
دبي-وام:

مــن  أيــام   3« فعاليــة  تنطلــق   
تنظمها  الكبرى«التي  التخفيضــات 
مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة 
2021 يوم  لعام  الثانية  في دورتها 
الخميس المقبل 25 توفمبر الجاري 

و تستمر حتى السبت المقبل .
الفعاليــة لســكان دبــي  وتقــدم 
كبرى  ترويجية  عروضــا  وزوارها 
مــع تخفيضــات تصــل إلــى 90 

بالمائة على تشــكيلة واســعة من 
المنزلي  األزيــاء والديكور  منتجات 
واألجهزة  العصري  الحياة  وأسلوب 
التجميل  ومستحضرات  اإللكترونية 
التسوق  مراكز  أشــهر  من  عدد  في 

والمتاجر على مستوى المدينة.
وتشــارك أكثــر مــن 500 عالمة 
في  بدبي  متجر   2000 و  تجاريــة 
التخفيضات  مــن  أيام   3« فعاليــة 

الكبرى« 

القاهرة-)د ب اأ(:

العام  األمين  الغيــط  أبو   رحب أحمــد 
لجامعة الدول العربية باإلعالن السياسي 
يوم  ظهر  بعد  توقيعــه  تم  الذي  المهم 
األحد في الخرطوم بين الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان رئيس مجلس الســيادة 
االنتقالي بالســودان والدكتور عبد الله 
حمدوك رئيس مجلس الوزراء االنتقالي، 
باعتباره نتيجًة لجهود سودانية ضخمة 
ومتواصلــة - مدعومة عربيــاً ودولياً 

- بذلــت على مدار األســابيع الماضية 
البالد  شهدتها  التي  األزمة  من  للخروج 
إلى  وصوالً  االنتقالية  الفتــرة  وإنجاح 

عقد االنتخابات في ختامها.
 كمــا رحبت مصــر بتوقيــع االتفاق 
أول ركن عبد  الفريــق  بين  السياســي 
الفتاح البرهان رئيس مجلس الســيادة 
االنتقالي الســوداني والدكتور عبد الله 
حمدوك رئيس مجلس الوزراء االنتقالي 

يوم األحد .

وا�شنطن-)د ب اأ(:

 وصلت أســعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ 10 
سنوات، وسط مؤشرات على عدم االستمرار في الزيادة بهذه 

السرعة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج لألنباء يوم األحد.
القمح  األغذيــة من  لتتبع  المتحــدة  األمم  وارتفع مؤشــر 
والزيوت النباتية إلى أعلى مســتوى لــه في عقد جديد في 
الشــهر الماضي، حيث أدى ســوء األحوال الجوية وارتفاع 

تكاليف الشحن ونقص العمالة إلى ارتفاع األسعار.
وال تزال أســعار السلع الزراعية تشــهد زيادة ولكن بمعدل 
%20في  بقرابة  المؤشــر  وارتفع  لبلومبرج.  وفقــا  أبطأ، 
%6 فقط منذ  النصف األول من العام ولكنه ارتفع بنســبة 

ذلك الحين.

القاهرة-)د ب ا(:

 توفيت الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي، 
مساء األحد، بعد صراع مع المرض.

كانت الفنانة الراحلة قد عانت من أزمة صحية 
نقلت علــى إثرها إلى العنايــة المركزة خالل 
األســابيع الماضية، فيما دخلــت في غيبوبة 

بأيامها األخيرة.
من  البابلي  ســهير  الكبيرة  الفنانــة  أن  يذكر 
عاما(،   84(  1937 شباط/فبراير   14 مواليد 

بمحافظة دمياط .
وكانت الفنانة ســهير البابلي قد اعتزلت الفن 
وتقدم   2006 عام  تعود  أن  قبل   ،1997 سنة 

مسلسل »قلب حبيبة«.
والتحقــت الفنانــة الراحلة بالمعهــد العالي 
للفنون المسرحية، قبل أن تخوض مجال الفن 

المسرحي والتلفزيوني والسينمائي.
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درجات الحرارةمواقيت ال�شالة أبوظبي 22/34 دبي 23/34 الشارقة 19/33 عجمان 21/32 أم القيوين 21/33 رأس اخليمة 32 /21 الفجيرة 28/ 23 العني 21/35 ليوا  20/34 السلع 23/32     الفجر 5.25 الظهر 12.12  العصر 3.14  املغرب 5.37 العشاء 6.55 

 القاهرة -وكاالت:

وقع إطالق نار بين قوات الشرطة المصرية و«خارجين 
الدقهلية شمالي  األحد، في محافظة  القانون«،يوم  عن 
القاهرة، مما أســفر عن ســقوط قتلــى من العناصر 
نيوز  »ســكاي  لموقع  أمني  مصدر  وقــال  اإلجرامية. 
عربيــة«، إن قطــاع األمن العام باالشــتراك مع إدارة 
األمن  وقطاع  الدقهلية،  أمــن  بمديرية  الجنائي  البحث 
3 عناصر  المركــزي، قاموا بحملة كبيرة الســتهداف 
25 قضية  اتهامه في  أحدهم ســبق  إجرامية خطيرة، 
متنوعة بين ســرقة وهتك عرض وشــروع في القتل 
وحيازة ســالح ناري دون ترخيــص، ومطلوب لتنفيذ 
أحكام قضائية بالسجن في جرائم جنايات، وآخر متهم 
بقضايا سرقة ومخدرات وحيازة سالح أبيض. وأوضح 
بدائرة مركز  يقيمــون  الثالثة  المجرمين  أن  المصــدر 
شــرطة منية النصر بالدقهلية، وعندما وصلت القوات 
بادروا  الزراعية،  المناطــق  بإحــدى  اختبائهم  لمكان 

بإطالق أعيرة نارية تجاه القوات.

طهران-وكاالت:

إيرانية خاصة، »ماهان  أكبر شركة طيران  أعلنت 
إيــر«، األحد، أنهــا تعرضت لهجــوم إلكتروني، 
إلى أن »كل رحالتها  الوقت نفســه  مشــيرة في 

حافظت على جدولها المقرر«.
الكمبيوتر  بيان: »نظــام  المجموعة في  وقالــت 
الخاص بشــركة ماهان إير تعرض لهجوم جديد. 
تم اإلبقاء علــى كل رحالت ماهان وفقا للجدول 

الزمني«.
»كانت هدفــا في عدة  أنهــا  الشــركة  وأضافت 
المكانة  »بسبب  إلكترونية،  لهجمات  مناســبات« 
المهمــة التي تحتلهــا في صناعــة الطيران في 
البــالد«، وفق ما ذكــرت وكالــة فرانس برس.

أمير حســين  إير«،  الناطق باســم »ماهان  وقال 
أمن  »فريق  الحكومــي:  للتلفزيون  زوالنفــاري، 
الهجوم  يحبــط  لدينا  المعلومــات  تكنولوجيــا 

السيبراني«.

قتلى في اإطالق نار بين ال�شرطة الم�شرية 
و»خارجين عن القانون«

وفاة الفنانة الم�شرية القديرة 
�شهير البابلي

اإيران: هجوم اإلكتروني ي�شــتهدف 
اأكبر �شركة طيران خا�شة

االإمارات ترحب بالتوقيع على االتفاق ال�شيا�شي 
الدبيبة يتر�شح ل�شباق الرئا�شة في ليبيافي ال�شودان

أبوظبــي-وام: رحبت دولة اإلمارات بتوقيع االتفاق السياســي 
المبرم بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة 
الشــقيقة والدكتور عبدالله  الســودان  االنتقالي في جمهورية 
أمنياتها  وأعربت عن   .. االنتقالي  الوزراء  حمدوك رئيس مجلس 
بالتوفيق والســداد للمكونات الســودانية في مسيرتها المقبلة 
الســتكمال المرحلة االنتقالية في ظل توافق بين أبناء الشــعب 

السوداني الشقيق، بما يعزز استقرار السودان وازدهاره.
وأكــدت وزارة الخارجيــة والتعاون الدولي في بيــان لها يوم 
األحد ثقة دولة اإلمارات بقدرة الشــعب السوداني الشقيق على 
والقانوني  الدســتوري  التوافق  الراهنة في ظل  المرحلة  تجاوز 

والسياسي الذي يحكم الفترة االنتقالية.

طرابلس-)د ب ا(:
قدم رئيــس حكومة الوحدة الوطنية فــي ليبيا عبد الحميد 
الدبيبة مســاء األحد ملف ترشحه لالنتخابات الرئاسية التي 

24 كانول أول/ديسمبر القادم. ستجرى يوم 
وفــي كلمة مقتضبة عقــب تقديم ملف الترشــح في مقر 
مفوضية االنتخابات بطرابلس، قال الدبيبة: »اليوم أقدم ملف 
الليبيين. وأدعوهم لعدم فقدان األمل، فقد  ترشــحي لخدمة 
اتضحــت وبوضوح بداية الطريق الصحيــح، وقد رفعنا من 
البداية شــعار ال حرب بعد اليوم، ولن تكــون ليبيا اال دولة 

الليبيون في رغد«. موحدة وآمنة وذات سيادة يعيش فيها 
وفي ســياق متصل، وصل عدد المرشحين النتخابات رئيس 

57 مرشحا.  الدولة مساء األحد إلى 

اأبوظبي-وام:

الصحة     تماشــيا مع خطــة وزارة 
وزيادة  لتوســيع  المجتمع  ووقاية 
نطــاق الفحوصات في الدولة بهدف 
الحاالت  وحصر  المبكر  االكتشــاف 
المستجد  كورونا  بفيروس  المصابة 

19« والمخالطيــن لهم  »كوفيــد - 
وعزلهــم أعلنت الــوزارة عن إجراء 
293,964 فحصــا جديــدا خــالل 
الماضية على فئات   24 الـ  الساعات 
باســتخدام  المجتمع  فــي  مختلفة 
الفحص  تقنيــات  أفضــل وأحــدث 

الطبي.

اأبوظبي-وام:

 تتواصل فعاليات التمرين العسكري المشترك 
» المصير واحد » الذي يقام على أرض الدولة 
دولة  البرية من  القوات  بمشاركة وحدات من 
العربية  والمملكة  المتحــدة  العربية  اإلمارات 

السعودية الشقيقة.
يأتي التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين 

بكل  القتالية  الجاهزيــة  كفــاءة  رفع  بهدف 
المشــترك  الدفاعي  التبادل  وتعزيز  احترافية 
بين  العســكرية  والمعرفة  الخبرات  وكســب 
المختلفة،  التدريب  مراحل  خالل  من  الجانبين 
للوحدات  العملياتية  القدرات  مســتوى  ورفع 
المفاهيــم وتحقيــق  المشــاركة وتوحيــد 
وأسس  مبادئ  وترســيخ  والتوافق  التجانس 

التنسيق والعمل المشترك .
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التغير %ال�شــابقالحالي التغير%  ال�شــابقالحالي
0.15  8,336.48 8,349.243,257.790.22 3,265.14

�صفاء 82 من كورونا وت�صجيل 63 �إ�صابة.. 
وال وفيات

اأبوظبي-وام:

للتنافسية  المركز االتحادي   كشــف 
اإلمارات  واإلحصاء عن تحقيق دولة 
مؤشرات   9 في  عالمياً  األول  المركز 
في  التقدم  بمدى  مرتبطة  تنافســية 
أهداف  من  الخامس  الهــدف  تحقيق 
بين  "التــوازن  المســتدامة  التنمية 

.2021 الجنسين" خالل العام 
تقدمها  كذلــك  اإلمارات  وواصلــت 

بين  المســاواة  الســريع في مؤشر 
الجنســين الصادر عن برنامج األمم 
المتحــدة اإلنمائي بعــد أن كانت قد 
تقدمت بـ 8 درجات في سلم المؤشر 
بذلك  متجــاوزة   2020 العــام  في 
للوصول  الرامي  الوطني  المستهدف 
العالم  25 دولة في  إلى قائمة أفضل 
في هذا المؤشر بحلول عام 2021 .

ترحيب عربي باتفاق �أنهى �أزمة �ل�صود�ن: عودة 
حمدوك لمن�صبه و�الإفر�ج عن �لمعتقلين

�الإمار�ت �الأولى عالميًا في 9 موؤ�صر�ت مرتبطة 
بـ »�لتو�زن بين �لجن�صين«

�أ�صعار �لمو�د �لغذ�ئية عند �أعلى م�صتوى 
لها منذ 10 �صنو�ت

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

�لتمريــن �لع�صــكري »�لم�صير و�حد« بيــن �الإمار�ت 
و�ل�صعودية يو��صل فعالياته

دبي-وام:

فعاليات  األحد  يوم  انطلقت   
» مؤتمــر اإلمــارات الدولي 
التزييف  الرابع حول مكافحة 
الذي   « الطبية  المنتجات  في 
تنظمه وزارة الصحة ووقاية 
المجتمــع ويســتمر يومين 
بمركز المعارض في »إكسبو 

2020 دبي«.
توحيد  إلى  المؤتمــر  يهدف 
جهود مكافحة الغش الدوائي 
آليات  مناقشــة  عبر  عالميا 
وتقنيات ضبط األدوية ورفع 
بمخاطر  الوعــي  مســتوى 
األدوية المغشوشــة لحماية 
الغش  من  المجتمعات  صحة 

الدوائي.

�الأدوية �لمغ�صو�صة ت�صبب مليون 
وفاة بالعالم �صنويًا

فعالية »3 �أيام من �لتخفي�صات �لكبرى« تنطلق 
في دبي �لخمي�س

»تتمة ص 88««
»تتمة ص 88««

دبي-وام:

الشيخ  السمو   اســتقبل صاحب 
ولي  نهيان  آل  زايــد  بــن  محمد 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
األحد  يــوم  المســلحة  للقوات 

بن  أسعد  الســيد  السمو  صاحب 
طــارق آل ســعيد نائــب رئيس 
العالقــات  لشــؤون  الــوزراء 
والممثــل  الدولــي  والتعــاون 
الخاص لجاللة ســلطان سلطنة 
البالد  يزور  الذي  الشقيقة  عمان 

لرعاية احتفاالت الجناح العماني 
في معرض »إكسبو 2020 دبي« 
اليوم الوطني الحادي  بمناســبة 

والخمسين للسلطنة .
»طالع ص 3«»طالع ص 2«

»�التحاد للقطار�ت« تنجز حفر جميع �أنفاق م�شروع »�التحاد للقطار�ت« تنجز حفر جميع �أنفاق م�شروع 

»قطار �التحاد«»قطار �التحاد«

محمد بن ز�يد ي�شتقبل �لممثل �لخا�ص ل�شلطان ُعمان محمد بن ز�يد ي�شتقبل �لممثل �لخا�ص ل�شلطان ُعمان 

في »�إك�شبو دبي«في »�إك�شبو دبي«

اأبوظبي-وام:

الشيخ  الســمو  صاحب  أكد   
الشــرقي  محمد  بــن  حمــد 
عضــو المجلس األعلى حاكم 
اإلنجــاز  أهميــة  الفجيــرة، 
المتميز الذي تحقق في أعمال 
المرحلة  مــن  »د«  الحزمــة 
»قطار  مشــروع  من  الثانية 
االتحاد«، والتي ستكون جزءاً 
سلسلة  من  وأساســياً  مهماً 
في  وعامالً  العالمية،  التوريد 
اإلمارات  دولة  مكانة  ترسيخ 
باعتبارهــا مركــزاً عالميــاً 
للنقــل والشــحن  وإقليميــاً 
اللوجســتية،  والخدمــات 
النقل  منظومة  لتطور  ورافداً 
والذي  اللوجستية  والخدمات 
اإلمارات  دولة  مســيرة  يعزز 

المقبلة. نحو الخمسين عاماً 
صاحب  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو 

الشرقي،

»ال�شحة« تجري 293,964 فح�شاً جديداً

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

»طالع ص 3«



:ΩGh-»HO

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

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

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  óMC’G  Ωƒj  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 ¢ù«FQ ÖFÉf ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH ó©°SCG ó«°ùdG

 ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  äÉbÓ©dG  ¿hDƒ°ûd  AGQRƒdG

 ¿ÉªY áæ£∏°S ¿É£∏°S ádÓ÷ ¢UÉÿG πãªŸGh

 ä’ÉØàMG  ájÉYôd  OÓÑdG  Qhõj  …òdG  á≤«≤°ûdG

 2020 ƒÑ°ùcEG { ¢Vô©e ‘ ÊÉª©dG ìÉæ÷G

 …OÉ◊G  »æWƒdG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæÃ  {  »HO

. áæ£∏°ù∏d Ú°ùªÿGh

 ƒÑ°ùcEG  ¢Vô©e  ‘  iôL  …òdG  AÉ≤∏dG  ö†M

 ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S - »HO 2020

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

.á°SÉFôdG

 ¥QÉW øH  ó©°SCG  ó«°ùdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U π≤fh

 ¿ÉªY ¿É£∏°S ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG äÉ«–

 áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¤EG  ..á≤«≤°ûdG

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

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

 á«aÉ©dGh  áë°üdG  ΩGhO  Éªgƒª°ùd  ¬JÉ«æ“h

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe Gójõe äGQÉeE’G ádhódh

 ¬JÉ«æ“ Ö«WCGh ¬JÉ«– √ƒª°S ¬∏ªM ¬ÑfÉL øe

 ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓL ¤EG

 »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ ¬«fÉ¡J √ƒª°S Ωóbh ..

 kÉHô©e  ..  ¿ÉªY  áæ£∏°ùd  Ú°ùªÿGh  …OÉ◊G

 ΩGhO  ≥«≤°ûdG  É¡Ñ©°Th  ¿Éª©d  äÉ«æ“  øY

 ¢UÉÿG πãªŸGh √ƒª°S åëHh .AÉNôdGh á©aôdG

 »àdG áî°SGôdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ¿ÉªY ¿É£∏°ùd

 πÑ°Sh ,¿ÉªY áæ£∏°Sh äGQÉeE’G ádhO ÚH §HôJ

 ÒÿÉH  Oƒ©j  ÉÃ  É¡bÉaBG  ™«°SƒJh  Égôjƒ£J

 ‘ Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG ≈∏Y AÉªædGh

 .ä’ÉéŸG ∞∏àfl

 2020  ƒÑ°ùcEG  {  ¢Vô©e  ¤EG  AÉ≤∏dG  ¥ô£Jh

 Üƒ©°ûdG äÉaÉ≤K ¬àbhQCG ÚH ¢Vô©j …òdG z»HO

 Aƒ°†dG ¬£«∏°ùJ ÖfÉéH É¡JGQÉ°†Mh É¡îjQÉJh

 ∫ƒ∏Mh ájƒªæàdG É¡HQÉŒh ∫hódG ™jQÉ°ûe ≈∏Y

 ⁄É©dG ∫hO É¡H ∑QÉ°ûJ »àdG IôµàÑŸG áeGóà°S’G

 Üƒ©°ûdG  IÉ«M Ú°ù– ‘ É¡æe  IOÉØà°SÓd

.™«ªé∏d π°†aCG πÑ≤à°ùe AÉæHh

 ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e AÉ≤∏dG ö†M

 ï«°ûdGh ,¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f ∫BG

 ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH óªM øH óªfi

 âæH ËQ ‹É©e »ÑXƒHCG äGQÉ£e IQGOEG ¢ù∏›

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

 »Ñ©µdG  óªfi  âæH  IQƒf  ‹É©eh  ‹hódG

 øH ˆGóÑY ‹É©e h ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IôjRh

 øe OóYh ∫ó©dG ôjRh »ª«©ædG OGƒY øH ¿É£∏°S

.ÚdhDƒ°ùŸG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™∏WG 

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

 Ωƒj  ,ábQÉ°ûdG  á©eÉL ¢ù«FQ  ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 ‘ ábQÉ°ûdG á©eÉL Oƒ¡Lh §£N ≈∏Y óMC’G

.‹hódG ¢ù∏WCG ¿hÉ©J ¤EG É¡eÉª°†fG

 ™HQC’G ÜQÉéàdG óMCG ‹hódG ¢ù∏WCG ¿hÉ©J ó©jh

 ™HÉàdG ÒÑµdG äÉfhQOÉ¡dG ΩOÉ°üe ‘ á«°ù«FôdG

 »àdG  ájhƒædG  çÉëHCÓd  á«HhQhC’G  áª¶æª∏d

 40 øe á«ŸÉY á«ÁOÉcCG á°ù°SDƒe 180 º°†J

 ‘ áHôŒ ÈcCG É¡∏©éj É‡ ⁄É©dG ∫ƒM ádhO

.kÉ«ŸÉY äÉª«°ù÷G AÉjõ«a

 ‘  á©eÉ÷G  ácQÉ°ûe  ≈∏Y  √ƒª°S  ±ô©Jh

 AÉjõ«a  ‘  áHôŒ  ÈcCG  ó©j  …òdG  ¢ù∏WC’G

 ™°SGh  ióe  ±É°ûµà°S’  ,kÉ«ŸÉY  äÉª«°ù÷G

 ´ƒæJ  øe IOÉØà°S’Gh  äÉª«°ù÷G  AÉjõ«a  øe

 ΩOÉ°üe ¬ëæÁ …òdG áªî°†dG á«ãëÑdG ¢UôØdG

.ÒÑµdG äÉfhQOÉ¡dG

 äGQÉeE’G  áYƒª› ábQÉ°ûdG  á©eÉL  Oƒ≤à°Sh

 É¡æY ¿ÓYE’G ” äÉ©eÉL çÓK øe áfƒµŸG

 áHôéàd  …ƒæ°ùdG  ´ÉªàL’G  ¿É«H  ‘  kÉ«ª°SQ

 äGQÉeE’G á©eÉLh ábQÉ°ûdG á©eÉL ºg ¢ù∏WCG

 ∫ÓN  øe  ,»ÑXƒHCG  ‘  ∑Qƒjƒ«f  á©eÉLh

 ∫ƒ°UƒdGh »ãëÑdG πª©dG õjõ©àd ∑Î°ûe ¿hÉ©J

.áeÉg á«ª∏Y èFÉàf ¤EG

 kÉ°üàfl kÉ≤jôa â∏µ°T ábQÉ°ûdG á©eÉL âfÉch

 á«dÉY  äÉª«°ù÷G  AÉjõ«a  ‘  É¡FÉª∏Y  øe

 çÉëHC’G  çóMCG  ôjƒ£J  ≈∏Y  πª©∏d  ábÉ£dG

.AÉjõ«ØdG ‘ äÉaÉ°ûàc’Gh

:ΩGh-»HO

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG 

 »HO  ó¡Y  ‹h  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 äGQÉeE’G  ádhO  ìÉæL  ‘  óMC’G  Ωƒj

 ÖMÉ°U  z»HO  2020  ƒÑ°ùcEG{  ‘

 ,ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH ó©°SCG ó«°ùdG ƒª°ùdG

 äÉbÓ©dG ¿hDƒ°ûd AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf

 ¢UÉÿG  πãªŸGh  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh

 …òdGh ,¿Éª oY ¿É£∏°S ádÓ÷G ÖMÉ°üd

 ä’ÉØàMG  ájÉYôd  kÉ«dÉM  OÓÑdG  Qhõj

 ó«©dÉH  ƒÑ°ùcEG  ‘  ÊÉª o©dG  ìÉæ÷G

.áæ£∏°ù∏d Ú°ùªÿGh …OÉ◊G »æWƒdG

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ÖMQh

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üH  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH

 óaƒdGh ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH ó©°SCG ó«°ùdG

 ‘ Éª¡àdƒL ∫ÓN ∂dPh ,¬d ≥aGôŸG

 √ƒª°S kGócDƒe ,ƒÑ°ùcEG ‘ äGQÉeE’G ìÉæL

 äÉbÓ©dGh  ájƒNC’G  §HGhôdG  ≥ªY

 ÚH  â©ªL  ÉŸÉW  »àdG  á«îjQÉàdG

 kÉgƒæeh ,Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdGh ÚàdhódG

 äÉbÓ©dG √ó¡°ûJ …òdG ÒÑµdG Qƒ£àdÉH

 ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJh  IOÉ«≤H  á«FÉæãdG

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

 ¬«NCGh  zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG  ¢ù«FQ

 ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iö†M

.¥QÉW øH

 øY  »HO  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ÜôYCG  Éªc

 áæ£∏°ùd  äÉµjÈàdGh  ÊÉ¡àdG  ¢üdÉN

 áÑ°SÉæÃ kÉÑ©°Th IOÉ«b ,á≤«≤°ûdG ¿Éª oY

 51`dG  »æWƒdG  ó«©dÉH  ∫ÉØàM’G

 ácQÉ°ûÃ  ¬Ñ«MôJ  kGócDƒe  ,áæ£∏°ù∏d

 2020 ƒÑ°ùcEG{  ¢Vô©e  ‘ áæ£∏°ùdG

 ¿Éª oY áæ£∏°ùd √ƒª°S kÉ«æªàe ,z»HO

 Ωó≤àdG  øe  kGójõe  ËôµdG  É¡Ñ©°Th

.QÉgOR’Gh

 ó«°ùdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe

 ¬«fÉ¡J øY ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH ó©°SCG

 ¢Vô©e  áaÉ°†à°SÉH  äGQÉeE’G  ádhód

 øe  ¬∏ãÁ ÉÃ z»HO  2020 ƒÑ°ùcEG{

 ,áeÉY IQƒ°üH á≤£æª∏d áaÉ°†e áª«b

 Éeh  äGQÉeE’G  ádhO  ìÉæéH  kÉgƒæe

 á°ü≤d  …hôJ  äÉ°Vhô©e  øe  ¬ª°†j

 πMGôe øe ¬H äôe Éeh ádhódG á°†¡f

 ,¿ÉeõdG øe ¿ôb ∞°üf QGóe ≈∏Y Qƒ£J

 IOÉ«b äGQÉeE’G ádhód ¬JÉ«æeCG ¢üdÉNh

 ‘ Qƒ£àdGh »bôdG  øe ójõÃ kÉÑ©°Th

.ä’ÉéŸG ≈à°T

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

 É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó«©°S

 ï«°ûdG  ƒª°Sh  ,»HO  2020  ƒÑ°ùcE’

 ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Qƒ°üæe

 ∫BG  ∑QÉÑe  øH  ¿É«¡f  ï«°ûdG  ‹É©eh

 ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ôjRh  ,¿É«¡f

 ,»HO  2020  ƒÑ°ùcE’  ΩÉ©dG  ¢VƒØŸG

.ÚdhDƒ°ùŸGh AGQRƒdG øe OóYh

:ΩGh-»HO

 øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ¬ qLh 

 ¢ù«FQ  »HO  ó¡Y  ‹h  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ

 AÉØYEG  Ióe  ójóªàH  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG

 á°ù°SDƒe{ AÉ°†YCG ÚæWGƒŸG ∫ÉªYC’G OGhQ

 ™jQÉ°ûŸG  á«ªæàd  ó°TGQ  øH  óªfi

 ÜÉë°UCG  øe  ,zá£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG

 Ωƒ°SQ øe á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉcöûdG

 IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ¢ü«NGÎdG

 2009 áæ°ùd 23 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG øe 10 ºbQ

 øe k’óH äGƒæ°S 7 AÉØYE’G Ióe íÑ°üàd

.äGƒæ°S 5

 IÒ¨°üdG  äÉcöûdG  QhóH  √ƒª°S  OÉ°TCGh

 IójóL  ¢Uôa  ≥∏N  ‘  á£°SƒàŸGh

 ájOÉ°üàb’G ácô◊G §«°ûæJh ÚæWGƒª∏d

 kÉ«ŸÉY  kGõcôe  ádhódG  áfÉµe  õjõ©Jh

 ÜÉë°UC’ áHPÉL áÄ«Hh ∫ÉªYC’G IOÉjôd

 OGhQ  √ƒª°S  kÉ«YGO  ,áYóÑŸG  QÉµaC’G

 ΩÉªàg’G  IOÉjR  ¤EG  ÚæWGƒŸG  ∫ÉªYC’G

 Qƒ£àdG  áÑcGƒeh  ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dÉH

 OÉ°üàb’G á£°ûfCG ≈∏Y õ«cÎdGh »ŸÉ©dG

.áaô©ŸG ≈∏Y ºFÉ≤dG

 ¿CG óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 áHPÉLh á«FÉæãà°SG á«°ùaÉæJ áÄ«H ÒaƒJ

 äÉcöûdG  ÜÉë°UCG  øe  ∫ÉªYC’G  OGhôd

 ájDhôd kGò«ØæJ »JCÉJ á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

 ó°TGQ  øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

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

 zˆG √ÉYQ{ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 kGõcôe  »HO  π©éH  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJh  ,

 IOÉjôd  kÉfGƒæYh  QÉµàHÓd  kGõeQh  kÉ«ŸÉY

 äÉMÉ‚ ≥«≤– ‘ º¡°ùJ »àdG ∫ÉªYC’G

 ´qƒæàŸG  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  á«Yƒf

.ΩGóà°ùŸGh

 ¤EG  AÉØYE’G  Ióe  ójó“  QGôb  ±ó¡jh

 áÄ°TÉædG º¡JÉcöTh ∫ÉªYC’G OGhQ Úµ“

 äÉjóëàdG ≈∏Y πeÉc πµ°ûH Ö∏¨àdG øe

 ‘ á∏ãªàŸG á«ŸÉ©dG áeRC’G øY áªLÉædG

 ™«°SƒJ ≈∏Y õ«cÎdGh 19-ó«aƒc »°ûØJ

 ¿CÉ°ûH  ±ƒîàdG  øY  kGó«©H  º¡©jQÉ°ûe

 ºbQ  IOÉŸG  ÖLƒÃh  .‹ÉŸG  ≥aóàdG

 âfÉc ,2009 ΩÉ©d 23 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG øe10

 äÉcöûdG ≈∏Y á≤Ñ£ŸG ¢ü«NÎdG Ωƒ°SQ

 ºgQO  1000 »g á£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG

 QGó°UEG øe ¤hC’G çÓãdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN

 Úàæ°ù∏d  ºgQO  2000h  ¢ü«NÎdG

 Gò¡d  ¿Éc  å«M  ,á°ùeÉÿGh  á©HGôdG

 ºYód á«Yƒfh á«°SÉ°SCG áªgÉ°ùe AGôL’G

 á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN äÉcöûdG ∂∏J

 É¡«∏Y Ωƒ°SôdGh á«dÉŸG AÉÑYC’G ∞«ØîJh

 ÉgQhO π«©ØJ ≈∏Y ÜÉéjE’ÉH ¢ùµ©fG É‡

 ádhOh IQÉeEÓd ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ‘

 .äGQÉeE’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿ƒµj ¿CG OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG ™bƒàj 

 ºFÉZ ¤EG  Gƒë°U ÚæK’G  Ωƒ«dG  ¢ù≤£dG

 ,´ÉØJQÓd IQGô◊G äÉLQO π«“h ,kÉ«FõL

 á°Uôa ™e AÉKÓãdG óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh

 ,kÉHôZ ∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG hCG ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ

 ,áYöùdG  ádóà©e  ¤EG  áØ«ØN  ìÉjôdGh

.kGQÉ¡f kÉfÉ«MCG §°ûæJ

 á«dÉª°T  ¤EG  á«böT  á«HƒæL  ìÉjôdG

.¢S/ºc 35 ¤EG π°üJ 25 - 15 / á«böT

 êƒŸG §°Sƒàe ¤EG ∞«ØN »Hô©dG è«∏ÿG

 áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  óŸG  çóë«°S  Éª«a

 04:24 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh 13:49

 Qõ÷Gh 21:24 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh

.07:48 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

 çóë«°S Éª«a êƒŸG ∞«ØN ¿ÉªY ôëH

 óŸGh  10:09  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  óŸG

 ∫h’G Qõ÷Gh 00:05 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

 óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 16:56 áYÉ°ùdG óæY

.05:51 áYÉ°ùdG

:ΩGh-»HO

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

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

 áµ∏‡  ìÉæL  óMC’G  Ωƒj  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 ƒÑ°ùcEG{ ¢Vô©e ‘ ∑QÉ°ûŸG á≤«≤°ûdG øjôëÑdG

.‹hódG z»HO 2020

 øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ¬≤aGôj √ƒª°S ±ô©Jh

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

 »àdG ìÉæ÷G ΩÉ°ùbCG ≈∏Y á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh

 »àdG ájó«∏≤àdG ø¡ŸG ºgC’ É°VGô©à°SG øª°†àJ

 è«°ùædG äÉYÉæ°U á°UÉN øjôëÑdG É¡«a äõ«“

 ó«°Uh , á©«Ñ£dG øe IÉMƒà°ùŸG ¬ª«eÉ°üJh

.¬JGQÉ°ùeh ¬JGhOCGh ¬îjQÉJh DƒdDƒ∏dG

 ôµàÑe …QÉª©e »°Sóæg πµ°ûH ìÉæ÷G ºª°U óbh

 É¡°†©ÑH  »≤à∏J  kGOƒªY  126  ≈∏Y  …ƒàëj  ,

 QÉ©°T º«ª°üàdG πªëjh ,IqóY m•É≤f ‘ ¢†©ÑdG

.{ ¢UôØdG è°ùæJ áaÉãµdG{

 áaÉ≤K ¢ùµ©J ájQhO ¢VQÉ©e ìÉæ÷G º«≤jh

 íeÓŸG  ºgCGh  øjôëÑdG  ïjQÉJh  çGôJh

.≥«≤°ûdG »æjôëÑdG Ö©°û∏d ájQÉ°†◊G

 ìÉæ÷G  ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG  øe  √ƒª°S  ™ªà°SGh

 å«M  ziôJ  GPÉe  {  ¢Vô©Ÿ  π°üØe  ìöûd

 á«KGÎdGh ájOÉŸG äÉÄ«ÑdG ≈∏Y ¢Vô©ŸG õcôj

 áaôM ≈∏Y ¢UÉN πµ°ûH õcôjh øjôëÑdG ‘

 ÚH  áLƒ°ùæŸG  ìGƒdC’G  óà“  å«M  è«°ùædG

 ¿Gƒd’G  øe  IÉMƒà°ùŸG  É¡fGƒdCÉH  IóªY’G

. á«©«Ñ£dG

 øH  óªfi ï«°ûdG  ádƒ÷G  ∫ÓN √ƒª°S  ≥aGQ

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW  øH  óªM

 ∑QÉÑe óªfi IOÉ©°Sh »ÑXƒHCG äGQÉ£e IQGOEG

. »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO π«ch »YhQõŸG

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó¡°T

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

 óMC’G ìÉÑ°U ,ábQÉ°ûdG á©eÉL ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG

 á«bÉØJG  ™«bƒJ  ,á©eÉ÷ÉH  √ƒª°S  Öàµe  ‘

 ∂«Hƒd á©eÉLh ábQÉ°ûdG á©eÉL ÚH ¿hÉ©J

.á«fÉŸC’G

 ó«ªM  QƒàcódG  É¡©bh  »àdG  á«bÉØJ’G  ±ó¡J

 ,ábQÉ°ûdG  á©eÉL  ôjóe  »ª«©ædG  ∫ƒ›

 á°ù«FQ  ∑ÉHõ«c  ¿ƒ°ù∏Z  ∫ÉjôHÉZ  IQƒàcódGh

 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ¤EG  á«fÉŸC’G  ∂«Hƒd  á©eÉL

 ä’ÉéŸG ójó©dG ‘ Úà©eÉ÷G ÚH ∑Î°ûŸG

.á«ÁOÉcC’Gh á«ª∏©dG èeGÈdGh

 èeÉfôH  ìôW  ôªà°ù«°S  á«bÉØJ’G  Ö°ùëHh

 ábQÉ°ûdG  á©eÉL  ÚH  ∑Î°ûŸG  √GQƒàcódG

 ,á«Ñ£dG  äÉ°ü°üîàdG  ‘  ∂«Hƒd  á©eÉLh

 ∫ƒÑ≤∏d áeÉ©dG •höûdG á«bÉØJ’G äOóM Éªc

 äÉÑ∏£àeh √GQƒàcó∏d »∏«gCÉàdG èeÉfÈdG ‘

 ,Úà©eÉ÷G øe ÚaöûŸG QÉ«àNGh ,¥Éëàd’G

 äÉbÉ°ùŸGh  á«°SGQódG  ègÉæŸG  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

.Ióªà©ŸG á«°SGQódG äÉYÉ°ùdG ∫Éªµà°SGh

 äGAGôLEGh  óYGƒb  ójó–  ”  á«bÉØJÓd  kÉ≤ahh

 ÚH áÑ∏£dGh á«°ùjQóàdG áÄ«¡dG AÉ°†YCG ∫OÉÑJ

 á«ª∏Y çÉëHCG AGôLEG ≈∏Y πª©dGh ,Úà©eÉ÷G

 ádhO ‘ IöûàæŸG ¢VGôeC’ÉH ≥∏©àJ ácÎ°ûe

 áÑ∏£dG OóY IOÉjRh ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 áaÉ°VE’ÉH  ,∑Î°ûŸG  √GQƒàcódG  èeÉfôH  ‘

 ™bGƒdGh  á«JÉeƒ∏©ŸG  ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG  ¤EG

 ∫ÓN  øe  áªî°†dG  äÉfÉ«ÑdGh  »°VGÎa’G

 ‘ á«JÉeƒ∏©ŸGh áÑ°Sƒ◊G á«∏ch Ö£dG á«∏c

.ábQÉ°ûdG á©eÉL

 ÖMÉ°U åëH á«bÉØJ’G ™«bƒJ ¢ûeÉg ≈∏Yh

 ∂«Hƒd á©eÉL óah ™e ,ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG

 º«¶æJ  ‘  ábQÉ°ûdG  á©eÉL  ∑QÉ°ûj  …òdG

 ÖWh Ö£∏d øeÉãdG ÊÉŸC’G »JGQÉeE’G ô“DƒŸG

 ‘ ácÎ°ûŸG äÉYƒ°VƒŸG øe kGOóY ¿Éæ°SC’G

 ä’É›  ‘  á«ÁOÉcC’Gh  á«ª∏©dG  ¿hDƒ°ûdG

 õjõ©J É¡fCÉ°T øe »àdG á«ãëÑdGh á«Ñ£dG Ωƒ∏©dG

 ∞∏àîŸ áãjó◊G äÉLÓ©dG  OÉéjGh  áë°üdG

 π°†aCÉH  á«Ñ£dG  QOGƒµdG  π«gCÉJh  ¢VGôeC’G

.äGQÉ¡ŸGh èeGÈdG

 ´hQódG  AÉ≤∏dG  ájÉ¡f  ‘  √ƒª°S  ∫OÉÑJ  Éªc

 , ô“DƒŸG ±ƒ«°Vh ÊÉŸC’G óaƒdG ™e ájQÉcòàdG

 »ª∏©dG ¿hÉ©àdG õjõ©J ‘ ºgOƒ¡L ≈∏Y kÉ«æãe

 øeÉãdG  ÊÉŸC’G  »JGQÉeE’G  ô“DƒŸG  º«¶æJh

.¿Éæ°SC’G ÖWh Ö£∏d

 AÉ°†YCG øe OóY AÉ≤∏dGh á«bÉØJ’G ™«bƒJ ö†M

 ábQÉ°ûdG á©eÉL ôjóe ÜGƒfh AÉæeC’G ¢ù∏›

.äÉ«∏µdG AGóªYh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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¿Éª oY ¿É£∏°ùd ¢UÉÿG πãªŸG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN óªfi øH ¿GóªM

øWƒdGQÉÑNCG

 Iô«éØdG èeÉfôH{ ≥∏£j »bô°ûdG óªM

z»eƒµëdG õ«ªà∏d

 zádOÉÑe{ ä’ÉØàMG ø°Tój ójGR øH ˆGóÑY

 º∏«a ¥ÓWEÉH äGQÉeEÓd »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH

:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi øH  óªM ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qó°UCG  

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

 »°VÉ≤dG 2021 áæ°ùd /4/ ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG

 ,z»eƒµ◊G  õ«ªà∏d  IÒéØdG  èeÉfôH{  AÉ°ûfEÉH

 IQÉeEG ‘ »eƒµ◊G AGOC’G iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G ±ó¡H

.á«ŸÉ©dG õ«ªàdG ÒjÉ©e áÑcGƒeh ,IÒéØdG

 »eƒµ◊G  ´É£≤dG  Úµ“  ¤EG  èeÉfÈdG  ±ó¡j

 ,äÉeóÿGh  AGOC’ÉH  ¥ƒØàdG  øe  IÒéØdG  IQÉeEÉH

 ºYOh  ,ájöûÑdG  äÉbÉ£dG  ôjƒ£Jh  ±É°ûàcGh

 äÉ°ù°SDƒŸG  πªY  ‘  ´GóHE’Gh  õ«ªàdG  á°SÉ«°S

 øª°V É¡æ«H ¢ùaÉæàdG ≥∏Nh á«∏ëŸG á«eƒµ◊G

 ¢ù«°SCÉJ  ¤EG  káaÉ°VEG  ,á«ŸÉ©dG  õ«ªàdG  ÒjÉ©e

 á«∏ëŸG ôFGhódG ÚH á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG ºYOh

.É k«ŸÉYh É k«ª«∏bEG ¢UÉÿG ´É£≤dGh

 z»eƒµ◊G õ«ªà∏d IÒéØdG èeÉfôH{ øª°†àjh

 ,õ«ªàdG IõFÉL èeÉfôH :»g á«°ù«FQ ´hôa áKÓK

 õ«ªàdG ºYO èeÉfôHh ,…OÉ«≤dG ôjƒ£àdG èeÉfôHh

 IõFÉL èeÉfôH ¤ƒàj å«M ,»°ù°SDƒŸG ´GóHE’Gh

 AGOC’G  ‘  õ«ªàdG  ÒjÉ©eh  ¢ù°SCG  ™°Vh  õ«ªàdG

 ºYódG Ëó≤Jh ,IõFÉ÷G º«µ–h º««≤Jh ,»eƒµ◊G

.ΩRÓdG »æ¡ŸG

 ™°Vh ΩÉ¡e …OÉ«≤dG ôjƒ£àdG èeÉfôH ¤EG πcƒJh

 ÜÉ£≤à°SGh  ájQGOE’G  äGOÉ«≤dG  ±É°ûàcG  ΩÉ¶f

 ¤ƒàj  Éªæ«H  ,Égôjƒ£Jh  ájöûÑdG  öUÉæ©dG

 á°SGQO  »°ù°SDƒŸG  ´GóHE’Gh  õ«ªàdG  ºYO èeÉfôH

 ºYódG  Ëó≤Jh  ôFGhó∏d  ájôjƒ£àdG  äÉLÉ«àM’G

 ájôjƒ£àdG äÉ°SQÉªŸG öûfh ,É¡d »æ¡ŸGh »æØdG

.á«æ©ŸG ±GôWC’G ÚH äGÈÿG ∫OÉÑJh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ,¿É«¡f ∫BG  ójGR  øH ˆGóÑY ï«°ûdG  ƒª°S  ø q°TO  

 ä’ÉØàMG  ,‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

 »ÑgòdG  π«Hƒ«dÉH  QÉªãà°SÓd  ádOÉÑe  ácöT

 Qqƒ°üŸG Ò°ü≤dG º∏«ØdG ¥ÓWEÉH ,äGQÉeE’G ádhód

 áMôa{  ¿GƒæY  â–  ádOÉÑe  ¬àéàfCG  …òdG

 á∏MQ ‘ øjógÉ°ûŸG òNCÉ«°S …òdGh ,zÚ°ùªÿG

 RôHCGh  äGQÉeE’G  ádhO  IÒ°ùe  ¢Vô©à°ùJ  á≤«°T

 Ú°ùªî∏d É¡JÉ©∏£Jh ,É¡à≤≤M »àdG  äGRÉ‚E’G

.áeOÉ≤dG kÉeÉY

 káªgÉ°ùe  ádOÉÑe  ¬eó≤J  …òdG  º∏«ØdG  §q∏°ùjh

 ,»ÑgòdG  É¡∏«Hƒ«H  ádhódG  ä’ÉØàMG  ‘  É¡æe

 É¡à≤≤M »àdG á«FÉæãà°S’G äGRÉ‚E’G ≈∏Y nAƒ°†dG

 ,á«°VÉŸG  kÉeÉY  Ú°ùªÿG  ‘  äGQÉeE’G  ádhO

 QƒØ¨ŸG  ¢ù°SDƒŸG  ódGƒ∏d  Iójó°ùdG  ájDhôdG  ≥ah

 ˆG Ö«W{ ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d

 Ée RôHC’ áaÉ°VEG ,äGQÉeE’G ΩÉµM ¬fGƒNEGh ,z√GôK

 ,AÉ°†ØdG ±É°ûµà°SÉc IójóY ä’É› ‘ ≥≤–

 º«≤dG  õjõ©Jh  ‘É≤ãdG  çQE’G  ≈∏Y  á¶aÉëŸGh

.á∏«°UC’G á«æWƒdG

 äGRÉ‚EGh  QhO  ≈∏Y  nAƒ°†dG  º∏«ØdG  §q∏°ùj  Éªc

 Ωó≤àdG  IÒ°ùe ‘ É¡JÉªgÉ°ùeh ,ádOÉÑe ácöT

 Égó¡°ûJ  »àdG  …OÉ°üàb’G  ™jƒæàdGh  Qƒ£àdGh

 QƒØ¨ª∏d IôKDƒe äÉª∏µH º∏«ØdG ºààî ojh .ádhódG

 ¬HÉ£N øe ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d

.1971 ΩÉY äGQÉeE’G ádhO OÉ–G øY »îjQÉàdG

 ¢ù«FôdG  ÖFÉf  ,…ôª°ûdG  ˆGóÑY  ó«ªM  ∫Ébh

 ¿hDƒ°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh áYƒªéª∏d …ò«ØæàdG

 øëfh { ..ádOÉÑe ‘ ájöûÑdG OQGƒŸGh á«°ù°SDƒŸG

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH πØàëf

 ábƒeôŸG  äGRÉ‚E’G  ôîØHh  ôcòà°ùf  ,IóëàŸG

 IÒ°üHh ájDhôH øjó°TÎ°ùe ,ÉæàdhO É¡à≤≤M »àdG

 ádOÉÑe ¬éàæJ …òdG º∏«ØdG Gò¡a .Ú°ù°SDƒŸG ÉæFÉHBG

 ƒg ,kÉ©«ªL ÉæHƒ∏b ≈∏Y Iõjõ©dG áÑ°SÉæŸG √ò¡H

 ≈àM ÉæàdhO ¬à≤≤M ÉÃ AÉØàMG Oô› øe ÌcCG

 Ú°ùªÿ ÉæJÉ©∏£Jh ÉfGDhQ kÉ°†jCG ¢ùµ©j πH ,Ωƒ«dG

 IÒ°ùe õjõ©J ‘ kÉ©e É¡«a ºgÉ°ùf ,áeOÉb kÉeÉY

.zÉgQÉgORGh ÉgQƒ£Jh ,ÉæàdhO

»HO ƒÑ°ùcEG ‘ ¿Éª oY ¿É£∏°ùd ¢UÉÿG πãªŸG  ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ójGR øH óªfi»HO ƒÑ°ùcG ‘ øjôëÑdG ìÉæL ¬JQÉjR ∫ÓN √ƒª°Sh..

¿hÉ©àdG á«bÉØJG ™«bƒJ ó¡°ûj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

 ¢UÉîdG πãªªdG πÑ≤à°ùj ójGR øH óªëe

»HO ƒÑ°ùcEG »a ¿Éª oY ¿É£∏°ùd

 á©eÉL §£Nh Oƒ¡L ≈∏Y ™∏£j ábQÉ°ûdG ºcÉM

z»dhódG ¢ù∏WCG ¿hÉ©J{ »a ábQÉ°ûdG

¿Éª oY ¿É£∏°ùd ¢UÉîdG πãªªdG πÑ≤à°ùj óªëe øH ¿GóªM
≈dEG ø«æWGƒªdG ∫ÉªYC’G OGhôd ¢ü«NôàdG Ωƒ°SQ øe AÉØYE’G ójóªJ
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Ωƒ«dG ™bƒàªdG ¢ù≤£dG

..óªëe øH ¿GóªM äÉ¡«LƒàH

 »a øjôëÑdG ìÉæL Qhõj ójGR øH óªëe

»HO ƒÑ°ùcEG

 ø«H ¿hÉ©J á«bÉØJG ™«bƒJ ó¡°ûj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

á«fÉªdC’G z∂«Hƒd { h ábQÉ°ûdG »à©eÉL



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 óªfi  øH  óªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG  

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

 ∫ÉªYCG ‘ ≥≤– …òdG õ«ªàŸG RÉ‚E’G á«ªgCG ,

 ´höûe øe á«fÉãdG á∏MôŸG øe { O { áeõ◊G

 kÉeÉg  kGAõL  ¿ƒµà°S  »àdGh  ,zOÉ–’G  QÉ£b{

 kÓeÉYh ,á«ŸÉ©dG ójQƒàdG á∏°ù∏°S øe kÉ«°SÉ°SCGh

 ÉgQÉÑàYÉH  äGQÉeE’G  ádhO  áfÉµe  ï«°SôJ  ‘

 øë°ûdGh  π≤æ∏d  kÉ«ª«∏bEGh  kÉ«ŸÉY  kGõcôe

 áeƒ¶æe Qƒ£àd kGóaGQh  ,á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿGh

 IÒ°ùe Rõ©j …òdGh á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh π≤ædG

.á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªÿG ƒëf äGQÉeE’G ádhO

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IQÉjR  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 óªfi ï«°ûdG ƒª°Sh ,»böûdG óªfi øH óªM

 IÒéØdG ó¡Y ‹h »böûdG óªfi øH óªM øH

 ójGR øH óªfi øH ÜÉjP ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH

 OÉ–’G  ácöT IQGOEG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ,¿É«¡f  ∫BG

 ,IÒéØdG  ‘  ºµªµ°S  á≤£æe  ¤EG  ,äGQÉ£≤∏d

 ¥ÉØfC’G  ôØM  ∫ÉªYCG  ™«ªL  RÉ‚EG  áÑ°SÉæÃ

 »àdGh ,ºc 6^9 áaÉ°ùe ≈∏Y óà“ »àdG á©°ùàdG

 ¢SCGQh  IÒéØdG  »JGQÉeEG  ÈY  ÉgDhÉ°ûfEG  ºàj

 á∏MôŸG  ‘  {  O  {  áeõ◊G  øª°V  áª«ÿG

 ájójó◊G  ∂µ°ùdG  áµÑ°T  ´höûe  øe  á«fÉãdG

 øjô¡°ûH OóëŸG óYƒŸG πÑb ,á«JGQÉeE’G á«æWƒdG

.áeGóà°S’Gh áeÓ°ùdG ÒjÉ©e ≈∏YCG ≥ahh

 Oƒ¡÷G  IÒéØdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øªKh

 äGQÉ£≤∏d  OÉ–’G  ácöT  É¡H  âeÉb  »àdG

 ájójó◊G  ∂µ°ùdG  ¥ÉØfCG  ôØM  ∫ÉªYCG  Égò«Øæàd

 É¡H  á£«ëŸG  äÉ©ªàéŸG  ≈∏Y  ÒKCÉàdG  ¿hO

 ¿ÉeC’Gh  áeÓ°ùdG  ÒjÉ©e  ≈∏YCG  IÉYGôe  ™e

.áÄ«ÑdG ájÉªMh áeGóà°S’Gh

 óªfi øH ÜÉjP ï«°ûdG  ƒª°S ø qªK ¬ÑfÉL øe

 ácöT IQGOEG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 IÒéØdG  »àeƒµM  Oƒ¡L  äGQÉ£≤∏d  OÉ–’G

 ´höûŸ  OhófiÓdG  Éª¡ªYOh  áª«ÿG  ¢SCGQh

 á«æÑdG ™jQÉ°ûe ÈcCG óMCG ¬fƒc zOÉ–’G QÉ£b{

 áeƒ¶æŸ  kÉ«°SÉ°SCG  kGóaGQh  ádhódG  ‘  á«àëàdG

 RÉ‚E’G Gòg ¿CG √ƒª°S kGócDƒe ,»æWƒdG OÉ°üàb’G

 Iõ«ªàŸG Oƒ¡÷Gh ¿hÉ©àdG ’ƒd ≥≤ëà«d øµj ⁄

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G ∞∏àfl É¡àdòH »àdG

 äÉ¡÷G  ™«ªL  ¤EG  ôµ°ûdÉH  √ƒª°S  ¬LƒJh

 ,´höûŸG øe áeÉ¡dG á∏MôŸG √òg ‘ á«æ©ŸG

 ,á«∏NGódG IQGRh á°UÉN ájOÉ–G hCG á«∏fi AGƒ°S

 äÉ«∏ªY π«¡°ùàd ¬Jôah …òdG ºYódG ¤EG kGÒ°ûe

 ‘ ¿Éµ°ùdG ¿hÉ©àH ¬JOÉ°TEG  ¤EG  áaÉ°VEG  ôØ◊G

 ôeC’G zOÉ–’G QÉ£b{ QÉ°ùÃ á£«ëŸG ≥WÉæŸG

 ≥ah RÉ‚E’G Gòg ≥«≤– ‘ √QhóH º¡°SCG …òdG

.óªà©ŸG »æeõdG ∫hó÷Gh áYƒ°VƒŸG á£ÿG

 ¬à«aGÎMGh πª©dG ≥jôa Oƒ¡L ≈∏Y √ƒª°S ≈æKCGh

 ∫ÓN á«aGô¨÷G äÉjóëàdG ≈∏Y Ö∏¨J …òdGh

 ájCG  ¿hO  RÉ‚E’G  Gòg  ≥«≤–h  ¥ÉØfC’G  ôØM

 πé°S ¤EG  á«Yƒf áaÉ°VEG  ó© oj Ée ƒgh çOGƒM

 ≈∏Y  »FÉæãà°S’G  zOÉ–’G  QÉ£b{  ´höûe

 ‘ áeÉg ìÉ‚ á°üb Öàµ«d áeÓ°ùdG  ó«©°U

 á«àëàdG  á«æÑdG  ™jQÉ°ûe  ÈcCG  ióMEG  ò«ØæJ

 áeÓ°ùdGh øeC’G ÒjÉ©e ≈∏YCG  ≥ah ádhódG ‘

.á«ŸÉ©dG

 ¿ƒ«∏e π«é°ùàH á©°ùàdG ¥ÉØfC’G ôØM ≥≤–h

 600 øe ÌcCG ò«ØæJh ±GöTEÉH ∂dPh ,πªY áYÉ°S

 ΩGóîà°SG ÖfÉL ¤EG ,πeÉYh ¢ü°üîàeh ÒÑN

 ôØ◊G  iôL  Éªc  .¥ÉØfC’G  ôØM  ä’BG  çóMCG

.áãjó◊G äÉ«æ≤àdG π°†aG ΩGóîà°SÉH

 äGQÉ£≤∏d  OÉ–’G  â°UôM  ,QÉWE’G  Gòg  ‘h

 ájRGÎM’G  äGAGôLE’G  øe  á∏°ù∏°S  PÉîJG  ≈∏Y

 á«Ä«ÑdG  äÉ¡÷G  ™e  ≥«°ùæàdGh  ájÉbƒdGh

 äÉ«dBG  ΩGóîà°SGh  Ò°ùdG  ácôMh  äÉjó∏ÑdGh

 äÉjóëàdG  ™«ªL  RhÉéàd  IôµàÑ oe  äGó© oeh

.∫É©a mπµ°ûH

 ‘  âæ∏YCG  äGQÉ£≤∏d  OÉ–’G  ácöT  âfÉch

 á«FÉ°ûfE’G  ∫ÉªYC’G  ∫Éªµà°SG  øY  ≥HÉ°S  âbh

 ´höûe øe á«fÉãdG á∏MôŸG øe { CG { áeõë∏d

 139  áaÉ°ùe  ≈∏Y  óà“  »àdGh  ,OÉ–’G  QÉ£b

 ™e Ohó◊G ≈∏Y äÉØjƒ¨dG ÚH §HôJh GÎeƒ∏«c

 øe ¤hC’G á∏MôŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 øe ºc 264 áaÉ°ùe ≈∏Y óà“ »àdGh ,´höûŸG

.¢ùjhôdG ¤EG ¿É°ûÑM

 ∂µ°ùdG  áµÑ°T  ´höûe  ôjƒ£J  äÉ«∏ªY  Ò°ùJh

 ∫hó÷G  Ö°ùëH  á«JGQÉeE’G  á«æWƒdG  ájójó◊G

 ¬à«ªgCG  ¢ùµ©j  ÉÃ  ,¬d  áYƒ°VƒŸG  §£ÿGh

 áãjóM á«æWh ájójóM ∂µ°S áµÑ°T ÒaƒJ ‘

 IóFGôdG á«ª«∏bE’G áfÉµŸG øe Rõ©J áeGóà°ùeh

.äGQÉeE’G ádhód

 QÉÑc øe OóY ájó≤ØàdG ádƒ÷G ∫ÓN √ƒª°S ≥aGQ

 ¢ù∏› AÉ°†YCGh IÒéØdG IQÉeEG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG

.äGQÉ£≤∏d OÉ–’G ácöûd IQGOEG

:ΩGh-»HO

 øH  óªfi øH  Ωƒàµe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG  

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

 ÖMÉ°U Qƒ°†ëH ,á«dÉŸG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏›

 ÖFÉf ,ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH ó©°SCG ó«°ùdG ƒª°ùdG

 ¿hÉ©àdGh  äÉbÓ©dG  ¿hDƒ°ûd  AGQRƒdG  ¢ù«FQ

 ádÓ÷G  ÖMÉ°üd  ¢UÉÿG  πãªŸGh  ‹hódG

 ájôëÑdG  áæ«Ø°S  ,óMC’G  Ωƒj  ,¿Éª oY  ¿É£∏°S

 ‘ ,z2 ¿ÉªY ÜÉÑ°T{ á«fÉª©dG á«fÉ£∏°ùdG

 ócCG  ,áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh .zQƒHQÉg »HO{ AÉæ«e

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

 §HGhôdGh  á`jƒ`NC’G  äÉ`bÓ©`dG  ≥ª`Y  Ωƒàµe

 äGQÉeE’G  ádhO  Ú`H  áî`°SGô`dG  á«îjQÉàdG

 áª«µ◊G  IOÉ«≤dG  Aƒ°V  ‘  ¿ÉªY  áæ£∏°Sh

 ∫BG  ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd

 ádÓLh  ,zˆG  ¬¶ØM{ ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f

 Éeh ,¿ÉªY ¿É£∏°S ,¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG

 ä’ÉéŸG  áaÉc  ‘  AÉæH  ¿hÉ©J  øe  ¬JôªKCG

 ócCG Éªc .á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

 Ö©°ûdG äGQÉeE’G ádhO ácQÉ°ûe ¢UôM ¿CG √ƒª°S

 ,»æ`Wƒ`dG  Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G  ≥«≤°ûdG  ÊÉª©dG

 ¢ùµ©j ,zº¡æe øëfh ,Éæe ¿ÉªY{ QÉ©°T â–

 ájDhôdGh ,Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH §HGhôdG ≥ªY

 QhóH ÜÉÑ°ûdG ™∏£°†j óMGh πÑ≤à°ùŸ ácÎ°ûŸG

.¬fiÓe π«µ°ûJ ‘ »°ù«FQ

:ΩGh-»HO

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

 ¿ÉLô¡ŸG  ¿CG  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ôjRh

 á«ŸÉ©dG  ¬àî°ùf  ‘  íeÉ°ùà∏d  »æWƒdG

 áaÉc ∫ÓN øe QGóàbÉHh ´É£à°SG ΩÉ©dG Gòg

 ⁄É©∏d Ωó≤j ¿CG »HO 2020 ƒÑ°ùcEÉH ¬à£°ûfG

 á∏eÉµàe IQƒ°U ¬jôµØeh ¬JGOÉ«bh ¬Hƒ©°Th

 íeÉ°ùàdG áaÉ≤K õjõ©àd á«JGQÉeE’G áHôéàdG øY

.É«dhOh É«ª«∏bEGh É«∏fi á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh

 á«ŸÉ©dG äÉeÉ≤dG øe ójó©dG ¿CG ¬«dÉ©e ócCGh

 äóHCG  ¿ÉLô¡ŸG  á£°ûfCG  ‘  ÉæàcQÉ°T  »àdG

 º«b  õjõ©J  ‘  äGQÉeE’G  áHôéàH  É¡HÉéYEG

 øjócDƒe  ,ôNB’G  ∫ƒÑbh  ±QÉ©àdGh  ¢ûjÉ©àdG

 πµH ™ªàéŸG ¿CG ‘ πãªàj áHôéàdG ´GóHEG ¿CG

 ´É£à°SG  »bô©dGh  »æjódGh  ‘É≤ãdG  ¬YƒæJ

 Ió«°TôdG  IOÉ«≤∏d  áª«µ◊G  ájDhôdG  ≥Ñ£j  ¿CG

 Gògh ,É«©ªà› íeÉ°ùàdG õjõ©àH ≥∏©àj Éª«a

 ¬FGôKh ,¬àHÓ°Uh ™ªàéŸG ºMÓJ ≈∏Y ó«cCÉJ

.É°†jCG

 ¿É°SôØd  ¬«dÉ©e  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ¿Éc  …òdG  zíeÉ°ùà∏d  ójGR  ÜQO  IQOÉÑe{

 Ride for{  ƒg  IÒ°ùe  ‘  ºgQÉ©°T

 º¡à£fi ¤EG  º¡dƒ°Uh iód ∂dPh ,zLife
 â≤∏£fG »àdGh ΩÉ©dG Gòg º¡àdƒL ‘ IÒNC’G

 á£°ûfCG ájGóH ™e ,zäGQÉeE’G ΩCG{ á≤jóM øe

 É¡dÉMQ §ëàd ,íeÉ°ùà∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG

 Gò¡d ¬à£°ûfG ΩÉàN ‘ »HO 2020 ƒÑ°ùcEÉH

 ójGR  ÜQO{  IÒ°ùe  ∫ƒ°Uh  ö†Mh  ,ΩÉ©dG

 ,á«∏ëŸG äGOÉ«≤dG øe ÒÑc OóY zíeÉ°ùà∏d

 Qƒ¡ªL øe ÒÑc ´É£b ¤EG áaÉ°VEG ,ájôµØdGh

 ¿É°Sôa  ∫ÉÑ≤à°S’  GƒªMGõJ  øjòdG  GƒÑ°ùcEG

 …ôHÉ°üdG AGôØY IOÉ©°S ¬Jö†M Éªc IÒ°ùŸG

.¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG IQGRƒH ΩÉ©dG ôjóŸG

 IôªK  zíeÉ°ùà∏d  ójGR  ÜQO{  IQOÉÑe  ó©Jh

 …OÉfh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG IQGRh ÚH ¿hÉ©à∏d

 ,»é«JGÎ°S’G  ∂jöûdG  á«°ShôØ∏d  ¿É«ÑX

 É¡ª«bh á«°ShôØdG ≈∏Y óªà©j ™ªà› ƒgh

 ¤EG  áaÉ°VEG  ,á∏«ÑædG  É¡bÓNCGh  ,á∏«°UC’G

 º¡°SCGQ  ≈∏Y  »JCÉjh  ,AÉcöûdG  øe  OóY

 áMÉ«°ùdGh  áaÉ≤ãdG  IôFGOh  ,á«∏NGódG  IQGRh

 áÄ«gh  ,äGQÉeE’G  ΩCG  á≤jóMh  ,»ÑXƒHCG  ‘

 ,¿GÒ£∏d  OÉ–’Gh  ,»HO  äÓ°UGƒŸGh  ¥ô£dG

 zä’É°üJG{ ä’É°üJÓd äGQÉe’G áYƒª›h

 ójGR  á°ù°SDƒeh  ,á°VÉjô∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dGh

.QGódG á«ÁOÉcCGh ,ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG

:ΩGh-Ú©dG

 ∫BG  ódÉN øH óªfi á«©ªL âª¶f 

 ô“Dƒe  πÑ≤à°ùŸG  ∫É«LC’  ¿É«¡f

 QÉ©°T  â–  záæeB’G  ádƒØ£dG{

 z™«ª÷G  á«dhDƒ°ùe  πØ£dG  ¥ƒ≤M{

 Ωƒ«H  ∫ÉØàM’G  ™e  ÉæeGõJ  ∂dPh

 Qƒ°†Mh ájÉYQ â– »ŸÉ©dG πØ£dG

 óªfi âæH  Éª°T  IQƒàcódG  áî«°ûdG

.¿É«¡f ∫BG ódÉN øH

 »°ù«Ñ≤dG  IRƒe  ô“DƒŸG  ‘  ∑QÉ°T

 IQƒàcódG áî«°û∏d ‘É≤ãdG QÉ°ûà°ùŸG

 ,¿É«¡f ∫BG ódÉN øH óªfi âæH Éª°T

 õcôe øe …ôLÉ¡dG äÉ«æeCG IQƒàcódGh

 Ωó≤ŸGh  áeÉ©dG  áë°ü∏d  »ÑXƒHCG

 áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  øe »YhQõŸG  óªMCG

 »eƒ°ûdG  IRƒeh  ,»ÑXƒHCG  áWöûd

 ¿ÉÁEGh  ,º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRh  øe

 á«ªæJ  IQGRh  øe  »MÓØdG  ÜQÉM

 á«©ªL øe ¿É©æc ≈ª∏°Sh ™ªàéŸG

.¿hGO áeRÓàŸ äGQÉeE’G

 ódÉN  âæH  Éª°T  áî«°ûdG  âdÉbh

 Ωƒ«dG  »≤à∏f  {  ìÉààa’G  áª∏c  ‘

 §°Sh  πØ£dG  ¥ƒ≤M á«dhDƒ°ùe  ∫ƒM

 »æWƒdG  Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G  ºNR

 ábÓ£fÓd  OGó©à°S’Gh  Ú°ùªÿG

 øe  á«JGQÉeE’G  IQÉ°†ë∏d  á«fÉãdG

 »àdGh á«dÉàdG ÉeÉY Ú°ùªÿG ∫ÓN

 á«é«JGÎ°SG  ≥«≤–  ¤EG  ÉæH  π°üJ

 ™∏£àJ »àdGh 2071 äGQÉeE’G ájƒÄe

 ÉæJOÉ«b  ìƒªW ≥«≤– ¤EG  äGQÉeE’G

 ‘  π«°UC’G  Éæ©ªà›h  Ió«°TôdG

.zá«ŸÉ©dG IOÉjôdG ≥«≤–

 ≥«≤– ‘ ⁄É©dG  ìÉ‚ ¿CG  äócCGh

 Éfƒgôe  §≤a  ¢ù«d  πØ£dG  ¥ƒ≤M

 ƒg  º¡ŸG  ;ÚfGƒ≤dGh  äÉ©jöûàdÉH

 äGAGôLEG  ¤EG  ÚfGƒ≤dG  ∂∏J  áªLôJ

 ÖfÉ÷Gh  ,™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y  òØæJ

 äÉ©jöûàdG »ØµJ ’ ¬fCG á«ªgCG ÌcC’G

 ¿ÉÁEGh »Yh øe óH’ πH ,ÚfGƒ≤dGh

 .á«fÉ°ùfE’G ¬bƒ≤Mh πØ£dÉH »©ªà›

 ¬àjÉªMh πØ£dG  ¥ƒ≤M ≥«≤– ¿CGh

 øe  GAóH  ™«ª÷G  á«dhDƒ°ùe  ƒg

 ™ªàéŸGh á°SQóŸÉH GQhôe øjódGƒdG

 ‹hódG ™ªàéŸG ¤EG ’ƒ°Uh ádhódGh

 ≥«≤ëàd  áeõ∏ŸG  á«dhódG  ÚfGƒ≤dGh

.∂dP

 äGQÉeE’G  ádhO  Qhód  IQÉ°TEG  ‘h

 áî«°ûdG  âdÉb  IóëàŸG  á«Hô©dG

 øe  IóMGh  É¡fEG  ..  ódÉN  âæH  Éª°T

 ,IQƒ£àe á∏MôŸ â∏°Uh »àdG ∫hódG

 ≥«≤– ‘ á©°SGh äGƒ£N â©£bh

 ≥∏£æe  øe  ájÉª◊Gh  πØ£dG  ¥ƒ≤M

 Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  øe  Ú≤jh  ¿ÉÁEG

 »àdG  ájhGõdG  ôéM  ƒg  πØ£dG  ¿CÉH

 πÑ≤à°ùŸG äÉ«é«JGÎ°SG ¬«∏Y »æÑf

 ÚfGƒ≤dG ¿CG Éªc ,á«JGQÉeE’G IQÉ°†ë∏d

 ¿ƒfÉ≤c  äGQÉeE’G  ‘  äÉ©jöûàdGh

 ‘  Ö°üJ  É¡∏c  √ÒZh  záÁOh{

 πØW  πc  ¥ƒ≤Mh  ájÉª◊G  ≥«≤–

 Gò«ØæJ ∑Éæg ¿CGh ,É¡°VQCG ≈∏Y ¢û«©j

 äÉ©jöûàdGh ÚfGƒ≤dG ∂∏àd É«≤«≤M

 »©ªàéŸG  »YƒdG  ™e  iRGƒà«d

 øe π©éj …òdGh É¡bƒ≤Mh ádƒØ£dÉH

 ≥≤– IAÉØµH  πª©J  ¿CÉH  áeƒ¶æŸG

 ádhO  πÑ≤à°ùe  AÉæH  øe  ±GógC’G

 ÇOÉÑŸGh º«≤dG øe ÉbÓ£fG äGQÉeE’G

.á«JGQÉeE’G á«bÓNC’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∑Î°ûŸG …ôµ°ù©dG øjôªàdG äÉ«dÉ©a π°UGƒàJ 

 ádhódG ¢VQCG ≈∏Y ΩÉ≤j …òdG { óMGh Ò°üŸG {

 ádhO øe ájÈdG äGƒ≤dG øe äGóMh ácQÉ°ûÃ

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸGh  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 …ôµ°ù©dG  ¿hÉ©àdG  »JCÉj  .á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG

 IAÉØc  ™aQ  ±ó¡H  Ú≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ÚH

 õjõ©Jh  á«aGÎMG  πµH  á«dÉà≤dG  ájõgÉ÷G

 äGÈÿG  Ö°ùch  ∑Î°ûŸG  »YÉaódG  ∫OÉÑàdG

 ∫ÓN øe ÚÑfÉ÷G ÚH ájôµ°ù©dG  áaô©ŸGh

 iƒà°ùe  ™aQh  ,áØ∏àîŸG  ÖjQóàdG  πMGôe

 ácQÉ°ûŸG  äGóMƒ∏d  á«JÉ«∏ª©dG  äGQó≤dG

 ≥aGƒàdGh ¢ùfÉéàdG ≥«≤–h º«gÉØŸG ó«MƒJh

 πª©dGh  ≥«°ùæàdG  ¢ù°SCGh  ÇOÉÑe  ï«°SôJh

. ∑Î°ûŸG

 §£N øª°V zóMGh Ò°üŸG{ øjô“ »JCÉj Éªc

 ™e ácÎ°ûŸG á«ÑjQóàdG ájÈdG äGƒ≤dG èeGôHh

 π≤°U ±ó¡H ájOƒ©°ùdG á«µ∏ŸG ájÈdG äGƒ≤dG

 øe  ÉbÓ£fG  ,á«dÉà≤dG  äÉfÉµeE’Gh  äGQó≤dG

 iƒà°ùe ™aQ ≈∏Y ºFGódG ´ÉaódG IQGRh ¢UôM

 ,óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH πª©dGh IAÉØµdGh AGOC’G

 ±ó¡J å«M ⁄É©ŸG áë°VGh á«é«JGÎ°SEG ≥ah

 ,áë∏°ùŸG ÉæJGƒ≤d ΩÉ©dG iƒà°ùŸÉH AÉ≤JQ’G ¤EG

 ≈∏Y áãjó◊G áë∏°SC’Gh Iõ¡LC’G ™e πeÉ©à∏d

.äÉ«∏ª©dG ìQÉ°ùe ™«ªL

 ájó«¡ªàdG  πMGôŸG  á«°VÉŸG  ΩÉjC’G  äó¡°Th

 á£°ûfC’G  øe ójó©dG  âæª°†J ≈àdGh ÖjQóà∏d

 á«æØdG  IAÉØµdG  ä’ó©e  ™aôd  äÉ«dÉ©ØdGh

 ó≤Y ∫ÓN øe ácÎ°ûŸG öUÉæ©∏d á«dÉà≤dGh

 º«gÉØŸG ó«Mƒàd ájô¶ædG øjQÉªàdG øe ójó©dG

.ÚÑfÉ÷G iód á«dÉà≤dG äGÈÿG ≈∏Y ±ô©àdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 áª°UÉ©dÉH ÚæKC’G Ωƒ«dG ´ÉaódG IQGRh ∞«°†à°ùJ

 Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG ™e ¿hÉ©àdÉHh »ÑXƒHCG

 äÉ«∏ª©dG ‘ ácGöûdG ∫ƒM πªY á°TQh ôªMC’G

 30  øe  ÌcCG  ácQÉ°ûÃ  ,zPMO{  ájôµ°ù©dG

 24 øe Újôµ°ù©dG •ÉÑ°†dG QÉÑc øe k’hDƒ°ùe

.ádhO

 »ÑXƒHCG çQEG ¥óæØH ó≤©à°S »àdG á°TQƒdG ±ó¡Jh

 ∫OÉÑJ ¤EG ‹É◊G Èªaƒf 24 ≈àM 22 ïjQÉJ øe

 Újôµ°ù©dG  •ÉÑ°†dG  ÚH  áaô©ŸGh  äGÈÿG

 AGÈÿGh ÊÉ°ùfE’G ¿hÉ©àdG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dGh

 π°†aCG ¿CÉ°ûH ,⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y Ú«ÁOÉcC’G

 ájÉªMh  õjõ©J  ¤EG  ±ó¡J  »àdG  äÉ°SQÉªŸG

 ∫Éà≤dG  øY  øjõLÉ©dG  Ú∏JÉ≤ŸGh  Ú«fóŸG

 Ö«dÉ°SCGh  πFÉ°Sh  ó««≤Jh  á«fóŸG  ¿É«YC’Gh

 äÉYGõædG AÉæKCG ájôµ°ù©dG äÉ«∏ª©dG ‘ ∫Éà≤dG

.áë∏°ùŸG

:ΩGh-»HO

 áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  âª¶f  

 ,IQGOE’G ¿hDƒ°T »YÉ£≤H á∏ã‡ »HO

 ºYódGh  ™ªàéŸG  OÉ©°SEG  ¿hDƒ°Th

 IOÉ≤dG »°ûe { á«dÉ©a ,»à°ù«Lƒ∏dG

 { `d É¡ªYOh É¡àcQÉ°ûe QÉWEG ‘ {

. { ábÉ«∏d »HO …ó–

 AGƒ∏dG  IOÉ©°S  á«dÉ©ØdG  ‘  ∑QÉ°T

 óFÉ≤dG  óYÉ°ùe  ™«aQ  óªfi  óªMCG

 ,IQGOE’G  ¿hDƒ°ûd  »HO  áWöûd  ΩÉ©dG

 äGQGOE’Gh  áeÉ©dG  äGQGOE’G  hôjóeh

 »ØXƒe øe OóY ¤EG áaÉ°VEG ,á«YôØdG

 ájQGOE’G  ¿hDƒ°û∏d  áeÉ©dG  äGQGOE’G

 AÉcòdGh  á«dÉŸGh  ájöûÑdG  OQGƒŸGh

 ™ªàéŸG  OÉ©°SEGh  »YÉæ£°U’G

.»à°ù«Lƒ∏dG ºYódGh

 óªfi  óªMCG  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  OÉ°TCGh

 ‘  º¡∏YÉØJh  ÚcQÉ°ûŸÉH  ™«aQ

 á«FGƒ¡dG  äÉLGQódGh  »°ûŸG á°VÉjQ

 ≈∏Y  É°UôM  ∂dPh  ,πÑ◊G  ó°Th

 IQOÉÑe øe IƒLôŸG ±GógC’G ≥«≤–

 Rõ©J »àdGh  ,zábÉ«∏d  »HO …ó–{

 áaÉc  ÚH  á°VÉjôdG  Ωƒ¡Øe  øe

 äGQÉe’G ádhO ‘ ™ªàéŸG íFGöT

 ,ΩGóà°ùe  »ë°U  IÉ«M  Üƒ∏°SCÉc

 áª°UÉY  »HO  áæjóe  º°SG  ï«°SôJh

 ¿óŸG  ÌcCGh  ,á«ŸÉ©dG  á°VÉjô∏d

 ≈∏Y  IOÉ©°Sh  ájƒ«Mh  ÉWÉ°ûf

.⁄É©dG iƒà°ùe

 ábÉ«∏d »HO …ó– èeÉfôH ¿CG ôcòj

 á«YƒàdÉH »HO ¿Éµ°S πc ¤EG ¬Lƒàj

 ¢ü«°üîàd  ¬JƒYO  ÈY  á«°VÉjôdG

 º¡àbh  øe  É«eƒj  á≤«bO  30

 ,É«dÉààe Éeƒj 30 IóŸ ,É¡à°SQÉªŸ

 á£°ûfCG  øe  áYƒæàe  áYƒª›  ÈY

 »àdG á«°VÉjôdG äÉ«dÉ©ØdGh ábÉ«∏dG

 ô¡°ûdG  ∫GƒW  ÚcQÉ°ûŸG  ™é°ûJ

 äÉbhC’G  ‘ á°VÉjôdG  á°SQÉ‡ ≈∏Y

 ‘  AGƒ°S  ,º¡Ñ°SÉæJ  »àdG  áæµeC’Gh

 á°ü°üfl  ™bGƒe  …CG  ‘  hCG  ∫õæŸG

 ≈∏Y  ºgõ«Ø–  π«Ñ°S  ‘  ,∂dòd

 ΩGõàd’Gh »ë°U IÉ«M Üƒ∏°SCG »æÑJ

.…óëàdG AÉ¡àfG ó©H ≈àM ¬H

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14901 Oó`©dG `  ̀2021 Èªaƒf 22 ÚæK’G
øWƒdGQÉÑNCG

 áeGóà°S’G ô«jÉ©e ≈∏YCG ≥ah ¥ÉØfCG 9 ôØM ∫Éªµà°SG

áÄ«ÑdG ájÉªMh

:ΩGh-»HO

 âæH áªWÉa áî«°ûdG á≤HÉ°ùe äÉ°ùaÉæe â∏°UGƒJ 

 á°ùeÉÿG É¡JQhO ‘ ËôµdG ¿BGô≤∏d á«dhódG ∑QÉÑe

 ¿BGô≤∏d á«dhódG »HO IõFÉL É¡ª¶æJ ≈àdGh Ωƒ«dG

 »HóH  Ωƒ∏©dGh  áaÉ≤ãdG  Ihóf  áYÉb  ‘  ËôµdG

 ¬ë∏eƒH óªfi º«gGôHG QÉ°ûà°ùŸG IOÉ©°S Qƒ°†ëH

 ¿hDƒ°û∏d  »HO  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  QÉ°ûà°ùe

 IõFÉ÷ áª¶æŸG áæé∏dG ¢ù«FQ á«fÉ°ùfE’Gh á«aÉ≤ãdG

 áª¶æŸG áæé∏dG AÉ°†YGh ËôµdG ¿BGô≤∏d á«dhódG »HO

 äÉ≤HÉ°ùŸG  »©HÉàe  øe  Qƒ°†◊G  øe  Qƒ¡ªLh

. á«fGô≤dG

 ájó©°S øe πc QÉÑàN’G áæ÷ ΩÉeG IhÓà∏d âeó≤Jh

 º∏©e öUÉædG óÑY ¬Ø«æMh ¿hÒeÉµdG øe ôµHCG ôªY

 øe óªMCG »∏Y á«°SBGh IóëàŸG áµ∏ªŸG øe óªMCG

 ¿OQC’G øe ¬≤«∏YƒHCG óªfi óªMCG ¿ÉÁGh ÉjÒé«f

 IÒeCGh  É«æ«c øe ìôa …óÑY QÉJÉa  …óÑY ≈æeh

. IóëàŸG ôª≤dG ájQƒ¡ªL øe ¿ÉfóY

:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S äQGR 

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

 ‘ Ú°üdGh ¿ÉHÉ«dG »MÉæL ,»HO ¢ù∏› ƒ°†Y

. z»HO 2020 ƒÑ°ùcEG { ¢Vô©e

 ádÉg IOÉ©°S É¡≤aGôJ IQÉjõdG ∫ÓN Égƒª°S â©∏WGh

 ,»HóH ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG áÄ«¡d ΩÉ©dG ôjóŸG ,…QóH

 äÉYGóHEG øe ¬eó≤J Éeh áëæLC’G √òg äÉfƒµe ≈∏Y

 ,á«Ä«Hh á«aÉ≤Kh ,á«©ªà› ÖfGƒL ‘ äGQÉµàHGh

.áØ∏àfl á«LƒdƒæµJh

 ìÉæé∏d É¡JQÉjR ∫ÓN áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S â≤àdGh

 ¿ÉHÉ«dG ÒØ°S Éª«LÉcÉf ƒµ«¡«cEG IOÉ©°S ÊÉHÉ«dG

 π°üæ≤dG ,»°ûJƒé«µ«°S hQƒHƒf IOÉ©°Sh ádhódG iód

 ƒgÉ°SEGh ,ΩÉ©dG ¢VƒØŸG ,GQƒeÉcÉf ƒ°ùjÉeƒJh ,ΩÉ©dG

.ìÉæ÷G ôjóe ,hófBG

 Qƒ°üj …òdG ìÉæ÷G ¿ƒª°†e ≈∏Y Égƒª°S â©∏WGh

 á∏MQ ‘ ºgòNCÉjh ,ôFGR πµH É k£ÑJôe Gkójôa É kÑfÉL

 É¡JÉ©∏£Jh  É¡àaÉ≤Kh  ¿ÉHÉ«dG  ïjQÉJ  ¤EG  á°UÉN

 IôµàÑeh áeó≤àe äÉ«æ≤J ΩGóîà°SÉH á«∏Ñ≤à°ùŸG

.QGhõdG É¡H ∑QÉ°ûj Iõ«‡ á°üb Oöùàd

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Ëó≤J øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG 

 ∫ÓN  z19-ó«aƒc{  ìÉ≤d  øe  äÉYôL  13,409

 ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  á«°VÉŸG  24  `dG  äÉYÉ°ùdG

 21,705,367 Ωƒ«dG ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG äÉYô÷G

 πµd áYôL 219^46 ìÉ≤∏dG ™jRƒJ ∫ó©eh áYôL

.¢üî°T 100

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

 áYÉæŸG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ¤EG  kÉ«©°Sh  19-ó«aƒc

 óYÉ°ùà°S  »àdGh  º«©£àdG  øY áŒÉædG  áÑ°ùàµŸG

 ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh ä’É◊G OGóYCG π«∏≤J ‘

.19-ó«aƒc

3

 ºjôµdG ¿BGô≤∏d áªWÉa áî«°ûdG á≤HÉ°ùe

ådÉãdG Ωƒ«∏d É¡JÉ«dÉ©a π°UGƒJ

 ¿ÉHÉ«dG »MÉæL QhõJ óªëe âæH áØ«£d

z»HO ƒÑ°ùcEG{ »a ø«°üdGh

 ìÉ≤d øe äÉYôL 13^409 ºjó≤J

áYÉ°S 24 ∫ÓN z19-ó«aƒc{

zOÉëJ’G QÉ£b{ ´hô°ûe ¥ÉØfCG ™«ªL ôØM õéæJ äGQÉ£≤∏d OÉëJ’G
..óªëe øH ÜÉjPh √ó¡Y »dhh Iô«éØdG ºcÉM Qƒ°†ëH

 áHôéàd á∏eÉµàe IQƒ°U Ωób íeÉ°ùà∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ªdG

á«fÉ°ùfE’G »a äGQÉeE’G

 »a z2 ¿ÉªY ÜÉÑ°T{ áæ«Ø°S πÑ≤à°ùj óªëe øH Ωƒàµe

QƒHQÉg »HO AÉæ«e

záæeB’G ádƒØ£dG{ »°VGôàa’G ôªJDƒªdG º¶æJ ódÉN øH óªëe á«©ªL ájOƒ©°ùdGh äGQÉeE’G ø«H zóMGh ô«°üªdG{ …ôµ°ù©dG øjôªàdG

¬JÉ«dÉ©a π°UGƒj

 ájôµ°ù©dG äÉ«∏ª©dG »a ácGô°ûdG ∫ƒM á°TQh ∞«°†à°ùJ ´ÉaódG IQGRh

zIOÉ≤dG »°ûe{ á«dÉ©ØH zábÉ«∏dG …óëJ{ ºYóJ »HO áWô°T

∑QÉÑe øH ¿É«¡f
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بر�شلونة ـ وام:

الربملانيــة  الشــعبة  شــاركت 
يف  االتحادي  الوطنــي  للمجلس 
أعمال نــدوة الجمعية الربملانية 
لحلف شــمال االطليس "ناتو"، 
الخاصة  املجموعة  نظمتها  التي 
بمنطقة البحر األبيض املتوسط 
الجمعية  يف  األوســط  والرشق 
اإلسباني  الربملان  مع  بالتعاون 
ومثــل  برشــلونة،  مدينــة  يف 
الدكتور  معايل  الندوة  يف  الشعبة 
عيل راشد النعيمي عضو املجلس 

الوطني االتحادي.
الندوة  أعمــال  جدول  وتضمن 
عىل  ناقشت  جلســات،  تســع 
األمنية  التداعيات  مدى يومــن 
بقضايا  الخاصة  والدبلوماسية 
األوسط  الرشق  ومنطقة  الناتو 
إفريقيــا، والهجــرة  وشــمال 
واألمــن  للبحــر،  العابــرة 
يف  الدبلوماســية  والتحديــات 
اإلفريقي،  الســاحل  منطقــة 
والتغيري  اإلقليمية،  والنزاعــات 
املنطقــة  املناخــي واألمــن يف 
األورومتوســطية، وتداعيــات 
 "-19 "كوفيــد  جائحــة 

وانعكاساته عىل النساء.
راشــد  الدكتور عيل  وأكد معايل 
عــىل  مداخالتــه  يف  النعيمــي 
رضورة فهــم التغريات العديدة 

الرشق  منطقة  عىل  طرأت  التي 
فيها  اختلــف  والتي  األوســط 
شــكل املنطقة وتوجهاتها عما 
50 عاماً،  كانــت عليــه قبــل 
الدويل  املجتمــع  عــىل  بالتــايل 
مع  التواصل  األوروبي  وخاصة 
دول املنطقــة بمبادرات جديدة 
مع  الحايل،  الوضع  مع  تتناسب 
مراعاة رغبة الشعوب يف تحقيق 
املنطقة،  يف  واالستقرار  السالم 
أن شباب منطقة الرشق  منوهاً 
األوســط حريصون عــىل بناء 

مستقبل أفضل لبلدانهم.
وأشــار معاليه إىل أهمية الدور 
السالم  عملية  بناء  يف  األوروبي 

التواصل مع  املنطقــة عــرب  يف 
إحياء  إلعــادة  األطراف  جميع 
أن  عىل  مؤكداً  الســالم،  عملية 
العربية املتحدة  دولة اإلمــارات 
تســعى دائما إىل نرش السالم يف 
بن  السلمي  والتعايش  املنطقة 

شعوبها.
وأعــرب معــايل الدكتــور عيل 
لجهود  تقديــره  عن  النعيمــي 
يف  الفرنســية  الجمهوريــة 
الســاحل  منطقــة  اســتقرار 
املنطقة  أن  إىل  مشرياً  اإلفريقي، 
تشهد أزمة عاملية وهي اإلرهاب 
مقترصة  ليســت  األزمة  وهذه 
عــىل دول املنطقــة، وللخروج 

تمكن  من  بد  ال  األزمة  تلك  من 
اإلفريقي  الساحل  منطقة  دول 
حكوماتهــا،  قــدرات  وبنــاء 
املحلية  األطراف  جميع  وإرشاك 
مــن برملانين وقيــادات دينية 
املدنــي  وتعليميــة واملجتمــع 
للتغلــب عىل التحديــات يف تلك 
يمكن  ال  بأنه  موضحاً  املنطقة، 
إيجاد حل واحد لجميع الدول يف 
بل  اإلفريقي،  الســاحل  منطقة 
االجتماعية  الرتكيبة  فهم  علينا 
الحلول  وإيجــاد  دولــة  لــكل 
لكل منهــا عىل حدة  املناســبة 
وإرشاك  الوقايــة  عــىل  مبنية 

جميع األطراف.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة5
االثنن ٢٢ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠١ 

اأبوظبي ـ الوحدة:

تشــهد الدورة الخامســة من مهرجان 
بالتجارب  حافالً  برنامجــاً  اإلمارات  أم 
الثقافيــة والفنيــة والرتفيهية وورش 
والحفــالت  األلعــاب  ومــدن  العمــل 
وأعمال  وعــروض  الحية  املوســيقية 
إبداعيــة لفنانن من اإلمارات واملنطقة 
والعالــم، وذلك عىل مدار 10 أيام خالل 
عىل  املقبل  ديســمرب   18-9 من  الفرتة 

كورنيش أبوظبي. 
تنظمه  الذي  السنوي،  املهرجان  ويتبنى 
أبوظبي،   - والســياحة  الثقافة  دائــرة 
رؤية إبداعية مبتكرة تعكسها التصاميم 
واألشكال الفنية واأللوان املفعمة باملرح 
الحية  العروض  والبهجة ضمن منصات 
واألعمال  واملوســيقين،  الفنانن  ألملع 
الرتفيهيــة  واألنشــطة  الرتكيبيــة، 
جانب  إىل  األلعاب،  ومناطــق  والعائلية 
وخدمات  مرافق  من  الواسعة  الخيارات 
الضيافة واملأكوالت واملرشوبات ومنافذ 

بيع منتجات عالمات عاملية مرموقة. 
وجهة  اإلمــارات  أم  مهرجان  وُيعتــرب 
جميع  تطلعات  تلبي  استثنائية  ترفيهية 
واملنطقة  املحــيل  املجتمع  مــن  الزوار 
رئيســية:  مناطق   6 وتضم  والعالــم، 
التســلية ومنطقة  عالم اإلبداع ومنتزه 
التشــويق وملتقــى املوســيقى وحي 

التسوق وبستان التذوق. 
الــزوار يف رحلة  اإلبداع«  »عالــم  يأخذ 
عــرب تجــارب تجمــع بــن الثقافــة 
فنانون  صممها  غــرف  ضمن  واإلبداع 
الذهبي  باليوبيل  تحتفــل  اإلمارات  من 
تاريخها  للدولة بتصاميم مستوحاة من 
الخمســن  خالل  مســريتها  وتــروي 
خلفيات  توفــر  والتي  املاضيــة،  عاماً 
رائعة اللتقاط صــور لذكريات ال ُتنىس 
عىل  واألصدقاء  العائلة  مع  ومشاركتها 
انستاجرام. وتضم املنطقة أيضاً متحف 
رسوم  وتجارب  املرح،  وبيت  الحلويات، 
»املانجا«،  اليابانيــة  املصورة  القصص 
وعروض أزياء الشــخصيات الكرتونية 
األلعاب  وتحديات  »كوسبالي«  التنكرية 
منفذ  تدشن  مع  بالتزامن  اإللكرتونية، 
بار« من »بومباس  مطعم »جلو سويش 

أند بار« للمرة األوىل يف أبوظبي بالتعاون 
مع »أكيبا دوري«. 

باألطفال  التســلية«  »منتــزه  ُيحلــق 
استضافة  عرب  الخيال  عوالم  يف  والكبار 
األوىل ضمن  للمرة  نيكلوديــون«  »عالم 
فعاليــات املهرجان، مــع حضور مميز 
لشــخصيات الرسوم املتحركة املحبوبة 
ســالحف النينجا وبو باترول وسبونج 
دورا  واملستكشفة  بانتس  سكوير  بوب 
األلعاب واألنشــطة  إىل جانــب مناطق 
الرتفيهيــة املتنوعة، ومن بينها منطقة 
اإلنشاءات »ديجريز الب« ومنتزه »ألعاب 
األطفال« وجوالت »ألعاب الكرنفاالت«.  
يقدم »بستان التذوق« قائمة منتقاة من 
واملرشوبات  املأكوالت  تجارب وعالمات 
بعضها  والعالم،  اإلمــارات  من  الرائدة 
العاصمــة.  األول يف  ُيطلــق حضــوره 
مختارات  الطهي  فنــون  هواة  وينتظر 
من أشــهى أطباق مطاعم عاملية راقية 
ماما  و«ماتشــا  بيوند«  آند  »برجر  مثل 
الجنوب  النحات  يعــرض  فيما  تولوم«، 

أفريقي دانيال بوبر مجســماً فنياً كبري 
صممه  »نورتــرش«  بعنــوان  الحجــم 
حرصياً احتفــاًء باملهرجان، ويدعو من 
خالله إلعادة استكشاف عالقة اإلنسان 
املبادرة  وحتميــة  والطبيعة،  بـــالبيئة 
إىل اســتدامتهما. ويشــتهر بوبر عاملياً 
بمنحوتاته التشكيلية ومجسماته الفنية 
املعروضــة يف أماكــن عامــة. وتكتمل 
النجوم من  التجربة بعروض عــدد من 
بينهم عــالء وردي وفرقة »كارل أند ذا 
و«دي  بليس«  جــي  و«دي  مافيا«  رضا 

جي كيزا«. 
التســوق« بتجربة  يحظــى زوار »حي 
املحلية  املنتجــات  عالمات  مــن  فريدة 
والعالمات  الشاطئ«  »سوق  يف  املفضلة 
الفاخــرة يف »جناح البوتيك« بما يف ذلك 
روال غالييني وحقائب ســارة، ورايوت 
ُمعاد  أزياء  تقدم  التي  املستدامة  لألزياء 
تدويرهــا مــن عالمات باملــان وديور 
وشانيل ولويس فيتون. ويحتضن »حي 
التســوق« الحضــور األوىل يف اإلمارات 

لندن«  إن  آند  »إل  الربيطاني  لـــلمقهى 
األكثر شهرة عىل منصة إنستاجرام. 

توفر »منطقة التشويق« تحديات تجمع 
بن اإلثارة والحماس واملغامرة يف غرفة 
مورتي«،  أنــد  »ريك  الليزر  مسدســات 
ومتنزهــات التزلــج، والقفــز الحــر 
وغرفة  التحطيم،  وغرفــة  »الباركور«، 
الرعــب، ومركز األلعــاب اإللكرتونية، 
ورحالت الســفاري ومنطقــة األلعاب 

الحرة.  
ُيرحب »ملتقى املوســيقى« بالعديد من 
الغنائية  والحفــالت  الفنية  العــروض 
عــىل مرسحه الرئييس مــع كوكبة من 
وتبدأ  والعــرب،  العاملين  النجــوم  أملع 
األسبوع  نهاية  الحية يف عطلة  الحفالت 
األوىل مع املطربة املرصية شــريين عبد 
الوهاب يوم 10 ديسمرب، يسبقها حفل 
فرقة ميامي الكويتية يوم 9 ديســمرب، 
بمشاركة املطرب العراقي محمد السالم 
الفقرة  املشــهور بأغنية »قلب قلب« يف 

االفتتاحية.  

»النور لأ�شحاب الهمم« ي�شيد بدعم محمد بن را�شد 
عبر و�شم »�شكراً_�شانع_الأمل_في العالم«

اأخبار الوطن

دبي ـ وام:

النور لرعاية  إدارة مركز  تقدم أعضاء مجلــس 
موظفيه  وكافة  بدبــي  الهمم  أصحاب  وتأهيل 
بجزيــل الشــكر والعرفان إىل صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه 
الله " عىل دعم سموه املستمر للمركز وأصحاب 
الهمم عرب وســم #شــكرا_صانع_األمل_يف_

الســبب  كان  الدعم  هذا  أن  مؤكدين   .. العالــم 
املركز  حققها  عديدة  نجاحات  لقصص  الرئيس 
عىل مدار 40 عاما من العطاء يف خدمة أصحاب 

الهمم.
بمرور  النور  مركز  احتفال  بمناســبة  ذلك  جاء 
40 عاما عىل مســريته يف خدمة أصحاب الهمم 
وتمكنه من تأهيل العديد من الخرجن لإللتحاق 

بسوق العمل يف قطاعات مختلفة.
وتوجه خالد الحليان رئيس مجلس إدارة جمعية 
إىل  بالشكر  الهمم  أصحاب  وتأهيل  لرعاية  النور 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
أهدى سموه  املســتمر حيث  دعم ســموه  عىل 
األرض واملبنــي الجديد للمركز واملجهز بأحدث 
املعدات العامليــة لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم 
باإلضافة إىل "وقف بيت النور" بمنطقة الورقاء 
1 والذي يعود ريعه لصالح تعليم أصحاب الهمم 

باملركز .

أبوظبي ـ وام:
الصحية »صحة«  للخدمات  أبوظبي  دعت رشكة 
اآلباء ليكونوا عىل دراية بأعراض مرض السكري 
لدى األطفال حيث أن هذا املرض يمكن أن يؤدي 
اكتشافه  يتم  لم  إذا  إىل مشــاكل صحية خطرية 
الصحية  الرعاية  وتوفري  معــه  والتعامل  مبكراً 
العرواني  بــراءه  الدكتور  ونصحت  له.  الالزمة 
أخصائية األطفال يف مركز البطن الصحي التابع 
إحدى منشــآت  الخارجية  العالجية  للخدمــات 
»صحة«.. األهل بالتعرف عىل أعراض الســكري 
فور  ملالحظتها  من  يتمكنوا  لكي  األطفال  لدى 
حدوثها وتشــمل تلك األعراض » التعب وزيادة 
التبــول والعطش ومشــاكل يف الرؤية والجوع 
الشديد إضافة اىل فقدان الوزن غري املربر والقلق 

أو تقلبات املزاج غري الطبيعية«.
وتحدثت رشكة صحة عــن قصة طفل مواطن 
5 سنوات تم تشخيصه يف مركز  العمر  يبلغ من 
الشيخ خليفة  مدينة  الصحي وعالجه يف  البطن 

الطبية.

اأبوظبي ـ وام:

للصحة  أبوظبــي  مركــز  عقد 
ورشــة عمل لتحديــد أولويات 
بحــوث الصحة العامة بحضور 
القطاعات  ممثيل  من  كبري  عدد 
مــن  وغريهــا  األكاديميــة 
املحلية  واملؤسسات  القطاعات 

املهتمة يف مجال البحوث.
توحيد  بهدف  الورشــة  جاءت 
الخاصــة  البحثيــة  الجهــود 
إمارة  لســكان  العامة  بالصحة 
الجهات  مختلــف  بن  أبوظبي 
األكاديمية  واملؤسسات  املحلية 
من  املركز  الرســالة  واستكمال 
متكاملة  منظومة  تطبيق  خالل 
والربامــج  العامــة  للصحــة 
من  املســتويات  بأعىل  الوقائية 
والتي  واإلبداع  والتميز  االبتكار 
مخرجات  تعزيــز  شــأنها  من 

العلمــي بما يتوافق مع  البحث 
وبما  القرار  صانعــي  أولويات 
سياسات  تشــكيل  يف  يســاهم 
أبوظبي  إمارة  العامة يف  الصحة 
تقام  والتي  األوىل  الورشة  وهي 
يف إمارة أبوظبي لتحديد أولويات 
أبحــاث الصحة العامــة والتي 

األكاديمين  الباحثن  تستهدف 
واملختصن.

رشينــه  الدكتــورة  وأكــدت 
تعزيز  إدارة  مديــرة  املزروعي 
العامة  الصحة  وبرامج  الصحة 
يف مركز أبوظبي للصحة العامة 
أن معرفــة أولويــات بحــوث 

أمــر رضوري  العامة  الصحــة 
املستوى  البحوث عىل  لتنســيق 
الربط  أهمية  إىل  املحيل..مشرية 
و  الرسيرية  املمارســات  بــن 
يخدم  بما  املرىض  بيانات  قاعدة 
عىل  باالعتماد  العامــة  الصحة 

أحدث األدلة العلمية املتوفرة.
وتم يف الورشة تحديد األولويات 
البحثية يف ثالثة مجاالت فرعية 
شــاملة  قائمة  اختيار  أجل  من 
البحثية  واألسئلة  املواضيع  من 
املعدية  األمــراض  مــن  كل  يف 
والصحة  املعدية  غري  واألمراض 
وستشمل   ، املهنية  والســالمة 
وضع  املســتقبلية  اإلجــراءات 
خطة عمل إلعــداد قائمة بأهم 
ونرشها  األولوية  ذات  البحوث 
الجهات  مختلف  عىل  وتعميمها 
لرصد  خطــة  ووضع  املعنيــة 

وتقييم تلك البحوث.

مركز اأبوظبي لل�شحة يحدد اأولويات بحوث ال�شحة العامة

»ال�شعبة الإماراتية« ت�شارك في ندوة الجمعية البرلمانية 
لحلف �شمال الأطل�شي

الفجرية ـ هانوفر ـ الوحدة:

للنرش،  اإلماراتية  خ  الرُّ مؤسسة  نظمت 
العرب،  املثقفــن  ملتقى  األول،  أمــس 
وذلك  تجمعنا«،  »الثقافة  شــعار  تحت 
هانوفر  بمدينة  الِكتــاب  صناعة  دار  يف 
األملانية، بحضور األديب اإلماراتي خالد 
من  وعدد  املؤسســة  رئيس  الظنحاني 

الكّتاب والفنانن واملثقفن العرب.
وشــارك يف امللتقى، الفنــان أزل يحيى 
للمعارض  التنفيــذي  املديــر  إدريــس 
واملؤتمرات يف مؤسســة الرخ، والكاتب 
الوراد، والقاص والعالم  والصحفي عيل 
الجيولوجــي حافظ األعرجي، واملخرج 
املرسحي سهم الغبان، والعازف واملعالج 

املوسيقي عبدالرحيم الجوجة.
وناقش املشــاركون عــدداً من املحاور 
الثقافية التي تهدف إىل النهوض بالحراك 
يف  العرب  املبدعن  دور  وتعزيــز  الثقايف 
الثقافية من خالل  الينابيــع  اســتدامة 
الذين  االغرتاب  دول  يف  جهودهــم  تآزر 
وثقافة  علم  بها من  وينتجون  يعيشون 

وخاصــة يف أملانيــا االتحاديــة، بحيث 
يكونوا ســفراء لبلدانهم العربية، لنرش 
كل مــا تحمل من رموز وأيقونات تدلل 
عــىل تاريخ أصيل وعريــق بالحضارة. 
كما أكد املشــاركون أهمية اســتكمال 
الهوية يف عالم  الثقافة وتعزيــز  طريق 
الوجود  إثبات  عىل  الرصاع  فيه  يشــتد 
لهذه  يمكن  ال  األمم، كما  لجميع  الثقايف 
الثقافــات أن تعيش بمعزل عن األخرى 
الثقايف  فالواقع  اختلفت وتنوعت.  مهما 
التنوع يف جميع  إىل هــذا  أصبح بحاجة 
الكاتــب واإلعالمي  املجــاالت. وقــال 
إىل  امللتقــى يهدف  أن  الظنحاني  خالــد 
اإلمارات،  لدولة  الحضاري  الوجه  إبراز 
املزدهر،  الثقــايف  بواقعها  والتعريــف 
إىل  إضافة  العالم.  شــعوب  عىل  ونرشه 
تعزيز التواصل مع نخبة املثقفن العرب 
يف املهجر للمساهمة الفاعلة يف التعريف 
وكذلك  الثقافية  نتاجاتهــم  ونرش  بهم 
تطويــر صناعة املحتــوى، وفتح آفاق 
رحبة للثقافــة اإلماراتية عربياً وعاملياً 

لتشق طريقها نحو العاملية.

أبوظبي ـ وام:

للســالمة  املشــرتكة  اللجنة  أطلقــت 
توعية  حملة  أبوظبي  بإمــارة  املرورية 
األمن والســالمة عىل  بهــدف تعزيــز 
الطرق يف اإلمارة، تحقيقاً لرؤية القيادة 
وجعل  الحياة  جــودة  رفع  يف  الحكيمة 

أكثر أمناً وسالمًة. أبوظبي مجتمعاً 
وتركــز الحملة عىل تعريــف الجمهور 
االلتزام  وأهمية  »قف«  إشــارة  بقواعد 
بها للحفاظ عىل ســالمة مســتخدمي 
للحــوادث واملخالفات  الطــرق وتجنباً 

املرورية.
وأوضحت اللجنة املشرتكة التي ترتأسها 
دائرة البلديات والنقل وتضم يف عضويتها 
العامة لرشطة أبوظبي،  القيادة  كالً من 
املتكامل  النقل  ومركــز  الصحة  ودائرة 
أن الحملة تتضمن بث رســائل توعوية 

عرب وسائل التواصل االجتماعي واجراء 
لقــاءات إعالميــة وعقــد ورش عمل 
الســائقن  وعي  لتعزيز  وذلك  تثقيفية 
بــرورة االلتزام بالتوقــف الكيل عند 
أو يف حال خط »قف« عند  إشارة »قف« 

التقاطعات أو مخارج الطرق.
لزيادة  كــربى  أهمية  الحملة  وتشــكل 
الوعي بإجراءات السالمة خاصة يف ظل 
الناجمة  املرورية  املخالفــات  تزايد عدد 
االلتزام  وعدم  »قف«  إشارة  تجاهل  عن 
بالتوقف الكيل، حيث تشري االحصائيات 
العامة لرشطة  القيــادة  الصــادرة من 
أبوظبي إىل أن عــدد املخالفات املرورية 
املســجلة بســبب عدم التزام ســائقي 
املرور-  وإرشــادات  بعالمات  املركبات 
بلــغ 492 مخالفة  إشــارة /قف/ قد 
خالل الفرتة املمتدة من شــهر يناير اىل 

سبتمرب عام 2021.

»الّرخ الإماراتية« تنظم ملتقى المثقفين 
العرب في األمانيا 

فعاليات للمرة الأوىل يف املنطقة مع ور�ش عمل تفاعلية واأن�شطة عائلية متنوعة 

مهرجان اأم الإمارات يك�شف عن برنامج غير م�شبوق من الحفالت والعرو�ض 
والأعمال الفنية والتجارب الثقافية  

لجنة ال�شالمة المرورية في اأبوظبي 
تطلق حملة توعوية

»�شحة« تدعو الآباء للوعي باأعرا�ش 
مر�ش ال�شكري لدى الأطفال
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دبي ـ وام:

بالحياة ويتميز  نابض  بلد  تعترب أســراليا 
ثقافة  ألقدم  موطن  فهي  الثقافات،  بتعدد 
مستمرة يف العالم وينتمي سكانها األصليني 
260 ساللة عرقية، إضافة إىل استقبال  إىل 
أســراليا إىل مــا يقارب الســبعة مليون 
التنوع  ليصبح   ،1945 عــام  منذ  مهاجر 
الثقــايف الغني هو واحد مــن أعظم نقاط 

قوتنا وسمة محورية لهويتنا الوطنية.
ويعد الجناح األسرايل منصة مثالية للتعلم 
والتواصل مــع البلدان والثقافات األخرى، 
التســامح والدمج من صميم  حيث ثقافة 
املفهوم الذي تأسس عليه الجناح األسرايل 
»حلم الســماء الزرقاء«، والتي تمثل روح 

الطموح وتكافؤ الفرص للجميع.
ويستعرض الجناح األسرايل ضمن فعاليات 
أســبوع التســامح والتعايش يف إكســبو 

الفعاليات والضيوف  2020 دبي عددا من 
املتحدثــني والورش التفاعليــة التي تدور 
حــول الدمج والتنوع، وذلــك بتقديم عدد 
مــن املتحدثني الذين ينتمــون إىل خلفيات 
مواضيع  حول  ليتحدثــوا  متنوعة  ثقافية 
يصل  بحيث  عاملية،  وحلول  وتاريخية  آنية 
ويدعم  ببعضها  الثقافات  األسرايل  الجناح 

قضايا املساواة.
العام  املفوض  ماكغوان،  جوســتني  وقال 
» ينصب  دبي..   2020 إكسبو  ألسراليا يف 
تركيزنا يف الجناح األسرايل عىل إبراز الدمج 
بقادة  الرحيب  إىل  نتطلع  فنحن  التنوع،  و 
واألفكار  الخربات  لتبادل  أسراليا  يف  الفكر 
أثناء تعاونهم والتواصل مع البلدان األخرى 

إليجاد حلول للتحديات العاملية«.
التنفيذى  الرئيــس  وشــارك كريغ ريتيش 
للمعهــد االســرايل لدراســات الســكان 
توريس  األصليني وســكان جزر مضيــق 

،والذي ينتمي اىل السكان االصلني وتحديدا 
الدونغوتــي والبريبــي يف اســبوع الدمج 
والتنــوع ليقدم خرباته يف مجاالت الثقافة 

والقيم واملجتمع.
وتضم سرية كريغ املهنية عدداً من األدوار 
الرئيسية يف مجال إرشاد السكان األصليني 
لألشخاص  والســماح  العايل  التعليم  نحو 
يف  إىل خلفيــات منخفضة  ينتمون  الذيــن 
للجامعات،  بالوصول  االجتماعي  املستوى 

إضافة إىل تنقل الطالب الدوليني.
املؤســس  املدير  كما شــغل كريغ منصب 
ملركز صحة السكان األصليني وسكان جزر 
العاصمة  إقليم  حكومة  يف  توريس  مضيق 
الرئيس  منصب  يشــغل  كما  األســرالية، 
التنفيذي للمنظمة الوطنية للصحة الخاصة 
مركز  ورئيس  األصليني،  السكان  بمجتمع 
والخدمات  للصحة  نيميتيجــاه«  »وينونغا 

املجتمعية للسكان األصليني.
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الإمارات ترحب 

اإلمــارات على تعميق  إلى حرص دولة  الوزارة  وأشــارت 
الشقيقة  السودان  جمهورية  مع  التعاون  آفاق  توســيع  و 
ودفعهــا إلى األمام فــي المجاالت كافــة تدعيما ألواصر 
الشقيقين..  بلدينا وشــعبينا  تربط  التي  الوطيدة  العالقات 
جانب  إلى  ووقوفها  للســودان  اإلمارات  دولة  دعم  وأكدت 
االستقرار  إلى  تطلعاته  تحقيق  أجل  من  الشــقيق  شــعبه 

والتنمية.
الإمارات الأولى 

وأوضــح المركز أن اإلمارات احتلــت المركز األول عالمياً 
الجنس  أســاس  التمييز على  التالية: عدم  المؤشــرات  في 
في العمل، وجود تشــريع بشأن التحرش في العمل، وجود 
قانون للعنف األســري، وجود إجازة أبوة مدفوعة، وجود 
العمل،  الحامل من  المرأة  والدية مدفوعة، منع طرد  إجازة 
بنفس طريقة  أن تســّجل مشــروعاً  تمكين للمرأة قانوناً 
تســجيل الرجل، حصول المرأة على تأمين في فترة رعاية 
واألعمال  المرأة  تقرير  فــي  وذلك  الوضع/  /إجازة  الطفل 

البنك الدولي. والقانون والذي يصدره 
كما حصدت الدولة المركز األول عالمياً في مؤشــر اإلناث 
العالمية  للتنافسية  السنوي  الكتاب  تقرير  البرلمان في  في 

الصادر عن المعهد الدولي للتنمية اإلدارية.
وإلى جانــب ذلك حققت اإلمارات المركز التاســع عالمياً 
لتقرير مؤشر  القيادية للنســاء وفقاً  في مؤشــر الفرص 
األوروبي  المعهد  عن  الصادر  العالمية  المواهب  تنافســية 
إلدارة األعمال »إنسياد«. ويعنى الهدف الخامس من أهداف 
التنمية المستدامة العالمية بتحقيق المساواة بين الجنسين 
للتوازن  اإلمارات  النســاء والفتيات، ويعد مجلس  وتمكين 
الوطنية  اللجنة  األعضاء في  الجهات  /أحد  الجنســين  بين 
التقدم  المعنية برصد  الجهة  المســتدامة/  التنمية  ألهداف 

المحرز في هذا الهدف.
العالمي  موقعها  الماضية  الفتــرة  خالل  اإلمارات  وعززت 
القوانين  من  بالعديــد  الجنســين  بين  التوازن  تحقيق  في 
المرأة  مكانة  لترســيخ  الداعمة  والسياســات  والمبادرات 
كشــريك في عملية التنمية الوطنية المســتدامة في كافة 

المجاالت.
ففي عام 2019 أصدر صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اللــه، القرار رقم 1 
لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس 
الوطنــي االتحادي إلى 50 بالمئــة، وينعكس هذا اإلجراء 
على المؤشــر 1-5-5 /نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة 
إطار  في  المحلية/،  والحكومــات  الوطنية  البرلمانات  في 

الهدف 5 /التوازن بين الجنسين/ وقد كان لهذا القرار تأثير 
إيجابي مباشــر على التنمية المستدامة لدولة اإلمارات من 
خالل ضمان مشــاركة المرأة الكاملة والفعالة في القيادة 
واتخاذ القرارات على أعلى المســتويات الحكومية. ويعتبر 
المجلــس الوطني االتحادي نموذجــاً إيجابياً للتوازن بين 
المبذولة للنهوض بالتوازن  الجنسين مما يشــجع الجهود 

بين الجنسين في القطاعين الحكومي الخاص.
وعلــى صعيد بيئة العمل، أصدر صاحب الســمو الشــيخ 
الله«، في  الدولة »حفظه  نهيان رئيــس  آل  زايد  خليفة بن 
2020 المرســوم بقانون اتحادي بتعديل بعض  أغسطس 
أحــكام قانون تنظيم عالقات العمــل، ليتم من خالله منح 
العامل /رجل – إمرأة/ في القطاع الخاص »إجازة والدية« 
مدفوعة األجر لرعاية طفله لمدة خمسة أيام عمل، تستحق 

من تاريخ والدة الطفل وحتى إكماله ستة أشهر.
ومنح المرســوم االتحادي ميزة نوعيــة للعاملين من كال 
األسري خالل  لتعزيز دورهم  الخاص  القطاع  الجنسين في 
فترة رعاية أطفالهم، ويمثل إدراج الوالد، ضمن التشــريع 
الجديد، تطوراً ُمهماً في سوق العمل اإلماراتي يؤكد توسيع 
النظر إلى الرعاية الوالدية التي كانت تنصرف عادة إلى األم 
من  عريضة  قاعدة  المرسوم  من  ويستفيد  فقط.  الموظفة 
العاملين في القطاع الخاص الذين يمثلون نسبة كبيرة من 
المقيميــن في الدولة، األمر الذي يعــزز من مكانة الدولة 
التي تقوم على االعتبارات اإلنســانية، إلى جانب أنه يدعم 
بشــكل كبير جهود الدولة في مجــال التوطين، حيث يزيد 
الوطنية  الكفاءات  إلى  بالنسبة  الخاص  القطاع  من جاذبية 

ويوفر لديهم دوافع أكبر لالنخراط فيه.

   �شفاء 82 من 

الدولة  في  والفحــص  التقصي  إجراءات  تكثيف  وســاهم 
وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف 
المستجد من  63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا  عن 

جنسيات مختلفة،
للرعايــة الصحية   وجميعهــا حاالت مســتقرة وتخضع 
 741,433 المسجلة  الحاالت  الالزمة، وبذلك يبلغ مجموع 
حالــة.    كما أعلنت وزارة الصحــة و وقاية المجتمع عدم 
تسجيل أي حالة وفاة في األربع والعشرين ساعة الماضية، 

2,144 حالة. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 
82 حالة جديدة لمصابين  الوزارة عن شــفاء  أعلنت     كما 
بفيروس كورونا المســتجد »كوفيد - 19« وتعافيها التام 
من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية الالزمة منذ 
دخولها المستشــفى، وبذلك يكون مجموع حاالت الشفاء 

736,163 حالة.

ترحيب عربي باإتفاق 

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية 
وصلت نسخة منه إلى وكالة األنباء األلمانية )د.ب .أ(.

وقــال البيان أن مصر تشــيد فــي هذا اإلطــار بالحكمة 
والمسؤولية التي تحلت بها األطراف السودانية في التوصل 
إلــى توافق حول إنجاح الفترة االنتقالية بما يخدم مصالح 

السودان العليا.
كما تعرب مصر عن أملها في أن يمثل االتفاق خطوة نحو 
تحقيق االســتقرار المستدام في الســودان بما يفتح آفاق 

التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.
إطالق  يتضمن  سياســيا  اتفاقا  وقعا  وحمدوك  كاالبرهان 
سراح جميع المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه.

ونص االتفاق على العمل على بناء جيش موحد، وأن يكون 
»مجلس السيادة هو المشرف على الفترة االنتقالية ... دون 

التنفيذي«. التدخل المباشرة في العمل 
25 تشــرين أول/أكتوبر الماضي  كان البرهــان أعلن في 
فرض حالة الطوارئ في الســودان وحل مجلسي السيادة 
والوزراء، وأعقب هذا توترات واسعة والكثير من محاوالت 

الديمقراطي. الوساطة الستعادة مسار االنتقال 
ورحبت الســعودية يــوم األحد بما توصلــت إليه أطراف 

المرحلة االنتقالية في السودان .
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها يوم االحد 
المرحلة  أطــراف  إليه  بما توصلت  المملكة  ترحيــب  عن« 
االنتقالية في الســودان الشــقيقة من اتفــاق حول مهام 
االنتقالية وصوالً  المؤسسات  المقبلة واســتعادة  المرحلة 
إلــى االنتخابات فــي موعدها المحدد، وتشــكيل حكومة 
كفــاءات لدفع العمليــة االنتقالية لألمام، واإلســهام في 
يحافظ  وبما  الشقيق،  الســوداني  الشعب  تطلعات  تحقيق 
على المكتسبات السياسية واالقتصادية المتحققة، ويحمي 

وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية«.
وأكدت الوزارة » على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم 
لكل ما من شــأنه تحقيق السالم وصون األمن واالستقرار 

والنماء في جمهورية السودان الشقيقة«.
فعالية »3 اأيام 

والتــي تقدم تقديم منتجات ألشــهر العالمــات التجارية 
األذواق وبأســعار  تلبي مختلف  التي  المحليــة واإلقليمية 
مخفضة بنسبة تصل إلى 90 بالمائة على مدار 72 ساعة.

 وقــال أحمــد الخاجة المديــر التنفيذي لمؤسســة دبي 
للمهرجانــات والتجزئة إن فعالية »3 أيام من التخفيضات 
الفعاليــات على قائمة تقويم دبي  أبرز  الكبرى«تعد إحدى 
العروض  وتقدم مجموعــة من  التجزئة  لقطاع  الســنوي 

الترويجيــة الهائلــة، وفرص الفــوز بجوائــز قيمة، إلى 
جانــب الفعاليات واألنشــطة الرائعة المناســبة للعائالت 

والمتسوقين.
وأضاف: »تســاهم الفعالية في تنشيط قطاع التجزئة في 
دبي.. و نفخر بالتعاون مع شــركائنا في القطاعين العام 
المتميزة  الفعالية  هــذه  من  جديدة  دورة  لتقديم  والخاص 

لجميع سكان وزوار دبي«.
هذه  في  المشاركة  والمتاجر  التسوق  مراكز  جميع  وتلتزم 
والتجزئة  للمهرجانات  دبي  مؤسسة  تنظمها  التي  الفعالية 
الوقائية لمنع  الصحة والســالمة واإلجراءات  بإرشــادات 
الكمامات  ارتداء  ذلك  بما في  انتشار فيروس »كوفيد19-« 

والتباعد االجتماعي.

الأدوية المغ�شو�شة 

يشــارك في المؤتمر 10 منظمات دوليــة وهيئات غربية 
الدوائي من  الغــش  وعربيــة وخليجية معنيــة بمكافحة 
العالمية ومنظمات  الصحة  المتحدة ومنظمــة  األمم  بينها 
الدواء،  تزييف  ومكافحــة  الدواء  صناعــة  في  متخصصة 
وخبــراء من مختلــف دول العالم.. ويبحث المشــاركون 
تنامي ظاهرة تصنيع األدوية المقلدة، وبيعها عبر المواقع 

اإللكترونية حول العالم.
تحــدث في المؤتمر متخصصون مــن هيئة الدواء والغذاء 
 ،/MHRA/ و الهيئة البريطانية للدواء /FDA/ األمريكية
والهيئة األوربية للدواء، واألمم المتحدة، ومنظمة الجمارك 

العالمية، ومجلس أوروبا لمكافحة الجريمة اإللكترونية.
وأكد ســعادة الدكتور أمين حســين األميري وكيل الوزارة 
المساعد لقطاع التنظيم الصحي بالوزارة رئيس المؤتمر أن 
الدواء عناية  الرشيدة بدولة اإلمارات تولي قطاع  الحكومة 
المختصة  الجهات  اهتماما كبيرا من قبل  خاصة وأن هناك 

بمختلف المؤسسات الصحية بالدولة.
العالمية  أنه حســب إحصاءات لمنظمة الصحة  إلى  وأشار 
فــإن %1 من األدوية بالعالم المتقــدم مزيفة بينما تصل 
النســبة إلى %10 في بعض الدول األفريقية و دول شرق 
آسيا.. فيما تصل نســبة األدوية المغشوشة والمزيفة إلى 
النامية.بينما  الــدول  بعض  في  األدوية  حجــم  من   33%
العالم مليون حالة وفاة ســنويا بسبب استخدام  يســجل 

األدوية المغشوشة.
ولفــت إلى أن %50 من األدوية التــي تباع عبر اإلنترنت 
مزيفة موضحا أن عمليات التزييف تســتهدف األدویة ذات 
القیمة العالیة، أو ذات معدل االستھالك المرتفع، واألدویة 

الرائجة والمطلوبة.

»الثقافة وال�شياحة« تدعو م�شغلي بيوت 
العطالت اإلى ت�شجيل وحداتهم على 

النظام الإلكتروني الجديد
م�ساركة خبراء من مبادلة للرعاية ال�سحية في موؤتمر 

الإمارات لل�سمنة
اأبوظبي ـ وام:

نظم خرباء مركز »إمربيال كوليدج لندن« 
للســكري ومستشــفى »هيلث بوينت« 
للســمنة  اإلمارات  الثالثة ملؤتمر  الدورة 
افراضياً والتــي تواصلت فعالياتها ملدة 
ثالثة أيام يف الفرة بني 18 و20 نوفمرب 

الحايل.
معتمداً  ســنوياً  حدثاً  املؤتمر  ويشــكل 
العامة  للصحة  أبوظبــي  مركز  قبل  من 
للســمنة  العاملي  االتحاد  بدعم  ويحظى 
وحضور العديد من املتخصصني العاملني 
يف املجــال الطبي بمــا يف ذلك املمرضني 

والصيادلة واألطباء.
وشهد املؤتمر الذي عقد تحت شعار » يف 
وكوفيد19-«  السمنة  وباءين:  مواجهة 
ويلدينغ  جون  الربوفيســور  مشــاركة 
والخبري  للســمنة  العاملي  االتحاد  رئيس 
العاملي الربوفيسور كارل لو رو من دبلن 
بأيرلندا إىل جانب قيادات يف قطاع الرعاية 
العربية  اإلمــارات  دولة  مــن  الصحية 
الخليجي.  التعاون  مجلس  ودول  املتحدة 
ويســلط املؤتمر هذا العــام الضوء عىل 
مرض  يرفضــه  الذي  التحــدي  أعبــاء 
الكامنة  واألسباب  ومضاعفاته  السمنة 
وراء تزايــد أعــداد املصابني بالســمنة 
يف  بما  معالجتها  وطرق  املشكلة  وحجم 
واألنظمة  التكنولوجية  التطــورات  ذلك 
الغذائية املحددة وأحدث وسائل التدخالت 

الطبية والجراحية.
وترأســت جلســات املؤتمــر الدكتورة 
سارة ســليمان استشاري الغدد الصماء 
والســكري من مركز إمربيــال كوليدج 

الحداد  محمد  والدكتور  للســكري  لندن 
استشــاري يف جراحــة الســمنة مــن 
رئيســاً  بوينت«  »هيلــث  مستشــفى 
املنظمة كما شــارك  للجنــة  مشــاركاً 
األخصائيني  األطباء  من  العديد  شــارك 
من مبادلــة للرعاية الصحية كمتحدثني 

يف املؤتمر.
الدكتورة ســارة » بعد النجاح  وقالــت 
الدورتني  الذي حققناه خالل  االستثنائي 
الســابقتني مــن املؤتمر ســوف نركز 
مرة أخرى خالل نســخة هذا العام عىل 
الحلــول والرؤى متعددة التخصصات يف 

نجحنا  منها.وقد  والوقاية  السمنة  إدارة 
يف تصميم برنامج شامل يقدم مساهمة 
التطويــر املهنــي املســتمر  مهمــة يف 
الذين  الصحيــة  الرعايــة  ملتخصــي 
يعالجون األشخاص املصابني بالسمنة«.

مــن جانبــه أوضــح الدكتــور محمد 
أن حوايل  إىل حقيقة  بالنظــر  أنه  الحداد 
املتحدة  العربيــة  اإلمارات  ســكان  ثلث 
بالســمنة  مصابون  أنهم  عىل  يصنفون 
تســخري  نركز عىل  أن  للغاية  املهم  فمن 
مواردنــا وجهودنا إليجاد حلول جديدة 
خرباء  مع  املعرفة  وتبادل  الظاهرة  لهذه 

دوليــني حول ُســُبل الوقاية من مرض 
السمنة وإدارته.

استشــاري  ألوم  ماثيو  الدكتور  وقــال 
يف  الســكري  ومرض  الصمــاء  الغــدد 
مركــز إمربيال كوليدج لندن للســكري 
من  بالعديد  أيضــاً  ترتبط  الســمنة  أن 
لها  وبالتايل  املزمنة  الصحية  املشــكالت 
تأثري كبري عىل جودة حياة األفراد وقّدم 
عرضــاً يناقش البحث حول اســتخدام 
الحديثة ملعالجة مشــكلة زيادة  األدوية 
الوزن بعد جراحات السمنة مثل عمليات 

تكميم املعدة.

الجناح الأ�سترالي  في اإك�سبو 2020 دبي.. ي�ستعر�ض الدمج والتنوع باأ�ستراليا

اأبوظبي ـ وام:

الثقافة  دائــرة  دعــت 
أبوظبي  يف  والســياحة 
جميــع مشــغيل بيوت 
العطــالت يف اإلمارة إىل 
عىل  وحداتهم  تســجيل 
اإللكرونــي  نظامهــا 
وفقاً  وذلــك  الجديــد، 
التنظيميــة  للوائــح 

املعمول بها منذ العام املايض. ويندرج إطالق النظام 
»املتــاح عرب املوقــع االلكروني« ضمــن الخطط 
مع  العطالت  بيوت  قطاع  وتحفيز  لتنظيم  املعتمدة 
ضمان التشــغيل الناجح واآلمن ألنشــطته، تلبيًة 
للطلب املتزايد عىل بدائل الفنادق والشقق الفندقية.

العام  أبوظبي  إلمــارة  التنفيذي  املجلــس  وأصدر 
املايض قراراً باللوائح التنظيمية واملتطلبات الالزمة 
لتشــغيل بيوت العطالت يف أنحــاء اإلمارة وتركز 
باملتطلبات  االلتزام  أهميــة  تأكيد  عىل  اللوائح  هذه 
املسجلة  الوحدات  أجل تشغيل  عليها من  املنصوص 
بكفاءة واستدامة. ويمكن االطالع عىل هذه اللوائح 
ضمــن دليل شــامل يقــدم معلومــات وافية عن 

اشراطات ومعايري التشغيل.
لقطاع  التنفيذي  املدير  الشــيبة،  عيل  سعادة  وقال 
السياحة والتســويق يف دائرة الثقافة والسياحة يف 
تسجيل  إىل  العطالت  بيوت  مشغيل  ندعو   « أبوظبي 
بســهولة  الجديد  اإللكروني  النظام  عىل  وحداتهم 
ويف خطــوات ميرسة، وهو مــا يأتي عقب تطبيق 
اللوائــح التنظيمية التي تم إقرارها رســمياً العام 
املايض من أجل أمن وســالمة املجتمع«. وأضاف » 
تمنح هذه الخطوة املجتمع املحيل والزوار املزيد من 
وفق  العطالت  بيوت  قطاع  أنشــطة  بتنظيم  الثقة 
املمارسات.  أعىل معايري الشفافية والجودة وأفضل 
وتســهم هذه اللوائح أيضاً يف إتاحة باقة كبرية من 
خيارات اإلقامة يف العاصمة. ونتطلع إىل امليض قدماً 
املعنية  الرئيسيني والجهات  الرشكاء  التعاون مع  يف 
تثري  التي  املبادرات  املزيد من  لتطوير  الصلة  وذات 
تجارب مجتمعنا، مع االســتجابة الرسيعة ملعالجة 

اهتمامات كافة أفراده«.
ووفًقــا لقرار املجلس التنفيذي، تكفل هذه اللوائح 
تقديــم أفضل الخدمات للزوار عنــد اختيار أماكن 
من  ومتميزة  متنوعة  مجموعة  توفري  مع  إقامتهم 
الخيارات إىل جانب حوكمة وتنظيم النشاط التجاري 
عىل  بالحفاظ  االلتزام  من  والتأكد  العطالت،  لبيوت 

أرقى مستويات الجودة يف املجتمعات السكنية.
وخالل تطوير نظام التســجيل والرخيص، أبرمت 
دائــرة الثقافة والســياحة - أبوظبي رشاكات مع 
الجهــات الحكومية املعنية يف اإلمــارة، ومن بينها 
النقل،  و  البلديات  دائــرة  التحكم،  و  املراقبة  مركز 

الدفاع املدني و رشطة أبوظبي.

من�شة »ملتزمون يا 
وطن..المخدرات 
اآفة« على �شاطئ 

خورفكان ت�شتقطب 
اأكثر من  4 اآلآف زائر

ال�سارقة ـ وام:
اســتقطبت منصة »ملتزمــون يا وطن..

إدارة مكافحة  التي تنظمها  آفة«  املخدرات 
املخدرات برشطة الشــارقة  عىل شــاطئ 
أكثر  خورفكان وتستمر حتى يوم بعد غد 

4000 زائر . من 
مختلف  من  للزوار  التوعية  املنصة  وتقدم 
الشباب حول مخاطر  الرشائح خاصة فئة 
الفرد  الســلبية عــىل  وأثارها  املخــدرات 

واألرسة واملجتمع.

املنصــة عرضــا ملجســمات  وتضمنــت 
من  الوقاية  سبل  حول  التوعوية  الخدمات 
والتوعية  العقلية  واملؤثرات  املخدرة  املواد 
بمخاطر املخدرات والعواقب املرتبة عليها 
والتي تقف يف طريق تحقيق بيئة ســليمة 
و حياة وآمنة للمجتمع بحيث جاء تصميم 
الفرد  يختاره  الذي  للواقع  محاكيا  املنصة 
من خــالل ممرين يوضــع األول الطريق 
الــذي  يختاره املدمن مع أصدقاء الســوء 
داخليا  الهاوية فيعيش رصاعا  إىل  فيجروه 
اآلخر فيوضح  واقع  املمر  أما  نفســه  مع 

املعاىف  الســليم  للشــخص  املزهرة  الحياة 
باســتقراره وبأرسة متماسكة، ومنفعته 
للمجتمع.  وأكد املقدم ماجد العســم مدير 
الشارقة   برشطة  املخدرات  مكافحة  إدارة 
أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تبني 
الصورة الحيــة للواقع الذي يمر به الفرد 
ويكمن  املخــدرات  براثن  يف  يقــع  حينما 
الحفاظ عىل أمن  دورنا كجهات رشطيــة 
هذا املجتمع واســتقراراه وتوعية األفراد 
للمستقبل  الســوي  للطريق  وإرشــادهم 

اإليجابي 
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ال�ضارقة للفنون ُتنظم برنامج »رحلتها« �ضمن 

الن�ضخة الرابعة من »من�ضة ال�ضارقة لالأفالم«

ال�ضارقةـ  وام:

مع  بالتعاون  للفنون  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  تنظم 

متحف ا�شطنبول للفن احلديث، �شمن الن�شخة 

برنامج  لالأفالم،  ال�شارقة  من�شة  من  الرابعة 

»رحلتها« الذي يقدم 10 اأفالم ملخرجات تركيات 

والتعددية  التفكك  تعك�س  مو�شوعات  تتناول 

والتناق�س والتغري امل�شتمر يف املجتمع الن�شوي.

ي�شتمر عدة  لتعاون  بداية  الربنامج  هذا  ويعد 

�شنوات بني املوؤ�ش�شة واملتحف، ويعك�س التزام 

املوؤ�ش�شتني بتقدمي برامج لالأفالم، ودعم ال�شناعة 

ال�شينمائية والنهو�س بها على ال�شعيد الإقليمي.

وي�شتك�شف برنامج »رحلتها« الذي تقّيمه موج 

توران رئي�شة برنامج الأفالم يف متحف ا�شطنبول 

للفن احلديث التمثيالت املختلفة للذات الأنثوية، 

للمقاومة  حتفيزية  مناذج  اقرتاح  حماوًل 

الأفالم حول  هذه  ق�ش�س  تدور  اإذ  ال�شينمائية، 

تنوع الهويات وتقاطعها من خالل الرتكيز على 

ال�شخ�شيات الن�شائية التي تظهر ب�شورة موؤثرة 

ومفعمة باحلياة والعاطفة رغم و�شوح ال�شغوط 

التاريخية والثقافية عليهن.

اأفالم  ثالثة  الربنامج  عرو�س  قائمة  وتت�شمن 

روائية طويلة، هي.. »اأ�شباح« اإخراج اأزرا دنيز 

اأوكياي، الذي ي�شور ق�شايا معا�رصة مثل التحول 

احل�شار  اإىل  بالإ�شافة  الن�شاء،  وقتل  احل�رصي، 

تطغى  ب�رصي  باأ�شلوب  ا�شطنبول  يف  والتمرد 

عليه الألوان، و«�شيبل« اإخراج جاغال زجنرجي 

وغيومي جيوفانيتي، الذي يحكي ق�شة �شيبل 

البالغة 25 �شنة من عمرها وتعي�س مع اأبيها 

الرتكية  اجلبال  يف  منعزلة  قرية  يف  واأختها 

التي تطل على البحر الأ�شود، ورغم اأن �شيبل ل 

تتكلم، لكنها تتوا�شل بلغة تعتمد على ال�شفري 

تدور  فيما  القدماء،  املنطقة  �شكان  ا�شتخدمها 

اأحداث فيلم »�شيء مفيد« اإخراج بيلني اإ�شمر، 

حول لقاء غريبتني يف القطار خالل رحلة ليلية، 

وهما: ال�شاعرة واملحامية ليلى التي ت�شافر لأجل 

لقاء �شديقاتها من اأيام املدر�شة الثانوية، وكانان 

التي ت�شعى ملزاولة مهنة التمري�س.

ويقدم الربنامج اأربعة اأفالم روائية ق�شرية، هي 

زينب  اإخراج  ا�شطنبول«  يف  الكبري  »الك�شاد 

ديالن �شوَرن، والذي ي�شور كفاح �شديقتني يف 

�شبيل اإيجاد وظيفة رغم مرور فرتة طويلة على 

 »21xoxo#»و اجلامعة،  من  تخرجهما 

اإخراج اإميجي اأوزبيلجي و�شينه اأوزبيلجي الذي 

يتناول حياة فتاة يف الـ21 من عمرها يف عامل 

رقمي مواٍز مع ت�شليط ال�شوء على ثقافة املو�شة 

احلديثة واملواقف املرتبطة باحلياة الفرتا�شية، 

و«اأختي« اإخراج بورجو اأيكار، الذي تدور اأحداثه 

الثمانينيات،  خالل  حار  ا�شطنبويل  �شيف  يف 

حيث ت�شكن األيف »10 �شنوات« واأختها الكربى 

لكنهما  نف�شه،  املنزل  يف  �شنة«   13« عي�شه 

تعي�شان حياة خمتلفة متامًا. ت�شاهد األيف اأختها 

باإعجاب بينما تبدو عي�شه �شارحة بخيالها بعيداً 

�شاحرة«  فيلم »ثالثية  اأما  يف عامل خمتلف، 

بني  فيجمع  اأوزت�شليك  اأوزغون  جيالن  اإخراج 

الرعب والكوميديا ال�شوداء من خالل ق�شة فتاة 

تبلغ من العمر 14 عامًا تتوا�شل مع عنكبوت يف 

قبو مظلم دون معرفة بالزمان واملكان.

وت�شمل العرو�س اأي�شًا ثالثة اأفالم وثائقية هي: 

»جميلة �زسغني« اإخراج اأيلني كوريل ورا�شيل 

مي�شريي، و«اأمينة« اإخراج كيفيلجم اأكاي، و«بلد 

تقدم  اإذ  بهار دميرييل،  �شريين  اإخراج  الن�شاء« 

هذه الأفالم ق�ش�شًا عن احلب والبحث عن معنى 

املهاجرون  يواجهها  التي  والتحديات  الوطن، 

خارج اأوطانهم الأ�شلية. وبالتزامن مع برنامج 

تقام جل�شة حوارية حتت  عرو�س »رحلتها«، 

عنوان »ال�شينما الرتكية املعا�رصة عرب عد�شة 

�شينمائيات  خمرجات  اأربع  جتمع  ن�شائية« 

ال�شينمائي  �شنعن موجات جديدة يف امل�شهد 

بهار  �شريين  اأكاي،  كيفيلجيم  هن:  الرتكي، 

دميرييل، بيلني اإ�شمر، اآزرا دنيز اوكياي، و�شاغال 

زجنرجي، حيث يطرحن اأ�شئلة حول كيفية تقدمي 

حياة الن�شاء وكفاحهن واأحالمهن وانت�شاراتهن 

على ال�شا�شة الكبرية؟ وما هي م�شاراتهن الفريدة 

كمخرجات اإىل الظهور والنجاح ال�شينمائي؟.
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خالل التوقيع على مذكرة التفاهم

متابعات

انطالق الموؤتمر الإماراتي الألماني الثامن للطب وطب الأ�ضنان بجامعة ال�ضارقة

اأكاديمية اأبوظبي الحكومية وجمعية الإمارات للمحا�ضبين والمدققين توقعان مذكرة تفاهم

»مزاد ليوا للتمور« يختتم فعاليات محطته الثانية في مجل�س البطين باأبوظبي

مهرجان الظفرة يعلن عن بدء الت�ضجيل للم�ضاركة في اأ�ضواط مزاينة رزين »اجتماعية ال�ضارقة« تعزز الرعاية والحماية والتاأهيل لالأطفال
اأبوظبيـ  الوحدة:

 ،15 بدورته  الظفرة  مهرجان  اأعلن 

للم�شاركة  الت�شجيل  باب  فتح  عن 

اليوم  من  ابتداًء  رزين،  مزاينة  يف 

التطبيق  عرب  نوفمرب   21 الثنني 

الذكي للمهرجان اأو من خالل مكتب 

الت�شجيل يف موقع.

املهرجانات  اإدارة  جلنة  واأو�شحت 

والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي، 

الفئات  ح�شب  �شيبداأ  الت�شجيل  اأن 

العمرية  لالإبل املحليات واملجاهيم 

واملو�شحة  الأ�شايل،  واملهجنات 

عرب ح�شابات »تراثنا« على مواقع 

التوا�شل الجتماعي التابعة للجنة، 

وعرب تطبيق مهرجان الظفرة املتوفر 

يف متجري اأبل وجوجل بالي.

ا�شتخراج  �رصوط  اللجنة  وبينت 

يف   تتمثل  والتي  امل�شارك  بطاقة 

الهوية،   اأو  ال�شفر  جواز  عن  �شورة 

�شورة �شخ�شية عدد )2(،  اإقرار وتعهد 

باللتزام ب�رصوط امل�شابقة، اأن ل يقل 

عمر امل�شارك عن 21 �شنة،  ح�شور 

امل�شارك �شخ�شًيا ل�شتخراج البطاقة، 

حيث ل يحق ملن ل يحمل بطاقة 

م�شارك امل�شاركة يف املزاينة.

املهرجانات  اإدارة  وتوا�شل   جلنة 

والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي 

ا�شتعداداتها املكثفة لنطالق مزاينة 

يقام  الذي  الظفرة  مبهرجان  رزين 

ال�شيخ  ال�شمو  رعاية �شاحب  حتت 

نهيان، ويل عهد  اآل  زايد  بن  حممد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة، يف دورته اخلام�شة ع�رصة، 

بالتزامن مع الحتفاء بعام اخلم�شني، 

يف الفرتة من 25 نوفمرب و لغاية 2 

دي�شمرب املقبل، �شمن مو�شم مزاينات 

الإبل باإمارة اأبوظبي.

 75 تنظيم  رزين  مزاينة  و�شت�شهد 

واملجاهيم  املحليات  لالإبل  �شوطًا 

واملهجنات الأ�شايل �شمن 6 فئات 

عمرية )مفاريد، حقايق، لقايا، اإيذاع، 

ثنايا، حول(، وقد خ�ش�س لها 705 

 11 تبلغ  اإجمالية  بقيمة  جوائز 

مليون و415 األف درهم اإمارتي.

ال�ضارقةـ  وام:

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 

املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة 

»املوؤمتر  فعاليات:  ال�شارقة  بجامعة  انطلقت 

الإماراتي الأملاين الثامن للطب و طب الأ�شنان 

»، الذي ي�شتمر يومني ، حيث تعقد فعاليات 

والعلوم  الطبية  الكليات  مبجمع  الأول  اليوم 

ال�شحية مبقر اجلامعة الرئي�س بال�شارقة، اأما 

فعاليات اليوم الثاين ف�شتعقد يف فرع اجلامعة 

مبدينة خورفكان.

ال�شارقة  هيئة  مع  بالتعاون  املوؤمتر  ياأتي 

وال�شياحي  التجاري  الإمناء  وهيئة  ال�شحية، 

بال�شارقة، وجمعية الإمارات لالأورام، وجامعة 

لوبيك الأملانية، وجامعة هامبورج الأملانية.

مدير  النعيمي،  جمول  حميد  الدكتور  رفع  و 

جامعة ال�شارقة رئي�س اللجنة العليا للموؤمتر يف 

كلمته الفتتاحية اأ�شمى اآيات ال�شكر والمتنان 

اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 

حممد القا�شمي على رعايته فعاليات املوؤمتر.

املوؤمتر  اإجنازات  اأهم  اأن  اإىل  النعيمي  ولفت 

خالل ال�شنوات املا�شية اإطالق برنامج الدكتوراه 

املزدوج بني جامعة ال�شارقة وجامعة لوبيك 

الأملانية، والذي جنح بالفعل يف تخريج عدد 

من الأطباء بدرجة علمية مزدوجة خالل العامني 

املا�شيني ول يزال م�شتمرا وب�شكل جيد للعام 

احلايل..م�شريا اإىل اأهمية ان�شمام عدد من الأطباء 

هامبورغ  جامعة  م�شت�شفيات  من  املتميزين 

كاأ�شاتذة م�شاعدين يف جامعة ال�شارقة من خالل 

برنامج م�شرتك لتبادل اأع�شاء الهيئة التدري�شية 

من اأجل النهو�س بالبحوث ال�رصيرية، ونتطلع 

اإىل موا�شلة التعاون وال�رصاكة مع جامعة لوبيك 

يف جمال البحوث العلمية امل�شرتكة كاأولوية 

للطرفني.

واأ�شار الدكتور النعيمي اإىل اأن جامعة ال�شارقة 

تبنت ا�شرتاتيجيات جديدة وفريدة من نوعها 

يف التدري�س وتنفيذ البحوث العلمية املبتكرة 

بف�شل  متميزة  جمتمعية  خدمات  وتقدمي 

جممعها للكليات الطبية والعلوم ال�شحية الذي 

اأن�شاأه �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، ويحظى 

باهتمام دويل بف�شل م�شت�شفياته وخمترباته 

الطبية ومراكز اأبحاثه، ويعترب هذا املجمع هو 

اخلليج  منطقة  يف  نوعه  من  والأحدث  الأكرب 

العربي، مما اأهل اجلامعة ح�شب ت�شنيف تاميز 

على  متقدمة  مراكز  لتتبواأ  العايل  للتعليم 

الطب  جمال  يف  والدويل  املحلي  امل�شتويني 

وطب الأ�شنان والعلوم ال�شحية.

ومن جانبه اأو�شح الدكتور قتيبة حميد، نائب 

مدير جامعة ال�شارقة للكليات الطبية والعلوم 

اللجنة  رئي�س  الطب،  كلية  وعميد  ال�شحية، 

من  مزيج  هو  املوؤمتر  اأن  للموؤمتر  العلمية 

املحا�رصات وور�س العمل التفاعلية والتي تتم 

ب�شكل ح�شوري وافرتا�شي معا لإعطاء الفر�س 

لالطالع  واملعنيني  الأ�شخا�س  من  اأكرب  لعدد 

على اأحدث الأبحاث ال�رصيرية والعلوم الطبية 

الأ�شا�شية.

ي�شم  العام  لهذا  املوؤمتر  برنامج  اأن  واأ�شاف 

الأ�شا�شية والطب  العلوم  ثالثة م�شارات وهي: 

ال�رصيري وطب الأ�شنان ، مب�شاركة 47 متحدثا 

متميًزا من اأملانيا والدولة حول اأبحاث ال�رصطان 

وطب الأ�شنان واأمرا�س القلب واأحدث الأبحاث 

عن اآلية عمل والتعامل مع فريو�س كوفيد 19، 

ويف اليوم الثاين ي�شت�شيف فرع اجلامعة يف 

خورفكان فعاليات املوؤمتر لعدد من ور�س العمل 

لطلبة  الفر�شة  لإتاحة  التفاعلية  واجلل�شات 

الدرا�شات العليا ملناق�شة م�شاريعهم البحثية.

الدكتورة غابريال غل�شون - كيزباك،  اأكدت  و 

�شرتيت،  تيم  والدكتور  لوبيك  جامعة  رئي�س 

البطن  وجراحة  العامة  اجلراحة  ق�شم  رئي�س 

وال�شدر ، م�شت�شفى رينبك �شينت اأدولف �شتفت 

فعاليات  ح�شور  اأهمية  هامبورغ،  بجامعة 

العام  توقف  اأن  بعد  احلايل  للعام  املوؤمتر 

ـ19 . املا�شي نتيجة اجلائحة /كوفيدـ 

على  جل�شاته  خالل  من  املوؤمتر  وي�شتعر�س 

مدى اليومني اأحدث واأهم الق�شايا يف املجالت 

الطبية وال�شحية واأحدث املمار�شات والتقنيات 

يف  املتطورة  العالجية  والأ�شاليب  والأجهزة 

ي�شت�شيف  حيث  الأ�شنان،  وطب  الطب  جمال 

متحدثني رئي�شيني من جامعة لوبيك وجامعة 

من   47 لـ  ا�شت�شافته  جانب  اإىل   ، هامبورج 

الأ�شاتذة والأطباء وطلبة الدرا�شات العليا من 

يف  العاملني  من  �شواء  الدولة  وخارج  داخل 

اأ�شاتذة  اأو  البحثية  واملعاهد  امل�شت�شفيات 

وحما�رصات  عمل  ور�س  ليقدموا  اجلامعات 

حول الأمرا�س املعقدة ب�شبب تفاعل اجلينات 

املتعددة والعوامل البيئية.

اأبوظبيـ  الوحدة:

املن�شة  احلكومية،  اأبوظبي  اأكادميية  اأعلنت 

احلكومية الرائدة لتطوير الكفاءات الب�رصية يف 

اإمارة اأبوظبي، والتابعة لدائرة الإ�شناد احلكومي، 

عن توقيعها ملذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات 

للمحا�شبني واملدققني لتبادل اخلربات وتطوير 

برامج تدريبية م�شرتكة ملوظفي حكومة اأبوظبي  

بهدف تزويدهم باملهارات واخلربات الالزمة يف 

جمال املحا�شبة واملالية والتدقيق. 

غياث،  حممد  �شعادة  من  كل  التفاقية  ووقع 

اأبوظبي  اأكادميية  عام  مدير  باأعمال  القائم 

املهري،  عبدالعزيز  امنة  و�شعادة  احلكومية، 

املدير العام من جمعية الإمارات للمحا�شبني 

واملدققني، وذلك يف مقر الأكادميية يف اأبوظبي.

اإعداد  اإىل تعاون اجلهتني يف  وتهدف املذكرة 

جمال  يف  متخ�ش�شة  تدريبية  برامج  وتنفيذ 

املحا�شبة واملالية والتدقيق ملوظفي حكومة 

جمال  يف  اخلربات  تبادل  وتعزيز  اأبوظبي، 

املعرفة الفنية ب�شاأن اآليات التاأهيل والتدريب 

املحلية  الت�رصيعات  جمالت  يف  امل�شتمر 

واملحا�شبة واملالية والتدقيق، اإىل جانب تاأهيل 

الكفاءات احلكومية يف اأبوظبي للح�شول على 

املعتمد  الإماراتي  القانوين  املحا�شب  �شهادة 

وال�شهادات املهنية الأخرى ذات ال�شلة.

القائم  ومن جانبه، قال �شعادة حممد غياث، 

باأعمال مدير عام اأكادميية اأبوظبي احلكومية: 

الإمارات  جمعية  مع  التعاون  »ي�رصنا 

للمحا�شبني واملدققني لتعزيز تبادل اخلربات 

تدريبية  برامج  وتنفيذ  اإعداد  على  والعمل 

واملالية  املحا�شبة  جمال  يف  متخ�ش�شة 

والتدقيق ملوظفي حكومة اأبوظبي«.

واأ�شاف �شعادته: »ياأتي هذا التعاون البناء يف 

اإطار جهود الأكادميية الرامية اإىل تعزيز �رصاكاتها 

ال�شرتاتيجية مع اجلهات التعليمية والتدريبية 

املرموقة على م�شتوى الدولة والعامل لتحقيق 

تعليمية  جتربة  تقدمي  يف  املتمثلة  مهمتها 

حكومة  ملوظفي  عاملي  م�شتوى  ذات  �شاملة 

اأبوظبي ت�شهم يف �شقل مهاراتهم وخرباتهم مبا 

ميكنهم من مواكبة تطورات �شوق العمل، ويتيح 

لهم الفر�شة للم�شاهمة يف حتقيق روؤية اأبوظبي 

لبناء اقت�شاد قائم على املعرفة«.

اآمنة عبدالعزيز املهري املدير  اأ�شافت �شعادة 

العام جلمعية الإمارات للمحا�شبني واملدققني 

اأن اجلمعية حتت قيادة معايل ريا�س املبارك، 

الرئي�س الفخري تهدف  اإىل امل�شاهمة يف اإعداد 

املهنيني  املحا�شبني وتطوير قدراتهم وتاأهليهم  

ورفع م�شتوى الأداء املهني  لديهم، ف�شال عن 

بني  واملعلومات  اخلربات  تبادل  و  ت�شجيع 

العاملني يف جمال املهنة على م�شتوى الدولة  

والتعاون وامل�شاركة  مع اجلهات ذات ال�شلة  

بالدولة  ، بالإ�شافة اإىل اأن اجلمعية هي الكيان 

الوطني الوحيد يف الدولة احلا�شل على ع�شوية 

احتاد املحا�شبني الدولية )IFAC(  و اعتماد 

برامج اجلمعية لدى اجلمعية الوطنية ملجل�س 

و�رصيك   ،NASBA الدوليني  املحا�شبني 

التعليم الف�شي للجمعية القانونية للمحا�شبني 

املعتمدينـ  اململكة املتحدة ACCA   وكذلك 

تعترب اجلمعية �رصيك ا�شرتاتيجي للعديد من 

الهيئات الإحتادية والدوائر املحلية بالدولة  

كما اأعربت عن �شعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم 

مع اأكادميية اأبوظبي احلكومية لو�شع اإطار عمل 

وا�شح للتعاون بني الطرفني يف عدة مبادرات 

الكوادر  وتاأهيل  تطوير  تخدم  ا�شرتاتيجية 

الوطنية يف املهنة.

للمحا�شبني  الإمارات  جمعية  اأن  اإىل  وي�شار 

اتخذت  وقد  ربحية،  واملدققني هي هيئة غري 

مهنة  لتطوير  رئي�شية  ا�شرتاتيجية  مبادرات 

املحا�شبة والتمويل يف دولة الإمارات العربية 

 1997 العام  يف  اجلمعية  تاأ�ش�شت  املتحدة. 

مبوجب قرار احتادي بهدف رئي�شي يتمّثل يف 

بناء الكوادر الوطنية ملهنة املحا�شبة والتمويل، 

واملعايري  املمار�شات  اأف�شل  مع  يتما�شى  مبا 

العاملية املتاحة.

اأبوظبيـ  الوحدة

اختتم مزاد ليوا للتمور بدورته الرابعة، 

املهرجانات  اإدارة  جلنة  نظمته  الذي 

والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي، 

فعاليات حمطته الثانية التي اأقيمت 

يف جمل�س البطني بالتعاون مع مكتب 

�شوؤون املجال�س يف ديوان ويل العهد 

باأبوظبي.

وقال عبيد خلفان املزروعي، مدير اإدارة 

اإن  اللجنة،  يف  وامل�شاريع  التخطيط 

اللجنة ت�شعى من خالل فعاليات »مزاد 

ليوا للتمور« اإىل امل�شاهمة ب�شكل فاعل 

ال�شعبي  املوروث  على  املحافظة  يف 

والتقاليد العربية الأ�شيلة، اإىل جانب 

دعم املزارعني، لكي تظل الإمارات يف 

ال�شدارة مبختلف املجالت القت�شادية 

والثقافية والرتاثية وغريها.

واأ�شاف اأن املزاد ا�شتطاع ا�شتقطاب عدد 

الإماراتية  كبري من املهتمني بالتمور 

اقتناء  الراغبني يف  والأهايل  الفاخرة 

اإىل  التمور،  من  ال�شنوية  احتياجاتهم 

جانب ا�شتقطاب املزيد من ُمالّك مزارع 

النخيل وجتار التمور، وبالتايل و�شل 

اإىل غايته يف ن�رص الوعي بني  املزاد 

اأهمية  حول  املجتمع  فئات  خمتلف 

التي  التمور  واأنواع  النخيل،  زراعة 

كذلك  والتوعية  الإمارات،  بها  ت�شتهر 

من  التمور،  تغليف  اأ�شاليب  باأف�شل 

خالل تقدمي التمور يف املزاد يف عبوات 

املعايري  اأعلى  وفق  ومغلفة  خا�شة 

واملمار�شات، ويف ذات الوقت املحافظة 

على تراثنا الأ�شيل ونقله اإىل الأجيال 

القادمة.

املهرجانات  اإدارة  جلنة  وكانت 

والربامج الثقافية والرتاثية قد نظمت 

يومي 17 و20 نوفمرب اجلاري مزادات 

للتمور يف جمل�شي امل�رصف والبطني 

باأبوظبي، �شهدت اإقبال من الراغبني يف 

اقتناء التمور من �شكان دولة الإمارات 

وزوارها، ومب�شاركة من اأ�شحاب مزارع 

النخيل يف الدولة والذين قدموا اأجود 

الإنتاج  من  الفاخرة  التمور  اأنواع 

املحلي لعام 2021، ووفق الإجراءات 

على  للحفاظ  الحرتازية  والإر�شادات 

�شالمة اجلميع.

ال�ضارقةـ  وام:

ورعايته  بالطفل  الهتمام  رحلة  انطلقت 

1984م،  العام  منذ  ال�شارقة  اإمارة  يف 

باإجراءات  ال�شارقة  حكومة  بداأت  حيث 

تاأمني حقوق الأطفال من خالل توفري اأ�رص 

بديلة لالأطفال فاقدي الرعاية الجتماعية 

ومتابعة ا�شتخراج الأوراق الثبوتية لهم.

ويف العام 1995 تو�شعت دائرة الهتمام 

بالق�شايا الإن�شانية واملجتمعية، فتاأ�ش�شت 

دائرة اخلدمات الجتماعية لتكون الذراع 

امل�شاعد حلكومة ال�شارقة، التي تتوىل كافة 

هذه املهام املعنية اأي�شا بتقدمي خدمات 

واإمنائية  ووقائية  عالجية  اجتماعية 

واحلماية  والرعاية  ال�شمان  جمال  يف 

والتاأهيل لالأفراد والأ�رص واملجموعات من 

ذوي الظروف الجتماعية اخلا�شة ودرا�شة 

امل�شكالت الجتماعية لإيجاد احللول ودعم 

التنمية  عملية  يف  اإ�شهامًا  القرار  اتخاذ 

ال�شارقة. حيث  اإمارة  امل�شتدامة ملجتمع 

تعد رعاية الأطفال وال�شتثمار يف تنمية 

الطفولة اإحدى الأولويات التي يركز عليها 

املجتمع الماراتي ب�شكل عام يف منظومة 

القطاع الجتماعي.

وبقي على راأ�س اهتمامات الدائرة وتبنت 

والأمان  الأمن  توفري  ا�شرتاتيجيتها  عرب 

وال�شتقرار الأ�رصي واملجتمعي واملعي�شي 

واملادي، لذا من غري امل�شتغرب وجود عدة 

اإدارات خمتلفة معنية بالطفل تتبع الدائرة 

بحيث تغطي كافة احتياجاته.

ين�شجم  الطفولة،  اأو  بالطفل  والهتمام 

وراعيها  ال�شارقة  حكومة  وا�شرتاتيجية 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 

الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 

ال�شيخة  �شمو  وحرمه  ال�شارقة،  حاكم 

جواهر بنت حممد القا�شمي رئي�شة املجل�س 

الأعلى ل�شوؤون الأ�رصة، الذين عملوا على 

توفري املوؤ�ش�شات الراعية للطفولة بكامل 

مراحلها اإميانا بحقوق الطفل اأول، والرتبية 

املبنية على الأ�ش�س ال�شحيحة واملدرو�شة 

ثانيا.   

و احتفت اإدارات الطفل يف دائرة اخلدمات 

 ، العاملي«  الطفل  بـ«يوم  الجتماعية 

يجب  والتي  الطفل  بحقوق  منها  اإميانا 

عدم امل�شا�س بها اأو حرمانه منها، والعمل 

على �شمان حقوق الأطفال وفاقدي الرعاية 

الجتماعية من خالل تاأمني حقوقهم غري 

املوؤمنة واإ�شدار الأوراق الثبوتية لهم.



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة13

ـ العـدد 14901  االثنني 22 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14901 االثنني 22 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14901 االثنني 22 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14901 االثنني 22 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14901 االثنني 22 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14901 االثنني 22 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14901 االثنني 22 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14901 االثنني 22 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14901 االثنني 22 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14901 االثنني 22 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14901 االثنني 22 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14901 االثنني 22 نوفمرب 2021ـ 

ـ العـدد 14901 االثنني 22 نوفمرب 2021ـ 

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن
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 اإلغاء اعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بان / السادة : فاورد لوجيستيكس ذ.م.م - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م  

رخصة رقم : CN- 2997641  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبدالعزيز عىل أحمد عىل الحامدي )51%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد عوض احمد )25%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ديباك كالور رادهاكر يشنان فيمباال بارامبيل )24%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حمدان مبارك حمد عىل املنصوري 

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

 FORWARD LOGISTICS L.L.C. - SOLE م��ن/  ت��ج��اري  إس��م  تعديل 

الواحد  الشخص  - رشكة  ذ.م.م  لوجيستيكس  فاورد   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

ذ.م.م  إىل FORWARD LOGISTICS LL.CL.L.C  - فاورد لوجيستيكس ذ.م.م 

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

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : معهد بريليتز للغات ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1000451  قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ليىل محمد عدنان صيداين )16%( 
رشكة   - التجاري  لالستثامر  الخور  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
  Al Khor Commercial Investment - Sole ذ.م.م   الواحد  الشخص 

 Proprietorship L.L.C
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف منصور عبدالجبار عبداملحسن احمد 

الصايغ 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالجبار عبداملحسن احمد حسن 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مطعم اوسييش

رخصة رقم : CN- 4068213  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ثائر رمزي رجب ابو سياله )%100( تعديل 

الرشكاء  تعديل  العامري  احمد خميس  عبدالله  عادل  إضافة   / وكيل خدمات 

تنازل وبيع / حذف فيصل سعيد محمد القحومي الزيودي 

إىل  اوسييش  مطعم   -0SECH RESTAURANT  / من  تجاري  إسم  تعديل 

SHAWARMA PARTY RESTAURANT - مطعم شاورما باريت 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مطعم سنديب - ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1021398  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة خليفة مبارك عمر عريد املنصوري )100%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد ذو الفقار محمد عبداالول

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم عىل ابراهيم املرزوقي

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

الواحد ذ.م.م

 -   SANDWIP RESTAURANT - L.L.C من  تجاري  إسم  تعديل   

 SANDWIP RESTAURANT - SOLE إىل  ذ.م.م   - سنديب  مطعم 

PROPRIETORSHIP L.L.C مطعم سنديب - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة : مؤسسة البهجة 
رخصة رقم : CN- 1103092  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة لقامن الحكيم شارات يوسف حاجي شارث 
)49%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / جاسم راشد جاسم عبيد الظاهري من مالك إىل 
رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / جاسم راشد جاسم عبيد الظاهري من  %100 إىل 51% 
تعديل رأس املال / من 30000 إىل 150000

ذات مسؤولية محدودة  إىل رشكة  فردية  / من مؤسسة  قانوين  تعديل شكل   
 AL BAHJA مؤسسة البهجة إىل - AL BAHJA EST /تعديل إسم تجاري من

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

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مؤسسة فلوه للمقاوالت العامة 

رخصة رقم : CN- 1007435  قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل رأس املال / من NULL إىل  50000

1X1 1 إىلX1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة

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

 FLOWA GENERAL CONTRACTING من/  تجاري  اسم  تعديل   

 FLOWA اىل  العامة  للمقاوالت  فلوه  مؤسسة   ESTABLISHMENT

 GENERALCONTRACTING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فلوه للمقاوالت العامة- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مؤسسة رشوق االمال العامل التكييف 
املركزي 

رخصة رقم : CN- 1131766  قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عمري از هر ازهر محمود )100%(

 تعديل وكيل خدمات / حذف نجيب حسن محمد ابراهيم الزعايب 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ازهار محمود فضل محمود 

تعديل رأس املال / من NULL إىل 50000 
 1X1 3 إىلX1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
SHUROQ AL AMAAL CENTRAL AIR- م��ن  ت��ج��اري  إس��م  تعديل 
CONDITIONER WORKSEST - مؤسسة رشوق األمال العامل التكييف املركزي 
 SHUROQ AL AMAAL CENRAL AIR CONDITIONER WORKS - إىل 
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  - رشوق االمال ألعامل التكييف املركزي - رشكة 

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

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : دميري للديكور 
رخصة رقم : CN- 3798372  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات / حذف خالد عرفان عوض أحمد الكثريي
 تعديل رأس املال / من NULL إىل 50000 

 1X1 1 إىلX1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 DEMIR إىل  للديكور  دميري   -  DEMIR DECOR من  تجاري  إسم  تعديل 
 DECOR AND PARTITION MATERIAL TRADING - SOLE
PROPRIETORSHIP L.L.C  - دميري لتجارة مواد الديكور والقواطع - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م 
تعديل نشاط / إضافة تجارة مواد الديكور والقواطع - بالجملة )4663024( 
تعديل نشاط / حذف أعامل تنفيذ التصميم الداخيل )الديكور( )4330015( 

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

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادي��ة بخص��وص الرخص��ة 
االمارات  فيوليا  التجاري  باالسم   CN  -  1042344 رقم 
الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء  ذ.م.م  البيئة  لخدمات 

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

اإلجراءات املذكورة. 
CN -  1042344 / الرقم : د ت / ش ت

CA - 4246469  : رقم الخطاب

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : لويل اند بوبز للتجارة 

رخصة رقم : CN - 2951920 قد تقدموا إلينا بطلب : 

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

تعديل إسم تجاري من LOLLI AND POPS TRADING - لويل آند بوبز للتجارة إىل 

LOLLI AND POPS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  لويل 

اند بوبز للتجارة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل عنوان / من أبوظبي أبوظبي أبوظبي إىل أبوظبي مدينة أبوظبي الصناعية م 41 

389731 389731 املؤسسة العليا للمناطق االقتصادية املتخصصة 

تعديل نشاط / إضافة بيع الحلويات - بالتجزئة )4721015( 

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

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : كيان االبداع للمقاوالت العامة 

رخصة رقم: CN- 3813501  قد تقدموا إلينا بطلب :

 KYAN AL IBDAA GENERAL م��ن  ت��ج��اري  إس���م  ت��ع��دي��ل   

 REMONTADER كيان االبداع للمقاوالت العامة إىل - CONTRACTING

 FOR REAL ESTATE MANAGEMENT AND GENERAL

CONTRACTING - رميونتادر الدارة العقارات واملقاوالت العامة 

تعديل نشاط إضافة رشاء وبيع األرايض والعقارات )6810001( 

تعديل نشاط / إضافة خدمات تأجري العقارات وادارتها )6820001( 

تعديل نشاط / إضافة الوساطة يف بيع العقارات ورشائها )6820004( 

تعديل نشاط / إضافة خدمات تأجري وإدارة العقارات الخاصة )6820011( 

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��الن  هذا  عىل  اع��رتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 
االسم التجاري:  مطعم ذا افنيو  ، رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

عنوان الرشكة: ابوظبي، امليناء، دكان 10 ، مبنى مالك: نارص سامل سيف 
النعيمي 

  CN-1927202 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/  اكتيف دايريكتوري للتدقيق- رشكة الشخص الواحد 
ذ.م.م كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  18-11-2021  وذلك بناًء عىل قرار 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

2105036713     :
 تاريخ التعديل:   2021-11-21

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

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

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من الطرف االول:  محمد يوسف مسلم مرصي الجنسية : مرص  

 اىل الطرف الثاين:  مجاهد محمد حسني ابراهيم الجنسية: السودان 

 باالسم التجاري )رغوي لتلميع وتنظيف السيارات ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

االقتصادية بعجامن برقم ملف )70411( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن 

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

نرش هذا االعالن.

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

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من الطرف االول:  عبيد محمد عبيد عيل املهريي الجنسية: االمارات  

  اىل الطرف الثاين:  نيفيديتا غيمرياي طاهر عارف الجنسية: الهند

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) للتجميل  سبا  يوكو  )مركز  التجاري  باالسم   

االقتصادية بعجامن برقم ملف )  7457 ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن 

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

نرش هذا االعالن.

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

من الطرف االول:  حمد عبدالرحمن احمد عيل املرزوقي الجنسية: االمارات وينوب 
 AJ20191008B94109 عنه بالتوقيع السيد/ محمد عيل عبدالستار، بالوكالة رقم

 اىل الطرف الثاين:  عبدالله محمد سيف عبيد املطرويش، الجنسية: االمارات ، وينوب 
AJ20160731A86405 عنه بالتوقيع السيد / محمد عيل عبدالستار بالوكالة رقم

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة   ) الصابر  وحلويات  )مطعم  التجاري  باالسم   
االقتصادية بعجامن برقم ملف ) 41727  ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن 
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

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

وزارة العدل

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة

وزارة العدل

  الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام

 تنازل/ بيع 

اعالن بالن�سر 

 تنازل/ بيع 

اعالن بالن�سر 

 تنازل/ بيع 

اعالن بالن�سر 

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�ص 024488201  فقدان �سهادة ا�سهم

 / السيده  باسم  اسهم  فقدت شهادة 

عبد الله جاسم جابر جاسم املريخي 

القابضة  العاملية  الرشكة  من  صادرة 

الشهادة  رق��م   ) )اس��امك  ش.م.ع 

 ASMAK1719809

بعدد 1200 سهم

اىل  ارجاعها  يجدها  من  عيل  الرجاء 

الرشكة املذكورة او االتصال عىل الرقم 

0507174200 -
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الجديدة  الغيار  قطع  لتجارة  العطاء     / هي  أعاله  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن   
للسيارات /  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  
وتعيني  وتصفيتها  حلها  الرشكاء  وقرر   )52841( رقم  تحت  االقتصادية  بالتنمية  وسجلته  

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.: 1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري : العطاء لتجارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات   /  ذ.م.م 
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�إعالنات

 اإعـــــــــالن �صطب قيد 

 تعلن وزارة االقتصاد  بأن الس���ادة / رشكة دو بونت برودكتس اس 

ايه الجنسية: سويرسا ، قد تقدمت بطلب شطب قيد فرع الرشكة يف 

إمارة ديب العنوان: ديب ، جبل عيل فريزون، جافزا الشاملية، 1415 - 

FZJOB 1414  ص.ب : 33718 واملقيدة تحت رقم «576» يف سجل 

الرشكات االجنبية يف الوزارة. 

شأن  يف   2015 لسنة   )2( رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتنفيذاً   

الرشكات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( لسنة 2010م 

املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف 

املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

يتقدموا  ان  االع��رتاض  يف  الحق  أصحاب  الس���ادة  من  يرجى   

باعرتاضهم إىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل 

العنوان التال����ي: 

 وزارة االقتصاد  

إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 3625 ديب 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد 

 يف التنفيذ رقم 211 / 2021 / 589 - تنفيذ عقاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

موضوع التنفيذ: تنفيذ الحكم الصادر يف الدعوى رقم 2020/813 عقاري جزيئ ، واملعدل باالستئناف رقم 2020 - 882 

استئناف عقاري، بسداد املبلغ املنفذ به وقدره )933,445 درهم (، شامال للرسوم واملصاريف.

طالب التنفيذ: باتريك ديكالن

عنوانه:  اإلمارات إمارة ديب - شارع نخلة جمريا - فراوند دي- فيال 22

 املطلوب إعالنه :-1 عبد الرحمن أحمد عبيد صقر بن غباش صفته: منفذ ضده

 موضوع اإلعالن : قد أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )933445.00 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم  درهم ( اىل طالب التنفيذ أو خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة ستبارش االجراءات 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 0 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

- لإلطالع عىل تفاصيل الدعوى واللوائح واملذكرات وتقديم الدفاع والطلبات البد من استخدام خدمات محاكم ديب 

االلكرتونية والذكية. لالشرتاك يرجى الضغط عىل الرابط.

إعداد            فازعه محمد يحيى محمد الغزايل           تاريخ اإلعتامد         : 2021-11-14      09:20:09
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تاريخ اإلعالن 2021-11-14
رقم املهمة /  273025  / 2021 رقم اإلعالن/ 189697 / 2021   

اعالن وتكليف بالوفاء بالنرش

حماكم دبي االبتدائية



مو�سكو -وكاالت 

ناق�س الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني هاتفيا 

با�سينيان  نيكول  الأرمني  الوزراء  رئي�س  مع 

القوقاز، يف ظل  الو�سع يف جنوب  م�ستجدات 

بني  احلدود  موؤخرا  �سهدته  ع�سكري  ت�سعيد 

اأرمينيا واأذربيجان.

يف  الو�سع  با�سينيان  مع  يبحث  بوتني 

اأرمينيا  بني  ت�سعيد  ظل  يف  القوقاز  جنوب 

تعلنان ح�سيلة  واأذربيجان  واأذربيجاناأرمينيا 

ال�سحايا نتيجة ال�ستبكات الأخرية

بيان  )الكرملني( يف  الرو�سية  الرئا�سة  وذكرت 

خالل  وبا�سينيان  بوتني  اأن  الأحد  يوم  �سدر 

املكاملة »وا�سال مناق�سة الو�سع يف املنطقة 

والإجراءات التي تتخذ بغية ا�ستقراره«، وذلك 

»يف �سياق تطبيق التفاقات الثالثية )الرو�سية-

الأرمنية-الأذربيجانية( بخ�سو�س قره باغ التي 

مت اإبرامها يف 9 نوفمرب 2020 و11 يناير 2021«. 

ولفت البيان اإىل اأن رئي�س الوزراء الأرمني اأعرب 

خالل املكاملة عن امتنانه لرو�سيا ملا تبذله من 

جهود الو�ساطة لت�سوية التوترات املت�ساعد بني 

بلده واأذربيجان.

كال  قتلى من  �سقوط  ذلك على خلفية  وياأتي 

وقت  يف  اندلعت  ا�ستباكات  جراء  اجلانبني 

�سابق من ال�سهر اجلاري عند احلدود بني اأرمينيا 

واأذربيجان. وجاء هذا الت�سعيد الع�سكري بعد 

نحو عام من اجلولة الأخرية من النزاع امل�سلح 

بني اجلانبني الأرمني والأذربيجاين يف منطقة 

قره باغ املتنازع عليها.

واختتمت جولة ال�رصاع تلك بانتزاع اأذربيجان 

املدعومة من تركيا جزءا ملمو�سا من الأرا�سي 

التي كانت خا�سعة على مدى �سنني ل�سيطرة 

»جمهورية قره باغ« غري املعرتف بها دوليا 

التي  رو�سيا  ون�رص  اأرمينيا،  من  واملدعومة 

تو�سطت بني باكو ويريفان لوقف القتال قوات 

حفظ �سالم يف املنطقة املتنازع عليها.

نائب  ريابكوف  �سريغي  اأعلن  اخرى  جهة  من 

وزير اخلارجية الرو�سي، اليوم الأحد، اأن اللقاء 

بني الرئي�سني الرو�سي فالدميري بوتني والأمريكي 

جو بايدن يتطلب حت�سريا جيدا وهو ما يجري 

يف الوقت احلايل. ويف ت�رصيحات متلفزة قال 

املرتقب  اللقاء  اأجندة  اإن  الأحد  يوم  ريابكوف 

»هائلة«، م�سيفا: »لكن الت�سال يجب حت�سريه 

جيدا كي يتحقق وهذا ما نقوم به«.

املتحدة  الوليات  لدى  اأن  الدبلوما�سي  وذكر 

مطالبات عدة �سد رو�سيا، مبا يف ذلك ب�ساأن 

اأوكرانيا، م�سيفا: »يجب اأن ن�رصح لهم ماهية 

التطورات وكيفيتها وهذا ما نعتني به الآن«.

من جهته اأ�سار املتحدث با�سم الرئا�سة الرو�سية 

دميرتي بي�سكوف اإىل اأن موعد اللقاء بني بوتني 

وبايدن مل يتم حتديده بعد. وكان بي�سكوف ذكر 

اأن يجري  الرئي�سني ميكن  لقاء بني  اأن  �سابقا 

قبل نهاية هذا العام، لكنه مل ي�ستبعد عقده بعد 

حلول راأ�س ال�سنة اجلديدة.

تون�س  )د ب �أ(- 

قال وزير اخلارجية الأمريكي اأنطوين بلينكن 

تون�س  دعم  �ستوا�سل  املتحدة  الوليات  اإن 

عندما ت�سبط مواعيد الإ�سالحات ال�سيا�سية، 

بعد اإعالن التدابري ال�ستثنائية ال�سارية يف 

وفق  املا�سي،  متوز/يوليو   25 منذ  البالد 

ما نقله بيان لرئا�سة اجلمهورية التون�سية 

اليوم الأحد.

بعد  �سعيد  قي�س  التون�سي  الرئي�س  وتعهد 

اإعالنه التدابري ال�ستثنائية وتعليقه معظم 

ال�سيا�سي  النظام  باإ�سالح  الد�ستور  مواد 

يحدد  مل  لكنه  النتخابي،  والقانون 

وما  لالإ�سالحات  وا�سحة  طريق  خارطة 

الأحزاب  مع  وطنيا  حوارا  �سيطلق  كان  اإذا 

واملنظمات.

�سيطلق  اإنه  الأ�سبوع  هذا  �سعيد  وقال 

ا�ستفتاء اإلكرتونيا دون اأن يحدد م�سمونه.

بلينكن  اأن  اجلمهورية  رئا�سة  بيان  ونقل 

هذه  جتد  اأن  يف  بالده  رغبة  عن  عرب 

الإ�سالحات طريقها اإىل التج�سيد يف اأ�رصع 

الأوقات، واأعرب عن موا�سلة دعم الوليات 

املتحدة الأمريكية لتون�س وتاأييدها للدعم 

الدول  من  عدد  لدى  جتده  اأن  ميكن  الذي 

مواعيد  ُت�سبط  عندما  الدولية  واملنظمات 

اإن  �سعيد  قال  جانبه،  من  الإ�سالحات. 

جتميد  فقط  مت  بل  يعلق،  مل  »الد�ستور 

ع�سوية اأع�ساء املجل�س النيابي )الربملان( 

اإىل حني زوال اخلطر الذي ل يزال جاثما يف 

البالد«، م�سريا اإىل اأن الأو�ساع القت�سادية 

والجتماعية هي امل�سكل الأ�سا�سي الأول.

واأكد على اأنه »يتم الإعداد للمراحل القادمة، 

وعلى اأن الإرادة هي اخلروج من هذا الو�سع 

ال�ستثنائي اإىل و�سع عادي«.

 �سول  )د ب اأ(-

اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  يجري   

ال�سعب  مع  حوارا  جيه-اإن  مون 

دقيقة،   100 ملدة  الأحد  م�ساء  

حكومته  ل�سيا�سات  للرتويج 

مع  ال�سعب  مع  للتوا�سل  وكخطوة 

اقرتاب نهاية وليته.

الكورية   وذكرت وكالة »يونهاب« 

م�ساركة  اأن  لالأنباء  اجلنوبية 

تلفزيوين  برنامج  الرئي�س مون يف 

مكون من اأ�سئلة واأجوبة مع ال�سعب 

م�ساركته  من  عامني  بعد  تاأتي 

ال�سعب«  مع  »احلوار  برنامج  يف 

بتاريخ 19 ت�رصين ثان/نوفمرب عام 

.2019

الربنامج  يف  مون  ي�سارك  و�سوف   

الكورية  الذاعة  هيئة  تنظمه  الذي 

على الهواء مبا�رصة، مع نحو 300 

اأرجاء  من  اختيارهم  مت  �سخ�س 

البالد وفقا للعمر واجلن�س واملنطقة 

مبا�رصة اأو عرب الإنرتنت.  كما ي�سارك 

يف الربنامج وزراء معنيني ب�سوؤون 

احلجر ال�سحي والقت�ساد.  واأو�سح 

مون  الرئي�س  اأن  الرئا�سي  املكتب 

احلجر  مناق�سة  على  يركز  �سوف 

كورونا  بفريو�س  املرتبط  ال�سحي 

و�سبل انعا�س اقت�ساد عامة ال�سعب 

ب�سورة مكثفة، على الرغم من تركيز 

الرئي�س  بتعليقات  ال�سعب  اهتمام 

الرئا�سي عن احلزب  املر�سح  ب�ساأن 

الدميقراطي احلاكم يل جيه-ميوجن 

ومناف�سه من املعار�سة يون �سيوك 

الرئا�سية  النتخابات  يف  -يول 

املقررة يف 9 اآذار/مار�س املقبل.

�إ�سالم �أباد  )د ب �أ( -

الهواء،  اأثارت مناظرة تلفزيونية بثت على   

طالبان،  حكومة  جامعي  اأ�ستاذ  فيها  انتقد 

�سجة كبرية وانت�رصت ب�سكل كبري يف جميع 

اأنحاء اأفغان�ستان.

وقال في�س اهلل جالل، حما�رص القانون والعلوم 

ال�سيا�سية يف جامعة كابول، يف مناظرة على 

لدى  »لي�س  ال�سبت:  نيوز«   »طلوع  قناة 

النا�س خبز ياأكلونه. كيف يبدو الأمن؟ ل ميكن 

لأحد اأن يقول اأي �سيء«.

وا�ساف انه ما مل تقر طالبان اإ�سالحات فاإن 

اأفغان�ستان  من  لل�سكان  اجلماعية  الهجرة 

طالبان  با�سم  املتحدث  ورف�س   . �ست�ستمر 

حممد نعيم، الذي �سارك يف املناظرة، تعليقات 

جالل حيث قاطعه ووجه اإليه لفظ مهني.

مناظرات  يف  جالل  الربوفي�سور  و�سارك 

�سعبية يف  الأكرث  التلفزيونية  القنوات  على 

بانتقاده  معروف  وهو  ل�سنوات.  اأفغان�ستان 

بينهم  من  كان  الذين  البالد،  لقادة  ال�رصيح 

يف املا�سي الرئي�سان ال�سابقان حامد كرزاي 

واأ�رصف غني.

وعلى و�سائل التوا�سل الجتماعي، تلقى جالل 

اإ�سادة كبرية ل�سجاعته يف انتقاد طالبان علنا، 

الأفغاين«.  ال�سعب  »�سوت  عليه  واأطلق  بل 

وا�ستبدل الكثريون �سورتهم ال�سخ�سية ب�سورة 

على  قلقهم  عن  اآخرون  اأعرب  بينما  جلالل، 

�سالمته.

وتولت طالبان ال�سلطة فى افغان�ستان بعد ان 

ال�سيف.  ان�سحابها فى  الدولية  القوات  بداأت 

ويف 15 اآب/اأغ�سط�س، دخلت احلركة العا�سمة 

كابول دون قتال وحتكم منذ ذلك احلني.

لقاء بوتين - بايدن قيد �لتح�ضير و�أجندته هائلة

بوتين يبحث مع با�سينيان �لو�سع في جنوب �لقوقاز في ظل ت�سعيد بين �أرمينيا و�أذربيجان

�أنطوني بلينكن يعلن ��ستمر�ر دعم و��سنطن لتون�س 

عندما ت�سبط �أجندة �لإ�سالحات

�نتقاد�ت ��ستاذ جامعي لطالبان تحقق �نت�سار�ً و��سعاً في 

�أفغان�ستان ون�سطاء ي�سفونه بـ »�سوت �ل�سعب«

رئي�س كوريا �لجنوبية يجري حو�ر�ً مبا�سر�ً مع �ل�سعب مع �قتر�ب نهاية وليته

ع�سر�ت �لآلف يخرجون �إلى

 �ل�سو�رع في بلجيكا �حتجاجاً على 

ت�سديد تد�بير كورونا

�ل�سعودية ترحب بما تو�سلت �إليه 

�أطر�ف �لمرحلة �لنتقالية بال�سود�ن

بروك�سل )د ب �أ(-

 اأعلنت ال�رصطة البلجيكية عن خروج نحو 35 األف 

�سخ�س اإىل ال�سوارع احتجاجا على ت�سديد تدابري 

مكافحة وباء كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية »بلجا« يوم الأحد 

قولها  بروك�سل  يف  ال�رصطة  با�سم  متحدثة  عن 

ت�رصيحا  اأعطت  بروك�سل  العا�سمة  �سلطات  اإن 

باملظاهرة.

واأو�سحت املتحدثة اأنه مت حتديد م�سار للمظاهرة 

وذلك  بروك�سل  يف  الأوروبي  احلي  حتى  ميتد 

بالتعاون مع قوات اإنفاذ القانون.

لتقدمي  موؤخرا  ا�سطرارهم  املتظاهرون  وانتقد 

اأجل دخول املطاعم واأماكن  �سهادات كورونا من 

اأخرى.

ومن املنتظر اأن ت�ستمر الحتجاجات حتى وقت 

مبكر من م�ساء ام�س .

وبح�سب تقرير ل�سحيفة »لو�سوار«، فاإن ال�رصطة 

ا�ستخدمت خراطيم املياه والغاز امل�سيل للدموع 

فيما مت ر�سق قوات الأمن باألعاب نارية.

كانت اأعداد الإ�سابات اليومية بكورونا يف بلجيكا 

ارتفعت على نحو ملحوظ يف الأ�سابيع الأخرية، 

و�سجلت البالد موؤخرا اأكرث من 12 األف حالة اإ�سابة 

جديدة يف يوم واحد.

وكانت احل�سيلة اليومية لإ�سابات كورونا اجلديدة 

يف بلجيكا البالغ عدد �سكانها نحو 5ر11 مليون 

ن�سمة قد و�سلت اإىل اأكرث من 20 األف حالة يوم 

الثنني املا�سي.

يدخلون  الذين  للمر�سى  اليومي  املعدل  وو�سل 

امل�ست�سفيات للعالج من كورونا اإىل 3ر268 حالة 

يوميا يف الفرتة بني 13 و19 من ال�سهر اجلاري 

وذلك ح�سبما ذكرت »بلجا« ا�ستنادا اإىل بيانات 

 %29 بن�سبة  ارتفاعا  العدد  هذا  وميثل  ر�سمية، 

مقارنة بالأ�سبوع ال�سابق.

جديدة  اإ�سابة  و860  األفا   21 هولندا  و�سجلت 

بفريو�س كورونا خالل ال�ساعات الـ 24 املا�سية.

وفقا  جديدة،  وفاة  حالة   56 البالد  �سجلت  كما 

لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية يوم الأحد.

وبذلك ترتفع ح�سيلة الإ�سابات املوؤكدة بفريو�س 

األفا و399  اإىل مليونني و462  البالد  كورونا يف 

اإ�سابة، والوفيات اإىل 19 األفا و400 حالة.

واأظهرت بيانات جلامعة جونز هوبكنز الأمريكية 

اأنه مت اإعطاء 24 مليونا و382 األفا و465 جرعة 

من اللقاحات امل�سادة لفريو�س كورونا امل�ستجد 

يف هولندا حتى الآن.

ي�سار اإىل اأن جرعات اللقاح واأعداد ال�سكان الذين 

يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح 

الذي تعطيه الدولة، اأي ما اإذا كان من جرعة واحدة 

اأو جرعتني.

�لريا�س  )د ب �أ(- 

رحبت ال�سعودية  الأ حد مبا تو�سلت اإليه اأطراف 

املرحلة النتقالية يف ال�سودان .

واأعربت وزارة اخلارجية ال�سعودية يف بيان لها  

اإليه  تو�سلت  مبا  اململكة  ترحيب  عن«  الحد 

ال�سقيقة  ال�سودان  يف  النتقالية  املرحلة  اأطراف 

من اتفاق حول مهام املرحلة املقبلة وا�ستعادة 

املوؤ�س�سات النتقالية و�سوًل اإىل النتخابات يف 

لدفع  كفاءات  حكومة  وت�سكيل  املحدد،  موعدها 

والإ�سهام يف حتقيق  لالأمام،  النتقالية  العملية 

تطلعات ال�سعب ال�سوداين ال�سقيق، ومبا يحافظ 

على املكت�سبات ال�سيا�سية والقت�سادية املتحققة، 

املكونات  جميع  بني  ال�سف  وحدة  ويحمي 

ال�سيا�سية ال�سودانية«.

موقف  وا�ستمرار  ثبات  على   « الوزارة  واأكدت 

ال�سالم  الداعم لكل ما من �ساأنه حتقيق  اململكة 

جمهورية  يف  والنماء  وال�ستقرار  الأمن  و�سون 

ال�سودان ال�سقيقة«.

كان الربهان وحمدوك وقعا اتفاقا �سيا�سيا يت�سمن 

اإطالق �رصاح جميع املعتقلني ال�سيا�سيني ويعيد 

حمدوك ملن�سبه.

ون�س التفاق على العمل على بناء جي�س موحد، 

على  امل�رصف  هو  ال�سيادة  »جمل�س  يكون  واأن 

الفرتة النتقالية ... دون التدخل املبا�رصة يف العمل 

التنفيذي«.

اأول/اأكتوبر  ت�رصين   25 يف  اأعلن  الربهان  كان 

وحل  ال�سودان  الطوارئ يف  حالة  فر�س  املا�سي 

توترات  هذا  واأعقب  والوزراء،  ال�سيادة  جمل�سي 

وا�سعة والكثري من حماولت الو�ساطة ل�ستعادة 

م�سار النتقال الدميقراطي.

ورحبت م�رص بتوقيع التفاق ال�سيا�سي بني الفريق 

اأول ركن عبد الفتاح الربهان رئي�س جمل�س ال�سيادة 

النتقايل ال�سوداين والدكتور عبد اهلل حمدوك رئي�س 

جمل�س الوزراء النتقايل اليوم الأحد .

جاء ذلك يف بيان للمتحدث با�سم وزارة اخلارجية 

امل�رصية 

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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14 �أخبار و�إعالنات

 اسم الرشكة : ماريايل لتجارة مستحرضات التجميل ذ.م.م 
 B العنوان : مكتب ملك ون سبايس مركز االعامل استدامة

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري     1505571   رقم الرخصة  898370       

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : اس ايه ام ايه للمحاسبة والتدقيق، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  11-11-2021   تاريخ تصديق القرار :  2021-11-18 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 911 ملك ايهاب احمد عم عيل ، الخليج التجاري، هاتف   فاكس:، مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  زد زد زد كومفرت للتجارة العامة ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 43 44- ملك بلدية ديب، بر ديب، الفهيدي

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1426463 رقم الرخصة  840431        

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
ايه شارترد هاوس ملراجعة وتدقيق  اي   : املصفي  أعاله  وبتعيني  املذكورة  الرشكة  بانحالل 

الحسابات، للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :7-9-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-9-7

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 042 - 102 ملك نارص احمد سعيد محمد العويض, القرهود ، هاتف  فاكس:   ، مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة :  البوابة السهلة للوساطة العقارية ش.ذ.م.م 
العنوان :  مكتب رقم 109 ملك نارص بن عبداللطيف الرسكال، ديرة، بورسعيد  

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1024605      رقم الرخصة  607508          

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : اس ايه ام ايه للمحاسبة والتدقيق، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :    16-11-2021  تاريخ تصديق القرار :  2021-11-18   

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 911 ملك ايهاب احمد عم عيل ، الخليج التجاري، هاتف   فاكس:، مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : مركز الطب البديل  ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 3 ملك صندوق ديب للدعم املايل، الصفا الثانية

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1229273 رقم الرخصة   758754      

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : ايب محاسب قانوين، للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  11-11-2021  تاريخ تصديق القرار : 2021-11-11

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
هاتف  القرهود،  ديرة،   , درويش  عبدالكريم  يوسف  عبدالجليل  ملك   03  -  306 رقم 
4252890 04 971 فاكس:  ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي:اس ايه ام ايه للمحاسبة والتدقيق 
 العنوان:  مكتب رقم 911 ملك ايهاب احمد عم عيل ، الخليج التجاري

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

لتصفية رشكة / ماريايل لتجارة مستحرضات التجميل  ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  11-11-2021   تاريخ تصديق القرار :  2021-11-18 

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

أعاله هاتف   فاكس:  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: اي ايه شارترد هاوس ملراجعة وتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم 042 - 102 ملك نارص احمد سعيد محمد العويض  ، القرهود

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

التجاري لديها لتصفية رشكة / زد زد زد كومفرت للتجارة العامة  ش.ذ.م.م  وبتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

تاريخ القرار :7-9-2021 تاريخ تصديق القرار : 2021-9-7

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

يف العنوان أعاله هاتف   فاكس:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي:اس ايه ام ايه للمحاسبة والتدقيق 
 العنوان:  مكتب رقم 911 ملك ايهاب احمد عم عيل ، الخليج التجاري

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

التجاري لديها لتصفية رشكة / البوابة السهلة للوساطة العقارية ش. ذ.م.م  وبتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  16-11-2021   تاريخ تصديق القرار :  2021-11-18 

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

يف العنوان أعاله هاتف   فاكس:  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 

وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: ايب محاسب قانوين
 , العنوان:  مكتب رقم 306 - 03 ملك عبدالجليل يوسف عبدالكريم درويش    

ديرة، القرهود  
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
التجاري لديها لتصفية رشكة /  مركز الطب البديل    ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  11-11-2021  تاريخ تصديق القرار : 2021-11-11

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف 
العنوان أعاله  هاتف 4252890 04  971 فاكس: مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  
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  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صيدلية برايد

رخصة رقم :  CN -  2060867 قد تقدموا إلينا بطلب:

نارص  سليامن  سعيد  اضافة  وبيع/    تنازل  الرشكاء  تعديل 

حميد العامري 100%   

سعيد  محمد  عيل  حــذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالرحمن النارصي 

مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مركز 
غزالن برايد لتجميل السيدات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2922242  : 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/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
كافترييا املزدهره

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3016758   : رقم  رخصة 
بطلب:

الغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  اسبوع  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 : األصيل لتموين املواد الغذائية 

رخصة رقم : CN- 1164846  قد تقدموا إلينا بطلب :

1x1 4 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة 

 تعديل إسم تجاري من/ AL ASLI FOOD CATERING - األصيل لتموين 

املواد الغذائية إىل AL ASLI DELIVERY SERVICES - االصيل الخدمات 

التوصيل

 تعديل نشاط / إضافة خدمات توصيل الطلبات )8299010( 

وجبات  اعداد   ( الجاهزة  بالوجبات  تزويد  تعهدات  حذف   / نشاط  تعديل 

 )5629002(.)

تعديل نشاط / حذف استرياد )4610008( 

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 بان / السادة :انجل هوس ألعامل الديكور 

 رخصة رقم : CN- 2025978  قد تقدموا إلينا بطلب : 

 ANGEL HOUSE DECORATION WORKS /تعديل إسم تجاري من

  TEAM ExPRESS DELIVERY إىل  الديكور  ألعــامل  هوس  انجل   -

SERVICES - تيم اكسربيس لخدمات التوصيل 

تعديل نشاط / إضافة خدمات التوصيل الرسيع والطرود)5320009(

تعديل نشاط / حذف  أعامل تنفيذ التصميم الداخيل )الديكور( )4330015( 

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.

الســـادة/كريفن  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
كويف للمرشوبات الساخنة والباردة  

رخصة رقم : CN -  3752717 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   اضافة محمد عيل محمد 

اليبهوين الظاهري 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نرصه سامل مبارك

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    
مرجان الريف للدجاج املقيل

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1138260  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ اعيان 
املدينة سوبر ماركت

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1033650  : 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.

الحجر  مؤسسة   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

األبيض العامل البالط والرخام 

رخصة رقم : CN- 1128028  قد تقدموا إلينا بطلب : 

 AL HAJAR AL ABYADH TILES /تعديل إسم تجاري من

االبيض العامل  الحجر  مؤسسة   -  & MARBEL WORK EST

 OPERA TILES & MARBEL WORKS  البالط والرخام إىل

- اوبرا ألعامل البالط والرخام 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : وادي بستان للخرضوات والفواكه 

رخصة رقم : CN- 3678680  قد تقدموا إلينا بطلب :

  WADI BUSTAN VEGETABLES & FRUITS تعديل إسم تجاري من 

 ROCK SPORTS GARMENTS إىل والفواكه  للخرضوات  بستان  وادي   -

SHOP - روك للمالس الرياضية 

تعديل نشاط إضافة بيع املالبس الرياضية - بالتجزئة )4771107( 

تعديل نشاط / حذف بيع الفواكه والخرضوات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

 تعديل نشاط / حذف بيع التمور - بالتجزئة )4721022( 

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.

لوازيس  الســـادة/  جرين  بأن  التنمية االقتصادية    تعلن دائرة 

رخــصــة رقـــم :   للعناية بالرجال    

CN -  2138723 قد تقدموا إلينا بطلب:

رميدان  سعيد  سامل  محمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العفاري 100%    

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  حذف محمد عمران محمد ثعيلب 

العفاري

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.

كافترييا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
السهم االحمر 

رخصة رقم :  CN - 3809454 قد تقدموا إلينا بطلب:
عزل  مسلم  محمد  بينه  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املنهايل 100%     
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد مسلم عزل غرشف 

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

املطلوبة.

الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الساهر لالتصاالت

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4198227  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/ مطعم  بأن  االقتصادية  التنمية    تعلن دائرة 

ومشاوي فرش كباب

رخصة رقم :  CN - 2917587 قد تقدموا إلينا بطلب:

 إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

دائرة التنمية االقتصادية 
 إعالن 

برودند   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لتجارة املعدات 

رخصة رقم : CN- 3796080  قد تقدموا إلينا بطلب : 
رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

الشخص الواحد ذ.م.م  
 PRUDENT EQUIPMENT /تعديل إسم تجاري من
إىل  ــدات  ــع امل لــتــجــارة  ــد  ــرودن ب  -  TRADING
 PRUDENT EQUIPMENT TRADING - SOLE
لتجارة  برودند   -   PROPRIETORSHIP L.L.C

استيندارد  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لإلدارة والعقارة    

رخصة رقم : CN -  3902623 قد تقدموا إلينا بطلب:
سليامن  داود  فاضل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالحسني محمد 100%   
نارص  عيل  منصور  نارص  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  كريسنت ستيشنغ 

للخياطة الرجالية             

رخصة رقم :  CN -  2851058 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عيل سعيد سيف عبود الكعبي 

    100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فاطمة محمد عبدالرحيم كندر 

االحمد

 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/  واد 
للتصوير

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2671104  : 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/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
شارجر للمقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2817483  : 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 / السادة : العطاء لالستثامرات 

املالية ذ.م.م

 رخصة رقم: CN- 1071586  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل مدير/ إضافة أحمد صالح الدين عباس 

 ATAA FINANCIAL مـــن  تـــجـــاري  ـــم  إس ــل  ــعــدي ت

إىل  ذ.م.م  املالية  العطاء لالستثامرات   -  INVESTMENT LLC

ATAA INVESTMENT L.L.C  - العطاء لالستثامر 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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اأبوظبي-وام:
جمعة  ســلطان  تــوج " زلــزال " لعيىس 
للمحامل  ربدان  املرزوقي بطالً لـ " ســباق 
الرشاعية فئــة 22 قدماً"، الذي أقيم ضمن 
من  بتنظيم  البحري  الخمسني  عام  مهرجان 
البحرية ويســتمر  للرياضات  أبوظبي  نادي 

حتى السبت املقبل.
عىل  األول  املركــز  صاحب  البطــل  وحصل 
30 ألــف درهم، وحل ثانياً " داحس " لعبد 
وحصل  املرزوقي  محمــد  الله  عبد  الرحمن 
عىل 27 ألف درهم، فيما حل ثالثاً "مفارج" 
البحرية وحصل عىل 25  أبوظبي  ألكاديمية 

ألف درهم.
أما املركز الرابع فكان من نصيب "طوفان" 
املرزوقــي، واحتل  أحمد  إســماعيل  ألحمد 
"برق" لجابر محمــد جابر الحمادي املركز 
الخامس، فيما جاء سادساً "صاروخ" لعبد 
العزيز محمد عبد الرحمن، وسابعاً "رجام" 

ألحمد طارش عتيق القبييس.
وكان املركــز الثامن من نصيب "حشــيم" 

ألحمد يوسف ســالم الحمادي، واحتل املركز 
التاســع "الصاروخ" لســعيد محمد ســعيد 
جاء "الســاعي"  العارش  املركز  البهلويل، ويف 

ملنصور سالم بخيت الشوق.
األوىل ســعيد  الثالثة  باملراكز  الفائزين  تــوج 
وخليفة  املرىس  عام  مســؤول  املهريي  حميد 

راشد الرميثي مرشف السباقات الرتاثية.

من جهة أخرى تنطلق اليوم اإلثنني منافسات 
الرتايثلــون التي تقام ضمــن املهرجان بمقر 
العاصمــة، وتتضمن  كورنيش  عــىل  النادي 
مسابقات الجري والسباحة والكاياك لألعمار 
فوق 8 ســنوات ويشــارك فيها أكثر من 50 

العبا والعبة من مختلف الجنسيات.
كمشاركة  البحري  الخمسني  مهرجان  ويأتي 

البحرية يف  للرياضــات  أبوظبــي  نــادي  من 
ومرور  الذهبي  باليوبيــل  الدولــة  احتفاالت 
خمســني عاماً عىل التأســيس، ويشارك فيه 
مختلــف الفئــات واألعمــار يف العديــد من 
تختص  التي  ســواء تلك  الرشاعية  املسابقات 
املسابقات  وكذلك  الرتاثي  أو  الحديث  بالرشاع 

الخاصة بأصحاب الهمم.

دبي-وام:
بن محمد  أحمد  الشــيخ   استقبل سمو 
اللجنة  بن راشــد آل مكتــوم، رئيــس 
األحد يف دبي،  يــوم  الوطنية  األوملبيــة 
الشيخ فهد نارص صباح األحمد الصباح، 
رئيس اللجنــة األوملبية يف دولة الكويت 

الشقيقة.
مستجدات  اللقاء مناقشــة  خالل  جرى 
الشــقيقني  البلدين  يف  األوملبية  الحركة 
واســتعراض قــرارات االجتماع الـ76 
األوملبي  للمجلــس  التنفيذي  للمكتــب 
العمومية  الجمعية  واجتماع  اآلسيوي، 
الـــ40 للمجلــس األوملبي اآلســيوي، 
يومي 20  دبي خالل  يف  أُقيمــا  واللذين 

و21 نوفمرب الجاري.
وتبادل سموه أطراف الحديث مع رئيس 
الكويتية حيث شــهد  األوملبية  اللجنــة 
اللقــاء بحث إمكانيــة تفعيل مزيد من 
الــرشاكات البناءة بني الجهتني، وتعزيز 
الحركة  الثنائي، بما يخدم  التعاون  سبل 
األوملبيــة ويحقــق األهــداف والنتائج 

البلدين. املنشودة لرياضيي 
واستعرض الطرفان أبرز وأهم األحداث 
ومنها  املقبلــة  الرياضية  واملناســبات 
األلعاب  دورة  مــن  الثالثــة  النســخة 
الرياضيــة الخليجيــة التي ســتقام يف 

الفرتة  خــالل  الشــقيقة  الكويت  دولة 
من  عرش  التاســع  وحتى  التاســع  من 
إحدى  املقبــل، باعتبارها  يناير  شــهر 
املميزة  واالستحقاقات  املهمة  املحطات 

أبناء مجلس  من  الرياضيني  تجمع  التي 
التعاون لدول الخليج العربية.

وتعرف ســموه من نظريه الكويتي عىل 
الريايض  املحفــل  انطالق  اســتعدادات 

الخليجي الــذي يضم 15 رياضة فردية 
التنظيمية  الجوانــب  وكافة  وجماعية 
واإلداريــة املتخــذة إلنجــاح الحــدث 

وخروجه بالصورة املنشودة.
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اختتام دورة ال�شيخة هند للألعاب 
الريا�شية لل�شيدات

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
االثنني ٢٢ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠١

اأحمد بن محمد ي�ستقبل رئي�س اللجنة الأولمبية الكويتية
الريا�سة

دبي-وام:
أسدل الســتار عىل منافسات النسخة التاسعة 
الرياضية  الشــيخة هند لأللعــاب  من "دورة 
للسيدات"، الدورة األكرب من نوعها التي نظمها 
مجلس دبي الريايض تحت رعاية حرم صاحب 
آل مكتوم نائب  الشيخ محمد بن راشد  السمو 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
"رعاه الله" سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن 
آل مكتــوم، والتي تضمنت 6 بطوالت  جمعة 
رياضية فردية هي: البولينغ، ســباق الطريق، 
ســباق الدراجات الهوائية، الريشــة الطائرة، 

والكروسفيت، والبادل تنس.
وفــازت القيادة العامة لرشطــة دبي بجائزة 
أفضل جهة مشــاركة، حيث فازت العباتها بـ 
و 2 فضية و2 برونزية،  5 ميداليات ذهبيــة 
وســيطرن عىل ألقاب 5 بطوالت هي الريشة 
والبولينغ، والدراجات  الجري  وسباق  الطائرة 

الهوائية، والكروسفت.
ففي بطولة الريشــة الطائــرة التي أقيمت يف 
روضة  الالعبة  الريايض، فــازت  النرص  نادي 
دبي  لرشطة  العامة  القيادة  من  راشــد  سعيد 
الالعبة  تلتها  املواطنات  فئــة  يف  األول  باملركز 
دبي / الدوبي من هيئــة كهرباء ومياه  مريم 

ديــوا/ يف املركــز الثاني، فيما حلــت الالعبة 
بن راشد  البلويش من كلية محمد  مريم جميل 
الحكومية يف املركــز الثالث، ويف فئة املقيمات 
فــازت باملركــز األول الالعبة نافيش ســارة 
جينيل  لإلعالم، تلتها  دبي  مؤسسة  من  رساج 
كابولونــغ مــن هيئة دبي للصحــة يف املركز 
مياه  هيئة  من  أباليت  ميشــيل  الثاني، وحلت 

الثالث. وكهرباء دبي يف املركز 
القيادة  مــن  النعيمي  عفراء حــارب  وفازت 
العامــة لرشطة دبي باملركز األول يف ســباق 
أقيــم يف مضمار  الذي  الجــري 3 كيلومرتات 
الجــري بحديقة ممىش الورقــاء، حيث أنهت 
الســباق بزمن 14:58 دقيقة، تلتها يف املركز 
الثاني فاطمة سعيد املعمري من القيادة العامة 
لرشطة دبي بزمن 15:46 دقيقة، وحلت نادية 
عيل املعمري من هيئــة الطرق واملواصالت يف 
فئة  بزمــن 16:02 دقيقة، ويف  الثالث  املركز 
املقيمات فازت لطيفة الصاروخ من نادي دبي 
األول بزمن 11:40  باملركــز  الهمم  ألصحاب 
دقيقة، تلتها ســارة األجنف من رشكة سارة 
األجنــف للخدمات الرياضيــة يف املركز الثاني 
أماندا ميديروس  بزمن 12:07 دقيقة، وحلت 
دا ســيلفا من بلدية دبي يف املركز الثالث بزمن 

13:13 دقيقة.

دبي-وام:
 توجت مــرص بطالً لبطولة أصحاب الهمــم يف كأس العالم 
للكاراتيه التي اختتمت منافساتها مساء األحد بمجمع حمدان 
امليداليات  الريايض بدبي، وذلك بعدمــا أحتلت صدارة ترتيب 
برصيــد 8 ميداليات عبارة عــن " 3 ذهبيات وفضيتني و3 

برونزيات".
وجاءت إســبانيا يف املركز الثانــي برصيد 5 ميداليات عبارة 
عن "ذهبيتــني وفضية وبرونزيتني"، تليهــا املجر يف املركز 
الثالث برصيد ميداليتني " ذهبية وفضية " والواليات املتحدة 
الرابــع والخامس بذهبية  األمريكيــة ورومانيا يف املركزين 

واحدة لكل منهما.
وحلت فرنسا يف املركز السادس بميداليتني فضيتني، والربازيل 
ثامنة بنفس  الســابع بفضية واحــدة، وإيطاليــا  املركز  يف 
والعارش  التاســع  املركزين  يف  والربتغال  أملانيــا  الرصيد، ثم 

بميداليتني برونزيتني لكل منهما.
وشارك سعيد حارب أمني عام مجلس دبي الريايض يف تكريم 
الفائزين والفائزات يف هذه الفئة مع اللواء نارص عبد الرزاق 
الرزوقي نائب رئيس االتحاد الدويل رئيس االتحادين اآلسيوي 

واإلماراتي للكاراتيه.

»زلزال« يتوج بطاًل لـ »�سراع ربدان« .. والترايثلون 
ينطلق اليوم

مصــر تتــوج بلقــب كأس العالــم للكاراتيــه 
ألصحاب الهمم

4 منتخبات اآ�ش��يوية تحجز مقاعدها من دبي 
لمونديال الرجبي في كيب تاون

دبي-وام:
الرجال  الجنوبية يف   تأهلت منتخبات هونج كونــج وكوريا 
العالم  إىل نهائيــات كأس  الســيدات  واليابــان والصــني يف 
لســباعيات الرجبــي، واملقرر إقامتها يف مدينــة كيب تاون 
بجنــوب إفريقيا العام املقبل، ممثلني عن القارة اآلســيوية، 
وذلك بعد حجزهما لبطاقات التأهل يف التصفيات اآلســيوية 
التي اســتضافتها دبي وأقيمت منافساتها عىل مالعب مدينة 
دبي الرياضية بمشــاركة 16 منتخبا، بمعدل 8 منتخبات يف 

مسابقة الرجال ومثلهم يف السيدات.
وحجز منتخب هونج كونج لقب بطولة الرجال ملصلحته بعد 
النهائي بنتيجة 7-33 ، علماً  الجنوبيــة يف  تغلبه عىل كوريا 
أن املنتخبني كانا قد تأهال للمونديال بمجرد تأهلهما للمباراة 
النهائية، يف حني حجز منتخب اليابان لقب بطولة الســيدات 
لنفسه بتغلبه عىل نظريه الصيني 19-26، ويتأهل املنتخبان 

أيضا إىل املونديال.
ويف املقابــل أنهى منتخــب اإلمارات منافســاته يف البطولة 
محتالً املركز الخامس يف الرتتيب العام ملســابقة الرجال، بعد 
بعد  العالم، وذلك  لــكأس  مبارشة  األوىل  األربعــة  املنتخبات 
فوزه عىل منتخب سريالنكا 10-29، وقبلها كان قد فاز عىل 
املركز  للعب عىل  ليتأهل  الرتضيــة  ماليزيا 14-31 يف مراكز 
الخامــس، علماً انه كان قد فاز يف مجموعته عىل ســريالنكا 

7-29، وخرس من كل من الصني29-17 واليابان 19-27.

خورفكان يتوج بلقب كرة القدم في دورة 
كلباء للألعاب ال�شاطئية

ال�سارقة-وام:

بطولة  بلقب  خورفكان  فريق  توج 
القــدم يف دورة كلباء لأللعاب  كرة 
فريق  عــىل  فوزه  بعد  الشــاطئية 
كلباء 1-2 يف املباراة النهائية، بينما 
شــباب  فريق  الثالث  املركز  جاء يف 
إكسبو 9-1،  عىل  فوزه  بعد  األهيل 

وحل دبا الحصن باملركز األخري.
وكانت الــدورة التي اختتمت أمس 
األول قد شهدت يف يومها األخري 3 
بطــوالت يف " الجري " و" األلواح 
 " املوتوســريف   " و   " الطائــرة 

وجاءت نتائجها كالتايل :
عليها  أرشف  الجــري   1 - بطولة 
اتحــاد اإلمــارات أللعــاب القوى 
للرجال  وشملت 6 فئات : - 5 كلم 
والثاني  الخرايش  إسماعيل  األول   :
مبارك  تودا، والثالث  ماناس  محمد 

املراشدة .
- 5 كم للسيدات : األوىل شلوي تاي 
والثالثة  صــاروخ  لطيفة  والثانية 

ايفيتا ستايلوفا.
- 2.5 كلم للشــباب تحت 16 سنة 
: األول مكتوم أمني والثاني راشــد 

عبيد والثالث أدهيل جيمي.
- 2.5 كلم للفتيات تحت 16 سنة : 
ماريا  والثانية  بريس  جوليت  األوىل 

كاتارينا والثالثة أمرية أمري.
الفريــق  الرجــال : األول  - فــرق 
إســماعيل  من  املكــون  املغربــي 
تودا  مامــاس  ومحمد  الخــرايش 
فريق  العيســوي، والثاني  ونعمان 
الورقة تيــم /أ/ املكون من إبراهيم 
ونارص  أحمد  وعبداللــه  الكزرجي 
خورفكان  فريق  البستكي، والثالث 
ونادر  كومــو  بــول  من  املكــون 

إسماعيل وفهد الضنحاني.

العين يعزز �شدارته للدوري بخما�شية في 
مرمى الجزيرة

اأبوظبي-وام:

 عــزز الفريــق األول لكــرة القدم 
دوري  ملسابقة  تصدره  العني  بنادي 
الليلة  فوزه  بعــد  للمحرتفني  أدنوك 
قبــل املاضية بخمســة أهداف عىل 
الجزيرة مقابل هدف يف قمة الجولة 

العــارشة وذلك خالل املبــاراة التي 
جمعت بينهما عىل اســتاد آل نهيان 

بأبوظبي.
إىل  رصيده  الفــوز  بعد  العني  ورفع 
24 نقطــة يف املركــز األول يف حني 
توقف رصيد الجزيرة عند 16 نقطة 

يف املركز الرابع.

من�سور بن محمد يتّوج الفائز ببطولة موانئ دبي العالمية 
والجولة الأوروبية للجولف

دبي-وام:
الشــيخ منصور بن محمد   أكد ســمو 
بــن راشــد آل مكتوم، رئيــس مجلس 
اإلمــارة تواصــل  أن  الريــايض  دبــي 
متطور  ريايض  كمركز  موقعها  ترسيخ 
أثمرتها  التــي  املتقدمــة  بإمكاناتهــا 
مســرية طويلة من االستثمار يف تعزيز 
وتشــجيع  بدعم  الرياضيــة  قدراتهــا 
القيــادة الرشــيدة، وما تبــع ذلك من 
واملنشآت  التحتية  البنى  ألفضل  تأسيس 
أنواع  ملختلف  املستوى  عاملية  الرياضية 
األلعــاب الرياضية ويف مقدمتها رياضة 
الجولــف إذ أصبحــت دبــي يف مقدمة 
أبطال  التي يســعى  العاملية  الوجهــات 

ألقاب  عــىل  للتنافس  العامليــني  اللعبة 
البطــوالت املقامة عــىل أرضها، للفوز 

بجوائز أكرب البطوالت العاملية.
جاء ذلك خالل حضور سموه منافسات 
الثالثة عرشة من  للدورة  الختامي  اليوم 
»بطولة موانــئ دبي العاملية للجولف« 
إىل 9  جوائزها  مجمــوع  يصــل  والتي 
ماليني دوالر، وتتويج ســموه للفائز يف 
األوروبية  الجولة  وعموم  البطولة  هذه 
يف 23  تشــمل42 بطولة  التي  للجولف 
اسم »السباق  العالم وتحمل  دولة حول 
إىل دبي«، وتحتضن دبي ثالثة منها هي: 
أوميغا ديزرت كالســيك،  بطولــة دبي 
دبي  للجولــف، وموانئ  دبي  وبطولــة 

العاملية للغولف.



ال�شارقة-وام:

الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
الشارقة،  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
الرحمن  عبد  بن  سالم  الشيخ  شهد 
الحاكم،  سمو  مكتب  رئيس  القاسمي 
الدولي  المؤتمر  افتتاح  األحد  صباح 
مواجهة  في  "الرياضة  بعنوان  األول 
المجتمع"،  في  المعادية  السلوكيات 

وذلك في قصر الثقافة.
إدارة  مدير  عمر  الله  عبد  وألقى 
جمعيات النفع العام، كلمة وزارة تنمية 
والتقدير  الشكر  فيها  قدم  المجتمع، 
حاكم  السمو  صاحب  إلى  واالمتنان 
الستقرار  الدائم  دعمه  على  الشارقة 
ولمبادرات  المجتمع،  وتماسك  األسرة 
الحثيثة  والجهود  المستدامة  سموه 

البناءة. واألفكار االجتماعية 
المجتمع  تنمية  وزارة  أن  إلى  وأشار 
تنظمها  التي  الملتقيات  كافة  تدعم 
جمعيات النفع العام التي تقاسم الوزارة 
والتطلعات  واألهداف  الرؤية  ذات 
وتماسكاً  تالحماً  أكثر  لمجتمعات 
تحفيزها  على  وتعمل  وانسجاماً، 
حضوراً والتزاماً بتوجهات  أكثر  لتكون 
التنمية المستقبلية المستدامة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
الحزامي رئيس  ألقى عيسى هالل  بعده 
قدم  كلمة  الرياضي  الشارقة  مجلس 
القيادة  إلى  والتبريكات  التهاني  فيها 
الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني، مشيراً 
عاماً  الخمسين  خالل  اإلنجازات  أن  إلى 

الماضية هي مصدر إلهام واعتزاز.
وتناول رئيس مجلس الشارقة الرياضي 
منذ  الشارقة  إمارة  في  الرياضة  تطور 
الماضي، مؤكداً على  القرن  خمسينيات 
الدور الكبير والدعم الالمحدود لصاحب 
تطور  في  الشارقة  حاكم  السمو 
تنتشر  التي  األندية  الرياضة، وتأسيس 

في كافة مناطق إمارة الشارقة.
وقال إن مجلس الشارقة الرياضي يعمل 
على استثمار دعم صاحب السمو حاكم 
يلتزم  قيادي  جيل  صناعة  في  الشارقة 

الجماعي  والعمل  العالية،  باألخالق 
إلى  الفتاً  واإلمارة،  الوطن  لخدمة 
في  البحثية  العلمية  الملتقيات  أهمية 
الرياضي  القطاع  المساهمة في تطوير 
التي تأخذ أهميتها كمركز  الشارقة  في 
هو  ما  لكل  وبحثي  وتعليمي  علمي 

جديد في عالم االبتكار والعلم.
ميرزا  خليل  جاسم  الدكتور  واختتم 
ورئيس  االجتماعيين  جمعية  رئيس 
للمؤتمر،  االفتتاحية  الكلمات  المؤتمر، 
صاحب  إلى  والتقدير  الشكر  مقدماً 
الشارقة على دعم سموه  السمو حاكم 
الجمعية،  أنشطة  لكافة  الالمحدود 
للمؤتمر،  ودعمه  سموه  رعاية  وعلى 
الشيخ  إلى  والتقدير  الشكر  قدم  كما 
على  القاسمي  الرحمن  عبد  بن  سالم 

تشريفه لحفل االفتتاح.
إلى  االجتماعيين  جمعية  رئيس  وأشار 
أن المؤتمر ُيعقد في فترة تشهد العديد 
وأولها  االجتماعية  المناسبات  من 
الخمسين  الوطني  باليوم  االحتفاالت 

المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة 
باإلنجازات  المجتمع  فيه  يحتفل  والذي 
كافة  في  الدولة  حققتها  التي  الكبيرة 
الشارقة  حصول  بارك  كما  المجاالت، 
قبل  للطفل  صديقة  مدينة  لقب  على 
أيام، إلى جانب احتفال الجمعية بعيدها 
النفع  جمعيات  أعرق  كأحد  األربعين 

العام بالدولة.
وتناول الدكتور جاسم ميرزا المبادرات 
الكثيرة التي قدمتها جمعية االجتماعيين 
لدعم العمل اإلنساني واالجتماعي، مما 
كافة  في  الجهود  تطوير  في  يسهم 

المجاالت التي يحتاجها المجتمع.
بعدها قام الشيخ سالم بن عبد الرحمن 
بجائزة  الفائزين  بتكريم  القاسمي 
واإلنساني  االجتماعي  للعمل  اإلمارات 
من:  كل  بها  وفاز  الثانية،  دورتها  في 
الله الشيخ حمدان بن  المغفور له بإذن 
راشد آل مكتوم /رحمه الله/ بوسام رائد 
وتسلم  واإلنساني،  االجتماعي  العمل 
الجائزة ميرزا الصايغ نائب رئيس هيئة 

الفخري  والعضو  الخيرية  مكتوم  آل 
المهندس  وفاز  االجتماعيين.  لجمعية 
فتحي عفانة بوسام الشخصية الداعمة 
وفازت  واإلنساني.  االجتماعي  لعمل 
بجائزة  الخيرية  الشارقة  جمعية 
االجتماعي  للعمل  الداعمة  المؤسسة 
مكتب  رئيس  كرم  واإلنساني.كما 
فتحي  بجائزة  الفائزين  الحاكم  سمو 
عفانة للعمل االجتماعي واإلنساني في 
المغني  فاطمة  ونالت  األولى.  دورتها 
يوسف  والدكتور  المؤسسين،  وسام 
محمد شراب وسام عميد االجتماعيين، 
وسام  البياتي  رشيد  فارس  والدكتور 
محمد  وجميلة  األكاديمي،  المتطوع 
الميداني، ومحمد  المتطوع  نضر وسام 
اإليجابي،  المتطوع  وسام  محسن 
المنصة  وسام  الشباب  منصة  ونالت 
األكثر تفاعالً في جمعية االجتماعيين. 
كما تم تكريم رعاة المؤتمر، والشركاء 
الجهات  مختلف  من  والداعمين 

الحكومية.

دبي-وام:

على  الستار  األحد  مساء  اسدل   
العالم  كأس  بطولة  منافسات 
التي تقام تحت رعاية سمو  للكاراتيه، 
آل  راشد  بن  محمد  بن  منصور  الشيخ 
الرياضي،  دبي  مجلس  رئيس  مكتوم، 
حمدان  مجمع  في  دبي  وتستضيفها 
نحو  بمشاركة  الرياضي،  محمد  بن 
دولة،   117 من  والعبة  العب   1000
أصحاب  تتويج  مراسم  تجرى  حيث 
الكاتا  مسابقتي  في  االولى  المراكز 
التي  والسيدات  رجال  الكوميتيه  و 
وأروع  أقوى  ختام  مسك  ستكون 
6 أيام. المنافسات التي استمرت لمدة 

شهدت  قد  السبت  يوم  نتائج  وكانت 
مواصلة بعثة المنتخب المصري حصد 
تحديد  يوم  في  الميداليات،  من  مزيد 

أول  بعد  وذلك  البرونزية،  الميداليات 
ذهبية عربية في البطولة والتي تحقق 
عن طريق الالعبة أحالم يوسف ، والتي 
 55 بالدها ذهبية وزن مسابقة  أهدت 
أضافت  حيث  للسيدات،  كوميتيه  كجم 
البرونزية  الميدالية  الجويلي  ياسمين 
للسيدات  كوميتيه   50 وزن  في 
المغربية  على  تغليها  بعد  لبالدها، 

شيماء الحياتي.
في حين حصل المصري على الصاوى 
األولى  البرونزية  الميدالية  على 
مسابقة  في  الرجال  منافسات  في 
تغلبه  بعد  كجم   67 وزن  كوميتيه 
 ، تاديسي  مارتيال  المجر  بطل  على 
ميدالية  المصري  المنتخب  وأضاف 
مسابقة  في  جديدة  ثالثة  برونزية 
تغلبه  بعد  للسيدات  الكوميتيه  الفرق 

على فريق المنتخب البرتغالي.

المغربي عبد  المنتخب  كما حقق العب 
العالي جينا أول ميدالية برونزية لبالده 
 60 وزن  رجال  الكوميتيه  مسابقة  في 
النتائج،  باقي  أبرز  صعيد  وعلى  كجم. 
بذهبية  توريس  ماريا  اإلسبانية  فازت 
وزن  للسيدات  الكوميتيه  مسابقة 
الجورجي  حصل  حين  في  كجم،   68
مسابقة  ذهبية  على  جوجيتا  اركانيا 

84 كجم. الكوميتيه للرجال وزن 
اإلسبانية ساندرا سانشيز  كما حققت 
الكاتا للسيدات بتغلبها  ذهبية مسابقة 
بينما  اونو،  هيكارو  اليابانية  على 
الكاتا  ذهبية  ريو  كيونا  الياباني  حصد 
هوجو  اإلسباني  على  بتغلبه  للرجال 
عبد  الفريق  معالي  وحرص   . كوينترو 
العام لشرطة  القائد  المري  الله خليفة 
والفائزات  الفائزين  تتويج  على  دبي 

في مسابقة الكاتا.

للرجال  الكنعد  ل�صيد  الكبرى  الظفرة  بطولة 
والن�صاء تنطلق 2 دي�صمبر

18 يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
االثنني ٢٢ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠١

�شالم بن عبد الرحمن القا�شمي ي�شهد افتتاح موؤتمر »الريا�شة 
في مواجهة ال�شلوكيات المعادية للمجتمع«

الريا�شة

المرفأ – الظفرة-وام:
آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  رعاية  تحت   
الظفرة..  منطقة  في  الحاكم  ممثل  نهيان، 
أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
»بطولة  إطالق  عن  أبوظبي،  في  والتراثية 
والنساء«  للرجال  الكنعد  لصيد  الكبرى  الظفرة 
لتتضمن  جوائزها  عدد  وزيادة  الثانية،  بدورتها 

بطولة دلما وبطولة المغيرة.
المرفأ  مدينة  شاطئ  من  البطوالت  وتنطلق 
الكنعد  صيد  موسم  ضمن  وذلك  الظفرة  بمنطقة 
2 ديسمبر  من  الفترة  أبوظبي، خالل  إمارة  في 

2021 حتى 2 أبريل 2022.
من 2 ولغاية  الفترة  خالل  دلما  بطولة  وتنطلق 
المغيرة  بطولة  تنطلق  فيما  المقبل،  ديسمبر   5
أما   ،2022 9 يناير  6 ولغاية  من  الفترة  خالل 
الفترة من  خالل  فستقام  الكبرى  الظفرة  بطولة 

25 مارس حتى 2 أبريل 2022 .
وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط 
والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الظفرة  بأبوظبي، إن »بطولة  والتراثية  الثقافية 
والنساء« خصصت  للرجال  الكنعد  لصيد  الكبرى 
60 جائزة لمختلف البطوالت بقيمة تتجاوز الـ 2 
الرجال والنساء،  مليون درهم موزعة على فئتي 
حيث تم تخصيص 10 جوائز لفئة الرجال، و10 

جوائز لفئة النساء في كل بطولة.
ألف   460 تبلغ  دلما  بطولة  جوائز  إن  وأضاف 
المغيرة 680  بطولة  جوائز  قيمة  درهم، وتبلغ 
ألف درهم، أما بطولة الظفرة الكبرى فتبلغ قيمة 

الجوائز فيها 920 ألف درهم.
وأشار عبيد المزروعي إلى أن البطولة تهدف إلى 
الظفرة، وخلق  منطقة  وجزر  بسواحل  التعريف 
فرصة أمام الهواة لممارسة رياضة صيد السمك 
األسماك  صيد  هواية  ونشر  وتنشيط  التقليدي، 
األسماك،  صيد  هواة  بين  التنافس  روح  وإحياء 
صيد  وتنظيم  البحرية  السالمة  على  والحفاظ 
المسابقات  على  الحفاظ  جانب  إلى  الكنعد، 

التراثية التي تعبر عن تراث اإلمارات. التقليدية 

الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في ا�شت�شافة الأحداث الكبرى

منتخبنا ل�شباب الكرة ي�شارك ببطولة 
»ايرثلنك« غرب اآ�شيا

دبي-وام:

منتخبنا  بعثة  األحد  يوم  غادرت   
إلى   2003 مواليد  للشباب  الوطني 
في  للمشاركة  العراقية  أربيل  مدينة 
آسيا  غرب  التحاد  ايرثلنك  بطولة 
أمس  افتتحت  التي  للشباب  الثانية 
ديسمبر  من  األول  حتى  وتستمر 
وأربيل  البصرة  بمدينتي  المقبل 
تم  منتخبات   9 بمشاركة  وذلك   ،
حيث   ، مجموعتين  على  توزيعها 
األولى  المجموعة  في  منتخبنا  يلعب 
واألردن  سوريا  منتخبات  جانب  إلى 
ولبنان ، فيما تضم المجموعة األولى 

منتخبات العراق، وفلسطين، واليمن، 
والبحرين، والكويت.

 23 أورتيجا  فرانك  اإلسباني  واختار 
العباً للمشاركة في هذه البطولة هم 
: حامد محمد /العين/ صالح عيسى 
/الفجيرة/  فيروز  نبيل  /الظفرة/ 
 ، خيري  عبدالله   ، اليماحي  محمد 
علي محمد /الجزيرة/ حسن عبدالله 
عوض  /النصر/  السعدي  جمال   ،
منصور   ، سعيد  منصور   ، محمد 
/ فؤاد  محمد  /الوحدة/  صالح 

خميس   ، المهري  حميد  الوصل/ 
/ راشد  مرزوق  ياس/  /بني  أحمد 

كلباء/  /اتحاد  عادل  سلطان  حتا/ 

 ، خميس  خليفة   ، الله  مال  أحمد 
/ عبدالله  موسى   ، ياقوت  سيف 

شباب األهلي/ نواف جاسم ، ضاري 
فهد ، بدر إبراهيم /الشارقة/ .

ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة 
 23 يوم  األردن  منتخب  بمواجهة 
الثانية  المباراة  في  ويواجه  نوفمبر، 
مع  ويلعب   ،  25 يوم  لبنان  منتخب 
في  نوفمبر   27 يوم  سوريا  منتخب 

ختام مباريات دور المجموعات.
ووفقاً لنظام البطولة ، ُتلعب مباريات 
من  الدوري  بنظام  المجموعات  دور 
كل  أول  ويتأهل   ، واحدة  مرحلة 

النهائية . مجموعة إلى المباراة 

دبي-وام:
األحد  يوم  القدم  لكرة  اإلمارات  اتحاد  عقد 
جروب«  »سيتي  مع  مشتركاً  تنسيقياً  اجتماعاً 
عبد  محمد  بحضور  المرئي  االتصال  نظام  عبر 
الكرة،  التحاد  العام  األمين  الظاهري  هزام  الله 
لمجموعة  التنفيذي  المدير  سوريانو  وفيران 
سيتي جروب، ودون درانسفيلد الرئيس التنفيذي 
لالستراتيجية، وذلك لبحث سُبل التعاون المشترك 

الرائدة في عالم كرة القدم. مع المجموعة 

التجارب  من  االستفادة  آلية  الطرفان  وناقش 
الناحية  المجموعة من  بها  تمتاز  التي  والخبرات 
وكيفية  واإلعالمية  والتسويقية  االستراتيجية 
المحلي.  المستوى  على  التجارب  هذه  نقل 
االستراتيجية  الخطة  على  المجموعة  واطلعت 
العديد  تتضمن  التي   2038 ورؤية  الكرة  التحاد 
الوطنية  المنتخبات  تطوير  منها  المبادرات  من 
المحلية  والمسابقات  الكروية  والمواهب 

والتحكيم والتفاعل الجماهيري وغيرها.

مع  الم�شترك  التعاون  �شبل  يبحث  الكرة  اتحاد 
»�شيتي جروب«

فوز البطائح 
وحتا في دوري 
الدرجة الأولى 

لكرة القدم

راأ�س الخيمة-وام:

األسبوع  من  الثاني  اليوم  مباريات  األول  أمس  مساء  اختتمت   
ثالثة  بإقامة  القدم  لكرة  األولى  الدرجة  دوري  لمسابقة  السابع 
مباريات أسفرت المباراة األولى عن فوز نادي البطائح على نادي 

الجزيرة الحمراء بثالثة أهداف مقابل هدف.
عريض  فوز  تحقيق  من  حتا  نادي  استطاع  الثانية  المباراة  وفي 
على نادي سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف بينما سيطر التعادل 
مع  العربي  نادي  جمعت  التي  المباراة  على  أهداف  دون  السلبي 

ضيفه نادي دبا الحصن.

رئي�س التحاد الم�صري للكاراتيه:



دبي-وام:

البحرين "كي   تــوج قــارب 
الشــيخ  اتش كي 54" ملالكه 
آل خليفة  بــن حمــد  خالــد 
نارص  أحمد  النوخذة  وبقيادة 
البوســميط بطــا للشــوط 
املفتــوح يف ســباق الجولــة 
بطولة  من  والختامية  الثانية 
التجديــف  لقــوارب  دبــي 
املحليــة 30 قدما التي أقيمت 
دبي  قناة  يف  أمس  منافساتها 

املائية.
وشــهد الســباق الذي نظمه 
الدويل  دبــي  نــادي  بنجــاح 
ضمن  البحريــة  للرياضــات 
املوسم  يف  السباقات  روزنامة 
2021- البحــري  الريــايض 

قاربا   35 مشــاركة   2022
عىل متنهــا ما يزيد عن 300 
بحار ، حيث شــق املشاركون 
القناة  السباق من عمق  مسار 
اىل خط النهاية يف فيســتيفال 

سيتي .
البحرين "كي  قارب  وســجل 
أتــش كــي 54" أســمه من 
البطولة  ســجات  يف  جديــد 
يف  املدويــة  إنجازاتــه  بعــد 
بينها  ومن  األخرية  املواســم 
قوارب  بأغــىل بطوالت  فوزه 
التجديــف املحلية 30 قدما يف 
املوســم املايض ســباق كأس 
رقم  نســخته  يف  مكتــوم  ال 
24 حيــث أصبــح بانتصاره 
صدارة  يحرز  قارب  أول  أمس 
الشــوط /املفتــوح/ والــذي 
اســتحدثه نادي دبــي الدويل 
اجل  من  البحرية  للرياضــات 

تطوير املسابقة.
البحريني  القــارب  حقق  كما 
يف  األول  باملركز  الفــوز  أيضا 
التجديف  لقوارب  دبي  بطولة 
الثانية  للمرة  املحلية 30 قدما 
هذا املوسم بعد تسجيله الفوز 
باملركز األول يف الشوط الثاني 
األوىل  الجولة  منافسات  خال 
شــهر  منتصف  جــرت  التي 
ترتيب  ليتصدر  املايض  أكتوبر 
املفتوح  الشــوط  يف  القوارب 
انــه املرشــح بقوة  ويؤكــد 
لتحقيق كأس ال مكتوم للمرة 
املوعد  يف  التــوايل  عىل  الثانية 
الرابع  الجمعــة  يــوم  املقرر 
والعرشين من شــهر ديسمرب 

املقبل.
القــارب "عمان 44  وحصل 
العمانيــة  للجنــة  " التابــع 
وبقيادة  البحرية  للرياضــات 
البحري  سالم  حميد  النوخذة 
الشــوط  يف  الثاني  املركز  عىل 
القارب  غــاب  بعدما  املفتوح 
األوىل  الجولة  يف  املشاركة  عن 
اىل  الوصــول  حــاول  حيــث 

لكــن إرصار وتفوق  الصدارة 
القــارب /كي أتــش كي 54/ 
منعه  البدايــة  مــن  وتقدمه 
القارب  فيمــا حل  التقدم  من 
البحريني "فيكتوريوس 53" 
ملالكه الشــيخ نارص بن حمد 
النوخذة  وبقيــادة  خليفة  آل 
عبدالله خليفة الحدي يف املركز 

الثالث.
الســباق  نهايــة  وعقــب 
الثانية  الجولــة  ومنافســات 
لقــوارب  دبي  بطولــة  مــن 
التجديف املحلية 30 قدما قام 
املدير  حــارب  عبدالله  محمد 
الدويل  دبي  لنــادي  التنفيذي 
للرياضــات البحريــة يرافقه 
العقيد الدكتور حســن سهيل 
الســويدي مدير مركز رشطة 
أصحــاب  بتكريــم  املوانــئ 
املراكز الثاثة األوىل يف الشوط 
اللجنة  أرجأت  فيمــا  املفتوح 
املنظمة تتويج أصحاب املراكز 
األول  الشوط  يف  األوىل  الثاثة 
االعرتاضات  يف  الفصــل  لحني 

املقدمة من املشاركني.

دبي-وام:

 توج الشــيخ سعيد بن مكتوم 
بن راشد آل مكتوم بطا لرماية 
األبراج " االسكيت  األطباق من 
اإلمــارات  بطولــة  ضمــن   "
االتحاد  نشاط  باكورة  الشاملة 
من  التعايف  بعد  الجديد  للموسم 

جائحة " كوفيد - 19" .
وفاز الشــيخ سعيد بن مكتوم 
وكأس  وذهبية  األول  باملركــز 
الختام  مســك  لتكون  البطولة 
بعد منافســة قوية ومثرية بني 
ثاثي منتخبنا الوطني الشــيخ 
طبقا«   57« مكتوم  بن  سعيد 
ومحمد حسن الذي حل وصيفا 
»54 طبقــا« وقدم أداء مميزا 
فيما  الفضية  امليداليــة  ونــال 
حل ســيف بن فطيس يف املركز 
الثالــث »44 طبقــا« ونــال 
امليداليــة الربونزية وتبعهما يف 
بن  مصبح  عبيد  الرابــع  املركز 
ضاوي العائــد بعد غياب بقوة 
البلويش  رشيد  ثم  »25طبقا« 
خامســا برصيد /22 طبقا/ ثم 
بن  أحمد  ســالم  الواعد  الرامي 

حم سادسا .
وعقب الختام قام عبد الله سالم 
الزعابي وســعيد  يعقــوب  بن 
بــن محمد القاســمي ومبارك 
يف  الفائزين  بتتويــج  العرياني 
الذين  الحكان  وتكريم  البطولة 

أداروا املنافسات.
وأعرب الشيخ سعيد بن مكتوم 

بن راشد آل مكتوم عن سعادته 
فائز  الكل  إن  بالفوز .. وقــال 
ذاته  النشــاط يف حد  ألن عودة 
وأن  ســيما  للجميع  مكســب 
منتخبنــا مقبل عىل مشــاركة 
مهمة وهي دورة ألعاب الخليج 
بداية  الكويت  يف  إقامتها  املزمع 
العــام املقبــل .. وهنــأ اتحاد 
كما  التنظيم  نجاح  عىل  الرماية 

هنأ الفائزين والفائزات .
اإلمارات  بطل  أشاد  ناحيته  من 
بن  سالم  الواعد  بالرامي  املتوج 
طيبة  خامة  أنــه  حم .. مؤكدا 
رافدا  ليصبــح  صقلها  يمكــن 
رشيطة  الوطني  للمنتخب  جيدا 

التدريب . أن يواظب عىل 
من جانبه وجه عبد الله ســالم 
األمني  الزعابــي  يعقــوب  بن 
العام لاتحاد الشــكر والتهنئة 
مكتوم  بن  ســعيد  الشــيخ  إىل 
بــن راشــد آل مكتــوم عــىل 
موصول  والشــكر  مشــاركته 
إىل الشــيخ جمعــه بــن دملوك 
فزاع  فريق  رئيــس  مكتوم  آل 
بن  محمد  والشــيخ  للرمايــة 
دملوك آل مكتوم اللذين شــاركا 
الرتاب .. موجها  يف منافســات 
العني  نــادي  أرسة  إىل  الشــكر 
للفروســية والرماية والجولف 
مهنئا  البطولة  احتضنــت  التي 

الفائزين .
وأشــار الزعابي إىل أن البطولة 
املقبلة " بطولة اليوم الوطني" 
من 3 - 5  الفرتة  خال  ستقام 

ديسمرب املقبل يف نادي العني .
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انطالقة قوية ل�سل�سلة �سباقات يا�س 
على الم�سار الجديد للحلبة

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
االثنني ٢٢ نوفمرب ٢٠٢١ ــ العدد ١٤٩٠١ الريا�سة

�س��عيد اآل مكتوم يفوز بذهبية رماية الأطباق 
في بطولة الإمارات ال�ساملة

"كي ات���ش كي 54" يت�سدر ال�س��وط المفتوح في 
بطولة دبي لقوارب التجديف

دبي-الوحدة:

خلف  االعمــال  رجل  أعلــن 
الحبتــور رئيــس مجموعة 
تسعى  املجموعة  ان  الحبتور 
اســتضافة هذه  من خــال 
بشــكل  التأثري  اىل  البطوالت 
االنســان  صحة  عىل  مبارش 
يف  اإليجابية  الطاقة  وتمنحه 

العمل والحياة معا .
ان وســائل  الحبتور  وقــال 
ال24  االعام ساهمت خال 
سنة املاضية اىل دعم البطولة 
وانجاحها بشهادة االتحادين 

االماراتي والدويل .
الصحفي  املؤتمر  يف  جاء هذا 
الــذي عقدته اللجنة املنظمة 
الدولية  الحبتــور  لبطولــة 
بفندق  السيدات  ال24 لتنس 
جراند  الحبتــور  ومنتجــع 
وسبا بالجمريا بحضور نارص 
املرزوقي األمني العام ألتحاد 
مندوبة  للتنــس  االمــارات 
الهندية شيتال  الدويل  االتحاد 
مديرة  بــدوي  ونــورة  ايار 
ســاندرا  واملرصية  البطولة 
ناتاليا  والروســية  ســمري 
فيخلينتسيفا والهندية انيكتا 

رينا ورجال االعام .
حــرص  الحبتــور  وأكــد 
الجموعــه بالتعــاون مــع 
والدويل  االماراتي  االتحادين 
البطولــة  اســتمرار  عــىل 
صدارة  يف  بهــا  والتحليــق 
االحــداث الرياضية يف العالم 

مضاعفة  نجاحات  وتحقيق 
الريايض  التطــور  تواكــب 
االمارات  دولة  تشهده  الذي 
اىل  منوها  املتحــدة  العربية 
اســتضافة دبــي إلكســبو 
2020 ومــا حدث من زخم 
املعرض  فرتة  خال  سياحي 

العاملي .
عما  النقاب  الحبتور  وكشف 
حققته البطولة من نجاحات 
الجائحة مؤكدا  خال فــرتة 
من  للكثري  الثقة  منحت  انها 
بالعودة  املماثلــة  االحــداث 
كما منحــت الثقة والفرصة 
النشاط  ملمارســة  لاعبات 

من جديد .
نارص  وجــه  جانبــه  مــن 
العــام  األمــني  املرزوقــي 
اىل  والعرفان  الشكر  لاتحاد 

وخص  الحبتور  مجموعــة 
بالشــكر خلف الحبتور االب 
الروحي للتنس مؤكدا حرص 
االتحاد عــىل إنجاح البطولة 
الشيخ  ســمو  تحيات  ونقل 
مكتوم  آل  مكتــوم  حــرش 
للتنس  االمارات  اتحاد  رئيس 

اىل الحضور .
البطولة  قرعة  أجريــت  وقد 
جوائزها  اجمــايل  يبلغ  التي 
100 الــف دوالر امريكي و 
 85 من  أكثر  فيها  تشــارك 
العبــة من الواعــدات االتي 
جــر  عبــور  اىل  تســعني 
العاملية والنجومية من دبي .

البطولة  قرعــة  واســفرت 
عــن وقوع املصنفــة األوىل 
زانك  شــوي  البطولة  عــىل 
رينا  انيكتــا  الهنديــة  مــع 

املصنفة  الصينيــة  وماقاة 
مع  مع  دينج  فيثــي  الثانية 
الصاعدات  الاعبــات  احدى 
اما املرصية  التصفيــات  من 
فســوف  ســمري  ســاندرا 
الثامنة  املصنفــة  مع  تلعب 
السلوفاكية بولونا هريكوج.

تنطلق  آخــر  جانــب  مــن 
الرئيسية  البطولة  منافسات 
بينما  املســائية  الفــرتة  يف 
الصباحية  الفرتة  ستخصص 
مباريــات  مــن  لانتهــاء 
عقد  ليكتمــل  التصفيــات 
البطوالت  امــا  ال32 فريق 
املحلية والتي تشهد مشاركة 
وكافة  الجنسني  من  واسعه 
املراحــل الســنية فســوف 
البطولة  هامــش  عىل  تقام 

الرئيسية بصفة يومية .

الحبتور: حري�سون على ا�ستمرار البطولة والتحليق بها 
في �سدارة الأحداث الريا�سية 

اأبوظبي-وام:

 شــهدت عطلة األسبوع بداية حماسية ملوسم 
السيارات  سباقات  رياضة  2021/2022 من 
الجولة  فعاليــات  ياس مع  عىل حلبة مــرىس 

األوىل من سلسلة سباقات ياس.
ومع انطاقة املوسم الجديد لرياضة املحركات، 
تمكن السائقون من اختبار املسار الجديد لحلبة 
موســعة  لتعديات  خضع  والذي  ياس  مرىس 
تــم االنتهاء منها تحضرًيا الســتضافة جائزة 
االتحاد للطريان الكربى للفورموال1 يف أبوظبي 
للمسار  الجديد  التصميم  لعام 2021، ويتميز 
بمنعطفات جديدة مرتفعة الرعة تقدم تحدًيا 
الســباقات  إثارة  وتزيد من  للســائقني  جديًدا 
وحماســها. واســتهلت بطولة “تايــم أتاك” 
موســم 2021/2022  منافســات  اإلمارات 
بمجموعة مشــوقة من السباقات ضد الزمن، 
حقــق فيها خالد القبييس املركز األول يف الفئة 
ياس  اجتاز مســار حلبة مرىس  أن  “إيه” بعد 
الجديد بطوله البالغ 5.28 كيلومرت خال زمن 

قدره دقيقتني و6.709 ثانية.
أما يف فئة “بي” من بطولة “تايم أتاك”، فتصدر 
املنافسني  قائمة  الفضييل  العزيز  عبد  املتسابق 
محقًقا زمًنا قــدره دقيقتني و11.776 ثانية 
فيما ســجل كل من حمد عبيــد ريكي كومرب 
أن  الفئتــني “يس ودي” بعد  يف  األرسع  الزمن 
اجتاز كل منهما مســافة الســباق خال زمن 
ودقيقتني  و13.458 ثانيــة  دقيقتــني  قدره 

و18.988 عىل الرتتيب.
فيما فرض السائق رينيه مونيش سيطرته عىل 
بطولة “إن جي كيه برو كار اإلمارات” محقًقا 
األسبوع  عطلة  جولة  ســباقي  يف  األول  املركز 
لفئة “جي تي إيه”، فيما تابع “ريكي كومرب” 
وتصدر  األســبوع  عطلة  خال  القــوي  أداءه 

قائمة األزمنة للفئة 1 يف البطولة.
كما شــهد كأس كليو منافسة قوية وسباقات 
داي  جايمي  مــن  كل  خالها  تبــادل  متقاربة 
وأليكس بوخانتســوف املركز األول يف سباقي 
أنور قائمة  أفيك  عطلة األســبوع، فيما تصدر 

.AE86 األزمنة األرسع يف بطولة

اإنجاز »ذهبي« لالإمارات في البطولة الآ�سيوية 
البارالمبية للتزلج على الثلج

 دبــي-وام:  حققــت اإلمارات إنجــازا كبرياً 
بالفوز بامليدالية الذهبية يف البطولة اآلســيوية 
الباراملبيــة للتزلج عىل املنحدرات الثلجية "فئة 
التزلــج املتعرج"، املعتمدة مــن االتحاد الدويل 
للتزلج، والتي نظمها اتحاد االمارات الرياضات 
بالتعاون مع  الشــتوية ضمن ثاث بطــوالت 
الباراملبيــة اإلماراتيــة ومجلس دبي  اللجنــة 
الريايض وســكي دبــي وأكاديميــة متزلجي 
دبي  منحدر  عىل  منافساتها  االمارات، واقيمت 
الثلجي يف مول اإلمارات خال الفرتة من 17 إىل 

20 نوفمرب الجاري.
املهريي  ذياب  اإلمــارات  منتخب  العب  وحصد 
متفوقاً بجدارة،  األول  واملركز  الذهبية  امليدالية 
قدره  املتنافســني، بعدما حقق زمن  باقي  عىل 
العب  الثاني  املركز  يف  1:28:80 ساعة، وتاه 
محققاً  بايمبادورج  تسرينيونتســاج  منغوليا 
زمــن قــدره 1:28:85 ســاعة، ليحصل عىل 

امليدالية الفضية.

وفد التحاد الدولي للجودو ي�سل يوم غد واليابان اأول الوا�سلين
اأبوظبي-الوحدة:

ثعلوب  بن  محمد  سعادة  رحب 
املصارعة  اتحاد  رئيس  الدرعي 
العليا  اللجنة  رئيــس  والجودو 
وأعضــاء  برئيــس  للبطولــة 
 ))IJF(( االتحاد الدويل للجودو
يف  والتحكيمية  الفنية  واللجان 
أما  اإلمــارات  الثاني  بلدهــم 
وللمنتخبات  اإلقامة  طيب  لهم 
تم  وقد  التوفيــق،  املشــاركة 
الدويل  االتحاد  لرئيــس  الحجز 
للجودو ماريوس فايزر والوفد 
مساء  الباد  يصل  الذي  املرافق 
يوم غد الثاثاء 11-23 بفندق 
شانغريا يف أبوظبي ، ويف نفس 
الليلــة يصل عدد مــن أعضاء 
االتحاد واللجان الفنية والطبية 
املختلفة الذين تم الحجز لهم يف 

فندق روتانا بارك يف أبوظبي .
أمس  صباح  حتــى  أكدت  وقد 
آخر  يف  مشــاركتها  43  دولة 
للجودو  سام  الغراند  بطوالت 
لعــام  2021  ، مــن بينها 3 
دولة  منتخبات عربية ممثلة يف 

اإلمارات والســعودية واملغرب 
ختام  أبوظبي  بطولــة  وتعترب 
للجودو  الدويل  االتحاد  بطوالت 
يشــتد  2021 ،حيــث  عــام 
منتخبات  بــني  اللقــب  رصاع 
االتحادية  وروســيا  فرنســا 

مقارنــه  ،أملانيــا ،ومنغوليــا 
بتفوقهــم يف آخــر 3 بطوالت 
للغراند ســام ، مع اســتبعاد 
اليابان )حامل  منتخب  ترشيح 
اللقــب( والــذي يصــل الباد 
يف  الواصلني  كأول  غــد  يــوم 

والذي  األخريتــني  البطولتــني 
فقط  باعبتني  مشاركته  تأتي 
يقلــص فرصته مقارنه  ، مما 
التي تشــارك  املنتخبات  بتلــك 
بأبرز الاعبني والاعبات تطلعا 
االوملبية  األلعاب  لدورة  للتأهل 

الفرنسية  العاصمة  يف  القادمة 
باريس عام 2024 .

من جانب آخــر - يبدأ منتخبنا 
مساء  للجودو  الشاب  الوطني 
بصالة  تدريباته  االثنــني  اليوم 
فاطمــة بنت مبارك يف أبوظبي  
قبــل االنتقال لســكن ضيوف 
البطولــة يوم األربعــاء املقبل 
البطولة  يف  للمشاركة  استعدادا 
دورها  مباريــات  تنطلق  التي 
املقبل  الجمعة  صباح  التمهيدي 
االفتتاح  مراســم  تقام  ، فيما 
التقليدية مســاء الســبت قبل 
نهائي نزاالت الوزن املتوســط 
بهدف التنســيق مع الفعاليات 
التــي  الرياضيــة  العامليــة 
تســتضيفها عاصمتنا الحبيبة 
مجلــس  بــإرشاف  أبوظبــي 
أن  ، عىل  الريــايض  أبوظبــي 
تختتم البطولة مساء يوم األحد 
28 نوفمرب الحايل بمنافســات 
والتي  للجنســني  الثقيل  الوزن 
لختام  مســكا  التتويج  يعقبها 
للجودو  سام  الغراند  بطوالت 

لعام 2021  . 

منتخبنا يبداأ تدريباته الليلة ا�ستعداداً لغراند �سالم اأبوظبي

قرعة متوازنة لبطولة الحبتور الدولية لتن�س ال�سيدات 



    

وجد محتال بريطاني أسهل طريقة إىل قلب سيدة بريطانية 
ادعاء حبها ليســهل عليه سلب أموالها. وادعى املحتال 
أنه رجل أعمال ناجح لديه استثمارات كبرية، لتكتمل 
عملية خــداع املليونرية التي التقــى بها يف تطبيق 

»Tinder«، وفقا ملا استمعت إليه املحكمة.
ووعد ريتشــارد ديكســر، 37 عامــا، الضحية 
الربيطانيــة أمريتا سيباســتيان بأنه عىل وشــك 
أخربها  أن  بعــد  كبرية  ومبالغ  مكاســب  تحقيق 
األدوية  لتكنولوجيا  اخــراع  براءات  أنه حصل عىل 

الحيوية القيمة.
وقال إن كربى الرشكات متعددة الجنسيات مهتمة بتوقيع 

صفقة بماليني الجنيهات اإلسرلينية معه.
وعىل خلفية أكاذيبه، سلمت سيباستيان سلسلة من األموال 
بلــغ مجموعها 141 ألــف جنيه إســرليني، معتقدة أنها 

استثمارات يف البحث العلمي، عىل حد قول املدعني.
األعذار  وابتكر سلسلة من  لنفسه  املال  ولكن ديكسر رسق 
الضحية  تمكنه من ســدادها، وأبلغــت  الغريبة عــن عدم 

الرشطة.
واعرف ديكســر بالذنب يف 7 تهــم باالحتيال، وغري مذنب 
يف تهمة واحدة تتعلق بحيازة مقال مســتخدم يف االحتيال، 
وبتهمة واحدة تتعلق بإفســاد مســار العدالــة، وما زالت 

محاكمته مستمرة.

األقرص  مدينــة  ســلطات  أنهت 
مــرص،  صعيــد  يف  التاريخيــة، 
اســتعداداتها لحفل افتتاح طريق 
باســم  املعروف  الُكربى،  املواكب 
طريق الكباش الفرعوني، واملوكب 
الضخم الذي سيســري يف وســط 
التاريخي، مســاء يوم  الطريــق 
الخميس املقبل، ما يتيح للســياح 
زيارة طريق الكباش والتجول بني 

معامله للمرة األوىل.
مســؤول  عجمي،  ثــروت  وقال 
الســفر  ورشكات  وكاالت  غرفة 
املدينة  األقرص، إن  يف  والســياحة 

بــدت يف ثــوب جديــد، بعــد أن 
“الهوية  بمــرشوع  العمل  انتهى 
توحيد  تضمن  البرصية “، والذي 

املراكب  وأرشعة  املباني  واجهات 
املباني  وإضاءة  الطائــر  والبالون 
التاريخيــة واملعالــم األثريــة يف 

املدينة باســتخدام أحــدث النظم 
املدن  إضاءة  يف  املستخدمة  العاملية 
واملناطق التاريخية، بجانب تطوير 
الدويل،  األقــرص  مطــار  شــارع 
وكورنيش النيل، ورفع مســتوى 
املرافــق بكافة املــزارات واملعالم 
باملدينــة،  والســياحية  األثريــة 
إضافــة إىل أعمــال الرميم ملا تم 
اكتشافه من معالم طريق الكباش 
والتماثيــل املقامة عــىل جانبيه، 
وترميم وإظهــار األلوان األصلية 
ألعمدة وجــدران ومعالم معبدي 

األقرص والكرنك األثريني.

محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها 141141 ألف جنيه إسترليني! ألف جنيه إسترليني!

قام مطعم شواء للمأكوالت البحرية يف الصني، 
والــذي يتبنى نموذجاً يتيــح للزبون “تناول 
الطعام”، بحظر دخول رجل  قدر ما يشاء من 
أخرياً، بسبب استهالكه كميات طعام أكثر من 
اللزوم من بوفيه الشــواء الخــاص باملطعم، 
ليثري قراره نقاشاً واسعاً عىل وسائل التواصل 

االجتماعي يف الصني.
ووفقاً ملوقع “فريست بوست” الهندي، تناول 
عدد  توقف  دون  كانغ، الطعام  الرجل، ويدعى 
مطعم “هندادي” للمأكوالت  داخل  املرات  من 
البحرية الواقع يف مدينة تشانغشا بالصني، قبل 

أن يتخذ املطعم قراره بمنعه من الدخول.
وقد أفــادت التقارير اإلخبارية أنه تناول 1.5 
كيلوغراماً من أحــد أصناف اللحوم يف زيارته 
إىل 3.5 - 4  يصــل  املطعــم، ومــا  إىل  األوىل 
كيلوغرامــاً من القريدس يف زيارته الثانية، ما 

لفت انتباه صاحب املطعم.
ويف مقابلة مــع تلفزيون “هونان” يف الصني، 
زيــارات كانغ كانت  إن  املطعم  قال صاحــب 
تسبب له خســائر، مدعياً أنه يستهلك صينية 
كاملة من أحد أصناف الربوتني، ويرشب 20 - 
30 قنينة من حليب الصويا، ويستخدم صينية 
كل  املطعم، مضيفاً: “يف  يف  القريدس  كل  ألخذ 

مرة يأتي هنا، أخرس بضع مئات من اليوان”.

املطعم  صاحب  الخسائر، وضع  ضوء تلك  ويف 
توقف،  دون  الطعــام  يتناولــون  الذيــن  كل 
أيضــاً، ومنهم  واملؤثريــن يف مجال األطعمة 
كانــغ عىل الالئحة الســوداء. وقد انترش هذا 
االجتماعي  التواصــل  الحــادث عىل منصــة 
الصينية “ويبو”، حيــث اجتذبت القصة أكثر 
من 360 مليون مشــاهدة. فســأل بعضهم 
عن ســبب اختيــار املطعم لنمــوذج البوفيه 

لم  تناوله” إذا  يمكنــك  ما  كل  تناول  “يمكنك 
يكــن بمقدوره تحمل النتائج، وقد أفاد العديد 
أن إجــراءات املطعم شــكلت خرقاً للعهد بني 

املستهلك واملطعم.
بدوره، ادعى كانغ أن املطعم يمارس “التمييز” 
ضد األشخاص الذين يمكنهم تناول الكثري من 
قادر  أنه  إذا كان خطؤه  الطعام، متسائالً عما 

عىل تناول كمية كبرية من الطعام.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

تخيل لو أن محرك سيارتك يبدأ يف العمل بمجرد أن تقرب منها، أو 
أنك ترتدي سرة داخل مستشــفى تقيس وظائفك الحيوية بشكل 

مستمر.
تلك كانت مجرد أفكار خيالية وأصبحت واقعية بفضل تقنية جديدة 
يطلق عليها اسم “الشــبكة املحيطة بالجسم” وتعتمد عىل نوعية 
مــن األلياف الصناعية التي ابتكرها فريق من املهندســني بجامعة 

كاليفورنيا إيرفني األمريكية.
إلكرونيكس”، أوضح  العلمية “نيترش  الدورية  أوردتها  دراسة  ويف 
فريق الدراســة بكلية الهندســة يف جامعــة كاليفورنيا أن األلياف 
الجديــدة مرنة ويمكن تثبيتها داخل نســيج املالبس، بحيث تصنع 
التواصل بشكل  إىل بطاريات من أجل  الحاجة  شبكة السلكية بدون 

رقمي مع األجهزة اإللكرونية القريبة.

السابق للمجلس األوروبي  البولندية والرئيس  املعارضة  اضطر زعيم 
إىل تســليم رخصة قيادته ودفع غرامة تعادل 120  دونالد توســك 

دوالراً بسبب تجاوزه الرسعة املقررة.
وكان توسك، رئيس وزراء بولندا يف الفرة من 2007 إىل 2014، قد 
أعلن عرب صفحته عىل توير أمس السبت أن العقوبة كانت مناسبة: 

“قبلتها من دون مناقشة”.
ونقلت وكالة األنباء البولندية “باب” عن الرشطة قولها إن الضباط 
أوقفوا توســك )64 عاما(، بالقرب من بلدة ماالوا شــمال وارسو 
صباح أمس السبت لقيادته برسعة 107 كيلومرات يف الساعة داخل 

بلدة، يف حني أن الحد األقىص للرسعة هناك 50 كيلومًرا يف الساعة.
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الفراعنة«، املقام يف  املؤقت »رمســيس وذهــب  اآلثار  بدأ معرض 
مدينة هيوســتن األمريكية، يف اســتقبال الزوار يوم السبت ، وملدة 
ستة أشــهر كاملة، ينتقل بعدها إىل سان فرانسيسكو، لستة أشهر 

أخرى.
وأشار منظمو املعرض، إىل أنه تم بيع 8000 تذكرة خالل الساعات 
القليلة األوىل من االفتتاح، ومن املتوقع أن يزور املعرض حواىل 700 

ألف زائر، خالل مدة إقامته يف هيوستن.
يذكر أن مســاحة القاعة املقام بها املعــرض، تبلغ نحو ثالثة آالف 
مر مربع، ويضم املعرض 181 قطعة أثرية، تربز بعض الخصائص 
املميــزة للحضــارة املرصية القديمــة، وخاصة يف عصــور الدولة 
الوســطى والحديثة، وحتى العرص املتأخر، من خالل مجموعة من 
التماثيل والحيل وأدوات التجميل واللوحات، والكتل الحجرية املزينة 
بالنقــوش، وتماثيل لبعض املعبودات عــىل هيئة طيور وحيوانات، 

باإلضافة إىل بعض التوابيت الخشبية امللونة.
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يحفــل املهرجــان الســينمائي األملانــي 
عقيل،  ســينما  أعلنت  الخليجــي، الــذي 
أبوظبي، ومعهد جوته  األملانية يف  السفارة 
ملنطقــة الخليج، عن انطالق دروته الثانية 
يف الفرة من 26 نوفمرب حتى 4 ديســمرب 
2021، بــــ11 فيلماً يف كل من ســينما 
بأبوظبي.  الســعديات  بدبي ومنارة  عقيل 
كما ســيتم عــرض بعض األفــالم يف كل 
من املنامة ومســقط. تشهد ليلة االفتتاح 
حفالً لفيلــم »مغامرات األمري أحمد« من 
 i’m إخراج لوتــا راينيغر يليه عرض لفيلم
Your man للفائــزة بجائزة إيمي ماريا 
رشيدر، بطولة دان ستيفنز ومارين إيجرت 
أملانيا بهذا  وســاندرا هولر، حيث شاركت 

الفيلم يف الدورة الـ94 لجوائز األوســكار؛ 
وهو عبارة عن قصة كوميدية مأســاوية 
عــن عاملة تشــارك يف تجربة باســتخدام 
روبوت برشي تمت برمجته لكي يسعدها.

قالت الرشطــة التايوانية إن رجال 
قتــل موظفا يف متجــر يف مدينة 
تاويون يف وقــت مبكر من صباح 
اليوم األحد، بطعنه عدة مرات ألنه 

طلب منه ارتداء الكمامة.
املركزية  األنبــاء  وكالــة  ونقلت 
فينج  عن  “يس.إن.إيه”  التايوانية 
منطقة  رشطــة  رئيس  تــي  يل 
جويشــان القــول إن الرجل الذي 
يعرف باســم تشيانج / 41 عاما/ 
صباحا  الرابعة  الساعة  املتجر  زار 
املوظف  ولكن  املحــيل،  بالتوقيت 
ويدعــى تســاي طالبــه بارتداء 
تشــيانج  أن  وأضاف  الكمامــة. 
غادر املتجر وعاد بعد فرة قصرية 
بتفقد  ارتداء الكمامة، وقام  عقب 

يتشاجر مع  أن  قبل  لفرة  األرفف 
بإلقاء  تســاي / 30 عاما/ وقام 

الكمامة وخرج من املتجر.
للمتجر  تشــيانج  ذلك، عــاد  مع 
وخمس  الخامسة  الســاعة  نحو 
وعرشيــن دقيقة بالتوقيت املحيل 
وقام بطعن تســاي عدة مرات يف 

الصدر بسكني قام بجلبها معه.

األقصر المصرية في ثوب جديد.. استعدادًا الفتتاح طريق الكباش الفرعوني

المهرجان السينمائي األلماني ـ الخليجي يطلق دورته الثانية 
من 26 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2021

تايواني يقتل بائعًا طالبه بارتداء الكمامة

سحب رخصة قيادة رئيس وزراء بولندا األسبق 
دونالد توسك لتجاوزه السرعة المحددة

معرض »رمسيس وذهب الفراعنة« معرض »رمسيس وذهب الفراعنة« 
في متحف هيوستنفي متحف هيوستن

ثياب ذكية يمكنها التواصل رقميًا

مطعم يتبنى نموذج »تناول قدر ما تشاء«.. يمنع رجاًل 
تعرض بطل كمال األجســام من دخوله بسبب الخسائر

الســبيعي  ممدوح  املــرصي 
رامــي«  بـ»بيــج  الشــهري 
واسعة  انتقاد  وحملة  لهجوم 
حفظ  بـ»عــدم  واتهامــات 
خرب  من  التأكد  الجميل«، بعد 

زواجه الثاني.
وبات بطل كمال الجســام املرصي حديث 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  الساعة، عىل 
بعــد تأكيد خرب زواجه الثاني، وال ســيما 
الفتيات تحديــًدا، يف صــورة حملة  مــن 
دعم واســعة لزوجته األوىل السيدة مروة 
الخرب  هــذا  املعلقات  املغربي. ووصفــت 
استمرت  زيجتهما  بـ»القايس«، نظراً ألن 

ما يقرب من 9 سنوات، ولديهما 3 بنات.
وعلقــت اإلعالميــة املرصيــة رضــوى 
الرشبينــي، عىل زواج “بيــج رامي” عرب 
توير، قائلة: “يعنى  يف  الشخيص  حسابها 
بدل مــا يكافئها إنها اســتحملت ظروفه 

الصعبة لحد ما وصل راح أتجوز عليها”.
وكتبــت إحــدى الفتيــات املرصيات عىل 
فيســبوك: »حالة بيج رامي حالة توضح 
ليه الزم الســت تاخد نــص ثروة جوزها 
عند الطــالق وأي كالم تاني ظلم وافرا.. 
وهو  اتجوزته  اليل  خاله  بنت  دي  عشــان 
سماك وخالها تخلف تالت عيال ورا بعض 

العيش  وصعوبــة  ده  والضنك  الفقــر  يف 
والشقا.. لكنه يف النهاية تركها ليتزوج«.

بينما كتبت فتاة أخرى: »إزاي إنسان يبقي 
عادي عنده كرسة قلب والبابليك هيمليشن 
معاه  لواحده ست صانت عرشته وعاشت 
يف ضنــك وأيام صعبه كتــري.. هيا وبناته 
الصبح  النت  يفتحــوا  كبده  فلــذة  التالته 
يالقوا صور فرحه وشهر عسله بره مرص 

وهما معندهومش علم بحاجه!«.
وكتبــت فتاة أخرى: »معظــم الرجالة ملا 
ربنا بيكرمهم بيدوروا عىل واحدة مناسبة 
يكون  ممكن  الجديدة، والحقيقة  للمرحلة 
الناس  رؤية  عن  بعيدا  وأسبابه  منطقه  له 
مــن بره، ودي اختيارات وكل واحد حر يف 
اختياراته. إنت بقى يا ست الكل ماتبقيش 
من  عليها  يطلــع  حد  رجل  تحت  ِســلمة 
مرحلــة ملرحلة، زي ما هــو بيبني حياته 
ومجــده، ابني نجاحــك وخليكي جاهزة 
للحيــاة من بعــده، لو مــي يف أي وقت 

تقوليله سكة السالمة«.

هجوم »نسائي« عنيف على بيج رامي 
بعد زواجه الثاني

 يف إحدى قرى محافظة املنيا 
جنوب مــرص، ظهر طبيب 
غالبــة جديد عــىل طريقة 
الراحــل محمــد  الطبيــب 
الدكتور  مشــايل، حيث قرر 
بهجت فهمي أن يزيل أعباء 
فقراء  عن  الكشــف  تكلفة 
الكشف  سعر  قريته، وحدد 
بـ 20  الخاصة  عيادتــه  يف 
جنيهاً )1.25 دوالر( فقط.

وبــدأت رحلــة بهجت مع 
الكشوفات زهيدة الثمن منذ 
أن تقاعد عن العمل قبل 10 
ســنوات، بعد أن قىض 40 
حكومي  مستشفى  عاماً يف 

بنفــس املنطقة يخدم أهايل 
منطقته.

وقال طبيب الغالبة الجديدة 
إن جنــي األمــوال آخر ما 
تفكريه  وكل  بــه،  يفكــر 
إســعاد  محاولة  يف  ينصّب 
ومســاندة  قريتــه  أهــل 
املحتاجني منهم يف الحصول 

عىل كشف طبي بأقل سعر، 
ومن ال يملك املال ال يتقاىض 

منه مقابالً مادياً للكشف.
القرية  أهل  لذلك ال يخــى 
إذا  الطبيب  إىل  الذهــاب  من 
ســعر  يمتلكون  ال  كانــوا 
فهــو  الزهيــد،  الكشــف 
لغري  مجاًنا  خدماتــه  يقدم 
القادريــن وال يكتف بدوره 
يرســل  بل  الحد  هــذا  عند 
املــرىض إىل صيدليــة يعقد 
معهــا اتفاًقا بــأن يقدموا 
الــدواء مجاًنا للمرىض عىل 
أن يقوم بدفــع فاتورته يف 

نهاية كل شهر.

طبيب غالبة جديد يظهر في مصر على نهج 
الراحل محمد مشالي
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