  CN-1169729 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  الحسابات،   كمصفي  لتدقيق  دلتا  السادة/  مكتب  تعيني   -  2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2021-11-18 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     21500019898

 تاريخ التعديل:   2021-11-18

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

خال مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعان.
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  باك 
جرين للنقليات العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2734947   : رقم  رخصة   
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

بايسا  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
كافيه

رخصة رقم :  CN -  2495275 قد تقدموا إلينا بطلب:
سعيد  عيل  نوال  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الراشدي 100%     
غانم  مبارك  مريم  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل   

سعيد املزروعي 
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 : فورت نوكس للمقاوالت العامة - 

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 1425099  قد تقدموا إلينا بطلب : 

 FORT KNOX GENERAL CONTRACTING /تعديل إسم تجاري من

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - - فورت نوكس للمقاوالت  العامة - 

 MERIT MARINE  INTERNATIONAL  رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  إىل

 FOR MARINE CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C  - مرييت مارين انرتناشونال ملقاوالت املوانئ - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م  

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة 

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
تركس لتجارة املواد الغذائية   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3658938   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ جالكيس 
ملستلزمات التدخني ذ.م.م

رخصة رقم :  CN - 3779320 قد تقدموا إلينا بطلب:
الفقار شاه من  الرشكاء/ عمران شاه ذو  تعديل نسب   

%25 اىل 76% 
راشد  وبيع/  حذف صالح محمد  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
بروفيشنال اكس للوازم التدخني

إلينا  تقدموا  قد   CN -   2714663  : رقم  رخصة    
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / فواز 
الشمري لخدمات الشحن 

   رخصة رقم :   CN - 2938984 قد تقدموا إلينا 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة : سويحان لتجارة الشاحنات 

رخصة رقم : CN- 1767882  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل إسم تجاري من/ SWAIHAN TRUCKS TRADING - سويحان 

لتجارة الشاحنات إىل SADO TRANSPORT - سادو للنقليات تعديل نشاط 

إضافة   / نشاط  تعديل   )4922006( املؤجرة  بالحافالت  الركاب  نقل  إضافة   /

النقل بالحافالت املدرسية )4922008( تعديل نشاط / إضافة خدمات حقول 

ومنشأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018( تعديل نشاط / حذف 

بيع املعدات واآلليات الثقيلة املستعملة - بالتجزئة )4774007( 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة. 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : جرس املحبة لقطع 

غيار السيارات املستعملة 

رخصة رقم : CN- 1030819   قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات / إضافة جاسم طارش عتيق احمد القبييس 

محمد  علم  مرشد  محمد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمود الحق )100%( 

محمد  نواب  يوسف  نواف  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحامدي 

 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/  ستايل 
اند ستيش لخياطة املالبس الرجالية

رخصة رقم :  CN - 2347771 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   اضافة صالح عبدالله صالح 

محمد الكثريي 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سليامن جمعه سلطان 

املرزوقي 
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.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مطعم موهينيز   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1074866   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  مزيد  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لتجارة وتصليح االطارات

رخصة رقم : CN -  1222315 قد تقدموا إلينا بطلب:
سامل  سيف  محمد  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

سيف الخيييل 100%     
جمعه  عيل  خلفان  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الظاهري
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 : مورانج لخدمات التوصيل 

رخصة رقم : CN- 4150645  قد تقدموا إلينا بطلب : 

- مورانج   MORANG DELIVERY SERVICES /تعديل إسم تجاري من

 BIRATCHOWK GENERAL MAINTENANCE لخدمات التوصيل إىل

وخدمات  العامة  للصيانة  برياتشوك   -  AND CLEANING SERVICE

التنظيف

تعديل نشاط / إضافة صيانة املباين )4329901( 

تعديل نشاط / إضافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(

 تعديل نشاط / حذف  خدمات توصيل الطلبات )8299010( 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : خياط قصور االفراح 

للسيدات 

رخصة رقم : CN- 2370434  قد تقدموا إلينا بطلب :

محمد  ابراهيم  اسامعيل  محمد  إضافة   / وكيل خدمات  تعديل   

الرئييس 

نارايانان  فياليوثا  براباكاران  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سامل سيف عىل محمد النيادي 

 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.

للمقاوالت  يت  ام  واي  جي   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

والصيانة العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1159612  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة فاضل تريك البالل )24%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ياسني محمد خلف محمد 

 GYM T FOR GENERAL CONTRACTING /تعديل إسم تجاري من

MAINTENANCE L.L.CLLC &  - جي واي ام يت للمقاوالت  والصيانة 

 GYM T FOR CONTRACTING AND GENERAL العامة ذ.م.م إىل

والنقليات  للمقاوالت   يت  ام  واي  - جي    TRANSPORT L.L.C 2 L.L.C

العامة 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.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
خياط بيسمي للسيدات

إلينا  تقدموا  قد   CN -  3759326    : رقم  رخصة   
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / راس 
الفريج لبيع االعالف   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2910201   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الديكور  ديزاين ألعامل  إيف   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

والصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 4111707  قد تقدموا إلينا بطلب : 

 999EVE DESIGN FOR DECORATION من/  تجاري  إسم  تعديل 

ألعامل  ديزاين  إيف   -  WORK AND GENERAL MAINTENANCE

 EVE DESIGN FOR INTERIOR FITOUT الديكور والصيانة العامة إىل

- إيف ديزاين للتجهيزات الداخلية

 تعديل نشاط / حذف  صيانة املباين )4329901( 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : سوق بالنت للتجارة ذ.م.م- فرع 

رخصة رقم : CN- 1026773-9  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة طارق عيل سعيد جمعه البواردي )51%( 

 FINE FARE FOOD تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة فاين فري فود ماركت رسفيس ليمتد

MARKET SERVESS LIMTED

 تعديل مدير/ حذف طارق صربي شحاته الجويني 

 NATIONAL ذ.م.م  - املحدودة  للتموين  الوطنية  الرشكة  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

CATERING COMPANY LIMITED - WLL تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف املستثمر 

 THE NATIONAL INVESTOR الوطني

تعديل رأس املال / من NULL إىل 50000 

 SOUQ  /تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل فرع تعديل إسم تجاري من

 FINE ذ.م.م- فرع إىل للتجارة  بالنت  - سوق    PLANET TRADING L.L.C.- BRANCH

FARE FOOD  MARKET LLC - BRANCH OF ABU DHABI 8 - فاين فري فود ماركت 

ذ.م.م - فرع أبو ظبي 8 

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.

املرشق  ملحمة   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

العريب رخصة رقم : CN- 1038008  قد تقدموا إلينا بطلب : 

قرييش محمد  الياس  إضافة محمد   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

يعقوب )100%( 

عبدالعزيز  عبدالرحمن  / حذف عىل  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالرحمن املطرويش 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م  

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــالنات
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دبي-وام:

النسخة  منافســات  الخميس  يوم   انطلقت 
الـــ13 لبطولة دي بي ورلــد للجولف عىل 
ملعــب "األرض" يف عقارات جمريا للجولف 
وذلك تحت رعاية ســمو الشيخ منصور بن 
محمد بن راشــد آل مكتــوم رئيس مجلس 

دبي الريايض .
ملوسم  الختامية  البطولة  النسخة  هذه  وتعد 
دبي  إىل  والسباق  للجولف  األوروبية  الجولة 
املقبل  األحــد  حتى  منافســاتها  وتتواصل 
بمشاركة حرصية ألفضل الالعبني عىل مدار 
املوســم الحايل بجوائز مالية تبلغ 9 ماليني 
إضافية  و3 ماليني  نفســها  للبطولة  دوالر 
للحاصلــني عــىل املراكــز األوىل يف الرتتيب 

النهائي لـ "السباق إىل دبي".
وحقــق اإليرلنــدي روري ماكلروي أفضل 
األول برصيد 65  اليــوم  نتائج منافســات 
املعدل وهو  تحت  بواقع 7 رضبــات  رضبة 

العب محرتف له العديد من النجاحات السابقة 
حيث فــاز بـــ14 بطولة ضمن منافســات 

الجولة األوروبية منها 4 انتصارات يف دبي .
فقد فاز بلقب بطولــة "دي بي ورلد" عامي 
لقب "دبي  عــىل  2012 و 2015 وحصــل 
2009 و2015  كالســيك" عامــي  ديزرت 
أداء ممكن  أفضل  تقديم  إىل  الالعب  ويســعى 
ليؤكد عزمه املنافســة عــىل اللقب هذا العام 

الثالثة يف مسريته. للمرة 

تابيو بولكانني  الفنلندي  الثاني  املركز  وحل يف 
بيزويدهاوت  كريســتيان  أفريقي  الجنوب  و 
بواقــع 5 رضبات تحت  برصيــد 67 رضبة 
املعدل جنبــا إىل جنب مع الدنماركي "يواكيم 
بلقب  املايض  األســبوع  هانســن" الذي توج 
للجولــف" وأنهــي  بطولــة "AVIV دبــي 
منافســات الجولــة األوىل برصيد 67 رضبة 
بواقــع خمس رضبات تحــت املعدل تبقيه يف 
ثنائية  حصد  فرصة  أمام  ليكون  الثاني  املركز 
تاريخية بالفوز بلقبني يف دبي خالل أسبوعني 

متتاليني.
وكان املركــز الثالــث برصيــد 68 بواقع 5 
رضبــات تحت املعدل مــن نصيب 10 العبني 
ألكسندر  والسويدي  كايمر  مارتن  األملاني  هم 
واإلنجليزي سام هورسفيلد ومواطنه  ألبتوال 
ســريجيو  واألســباني  أرميتاج  ماركــوس 
جارسيا والبولندي أدريان مرينوك واألمريكي 
ماكنتاير  روبرت  واإلسكتلندي  جريمان  جون 
والدنماركــي نيكوالي هوجــارد واألمريكي 

كولني موريكاوا متصدر "السباق إىل دبي" .

دبي-وام:

 يســتضيف اتحــاد اإلمــارات للرجبي 
للعبه،  اآلســيوي  االتحاد  مع  بالتعاون 
الجمعة  الريــايض، اليوم  دبي  ومجلس 
اآلســيوية  يومي ، البطولة  مــدار  عىل 
للرجبي  افريقيا  جنوب  ملونديال  املؤهلة 
تستضيفه  أن  املقرر  من  السباعي، الذي 
جنوب افريقيا العام املقبل 2022، وذلك 
بمشــاركة 16 منتخبــا بمعدل 8 فرق 
االمارات،  للسيدات، من  ومثلهم  للرجال 
وهونــج كونــج، والصــني، واليابان، 
ورسيالنــكا، وكازاخســتان، والهنــد، 
الجنوبية، والفلبني،  وماليزيا، وكوريــا 
الرياضية.  دبي  مدينة  مالعب  عىل  وذلك 
ويتأهــل من هذه التصفيــات منتخبان 
نهائيات  إىل  للســيدات  ومثلهما  للرجال 
مونديال الرجبي الذي تستضيفه جنوب 

افريقيا يف سبتمرب املقبل 2022.
إىل  املشــاركة  املنتخبات  ووصلت جميع 
انتظاراً لرضبة  التدريبــات  دبي، وبدأت 
البدايــة، علماً بأن قرعــة البطولة التي 
أقيمت الشــهر املايض كانت قد أسفرت 
عن وقوع منتخب اإلمارات يف املجموعة 
الثانية مع منتخبات الصني وســريالنكا 
واليابــان، فيما تضــم املجموعة األوىل 
والفلبني  كونج  وهونج  الجنوبية  كوريا 
تضم  السيدات  مستوى  وعىل  وماليزيا، 
وكازاخســتان  اليابان  األوىل  املجموعة 
الصني  تضم  والفلبني، والثانية  وتايالند 

وهونج كونج ورسيالنكا وماليزيا.
وتقام مباريات الدور التمهيدي يف اليوم 
األول  يتأهل  للتصفيــات، حيــث  األول 
والثاني من كل مجموعة إىل الدور نصف 
النهائي، وتقام مباريات األدوار النهائية 
يف اليــوم الثانــي، لتحديــد الفريقــني 

املتأهلني للنهائي ومن ثم إىل املونديال.
مباراته  يف  الوطنــي  منتخبنا  ويلتقــي 
األوىل مــع الصــني، ثم مع ســريالنكا 
الثانيــة، ويف حالة فــوزه باملباراتني  يف 
ســيتأهل للدور نصــف النهائي، بغض 
أمام  األخرية  مباراته  نتيجته  عن  النظر 
اليابان أقوى املنتخبات واملرشــح األول 

للتأهل للمونديال.
الظالعي  عبدالله  قيس  رحب  جانبه  من 
والعربي  اآلســيوي  االتحادين  رئيــس 
للرجبــي بكافــة املنتخبات اآلســيوية 
العربية  االمــارات  أرض  عىل  املتواجدة 
الوقت عىل الجاهزية  ، مؤكداً يف نفــس 
التامة الســتضافة هــذا الحدث الكبري، 
القليلة  الدول  مــن  اإلمارات  دولة  أن  و 
القــادرة عــىل اســتضافة البطــوالت 
ظل  كبري، يف  بنجــاح  العاملية  الرياضية 

أزمة كورونا.
من جانبه أوضح محمد سلطان الزعابي 
أمــني عام اتحــاد الرجبــي، أن جميع 
املنتخبات وصلت تباعاً، وتم إجراء كافة 
صاالت  الســتقبالهم، وحجز  الرتتيبات 
التدريــب البدني، ومواعيــد التدريبات، 
مشرياً إىل وجود تعاون كبري مع كل من 
الريايض  دبي  ومجلس  اآلسيوي  االتحاد 

واإلعداد  املشــاركة  الفرق  الســتقبال 
متميز، خاصة  بشــكل  البطولة  لتنظيم 

أنها املرة األوىل التي تقام يف دبي.
دعوات  وجهت  املنظمة  اللجنة  إن  وقال 
لســفراء  البطولة  منافســات  بحضور 
التــي تشــارك منتخباتهــا يف  الــدول 
الهيئة  التصفيات، وكذلــك معايل رئيس 
ورؤســاء االتحادات  للرياضة  العامــة 
الفندق يف  اختبــار  تم  الرياضيــة، وأنه 
كافة  وعمل  امللعــب  من  قريــب  مكان 
تعاون  للمنتخبــات، وهناك  الرتتيبــات 
الرياضية عىل نقل  مع قنوات أبوظبــي 

مباريات البطولة.
منتخبنا، الذي  بجاهزيــة  يتعلق  وفيما 
يخــوض منافســات الرجــال فقــط، 
أشــار الزعابــي إىل أن املنتخــب جاهز 
يف  غمــار 4 مباريات  وخــاض  للحدث 
كازاخستان، ومن بعدها نفس العدد مع 

الفني 12 العباً  الجهاز  روسيا، واختار 
تم تســجيلهم يف البطولــة، عىل أمل أن 
يكون املنتخب هو "الحصان األســود"، 
مشــرياً إىل ان الهدف األول هو الفوز يف 
نصف  الدور  إىل  والتأهــل  مباراتني  أول 
أمامه  سيكون  الحالة  هذه  النهائي، ويف 
مباراة وحيدة للعبور إىل النهائي والتأهل 
لديه  الجميع  أن  إىل  للمونديال، وأشــار 
ثقة كبــرية يف املنتخب الوطني لتحقيق 

حلم املونديال للمرة األوىل.
ووجــه أمني عــام االتحــاد الدعوة إىل 
الجمهــور وعشــاق الرجبــي لحضور 
الحضــور  ســيكون  التــي  املباريــات 
الجميع  أمام  فيهــا مفتوح  الجماهريي 
اإلجراءات االحرتازية،  اتخاذ كافــة  مع 
ممتعة،  البطولــة  تكــون  أن  متمنيــاً 
اآلســيوي  الرجبي  تطور  تعكــس  وأن 

واإلماراتي وتعرف الجمهور باللعبة.
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 »الأولمبية« تعقد لقاء تعريفياً 
للمتقدمين لدورات »الكوادر 

الريا�ضية الوطنية«

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الجمعة ١٩ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٨٩٩ 

16 منتخباً يتناف�سون بدبي اليوم  لحجز بطاقتي 
التاأهل لمونديال جنوب اإفريقيا للرجبي

الريا�سة

دبي-وام:

عقــدت اللجنــة األوملبية الوطنيــة ممثلة يف 
األكاديميــة األوملبية، لقاء تعريفيا للمتقدمني 
واملاليني  والفنيني  التنفيذيــني  املدراء  لدورات 
لالتحادات واملنظمــات والجمعيات الرياضية، 
الذي  الرياضية  االتحادات  حوكمة  لدليل  وفقا 
وتم  للرياضة  العامة  والهيئــة  اللجنة  أطلقته 

اإلعالن عنه مؤخراً.
وشــهد اللقاء الذي أقيم بمجلس »الخوانيج« 
بدبــي بمشــاركة 25 متقدما مــن الراغبني 
تنظمه  الذي  الــدورات  بربنامج  االلتحــاق  يف 
املقبلة  املرحلــة  األوملبيــة خالل  األكاديميــة 
للفــرتة -2021 2024،  عملها  أجندة  ضمن 
من أجل مناقشــة أفكارهــم وتطلعاتهم قبل 
واملحارضات  املحاور  واعتماد  الدورات  انطالق 

املختلفة.
وافتتحت فعاليات اللقاء سعادة املهندسة عزة 
بنت ســليمان األمني العام املســاعد للشؤون 
اإلدارية واملالية للجنة األوملبية، بحضور محمد 

التنفيذي للجنة األوملبية. بن درويش املدير 
الكوادر  تخريج عدد من  الدورات  وتســتهدف 
الرشوط  عليهــم  تنطبــق  الذيــن  الوطنيــة 
تلك  وتأهيلهم لشغل  بالدليل  الواردة  واألحكام 
املناصب وإدارتها بكفاءة، السيما وأن الدورات 
ستنظم بصورة تخصصية يف الجوانب اإلدارية 
الفرصة لكافة  والفنيــة واملالية، مما يمنــح 
املنتســبني لصقل مهاراتهــم ومعارفهم قبل 
البدء يف مبارشة أعمالهم باالتحادات الرياضية 

املختلفة.
السبع  التدريبية  الربامج  الحضور  واستعرض 
التي ستنظمها األكاديمية األوملبية إذ تبلغ مدة 
الربنامج الواحد 72 ساعة تدريبية، كما تنظم 
األكاديميــة خالل املرحلة املقبلة 3 دراســات 
تدريبية  بإجمايل 144 ساعة  رياضية متقدمة 

للتخصص الواحد.

الريا�ض-)د ب اأ(:
بافيتيمبي جوميز  الفرنــي   نرش 
مهاجم فريق الهالل السعودي لكرة 
القدم، تغريدة عىل حســابه بموقع 
"تويرت"،  االجتماعــي  التواصــل 
يرتدي  وهــو  له  صــورة  تتضمن 
صورة  أمام  ويقف  السعودي  الزي 
جمعته بويل العهد، األمري محمد بن 
سلمان، تم التقاطها خالل استقبال 
ويل العهد لفريــق الهالل بعد فوزه 
بدوري أبطال آســيا. وعلق جوميز 
بقوله  العهد  ويل  مــع  صورته  عىل 
أتمتع  لكــي  أفعل  عــّي أن  :"ماذا 
الرائع،  اللقاء  هذا  بتكرار  وأترشف 
أخرى يف  والحصــول عىل صــورة 

حضور ويل العهد".
وعقب قيام جوميز بنرش التغريدة، 
جاءه الرد رسيعا من سامي الجابر، 
نجــم الهالل واملنتخب الســعودي 

الســابق، الذي طالبه برضورة بذل 
قصــارى الجهد والقتــال من أجل 
ثم  آسيا، ومن  أبطال  بدوري  الفوز 
اللقاء بــويل العهد مرة أخرى وفقا 

لصحيفة "عاجل" يوم الخميس.
تغريدة  نرش  الجابر  ســامي  وأعاد 
:"ابذل  بقوله  عليها  معلقا  جوميز 
األسد  قصارى جهدك، وحارب مثل 
لتحقق لقب دوري أبطال آسيا مرة 
الحبيبة،  أخرى، ورفع علــم بالدنا 
وأعــدك أن هذه اللحظة ســتتكرر 
بفريق  الهالل  أخرى". ويلتقي  مرة 
بوهانج ستيلرز يوم الثالثاء املقبل، 
عىل ملعب امللك فهد الدويل بالرياض، 

يف نهائي دوري أبطال آسيا.
مع  أحرز  جوميز  بافيتيمبي  وكان 
عام  آسيا  أبطال  دوري  لقب  الهالل 
الفرني  املهاجم  2019، وتمكــن 
مــن الفوز بلقب هــداف البطولة، 

كما تم اختياره أفضل العب.

الإيرلندي »ماكلروي« يت�سدر مناف�سات الجولة الأولي 
لبطولة دي بي ورلد للجولف

جوميــز العب الهالل الســعودي يتمنى مقابلة 
ولي العهد مرة أخرى

دورة  في  ي�ضارك  الم�ضري  اليد  منتخب 
ودية بال�ضعودية 

أ(: القاهرة-)د ب 
 وافقــت لجنــة إدارة االتحاد املرصي لكــرة اليد، عىل 
مشــاركة منتخب مرص للرجــال، يف دورة ودية دولية 
الفرتة من 15 إىل 21  السعودية خالل  العربية  باململكة 
كانون أول /ديسمرب املقبل، وذلك ضمن برنامج املنتخب 
يف  إقامتها  األفريقية، املقرر  األمم  كأس  يف  للمشــاركة 
املغرب من 13 إىل 24 كانون ثان /يناير من العام املقبل.

وذكر الحســاب الرسمي لالتحاد املرصي لكرة اليد عرب 
موقع التواصل االجتماعي "فيســبوك"، يوم الخميس، 
أن الفريق سيشارك يف الدورة الدولية إىل جانب منتخبات 
الســعودية واملغرب ومونتنيجرو، وذلك بدون مشاركة 

الالعبني املحرتفني.
ومن املقرر أن ينضم املحرتفون ملعسكر املنتخب املرصي 
ومعهم  املقبــل  أول /ديســمرب  مــن 25 كانون  بداية 
املدير الفني اإلســباني روبرتو جارسيا باروندو، حيث 
يوم 26 وحتى 31  ابتداء من  املنتخب  سيشاركون مع 
كانون أول / ديسمرب املقبل يف دورة قطر الدولية الودية، 
كما تقرر إلغاء املباراتني الوديتني مع البحرين بناء عىل 

رغبة املدير الفني.
الدوري  ويســافر املنتخب املرصي للمشاركة يف بطولة 
الذهبي الودي يف فرنســا من السابع وحتى التاسع من 
كانون ثان/  يناير املقبل بمشــاركة منتخبات فرنســا 
والنرويج والدنمارك، ضمن املرحلة النهائية من برنامج 

اإلعداد للمشاركة يف كأس األمم األفريقية 2022.

5000 عداء ي�ضعلون الحما�س في اأروقة 
اإك�ضبو اليوم

دبي-وام:

 يشــارك أكثر من 5000 عداء من 
112 جنســية من مختلف األعمار 
الدولة يف »سباق  داخل وخارج  من 
إكسبو 2020 للجري« الذي ينطلق 
صباح اليوم الجمعة من أمام جناح 
منطقة  يف  العربية  الدولــة  جامعة 

الفرص بإكسبو دبي 2020.
يف  أبوابها  الســباق  قريــة  وتفتح 
ويبــدأ  صباحــا   5:30 الســاعة 
املتسابقون املشاركون يف سباق 10 
الســاعة  يف  التجمع  يف  كيلومرتات 

الســباق يف  6:30 صباحاً وينطلق 
تمام الساعة 7:00 صباحا وينطلق 
الســاعة  يف  ســباق 5 كيلومرتات 
مسافة  سباق  ويبدأ  8:00 صباحاً 

3 كيلومرتات يف الساعة 8:30.
وستكون االنطالقة عىل شكل أفواج 
حيث ينطلق كل 500 متســابق يف 
فوج منفصل ثم ينطلق الفوج الذي 
يليه بعد دقيقــة كاملة وبعد إنهاء 
ميدالية  مشارك  كل  يتسلم  السباق 
الســباق ويف الختام ســيتم تكريم 
يف  الثالثة  األوىل  باملراكــز  الفائزين 

كل فئة عمرية من كل سباق.

فاركو يحقق اأول فوز بالدوري الم�ضري على 
ح�ضاب المقا�ضة

القاهرة-)د ب اأ(:

فاركــو عــىل ضيفه مرص  تغلــب 
الخميس،  للمقاصة 2 / صفر، يوم 
من  الرابعة  املرحلة  منافسات  ضمن 

الدوري املرصي لكرة القدم.
ونجــح فاركو يف تحقيــق أول فوز 
مشاركته  تاريخ  ويف  املوســم  يف  له 
بالــدوري املــرصي، بعدمــا خرس 
أول ثالث مباريــات له أمام كل من 
فيوترش وبرياميدز والجونة، ليحصد 
أول ثالث نقاط له باملسابقة ويحتل 

املركــز الرابع عرش، يف انتظار باقي 
األخر  الجانب  املرحلة. عــىل  نتائج 
تجمــد رصيد مــرص للمقاصة عند 

أربع نقاط يف املركز العارش.
الله  عبد  طريق  عــن  فاركو  وتقدم 
بكري يف الدقيقة الخامســة، قبل أن 
يضيف عمرو جمال الهدف الثاني يف 

الدقيقة 80.
وأكمــل فاركو املباراة بعرش العبني 
عماد  محمــود  العبه  تعــرض  بعد 
للطرد يف الدقيقة 41 بعد تدخل قوي 

عىل أحد العبي مرص للمقاصة.



ال�شارقة-وام:

 التقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي 
الشارقة  يف  املركزية  املالية  دائرة  رئيس 
بالهولنــدي إدوين فان دير ســار نجم 
لنادي  التنفيذي  واملدير  هولندا  منتخب 
اإلمارة  يزور  الذي  أمســردام  أجاكس 

حاليا.
الشــيخ محمــد بن ســعود  ورحــب 
خالل  هولندا  منتخب  بنجم  القاســمي 

الدائرة بحضور ســعادة  اللقــاء بمقر 
عيىس هــالل الحزامــي رئيس مجلس 
سالم  عيل  وســعادة  الريايض  الشارقة 
املدفــع رئيــس مجلــس إدارة نــادي 
امللك  عبد  ســعادة  و  الريايض  الشارقة 

جاني نائب رئيس املجلس الريايض.
وتنــاول اللقــاء املجــاالت التي يمكن 
الهولندي  النــادي  مع  فيهــا  التعاون 
إلثــراء الحركة الرياضية يف الشــارقة 
،مــن خالل تطوير الكوادر واكتســاب 

الخــرات وصقل مهــارات الالعبني يف 
إطالع  تم  ،كما  املختلفة  السنية  املراحل 
الضيــف عىل اســراتيجية الرياضة يف 
الكبرية  ،واإلمكانات  الباســمة  اإلمارة 
واهتمام  دعم  بفضــل  بها  تتمتع  التي 
سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 

حاكم الشارقة.
وأشــاد فان دير ســار يف نهاية اللقاء 
، وقدم عىل سبيل  اإلســتقبال  بحفاوة 

بن  محمد  للشــيخ  واإلمتنان  الشــكر 
،معربا  النادي  قميص  القاسمي  سعود 
أمســردام  أجاكس  اســـــتعداد  عن 
التي من شأنها  املجاالت  للتعاون يف كل 
أن تحقق تطلعات الشــارقة ومجلسها 

الريايض.
للشارقة  التحتية  بالبنية  إعجابه  وأبدى 
ومــا رآه من منشــآت خــالل جولته 
زيارته  عليه خالل  تعرف  ،وما  باإلمارة 

ملجلس الشارقة الريايض.

ال�شارقة-وام:

 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
مجلس  ينظم  الشارقة،  حاكم  األعلى 
الدولي  الشارقة  طواف  الرياضي  الشارقة 
السابع للدراجات الهوائية خالل الفترة من 

.2022 28 يناير إلى األول من فبراير 
للطواف  المنظمة  العليا  اللجنة  وعقدت 
بحثت  حيث   ، مؤخرا  األول  إجتماعها 
الحدث  لتنظيم  الالزمة  الترتيبات  جميع 
على  واألدوار  المهام  وزعت  كما  الدولي، 
اإلدارية  األمور  جميع  لمباشرة  أعضائها 
المعنية  الجهات  مع  والتسويقية  والفنية 
كل  توفير  على  التأكيد  وتم  باإلمارة، 
ضمانات النجاح إلستثمار الحدث في إبراز 
الواجهة السياحية الجميلة التي تتمتع بها 

إمارة الشارقة .

هالل  عيسى  سعادة  اإلجتماع  حضر 
الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، 
وسعادة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس 
المنظمة،  العليا  اللجنة  رئيس  المجلس، 
الطواف  مدير  الدوخي  عمر  ياسر  والسيد 
وأعضاء اللجنة بجانب السيد عامر الغيثي 

من قناة الشارقة الرياضية.
أن  الحزامي  هالل  عيسى  سعادة  وقال 
الحدث  بهذا  كبيراً  اهتماماً  يولي  المجلس 
من  كريمة  برعاية  يحظى  الذي  الدولي 
والذي  الشارقة،  حاكم  السمو  صاحب 
اإلمارة  على  العالم  منها  يطل  نافذة  يعتبر 
التي  ومعالمها  الخاصة  بثقافتها  الباسمة 
إلى  أضف  والحداثة،  التراث  بين  تجمع 
الدورات  في  تحقق  الذي  النجاح  أن  ذلك 
الجهود  كل  يستنفر  للطواف  السابقة 
إليه  واإلضافة  بل  عليه،  للمحافظة 
واإلشادة  اإلعجاب  من  مزيداً  مثار  ليكون 

وان  خصوصاً  الدولي  المستوى  على 
تنظيم  في  عالمية  بشهادة  تتمتع  اإلمارة 
الرياضية  واألحداث  الدولية  البطوالت 
العليا  اللجنة  في  كبيرة  وثقتنا  الكبرى، 
جاني  عبدالملك  سعادة  برئاسة  المنظمة 
كل  الجديدة  دورته  في  للطواف  توفر  كي 

مقومات النجاح .
تقارير  مراجعة  اإلجتماع  خالل  وتم 
األفكار  وبحث  للطواف،  الماضية  الدورة 
تحافظ  أن  شأنها  من  التي  والمقترحات 
بلغها  التي  الرفيعة  الدولية  المكانة  على 
تم  كما  الماضية،  دوراته  عبر  الطواف 
األساسية  اللجان  اختصاصات  استعراض 
المنظمة،  اللجنة  مظلة  تحت  العاملة 
وتحديد المهام واألعباء المنوطة بكل منها 
إستعراض  وكذلك  الحدث،  انطالق  حتى 
من  مرحلة  كل  ومايلزم  الطواف  مراحل 

تجهيزات خاصة بها .

م�شاركة قوارب البحرين وعمان في ثانية 
جوالت التجديف بدبي غداً

18 يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
 الجمعة ١٩ نوفمر ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٨٩٩ 

محمد بن �شعود القا�شمي يلتقي فان دير �شار 
نجم منتخب هولندا

الريا�شة

دبي-وام:
بطولة  من  الثانية  الجولة  منافسات  تشهد   
يوم  قدما   30 المحلية  التجديف  لقوارب  دبي 
البحرين  مملكة  من  قوارب  مشاركة  السبت  غد 
،الذي  /المفتوح/  الشوط  في  عمان  وسلطنة 
المشاركين  بين  واالثارة  التحدي  روح  سيحمل 
تنظيم  فيها  يتم  التي  االولى  المرة  وانها  خاصة 
جديدة  وشروط  تعليمات  وفق  المفتوح  الشوط 
البحرية  الرياضات  مفهوم  نشر  أجل  من 
المؤسسات  حث  وايضا  محبيها  وزيادة  التراثية 
الليلة  دبي  إلى  صل  وقد  لدعمها.  والشركات 
لرياضات  البحرينية  اللجنة  وفد  الماضية  قبل 
القارببين  أطقم  إلى  إضافة   ، الشعبي  الموروث 
/كي أتش كي 54/ لمالكه الشيخ خالد بن حمد 
البوسميط و/ أحمد  النوخذة  آل خليفة وبقيادة 

53/ لمالكه الشيخ ناصر بن حمد  فيكتوريوس 
آل خليفة وبقيادة النوخذة عبدالله خليفة الحدي 

حيث سيخوض القاربين التحدي المرتقب .
البحرية  للرياضات  العمانية  اللجنة  وأكدت 
سلطنة  بإسم  األولى  للمرة  قاربين  مشاركة 
الشوط  في  غد  يوم  المرتقب  السباق  في  عمان 
المفتوح والذي يقام للمرة األولى ضمن جوالت 
قدما   30 المحلية  التجديف  لقوارب  دبي  بطولة 
-1996 موسم  األولى  للمرة  إنطلقت  والتي 

1997 ، ويحمل القارب األول اسم "عمان 44" 
."96 والثاني "عمان 

 2020 اإك�شبو  »�شباق  اأبرزها  ريا�شية  فعالية   30
للجري« خالل عطلة نهاية االأ�شبوع بدبي

دبي-وام:

 30 استضافة  مع  موعد  على  دبي  ستكون   
تنظم  متنوعة  ومحلية  دولية  رياضية  فعالية 
الرياضي في مختلف  دبي  بالتعاون مع مجلس 
األسبوع  نهاية  عطلة  خالل  اإلمارة  مناطق 
رياضية  ساحة  إلى  دبي  معها  لتتحول  الجاري 
والبدنية  العمرية  الفئات  لجميع  مفتوحة 

ومختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة.
قائمة  للجري«   2020 إكسبو  »سباق  ويتصدر 
متسابق  اآلف   5 من  أكثر  بمشاركة  الفعاليات 
دبي  »إكسبو  أروقة  داخل  الجمعة  اليوم  ويقام 
2020« وسيخوض خالله محبو رياضة الجري 
األجنحة  حول  للجري  نوعها  من  فريدة  تجربة 
واالستمتاع   »2020 »إكسبو  في  المشاركة 
المصممة  بالحدث  الخاصة  المباني  بمشاهدة 

وفق أحدث تقنيات الهندسة المعمارية.

تنظيم طواف ال�شارقة الدولي 28 يناير القادم

»الإثارة والمتعة«.. العنوان الأبرز لمناف�شات اليوم 
الثاني في مونديال الكاراتيه بدبي

دبي-وام:
العالم  بطولة  منافسات  تواصلت   
رعاية  تحت  تقام  التي  للكاراتيه، 
بن  محمد  بن  منصور  الشيخ  سمو 
دبي  مجلس  رئيس  مكتوم،  آل  راشد 
في  دبي  وتستضيفها  الرياضي، 
الرياضي،  محمد  بن  حمدان  مجمع 
والعبة  العب  ألف  نحو  بمشاركة 
يوم  أقيمت  حيث  دولة،   117 من 
بين  موزعة  منافسات   5 األربعاء  
االثارة  وكانت  والسيدات،  الرجال 

والمتعة هما العنوان األبرز فيها.
السيدات،  مسابقات  صعيد  فعلى 
وزن  الكوميتيه  منافسات  وضمن 
إنيتا  األوكرانية  تأهلت  كجم،   61
سيروجينا إلى نهائي هذه المسابقة، 
الكندية  منافستها  على  تغلبت  بعدما 
من أصل سوري هيا جمعه في نصف 
لتواجه في  الحكام،  بترجيح  النهائي 

يوفانا  الصربية  النهائية  المباراة 
تأهلت  قد  كانت  التي  بيركوفيتش، 
السلوفاكية  على  بتغلبها  بدورها 

.2-3 انجريدا ساتشانكوفا 
للسيدات  الكوميتيه  مسابقة  وفي 
وزن 55 كجم، تأهلت المصرية أحالم 
بعدما  النهائي،  الدور  إلى  يوسف 
تغلبت على بطلة االتحاد الروسي انا 
األمريكية  لتواجه   ،3-6 شيرنيشيفا 
مقعدها  حسمت  التي  الين،  ترينتي 
النهائي على العبة  بالفوز في نصف 

.1-5 لوكسمبورج جنيفر وارلينج 
للسيدات  الكوميتيه  مسابقة  وفي 
العبة  خسرت  كجم،   50 وزن 
العجمي من  منتخب اإلمارات حوراء 
تينج  كونج  هونج  العبة  منافستها 
الالعبات  بعد  يي، ولم يحسم  تسانج 
هذه  في  النهائية  لألدوار  المتأهالت 

المسابقة.

الرجال، وفي  وعلى صعيد منافسات 
خسر   ،67 وزن  الكوميتيه  مسابقة 
سالم  أحمد  اإلمارات  منتخب  العب 
دور  في  الالمي  أنس  المغربي  من 
هذه  لنهائي  تأهل  حين  في   ، الـ64 
الفرنسي ستيفن داكوستا  المسابقة 
على  النهائي  نصف  في  تغلبه  بعد 
 ،2-3 ناكانو  سويشيرو  الياباني 
ايميل  المقدوني  لمالقاة  ليتأهل 
مقعده  حجز  قد  كان  الذي  بافلوف، 
يفيس  مارتيال  المجري  حساب  على 

في نفس النهائي بترجيح الحكام.
وفي مسابقة الكوميتيه للرجال وزن 
دوجالس  البرازيلي  تأهل  كجم،   60
عبد  المغربي  حساب  على  بروسي 
 ،1-3 علىيه  بالفوز  جينا  العالي 
كريشتنزو  انجلو  اإليطالي  ليالقي 
على  بدوره  تغلب  قد  كان  الذي   ،

.2-3 الفرنسي اينزو بيرثون 

دبي-وام:
رئيس  النعيمي  حميد  بن  راشد  الشيخ  استقبل   
الدكتور  معالي   .. القدم  لكرة  اإلمارات  اتحاد 
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري .

عقد  الذي  اللقاء  خالل  الجانبان  ناقش 
والبطوالت  القدم  بكرة  الخاصة  الموضوعات 
الكروية التي سيتم تنظيمها خالل الفترة المقبلة 
منتخبي  ومشاركة  واألندية  الوطنية  للمنتخبات 
العرب«  كأس  »فيفا  بطولة  في  ومصر  اإلمارات 

أواخر نوفمبر الجاري.

بتطور  المصري  والرياضة  الشباب  وزير  وأشاد 
العمل في اتحاد اإلمارات لكرة القدم والتوجهات 
مع  العالقات  توطيد  إلى  خاللها  من  يسعى  التي 
أهمية  إلى  مشيرا  والقارية  الوطنية  االتحادات 
تبادل الخبرات بين اتحادي اإلمارات ومصر لكرة 

القدم.
أحمد  وحميد  الزرعوني،  هشام  اللقاء  حضر 
مجلس  أعضاء  الشامسي  عبدالله  وسالم  الطاير 
األمين  الظاهري  هزام  عبدالله  ومحمد  اإلدارة 

العام التحاد اإلمارات لكرة القدم .

يبحثان  الم�شري  والريا�شة  ال�شباب  ووزير  حميد  بن  را�شد 
م�شاركة منتخبي الإمارات وم�شر في »فيفا كاأ�س العرب«

المحترفين  رابطة 
لك��رة الق��دم تعقد 
ور�شة عمل لالأندية 

المحترفة

دبي-وام:

تراخيص  عمل  ورشــة  اإلماراتية  املحرفني  رابطــة  عقدت   
األندية تحضريا النطالق دورة الراخيص ٢٠٢٢-٢٠٢3 ، وذلك 

يف فندق ريكسوس النخلة بإمارة دبي .
حرض الورشــة ماهجان ناير رئيس قسم تراخيص األندية يف 
االتحاد اآلسيوي، وشارك فيها مسؤولو الراخيص واملالية يف 

األندية املحرفة.
وافتتحت الورشــة بكلمة ترحيبة من وليد الحوســني املدير 
التنفيذي للرابطة ، رفع من خاللها عبارات االمتنان والعرفان 
إىل القيادة الرشــيدة التي قدمت مختلف أشكال الدعم للتغلب 
، ليعود نبض الحيــاة يف مدرجات  عىل جائحــة كوفيــد ١٩ 
، و أشــاد الحوســني  القدم مجدداً  مالعب مســابقات كرة 

بجهود األندية املحرفة يف إتباع اللوائح، واملساهمة يف تطوير 
نظام الراخيص خالل السنوات املاضية والتي تعر عن الدور 
التكامــيل بني الرابطة واألندية املحرفة حيث أصبحت معايري 

الرخيص يف االمارات من األفضل عىل املستوى اآلسيوي .
وتواصلت فعاليات ورشــة العمل بعرض قدمه ماهجان ناير 
رئيس قسم تراخيص األندية يف االتحاد اآلسيوي رشح خالله 
ثم استعرض ستيورات  اآلسيوية.  األندية  لوائح  التحديثات يف 
الرمان مدير إدارة تطوير وتراخيص األندية برابطة املحرفني 
تهدف  والتي  الرابطة  براخيص  املرتبطة  التطويرية  املشاريع 
لالرتقاء بمنظومة العمل تماشياً مع أفضل املمارسات العاملية 
يف هذا املجال . ومن جانبه استعرض جابر دبابنة مدير التدقيق 
التي أجريت عىل  التعديالت  الرابطة مستجدات  املايل لألندية يف 

املعيار املايل يف دورة ٢٠٢٢-٢٠٢3.

�شرطة دبي تنظم 
فعالية »م�شي 
القادة« دعما 
ل�»تحدي دبي 

للياقة«

دبي-وام:

 نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة باإلدارة العامة للعمليات 
اللواء  الممزر بمشاركة سعادة  القادة« في ممشى  فعالية »مشي 
للعمليات  العامة  اإلدارة  مدير  السويدي  بطي  كامل  المهندس 
ضمن  تأتي  والتي  األقسام  ورؤساء  الفرعية  اإلدارات  ومديري 

فعاليات النشاط الرياضي لمبادرة » تحدي دبي للياقة.
دبي  سكان  كل  إلى  يتوجه  للياقة  دبي  تحدي  برنامج  أن  يذكر 
من  يوميا  دقيقة   30 لتخصيص  دعوته  عبر  الرياضية  بالتوعية 
متنوعة  مجموعة  عبر  متتاليا  يوما   30 لمدة  لممارستها  وقتهم 
المشاركين  تشجع  التي  الرياضية  والفعاليات  اللياقة  أنشطة  من 
التي  واألمكنة  األوقات  في  الرياضة  ممارسة  على  الشهر  طوال 
في  لذلك  مخصصة  مواقع  أي  في  أو  المنزل  في  سواء  تناسبهم 
به حتى  وااللتزام  أسلوب حياة صحي  تبني  سبيل تحفيزهم على 

بعد انتهاء التحدي.



دبي-وام:

لالتحاد  الفنية  اللجنة   وافقت 
الــدويل للكاراتيه يف اجتماعها 
الذي  الريايض  حمدان  بمجمع 
بطولة  منافسات  يســتضيف 
والعرشين  الخامســة  العالم 
تقدم  اللذين  االقرتاحــن  عىل 
عضو  عبــاس  محمد  بهمــا 
اللجنة واملدير التنفيذي التحاد 
للكاراتيــه ..األول  االمــارات 
تواجد ممثلن  يتعلق برضورة 
عــن كل القــارات يف عضوية 
اللجنــة بــدال مــن اقتصاره 
عــىل مناطق معينــة والثاني 
جهة  من  اللجنة  بن  التنسيق 
ولجنتي الحكام والرياضة من 
نجاحات  لتحقيق  اخرى  جهة 
أكرب يف البطوالت التي ينظمها 

االتحاد الدويل.
عىل  اللجنــة  وافقــت  كمــا 
منها  أخــرى  توصيات  عــدة 
..االول  آخــران  مقرتحــان 
للمهنــدس محمد الحســيني 
االتحاد  ادارة  مجلــس  عضو 
حول  اللجنة  عضــو  املرصي 
الكاتا  تحكيــم  نظام  تعديــل 
بتعديل  اوروبا  ملمثــل  واآلخر 

منظومة الكاتا.

الدكتور  اكد  اخــرى  من جهة 
املرصي مراد عاصم اول عربي 
عام 92 اىل 98  من  اللجنة  يف 
ان التفــوق االداري والفنــي 
بقوة  العرب  وراء تواجد  كان 
لجانه  الدويل وكافة  االتحاد  يف 
العرش  الســنوات  يف  خاصــة 

االخرية .
كان  االمــر  هــذا  ان  وقــال 
محل اهتمــام من قبل رئيس 
انطونيو  اإلســباني  االتحــاد 
ســبينوس حيث يشغل اربعة 
اقطاب عــرب مناصب رفيعة 
اللــواء نارص عبدالرزاق  وهم 
الرزوقي نائب الرئيس ورئيس 
االتحادين اآلسيوي واالماراتي 
الرشيف من  بشــري  والدكتور 

تونس نائــب الرئيس ورئيس 
املتوسط  األبيض  البحر  اتحاد 
الطاهر  محمــد  ومصباحــي 
االتحاد  ورئيس  الرئيس  نائب 
ابراهيم  والدكتــور  االفريقي 
عضو  السعودية  من  القناص 
املكتب التنفيذي لالتحاد الدويل 
وعىل  العربي  االتحاد  ورئيس 
االماراتي  اللجــان  مســتوى 
محمــد عباس عضــو الفنية 
واملهنــدس محمد الحســيني 
اللجنة  نفــس  يف  مــرص  من 
املغرب عضو  والزيتوني مــن 
لجنة الحــكام والدكتور عالء 
حلويش من مرص رئيس لجنة 
من  سلطان  ومنصور  املراسم 

الكويت عضو لجنة الحكام.

اأبوظبي-وام:

 تحــت رعاية صاحب الســمو 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
القائد  نائب  أبوظبــي  عهد  ويل 
شهد  املســلحة  للقوات  األعىل 
زايد  بن  نهيان  الشــيخ  ســمو 
أمناء  رئيــس مجلس  نهيان  آل 
ســلطان  بن  زايــد  مؤسســة 
آل نهيــان لألعمــال الخرييــة 
واإلنســانية رئيــس مجلــس 
االفتتاح  حفل  الريايض  أبوظبي 
الرســمي املبهر للنسخة الثالثة 
عــرشة مــن بطولــة أبوظبي 

العاملية ملحرتيف الجوجيتسو.
الضوء  االفتتــاح  حفل  ســلط 
فيديو  مقاطع  عــدة  خالل  من 
أبوظبي  بطولــة  مســرية  عىل 
العامليــة ملحرتيف الجوجيتســو 
منــذ انطالقتهــا، ونجاحها يف 
عاصمة  أبوظبي  مكانة  ترسيخ 
لألبطال، وموطنا لهذه الرياضة 
عىل  املتناميــة  الشــعبية  ذات 

مستوى العالم.
وشــهد ســموه جانبــا مــن 
أبوظبــي  منافســات بطولــة 
التي  املحرتفن  لفئــة  العامليــة 
بتتويج  وقــام  اليــوم  أقيمت 

الفائزين.
حرض حفل االفتتاح .. الشــيخ 
زايــد بن خليفة بن شــخبوط 
آل نهيــان ومعايل الدكتور ثاني 
دولة  وزير  الزيــودي  أحمد  بن 
للتجــارة الخارجيــة ومعــايل 
املرر  مرشــد  عويضة  املهندس 
رئيس دائــرة الطاقة - أبوظبي 
الجنيبي  عبدالله  محمد  معايل  و 
بوزارة  الرئاسية  املراسم  رئيس 
وســعادة  الرئاســة  شــؤون 
رئيس  الهاشــمي  املنعم  عبــد 
واآلسيوي  اإلماراتي  االتحادين 
النائــب األول لرئيــس االتحاد 
للجوجيتســو، وســعيد  الدويل 
التنفيذي  الرئيس  الطاير  حميد 
للســيارات ،  الطاير  - لــرشك 
وســعادة   ، موتورز  وبريميري 
محمد ســالم الظاهــري نائب 
رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد 
للجوجيتسو، وسعادة  اإلمارات 
العام  األمــن  العواني  عــارف 
الريــايض،  أبوظبــي  ملجلــس 
الغفيل،  عيل  ســعيد  وســعادة 
بالوكالة - مؤسسة  العام  املدير 
التنمية األرسية و سعادة طارق 
املسعود ، رشيك وعضو مجلس 
املســعود،  مجموعــة  إدارة 
البطــران  يوســف  وســعادة 
عضوا  الظاهــري  منصــور  و 
اإلمارات  اتحــاد  إدارة  مجلس 
السينما  ونجم  للجوجيتســو، 
سيغال، وفهد  ســتيفن  العاملي 
العام  األمــن  الشــاميس  عيل 
التحاد االمارات للجوجيتســو، 
ورائد الفضــاء اإلماراتي هزاع 
املنصوري، وفؤاد درويش مدير 
عالــم باملز الرياضية، وســائد 

لدى  مساعد  عام  مدير  حجازي 
بريمري موتورز.

وشــهدت صالة "جوجيتســو 
الرياضية  زايــد  بمدينة  أرينا" 
اليوم منافسات بطولة أبوظبي 
العاملية للجوجيتسو لفئة الكبار 
األزرق  األحزمــة  حملــة  من 
واألسود  والبني  والبنفســجي 

ووفقا لألوزان املختلفة.
ثاني  الدكتــور  معايل  وأشــاد 
الزيودي بتطــور ونمو رياضة 
ودور  اإلمارات  يف  الجوجيتسو 
الدولة الفعــال يف النهوض بها 
العاملــي منوها  عىل املســتوى 
بتبوء أبوظبي مكانتها عاصمة 
الجوجيتســو،  لرياضة  عاملية 
صاحب  رعاية  و  دعــم  بفضل 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان.
وقــال معاليه خــالل حضوره 
اليوم حفل االفتتاح إن الرياضة 
بن  التواصل  جسور  من  جرس 
الشعوب، وأن اإلمارات أصبحت 
للرياضة  موطنا  الفرتة  هذه  يف 
العاملية من خالل اســتضافتها 
ضوء  عىل  الفعاليــات،  لكربى 
املميــزة، وكوادرها  مرافقهــا 
عن  وعرب  املحرتفة  التنظيميــة 
االفتتاح  حفل  بحضور  سعادته 
االمارات  اتحاد  اليوم وإنجازات 
وتطوير  نرش  يف  للجوجيتســو 
وصناعة  ودوليا  محليا  اللعبة، 
علم  يرفعون  وبطــالت  أبطال 

الدولة يف كل املنصات.
يف  معاليــه:" التميز  وأضــاف 

مهم  عنــوان  الرياضة  مجــال 
وتحرض  تطــور  عناوين  مــن 
الشــعوب، وأن يكــون لدينــا 
املســتوى  عىل  وبطالت  أبطاال 
الرياضات  من  واحدة  يف  العاملي 
يدعو  أمر  املهمة، فهذا  القتالية 
أن  فرحتنا  يكمــل  للفخر، وما 
منصة  عىل  تقف  اإلمارات  بنت 
التتويــج، وتحقق االنجازات يف 
كل املحافــل، وتبــدع يف تقديم 
حينما  صورة  بأفضل  نفســها 
بفضل  الفرصــة  عىل  تحصــل 
الدعــم الكبري الــذي تلقاه من 
بنت  فاطمة  الشــيخة  ســمو 
النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك 
األعىل  املجلــس  رئيســة  العام 
لألمومــة والطفولة الرئيســة 
األرسية  التنمية  األعىل ملؤسسة 

/أم اإلمارات/.
ويف كلمتــه االفتتاحية للبطولة 
عبداملنعم  ســعادة  عــن  نيابة 
الهاشــمي توجه سعادة محمد 
ســالم الظاهــري نائب رئيس 
اتحــاد اإلمارات للجوجيتســو 
والعرفــان  الشــكر  بجزيــل 
الشيخ محمد  الســمو  لصاحب 
نهيــان عىل رعايته  آل  زايد  بن 
ملســرية الرياضة بشــكل عام، 
وجه  عىل  الجوجيتسو  ورياضة 
و  لها  سموه  الخصوص، ودعم 
العاملية  أبوظبي  لبطولة  رعايته 

ملحرتيف الجوجيتسو.
اإلمارات  دولة  بضيوف  ورحب 
العاملية  الجوجيتسو  عاصمة  يف 
البطولة  أن  إىل  أبوظبي، منوها 

تتزامن مع اســتعدادات الدولة 
الذهبي،  بيوبيلهــا  لالحتفــال 
وهي املناســبة التي يســتذكر 
فخر  بكل  اإلمارات  شعب  فيها 
للقائد  الرائــد  الدور  واعتــزاز 
الشــيخ  له  املغفور  املؤســس 
زايــد بــن ســلطان آل نهيان 
إرساء دعائم  يف  ثراه  الله  طيب 
نهضــة حضاريــة، ومنجزات 
ومكتسبات وطنية أصبحنا من 

خاللها أسعد شعوب األرض.
أبوظبــي  أن  ســعادته  وأكــد 
وإبهارهــا  إبداعهــا  تواصــل 
العاملي وال  الجوجيتسو  ملجتمع 
أدل عىل ذلك من إشــادة العالم 
اإلمارات  لدولة  الكبري  بالنجاح 
النسخة  استضافة  يف  وأبوظبي 
العالم  بطولــة  مــن  الـــ26 
للجوجيتسو التي كانت متميزة 

بشهادة كل الوفود.
وأضــاف : " تعــود عاصمــة 
قصة  لــرتوي  مجددا  اإلبــداع 
نجاح عنوانها النســخة الثالثة 
أبوظبي  بطولــة  مــن  عرشة 
العامليــة ملحرتيف الجوجيتســو 
الحدث األكرب واألضخم يف العالم 
بمشاركة  الجوجيتسو  لرياضة 
أكثر  من  العبة  و  4000 العب 

من 90 دولة حول العالم.
ســعادة  توجه  ناحيتــه  مــن 
رئيس  الهاشــمي  عبداملنعــم 
واإلماراتي  اآلسيوي  االتحادين 
النائــب األول لرئيــس االتحاد 
لسمو  والتقدير  بالشكر  الدويل 
نهيان  آل  زايد  بن  نهيان  الشيخ 

لحضــوره وترشيفــه لحفــل 
للبطولة،  الرســمي  االفتتــاح 
اإلمارات  رياضــة  أن  مؤكــدا 
وأن  القيادة  بدعــم  محظوظة 
الحوجيتسو  رياضة  تحققه  ما 
عىل  لإلمــارات  إنجــازات  من 
والعاملية،  القارية  املســتويات 
مــا هو إال ثمــرة دعم ورعاية 
محمد  الشيخ  الســمو  صاحب 

بن زايد آل نهيان.
الطاير  حميد  سعيد  قال  بدوره 
الرئيس التنفيذي لرشكة الطاير 
إن  موتورز  وبريميري  للسيارات 
التطور  مــدى  تعكس  البطولة 
الريــايض الــذي وصلــت إليه 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
 4000 استقبال  وأن  خصوصا 
مــن 90 دولة  والعبة  العــب 
الهن..  باألمر  ليس  العالم  حول 
و أضاف إن مسرية الجوجيتسو 
يف اإلمارات تعترب حديثة النشأة 
عىل  الدولة  حققتــه  مــا  لكن 
 10 خالل  الرياضة  هذه  صعيد 
دول  من  يتطلــب  قد  ســنوات 

أخرى أضعاف هذه املدة.
ويف مبــادرة تعكــس حــرص 
اتحــاد اإلمارات للجوجيتســو 
عىل تكريــم املتميزين من أبناء 
افتتاح  حفــل  شــهد  اإلمارات 
البطولــة قيام هزاع املنصوري 
بتسليم  رائد فضاء إماراتي  أول 
الشارة الخاصة باتحاد اإلمارات 
للجوجيتسو التي حملها معه يف 
رحلته الفضائية إىل سمو الشيخ 
مدى  عىل  تأكيدا  زايد  بن  نهيان 
الجوجيتســو  ارتبــاط رياضة 
باإلنجــازات التاريخيــة لدولة 

اإلمارات.
لــه عــىل حضور  تعليــق  ويف 
حفــل افتتــاح البطولــة، قال 
كانت  املنصــوري : "لقد  هزاع 
تلقيت  عندما  بالغة  ســعادتي 
الحدث  هــذا  لحضور  الدعــوة 
الــذي يربز قدرة أبنــاء الوطن 
عىل التميــز يف املجال الريايض، 
إىل جانــب تفوقهم ومواكبتهم 
القطاعات  يف  التطورات  ملختلف 
ال  ســعادتي  وكانت  األخرى.. 
التقيت ســمو  توصــف عندما 
زايد، ألترشف  بن  نهيان  الشيخ 
باتحاد  الخاصة  الشارة  بتسليم 
التي  للجوجيتســو  اإلمــارات 
محطة  إىل  رحلتي  يف  رافقتنــي 
أعرب  إنني  الدوليــة..  الفضاء 
عن فخري واعتزازي باملشاركة 
يف مثــل هذه األحــداث املهمة، 
املؤسسات  مختلف  مع  والعمل 
الوطنية إللهــام النشء الجديد 
إلعداد  أبنــاء اإلمــارات  مــن 
أجيال قادرة عىل دعم مســرية 
السنوات  خالل  والنماء  التطور 
وفــق  املقبلــة،  الخمســن 
لقيادتنا  الســديدة  التوجيهات 
الرشــيدة، لتكــون اإلمــارات 
الدولــة األفضــل عامليا بحلول 

مئويتها األوىل".
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افتت��اح مبه��ر لبطول��ة اأبوظب��ي العالمي��ة 
لمحترفي الجوجيت�سو

»فني��ة االتح��اد الدول��ي للكاراتي��ه« توافق عل��ى مقترحين 
للإمارات لتطوير اللعبة في العالم

دبي-وام:

الباراملبية اآلســيوية  اللجنــة  بحثــت 
التعاون  للبولينــج  الــدويل  واالتحــاد 
املشرتك وتوقيع اتفاقيات رشاكة خالل 
املقبلة مــن أجل تطوير رياضة  الفرتة 
إىل  الهمــم" وصوال  أصحاب  "بولينج 

تحقيق األهداف املشرتكة.
العصيمي  لقــاء ماجد  خالل  جاء ذلك 
رئيــس اللجنــة الباراملبية اآلســيوية 
رئيس  الصبــاح  محمد  طالل  الشــيخ 
للبولينــج عىل هامش  الدويل  االتحــاد 
بمركز  للبولينج  العالــم  بطولة  نهائي 
جمال  بحضور  للبولينــج،  الدويل  دبي 
قاسم ســلطان البنا نائب رئيس اتحاد 

اإلمارات للبولينج.
وأشــاد الشــيخ طالل الصبــاح بدور 
القيــادة اإلماراتيــة يف تمكن أصحاب 
حيث  املجتمــع  يف  ودمجهــم  الهمــم 
املجال  رائدة يف هذا  اإلمــارات  أصبحت 
مرموقة  مكانــة  لتتبــوأ  أهلها  ممــا 
هذا  أن  العامليــة ..مبينا  الخريطة  عىل 
تنظيم  دورا كبريا يف  االهتمام منحهــا 
استضافة مقر  إىل  إضافة  األحداث  أكرب 

الباراملبية اآلسيوية.
العصيمي  وثمن طالل الصبــاح جهود 
اآلســيوية  الباراملبية  اللجان  لتطويــر 
الهمم" إىل  رياضــة "أصحــاب  ودفع 

األمام.

وقــال إن هنــاك اهتمامــا مشــرتكا 
بــن االتحاد الــدويل للبولينج واللجنة 
إقامة  أجل  مــن  اآلســيوية  الباراملبية 
املتفق  األطر  وفق  مشــرتكة  بطوالت 
الهمم يف  عليها حتى يحقــق ألصحاب 
يف  طموحاتهم  كل  اآلســيوية  القــارة 

البولينج.
العصيمي  ماجــد  أعرب  ناحيتــه  من 
الشيخ طالل  باللقاء مع  عن ســعادته 
الصباح والذي ســتكون له انعكاساته 
اإليجابيــة عــىل "بولينــج أصحــاب 
الهمم" يف القارة اآلســيوية، مشريا إىل 
بن  رشاكة  ستشــهد  املقبلة  الفرتة  أن 
واالتحاد  اآلســيوية  الباراملبية  اللجنة 

الرياضة  لنرش هــذه  للبولينج  الــدويل 
وتطويرها.

ووجــه العصيمــي الشــكر إىل رئيس 
االتحــاد الــدويل للبولينــج عىل نجاح 
بطولــة العالم التي اســتضافتها دبي 
وإدراج أصحاب الهمم ضمن النســخة 
حققت  والتي  العالــم  لبطولة  الحالية 
األهداف املقامة من أجلها ..مشــريا إىل 
أن اللقــاء ناقش كيفية تطوير رياضة 
الهمــم" ونرشها  أصحاب  "بولينــج 
يف اإلمــارات والقــارة اآلســيوية من 
وتطوير  املشاركن  دائرة  اتســاع  أجل 
املعلومات  تبــادل  وزيــادة  مهاراتهم 

وصوال إىل ما نصبو إليه جميعا.

تعاون بي��ن »البارالمبية االآ�س��يوية« واالتحاد 
الدولي للبولينج

أبوظبي-وام:

 أشــاد سمو الشــيخ نهيان بن زايد آل نهيان 
سلطان  بن  زايد  أمناء مؤسسة  مجلس  رئيس 
الخريية واإلنســانية رئيس  آل نهيان لألعمال 
املرموقة  باملكانــة  الريايض  أبوظبي  مجلــس 
واإلنجــازات الكبــرية التي تحققهــا رياضة 
الجوجيتســو عــىل الصعيد العاملــي ودورها 
السامية  اإلمارات  رســالة  تجسيد  يف  الريادي 
وتعزيز التقارب والتواصل بن شــعوب العالم 
مؤكدا أن الرعاية املســتمرة والدعم الســخي 
من قبل صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املســلحة أثمر مســرية ريادية وثرية 
بالنجاحات والتميز لرياضة الجوجيتسو عامليا 
انطالقا من أهميتها وإيمانا بمكتسباتها ملختلف 
األجيــال الواعدة. وقال ســموه يف ترصيحات 
له بمناســبة انطالق بطولــة أبوظبي ملحرتيف 
الجوجيتسو : " تربهن البطولة يف كل عام، عىل 
املميزة يف ظل مشاركة 4000  العاملية  قيمتها 
أكثر من 90 دولة" وأكد  يمثلون  آالف ريايض 
أن نجاحات رياضة الجوجيتســو تمثل امتدادا 
عام  يف  التنموية  الدولة  منجزات  ملسرية  أصيال 
الخمســن، لتواصل تجربتها االستثنائية التي 
الرياضات  بن  مميــزا  نموذجا  لتكون  قادتها 
األخــرى ونافذة ملزيد من االنجــازات الدولية 
والتوفيق  النجــاح  متمنيا  اإلمــارات  لرياضة 

ألبطال اإلمارات يف املحفل العاملي".
وقال ســموه: "نفخر باملكانــة املتقدمة التي 
ملحرتيف  العاملية  أبوظبــي  بطولة  إليها  وصلت 
الجوجيتســو ودورهــا يف اســتقطاب أبطال 
العالــم من مختلــف القارات لتكمل مســرية 
استضافة  يف  الدؤوبة  وخططها  أبوظبي  نجاح 
ترسخ  التي  العاملية  الرياضية  الفعاليات  نخبة 

مكانتها املرموقة عامليا".

بح�سور نهيان بن زايد.. 

عمر السويدي ومايد الشحي يهديان اإلمارات 

ذهبيتين في منافسات الكبار

العبو و العبات اإلمارات يحصدون 10 ميداليات 
ملونة في اليوم االفتتاحي 

نهيان بن زايد: 

البطولة الخليجية للتجديف تنطلق 
اليوم على �ساطئي الحمرية  

ال�سارقة-وام:

 تنطلــق اليوم الجمعة عىل شــاطئ الحمرية 
للتجديف  الخليجية  البطولة  الشارقة  إمارة  يف 
الشــاطئي يف نســختها األوىل برعاية ســمو 
نائب حاكم  القاسمي  بن سالم  الشيخ عبدالله 

الشارقة وبمشاركة عدد من الدول الخليجية.
أفضل  يوم واحد وفق  ملدة  البطولة  وتســتمر 
املعايــري العاملية واإلجــراءات املتبعة من قبل 
اللجنة العليا املنظمة للبطولة برئاسة عبدامللك 
الريايض  الشــارقة  نائب رئيس مجلس  جاني 
الفرديــة وجمعة عبيد  رئيس لجنــة األلعاب 
الشــاميس رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية 

الثقايف الريايض نائب الرئيس املرشف العام.
رئيــس مجلس  نائب  وأكــد عبدامللك جانــي 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  الريايض  الشارقة 
للبطولــة أن كافة مقومــات النجاح تكاملت 

للبطولة من حيث التخطيط والتنظيم.



    

اعتقال  نبأ  تركية  إعالم  ووسائل  أمنية  مصادر  أكدت 
الســوري عمر سليمان،  للمغني  الرتكية  الســلطات 

بزعم وجود عالقات مع مسلحني أكراد.
وبحســب املصادر فإن مذكرة اعتقال صدرت يف حق 
عمر املسيخ، وهو االسم الحقيقي للمغني، وأن قوات 
الــدرك الرتكية اعتقلته يف منزل بإقليم شــانيل أورفا 
عىل الحدود السورية بعد تلقيها معلومات حول مكان 

وجوده. وفقاً ملوقع “سكاي نيوز عربية”.
وأوردت وكالــة ديمريورين لألنباء نبأ اعتقاله. وقال 
املصدر إنه تم نقله إىل املستشفى إلجراء فحص طبي 

الدرك  إىل مركــز لرشطة  يتم نقله  أن  املتوقــع  ومن 
الستجوابه.

ويذكر أن املغني الســوري بدأ حياته املهنية يف الغناء 
يف حفالت الزفاف ومناسبات أخرى يف شمال سوريا، 
وحققت املوســيقى اإللكرتونية املبهجة التي أطلقها 
شــهرة عامليــة يف الســنوات األخــرية. وأصدر عدة 

ألبومات وتعاون مع موسيقيني مثل املغنية بيورك.
وســبق أن أحيا عمر سليمان حفالت غنائية يف تركيا 
أوروبية. وهو  دول  وعدة  واليابان  املتحدة  والواليات 

يغني بالعربية والكردية.

بفريوس  اإلصابــة  مــن  خوفــا 
كورونا، وضعت امرأة /74 عاما/، 
تعمل مديــرة ممتلكات عقارية يف 
إرسائيل، مبلغا من األوراق النقدية 
يف وعاء به مادة مبيضة ووضعته 
لتعقيــم  امليكروويــف  فــرن  يف 
األموال، حسبما قال البنك الوطني 

اإلرسائييل اليوم الخميس.
واحرتقــت األوراق النقديــة التي 
تبلغ قيمتها 2900 يورو )3300 
رسالة  العجوز، يف  دوالر(. وقالت 
للبنــك، إنها كانت تهــدف لتعقيم 

أيدي  من  تســلمتها  التي  األموال 
هذا  خالل  من  لديها  املســتأجرين 
الرسالة: “أشعر  اإلجراء. وجاء يف 
بالذنب الشــديد ألن هذا ليس مايل 
أدمر  وأنا مواطنة مســتقيمة، لم 
املال أبدا”. وأرســلت أكثر من 70 

ورقة نقدية للبنك.
قامت  العملة  إدارة  أن  وأضافــت 
بعد ذلك بفحــص األوراق النقدية 
ووجدتهــا أصلية. ثم قــرر البنك 
تبديل النقود املحرتقة وإعادة نقود 

سليمة إىل املرأة.

تركيا تعتقل الفنان السوري العالمي عمر سليمانتركيا تعتقل الفنان السوري العالمي عمر سليمان

أعلنت األمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد 
الدولية للتصوير الضوئي،  بن راشد آل مكتوم 
عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر أكتوبر 

2021، والتي كان موضوعها »أقنعة«.
كامالً،  آســيوياً  استحواذاً  َشــِهَدت  املسابقة 
تســيَّدته الهنــد بفوٍز ثالثّي المــع من خالل 
شارما«  فاضل« و»رينكو  املصورين »محمد 

و»شايجيت أوندن شرييات«.
نغمة  والفلبــني  إندونيســيا  اســتعادت  كما 
الفــوز بعد غيابهما أشــهر عدة عــن قوائم 
الفائزين، مــن خالل املصور اإلندونييس »تان 
تاي هيــاب« والفلبيني »امانويل فيجوتاغ«. 
امليدالية  الخمســة عىل  الفائزون  وســيحصل 
التقديرية الخاصة بالجائزة وسُتنرَشُ صورهم 
وأسماؤهم عىل الحساب الرسمي للجائزة عىل 
مسابقة  َشِهَدت  انســتغرام HIPAAe، وقد 
HIPACon�  شهر أكتوبر اســتخدام الوسم

.#test_MAsks
ويف ترصيحــه عن الحدث، قــال األمني العام 
اختيار  ثالــث: يتم  بن  خليفة  للجائزة، عــيل 
البرشية  األنشطة  واقع  املسابقة من  مواضيع 
املختلفــة والطقوس والعادات والســلوكيات 

املرتبطة بحضارات وثقافات معينة.
واضاف هناك دومــاً واجهة فنية جّذابة لهذه 
األنشطة والســلوكيات، ومن األقدم واألشهر 
يتم  أقنعة  ابتكاره من  يتم  ما  الســياق  يف هذا 

لبسها أو رسمها أو وشمها عىل وجوه الناس 
بمئات األســاليب واأللوان واألشــكال وأيضاً 

الدالالت واملعاني.
إبداعات املصورين  الفرصة لعرض  قدَّمنا هذه 
جميلة  باقة  النتيجــة  وكانت  املجــال  هذا  يف 
متنّوعــة من فنون األقنعة. نبــارك للفائزين 
خصوصاً من تذّوقوا طعم الفوز للمرة األوىل، 
وندعــو الجميع لتطوير مســتوياتهم الفنية 
النظرية  الفنية  الثقافة  من  املزيد  واكتســاب 
املسابقات لصقل  يف  املشاركة  ودوام  والعملية 
تجاربهم واختبار املستوى التنافيس ألعمالهم.

وقــال املصــور الهنــدي »شــايجيت أوندن 

الفائزة: التقطُت  صورته  عن  شرييات« يقول 
الصورة يف كانور - كريال، الهند. ألحد أشــكال 
التي نشأت يف شمال  الفنية الشهرية  الطقوس 
والية كريال. وهي تشــمل الرقــص والتمثيل 

الصامت واملوسيقى.
حيث ُتمّجد معتقدات القبائل القديمة التي تويل 
قيمة كربى لعبادة األبطال وأرواح أســالفهم. 
هنــاك أكثر من 450 نوعــاً من األرضحة يف 
لــه مكياٌج خاص  منطقة كانــور. كٌل منهم 
يســمى  بالذات  النمط  أداء. هــذا  وأســلوب 

»كايثاتشاموندي«.
واضاف ، هذا فوزي الرابع يف »هيبا« املرموقة، 
أشارك دوماً يف كل مسابقاتها، وأشعر أنها من 
أعظم منصات املســابقات وتعليم التصوير يف 
العالم، وفوزي فيهــا ُيعّزز من جمهوري من 
مصوراً مهتماً  واملهتمني. وبصفتي  املصورين 
الوثائقــي، طموحي هو  بالســفر والتصوير 
الفوز يف مســابقة »هيبا« الســنوية ألسافر 
ألماكن مجهولة من العالم وأكون مصدر إلهام 

للمصورين.
هياب«   تاي  اإلندونييس »تــان  املصور  وقال 
اإلغالق  فــرتات  الفائزة: خالل  صورتــه  عن 
العديد مــن الصور لنفيس بأفكاٍر  كنُت ألتقط 
وأساليب من ابتكاري الخاص، وعندما أخربني 
أن هناك مسابقة عىل منصة »هيبا«  صديقي 

شاركُت فوراً.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

اضطر القائمون يف جمعية الرب األهلية بمحافظة الرس السعودية 
إىل إلغاء دورة تدريبية كان مقرراً إقامتها للتعريف بـ “الطريقة 
املثىل للزواج من امرأة ثانية”، بعد أن أثار اإلعالن جدالً واســعاً 
وغضباً عرب وســائل التواصل االجتماعــي، ما دفع املنظمني إىل 

إلغاء الدورة.
وتــداول رواد مواقع التواصل االجتماعي يف الســعودية صورة 
لإلعالن الرتويجي للدورة، التي كان مقررا إقامتها بمقر جمعية 
الــرب األهلية بمحافظة الرس الســعودية، والتــي جاءت تحت 

عنوان: “مهارات اختيار الزوجة الثانية”.
الدورة،  املتابعني بني مؤيد ومعارض إلقامة  وتنوعت ردود فعل 

إال أن أغلب التعليقات كانت تعارض الفكرة.

النيوزيلندية، أمس، أنها اكتشــفت رفات رجلني عىل  أعلنت الرشطة 
األقل، لقيا حتفهما يف انفجــارات منجم »بايك ريفر«، منذ أكثر من 

عرش سنوات.
 وكانت سلسلة من االنفجارات وقعت يف 19 نوفمرب عام 2010، يف 
منجم تحت األرض، بالقرب من جرايموث، يف منطقة ويست كوست 
بجزيرة ســاوث آيالند، ما أسفر عن مقتل 29 رجالً. ولم يتم العثور 
عىل جثثهم بعد. وقال مدير املباحث بيرت ريد يف مؤتمر صحايف أمس، 
إن الصور امللتقطة من ُحفر اآلبار، قد أظهرت مجموعتني من الرفات 

البرشية، وربما مجموعة ثالثة.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166
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لنفسها  كالو  فريدا  املكســيكية  الفنانة  رســمتها  لوحة  بيعت 
وزوجها الفنــان دييغو ريفريا يف مــزاد، أول من أمس، مقابل 
34.9 مليــون دوالر، وهــو أعىل ســعر عىل اإلطــالق للوحة 
لفنان من أمريكا الالتينية، فقد طرحت دار مزادات ســوذبيز يف 
اكتمل رســمها يف 1949،  وأنا«، التي  لوحة »دييغو  نيويورك 

باملزاد وبيعت ملشرت لم يعلن عنه.
 وقالت دار املزادات: إن السعر شمل رسوماً بقيمة 3.9 ماليني 

دوالر.
وقال أوليفر باركر كبري املديرين يف ســوذبيز لدى افتتاحه املزاد 
»هذا أحــد أهم األعمال التي تطرح باملــزاد لكالو عىل اإلطالق 
اللوحة كالو  ونحن سعداء ألنه سيكون يف ســوذبيز«. وُتظهر 
الكثيفني  بعينني دامعتني وشــعرها منســدل، وتعلو حاجبيها 

صورة لوجه ريفريا بثالث عيون.
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بائع  الفيتنامية  الرشطة  اســتدعت 
يقلّد  نفســه  صــّور  بعدما  نودلــز 
شــخصية طاٍه شــهري قدم رشيحة 
لحــم ملفوفة بورق مــن الذهب إىل 
مطعم  يف  نافــذ  حكومي  مســؤول 
فاخر يف لنــدن. ونرش بيرت الم بوي، 
فيديو عىل  ناشط سابق، مقطع  وهو 

فيسبوك أظهره وهو يرش أعشابا يف وعاء 
من النودلز باللحم البقري باألسلوب نفسه 
الشهري  الرتكي  الطاهي  يســتخدمه  الذي 
نرصت غوكشيه الذي أصبح صورة “ميم” 
منترشة عىل نطاق واسع عرب اإلنرتنت عام 

2017 مع لقب “سولت باي”.
األمن  تو الم، وزير  بعد تصوير  وجاء ذلك 
مراقبة  مــع  وكالته  تتعامل  الــذي  العام 
املعارضــة والناشــطني، وهــو يتنــاول 

رشيحة لحم يف مطعم غوكشيه يف منطقة 
نايتسربيدج بلندن يف وقت سابق من الشهر 
نطاق  انترش عىل  فيديو  الجاري، يف مقطع 

واسع يف فيتنام. 
ويقــدم مطعــم “نرصت ســتيكهاوس” 
الذهب  مــن  بورق  ملفوفة  لحــم  رشائح 
عيــار 24 قرياطا صالح لألكل، ويعتقد أن 
سعره يزيد عىل ألف دوالر، وقد أثار مقطع 
الفيديو غضبا يف الشارع فيما تعاني فيتنام 

بسبب موجة حادة من كوفيد19�.

الــراب  مغنــي  ُقتــل 
دولف  يونغ  األمريكــي 
جــّراء  األربعاء  يــوم 
نار  إلطــالق  تعرضــه 
داخل  وجــوده  خــالل 
يف  الحلويات  لبيع  متجر 
ممفيس بوالية تينييس، 
السلطات  أعلنت  ما  عىل 
رشطة  وافادت  املحلية. 
بـــأن  بيان  يف  ممفيس 

ممفيس  رشطــة  مــن  عنــارص 
الســاعة 12,24 من  هرعوا “يف 
املكان  يوم 17 نوفمرب 2021 إىل 
النار”،  الــذي حصل فيه إطــالق 
تم  حيث “ُعثر عــىل رجل مصاب 

التأكد من وفاته يف املوقع نفسه”.
وأوضحت السلطات إن “املعلومات 
الضحية هو  أن  إىل  تشــري  األولية 
ثورنتون جونيور”  روبرت  أدولف 
يونغ  الفني  باســمه  ، املعــروف 

دولف.

خوفًا من كورونا ... تحرق 2900 يورو لتعقيمها

الشرطة الفيتنامية تستدعي بائع نودلز لتقليده طاهـ 
تركي شهير 

مقتل مغني الراب األمريكي يونغ دولف 
داخل محل 

العثور على رفات رجلين في منجم 
بعد 11 عامًا

34.934.9 مليون دوالر للوحة فريدا  مليون دوالر للوحة فريدا 
»دييغو وأنا«»دييغو وأنا«

السعودية.. دورة لتعليم مهارات اختيار الزوجة 
الثانية تثير غضبًا في وسائل التواصل

»جائزة حمدان بن محمد للتصوير« تعلن الصور الفائزة 
في مسابقة »أقنعة«

  أربعة أسئلة متعلقة بوباء كورونا وهي 
التحديات؟،  بعض  هــي  تكيفت؟ ما  كيف 
لديك؟، كيف  املفضل  العمل  أسلوب  هو  ما 
طورت من نفسك؟  يجب توقعها يف مقابلة 

العمل وفق موقع الحرة:
كيف تكيفت؟

من بــني األســئلة األكثر شــيوعا، وفقا 
للعاملني يف مجــال التوظيف هي تلك التي 
تتعلق بـ”كيف تنظم يوم عملك يف املنزل؟” 
أو “كيف تديــر فريقك وتبقى عىل اتصال 

معه؟”.
خاص  بشــكل  مهمة  األســئلة  هذه  مثل 
للرشكات التي تخطط للعمل عن بعد، ألنها 
تريد التأكد مــن أن املوظفني الجدد يمكن 
أن يكونوا منتجــني تماما يف العمل خارج 
املكتب، كما قالت أماندا أوغسطني، خبرية 

. toPResuMe االستشارات املهنية يف
يف  املســاعد  باوربانك، املدير  كيــيل  قالت 
رشكة إدارة املواهب كريي لالستشــارات: 
الوظيفي،  الوصف  تجاوزت  كيف  “شارك 
ملساعدة زمالئك”. وأشارت إىل أن الرشكات 
تبحث عن دالئل عىل القيادة ونكران الذات 
ظل  يف  جيد  بشــكل  العمل  عــىل  والقدرة 

الغموض.

ما هي بعض التحديات؟
سريغب القائمون عىل إجراء مقابلة العمل 
الوباء. عند  تعاملــك مع  يف معرفة كيفية 
اإلجابــة، أوىص الخــرباء املهنيون باتباع 

نهج شخيص.
تقول باوربانك: “كن صادقا بشأن رحلتك 
التي مررت بها. ستكتسب الثقة مع إظهار 
ضعفك. أظهر إنسانيتك، كأن ترسد موقفا 
بالتحديات، لكنك تمكنت من تحقيق  مليئا 

أقىص استفادة منه”.
اإليجابية  النتيجة  عــن  وأضافت “تحدث 
الرغم  وعىل  عليها  حصلــت  التي  النهائية 
من أهميــة الصدق يف هذه األســئلة، من 
املهــم أيضا الحفاظ عىل خصوصية بعض 
التحديــات، خاصــة عندمــا يتعلق األمر 

بأصحاب العمل السابقني”.

4 أسئلة متعلقة بكورونا يجب توقعها 
في مقابلة العمل

أصــدرت نقابة املهن املوســيقية املرصية 
شــاكر، قراراً بمنع  هاني  الفنان  برئاسة 
19 مطرباً للمهرجانات الشعبية من العمل 
املقبلة، وســحب تصاريحهم  الفرتة  خالل 

السنوية للغناء.
وجــاء قرار النقابة بســبب عــدم تقنني 
أوضاعهم بالنقابــة خالل الفرتة املاضية، 
لالختبارات. وفقاً ملوقع  اجتيازهم  وحتى 

“سكاي نيوز عربية”.
نقابة  باســم  الرســمي  املتحدث  وأوضح 
املهن املوســيقية طــارق مرتىض، خلفية 
القرار قائــال: “لكي تؤدي دورك كمطرب 
النقابة، وهؤالء  يف  عضــوا  تكون  أن  البد 
ليسوا أعضاء وال يتبعون لها، والبد لنا أن 
أي  بالعمل ومنع  الخــاص  اإليقاع  نضبط 

كان غري مستوف  الغناء طاملا  شخص من 
للرشوط”.

وأضــاف مرتىض: “هذه خطوة من جانب 
الغنائية  والســاحة  الفن  إلنقــاذ  النقابة 
األبواب  لســد  جادة  املرصيــة، ومحاولة 
الخلفيــة ملن هــم عديمي املوهبــة الذين 

يعبثون بسمعة الفن املرصي”.

قرار بمنع 19 مطربًا شعبيًا من الغناء 
في مصر 
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