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 W�Ëb�«  qž«uý  s�  bŠ«Ë  5MÞ«u*«  W×BÐ  ÂUL²¼ô«
 qIF�«ò  …dŁR*«  W�uILK�  UIO³Dð  ÆÆW�uJ(«   U¹u�Ë√Ë
 W¹dA³�« …Ëd¦�« Ê« —U³²ŽUÐ årOK��« r�'« v� rOK��«
 oOI%Ë ÊUÞË_« ¡UMÐ v� WOÝUÝ√ W�UŽœ qJAð W¹uI�«
 UN�öš  X½U�  WK¹uÞ  «œuIŽ  UMAŽ  W½U�ú�Ë  ÆÆU¼u/
 tKH�  Èc�«  »uKD*«  Èu²�*«  ÊËœ  WO×B�«  W�b)«
 v�  ’uB)«  tłË  vKŽË  sÞ«u�  qJ�  —u²Ýb�«
 ô  v²�«  WO×B�«   «bŠu�«Ë  WO�uJ(«   UOHA²�*«
 XMÞu²� ¨r¼U{d� ÃöF� U¼«uÝ s¹—œUI�« dOž b−¹
 l{Ë Èc�« åwÝò ”ËdO� UNÝ√— vKŽ …b¹bŽ ÷«d�«
 «cNÐ  WÐUB*«  W�Ëb�«  5Ð  W�bI²�  W½UJ�  v�  dB�

Æ5FK�« ÷d*«
 cM� v�O��« ÕU²H�«b³Ž fOzd�« ’dŠ ¡Uł UM¼ s�
 WO×� W�bš 5¹dBLK�  d�u¹  Ê«  WO�u¾�*«  v�uð  Ê«
 ¡U−� ÆÆÃöF�« s� v½œô« b(« sÞ«uLK� oI% WK¹bÐ
 W�Ëb�«  b�— Èc�« b¹b'« v×B�« 5�Q²�« ŸËdA�

 l�Ë  qŠ«d�  vKŽ  tIO³D²�  tOMł  —UOK�  ±∞∞  tK¹uL²�
 …UMI�«  UE�U×� v� 5�Q²�« s� v�Ëô« WKŠd*« oO³Dð

ÆbOFÝ—u³Ð ≤∞±π uO�u¹ ≥ s� «¡bÐ ¡UMOÝË
 v²�« W�uEM*« Ác¼ ÕU$ vKŽ lOL'« qLF¹ Ê« V−¹
 eON&Ë  q¹u9  s�   U½ULC�«  q�  W�Ëb�«  UN�   d�Ë
 v�  b¹b'«  ÂUEM�«  `−M¹  v²Š   UOHA²�*«  œ«bŽ≈Ë

ÆUN¹œR¹ sLŽ WOłöF�« W�b)« q¹u% qB�
 W³ł«Ë WO³Þ W¹UŽ—Ë WO«— WO×� W�bš Èd½ Ê« q�Q½
 v�  ‚dH½  ô√Ë  5BB�²*«Ë  ¡U³Þô«  —U³�  UNÐ  ÂuI¹
 5�Q²�«  ÃöŽ  ÊU�  Ê«  bFÐ  dOI�Ë  vMž  5Ð  W�b)«
 ¨jI� s¹—œUI�« dOGÐ UÞuÐd� vC� ÊU�“ v� v×B�«
 åwÝò ”ËdO�  vKŽ ¡UCI�«  v�  W�Ëb�«  X×$ UL�Ë
 …œUOË  WLÝUŠ  …—«œUÐ  W×�  ÊuOK�  …—œU³�  oO³DðË
 5�Q²�«  …—«œ«  ÊuJð  Ê«  v³K  q�  s�  vM9√  …bOý—
 sLC½  v²Š  t�H½  Èu²�*«  vKŽ  b¹b'«  v×B�«

ÆÕU−M�« dÝ v¼ …bOýd�« …—«œô« Êô tŠU$





 ÆÆ…b�b'« W�—uNL'«
åqO�Q��« bF� 5JL��«ò U�—UF� W�U� W�Ëœ
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ا*dBى �U� qJAص.



 

 fOzd�« WÝUOÝ XM³ð U³¹dIð  «uMÝ ∑ cM�Ë
 v²�«Ë  5JL²�«  q³  qO¼Q²�«  W¹dE½  v�O��«
 Z�U½d³�« ‚öÞSÐ »U³A�« qO¼Qð WOKLŽ  √bÐ
 PLP  …œUOIK�  »U³A�«  qO¼Q²�  vÝUzd�«
 ÕU$  bFÐË  U�UŽ  ≥∞  v�≈  ≤∞  s�  »U³AK�
 W¹dLF�« W¾H�« lOÝuð vKŽ qLF�« - WÐd−²�«
 Z�U½d³�« sŽ sKŽÔ√ YOŠ ¨qO¼Q²�UÐ W�bN²�*«
 ÕUð√Ë  ¨…œUOIK�  5¹cOHM²�«  qO¼Q²�  vÝUzd�«
 W¹dLF�«  W¾H�«  v� »U³AK�  W�dH�«  Z�U½d³�«
 rŁ ÆZ�U½d³�UÐ ‚U×²�ô« U�UŽ ¥µ v²Š ≥∞ s�
 vÝUzd�« Z�U½d³K� v�ÝR*« lÐUD�« ¡UH{≈ -
 WOMÞu�«  WO1œU�_«  ¡UA½≈  sŽ  ÊöŽù«  r²�
 ÂUŽ  vÝUz—  —«dIÐ  »U³A�«  V¹—bðË  qO¼Q²�

Æ≤∞±∑
 VÝUJ�Ë   «“U$≈  WÐd−²�«  XIIŠ  bË
 d{UŠ WŽUM� v� r¼—ULŽ√ nK²�0 »U³AK�
 v�u²� rNKO¼Qð bFÐ rNLŽb� r¼bKÐ q³I²��Ë
 …eNł√  v�  ÌÊUŁ  nB�  W¹œUOI�«  V�UM*«
 »U³A�« v�u²� ¨WOKLF�« rNð«d³š qI� W�Ëb�«
 5E�U×�Ë  ¡«—“uK�  UÐ«u½Ë  5½ËUF�  V�UM�
 ∂∞  »U³A�«  qJý  YOŠ  ¨5E�U×�  »«u½Ë
 öC�  ≤∞±π  ÂUF�  5E�U;«  W�dŠ  s�  •
 WOÐUOM�«  ·dG�«  v�  rNKO¦9  W³�½  …œU¹“  sŽ

Æ»«uM�«Ë È—uA�« UNOIAÐ
 cOHMðË  …œUO  »U³A�«  vKŽ  W�Ëb�«  ‰uFðË
 W¾H�«  Ê√  W�Uš  W�«b²Ýô«  WOLM²K�  UNDDš
 ¥∞ s� q√® ÊuK¦1 dB� v� d³�_« W¹dLF�«

Æv½UJ��« œ«bF²�« s� •∂∞ v�«uŠ ©U�UŽ

vÝUzd�« Z�U½d³�«
 v�O��«  fOzd�«  oKÞ√  ≤∞±µ  ÂUŽ  v�
 …œUOIK�  »U³A�«  qO¼Q²�  vÝUzd�«  Z�U½d³�«
  «¡UHJ�« s� WOMžË W¹u …bŽU ¡UA½≈ ·bNÐ
 ¨vÝUO��«  qLFK�  WK¼R�  ÊuJð  v�  WOÐU³A�«
 v�«  W�U{ôUÐ  W�Ëb�UÐ  vFL²−*«Ë  ¨È—«œù«Ë
 …—«œù«   U¹dE½  ÀbŠ√  vKŽ  »U³A�«  ŸöÞ≈
 UNð—b  …œU¹“Ë  ¨vKLF�«Ë  vLKF�«  jOD�²�«Ë
 WNł«u*  W¦¹b(«  VO�UÝ_«  oO³Dð  vKŽ

ÆW�Ëb�UÐ jO% v²�«  öJA*«
 WŁöŁ “UO²ł« bFÐ Z�U½d³�« s� »U³A�« Ãd�²¹Ë
 WO−Oð«d²Ý«Ë WOÝUOÝ ÂuKŽ® WO�Oz— —ËU×�
 WOŽUL²ł« ÂuKŽ Ø …œUOI�« s�Ë W¹—«œ≈ ÂuKŽ Ø
 ¨WO{U¹—  WDA½√  p�–  qK�²¹Ë  ©WO½U�½≈Ë

ÆWOM�Ë ¨WO�UIŁË

WÐUA�«  «¡UHJ�«
 d�UMŽ  ∏  ?�  WOIOIŠ  W�d�  W�Ëb�«  X×M�Ë
 ULMOÐ  ¨vÝUzd�«  Z�U½d³�«  ¡UCŽ√  s�  WÐUý
 VBM�  v�  qO¦9  W³�½  vKŽ√  …√d*«   “UŠ
 v�ULł≈  s�  •  ≥∞  l«uÐ  ¨k�U;«  VzU½
  U³zU½ ∑ 5OFð ‰öš s� ¨…b¹b'« W�d(«

Æœb'« 5E�U×LK�
 …bŽU Y¹b%Ë ¡UA½≈ ¨Z�U½d³�« W¹ƒ— sLC²ð
 vKŽ …—œUI�« WÐUA�«  «¡UHJ�« s� WOMžË W¹u

 v� È—«œù«Ë vÝUO��«  qLF�«  WO�u¾�� v�uð
 v�  WO�uJ(«   UŽUDI�«Ë   ôU−*«  nK²��
 ÀbŠ√ vKŽ WFKD� ÊuJð YOŠ ¨vÝUO s�“
 ¨vLKF�«Ë vKLF�« jOD�²�«Ë …—«œù«  U¹dE½
 VO�UÝ_«  oO³Dð  vKŽ  UNð—b  —U³²š«  -Ë
 WOłU²½≈Ë  ¨WO�UŽ  …¡UHJÐ  ¨W¦¹b(«  ‚dD�«Ë
 Ác¼  Æ5O�U¦*«  XOu²�«Ë  WHKJ²�UÐË  ¨…eOL²�
 q�UŽ  lL²−*  WOFO³D�«  …«uM�«  q¦9  …bŽUI�«
 v²�«  U¹b×²K� …bIF*« WFO³DK� rNH²�Ë ¨Z²M�
 W�dF*« s� v�UJ�« —bI�« t¹b�Ë ¨sÞu�« tł«uð
  Ułu� WNł«u* ¨vöš_« ¡UM³�«Ë WOÝUO��«
ÆlL²−*« dO�bðË ¨œU��ù«Ë ¨»U¼—ù« »ËdŠ

»U³AK� W¹b¼
 ¨»U³AK�  W¹b¼  ¨v�O��«  fOzd�«  Âb
 Ê«b�  ÊuOK�  nB½  ÕdÞ  sŽ  t½öŽ≈  bFÐ
 ¨Ê«b�  ÊuOK*«  nB½Ë  ÊuOK*«  ŸËdA�  s�
 Ê√  Î«b�R�  ¨—U³J�«Ë  —UGB�«  s¹dL¦²�LK�
 ÈdB�  »Uý  q�  ÂU�√  WŠU²�  W�dH�«
 …bzUHÐ  jO�I²�UÐ  W½b�√  ±∞  vKŽ  ‰uB×K�
  «¡«dłù«  —UB²š«  l�  WB�UM²�  •µ

Æ«Î—u� WOJK*« bMÝ vKŽ t�uBŠË
 ¨≤∞±∂  ÂUŽ  ÈdB*«  »U³A�«  WO�UH²Š«  v�Ë
 ŸUDI�« Ê√ tÐUDš v� v�O��« fOzd�« sKŽ√
 »U³AK�  …d�O�  U{Ëd  ÂbIOÝ  v�dB*«
 qł√ s� »U³AK� •µ “ËU−²ð ô UN²LO …bzUHÐ
  UŽËdA� W�U≈  v� ¡b³�«  vKŽ rNðbŽU��
 ¨d(«  qLF�«  vKŽ  rNFO−AðË  rN�  …dOG�
 rŽb� tOMł —UOK� ≤∞∞ a{ ‰öš s� p�–Ë
 U*  qLŽ  ’d�  dO�uðË  WOÐU³A�«   UŽËdA*«
 d¹UM¹ dNý lKD� v� Æœd� 5¹ö� ¥ ?� »dI¹
 œ«bF²ÝUÐ  ¨v�O��«  fOzd�«  tłË  ¨≤∞±∏
 lMB�  ·ô¬  ¥  ¡UA½≈  v�  WL¼U�LK�  W�Ëb�«
 ‰öš dGB�«  WO¼UM²�Ë  …dOGB�«   UŽUMBK�
 n�√  ¥∞  s�  d¦�√  dO�u²�  ¨d¦�_«  vKŽ  ÂUŽ

Æ»U³AK� qLŽ W�d�

»U³A�« ÊUJÝ≈
 r¼√  bŠ√  »U³A�«  ÊUJÝ≈  ŸËdA�  bF¹
 UN�b  v²�«  ¨WLN*«  WOÐU³A�«   UŽËdA*«
 ÊUJÝù«Ë ¡UM³�« WDš sL{ ¨v�O��« fOzd�«
 v³�M�« ¡UCIK� qšb�« ÈœËb; vŽUL²łô«

ÆsJ��« WKJA� vKŽ

…dL¦�  «d9R�
 v� dŁ_« d³�√ WIÐU��«  «uD)« qJ� ÊU�Ë
 vKŽ  –u×²Ý«  Èc�«  ÈdB*«  »U³A�«  ”uH½
 fOzd�«   «¡UI�   ¡Uł  YOŠ  ¨bNA*«  VK
  UE�U;«  s�  dB�  »U³AÐ  W¹—Ëb�«
  «—«“u�«  v�  …b¹bł  ¡U�œ  a{Ë  WHK²�*«
 WUÞ  s�  t½uJK1  U0 tM�  U½U1≈  ¨WHK²�*«
 r²×²¹ …ËdŁ r¼—U³²ŽUÐ b¹bł dJ�Ë ”ULŠË
 v�O��«  fOzd�«  c�ð«  bI�  ¨U¼—UL¦²Ý«
 v²ý s� »U³AK� ÈuMÝ d³M� 5�Qð …—œU³�
 ¨ÂUŽ  q�  v�  dB�  tHOC²�ð  r�UF�«  ¡U×½√
 s� UÐU³ý rCð WO*UŽ WJ³ý s¹uJð sŽ dHÝ√
 rNðUFL²−� W�b) UF� qLFK� ‰Ëb�« nK²��
 b¹bF�«  W�—UA0  eOL²¹  lL&  v�  ¨rN2√Ë
 Èu bł«uðË ¨v³Mł_«Ë ÈdB*« »U³A�« s�
 ¨WO�Ëb�«Ë WOK;«  U¾ON�«Ë  U�ÝR*« nK²�*
 W�UFH�«  rNðUL¼U��  ÂU�√  qO³��«  `²H¹  U2
 WOŽUL²łô«Ë  WOÝUO��«  …UO(«  vŠ«u½  v�

ÆW¹œUB²ô«Ë

r�UF�« »U³ý Èb²M�
 t²��½ bIŽ ÊËœ U½Ë—u� W×zUł X�UŠ bË
 r�UF�«  »U³ý  Èb²ML�  ≤∞≤∞  ÂUF�  WFÐ«d�«
 —«dI�« vF½U� —U³� l� q�«u²K� …bŽU `³�√
 ·ÒdF²²� W�d� t½√ UL� ¨r�UF�« ‰uŠ s¹d ÒJHÔ*«Ë
 s� bŽ«u�« »U³A�« s� WŽÒuM²� WŽuL−� vKŽ
 t¹b�  »U³ý ¨r�UF�«  ‰uŠ  UO�M'« nÓK²��
 dOOGð À«bŠ≈ vKŽ rOLB²�«Ë …œ«—ù«Ë rK(«
 XMKŽ√Ë ÆÆbG�« r�UŽË ÂuO�« r�UŽ v� vIOIŠ
 ¡bÐ  r�UF�«  »U³ý  Èb²M�  W×H� b¹bł  s�
 Î«¡bÐ UN²�U≈ —dI*« ¨WFÐ«d�« W��MK� qO−�²�«
 ¨≤∞≤≤ ÂUŽ s� d¹UM¹ ±≥ v²ŠË d¹UM¹ ±∞ s�
 ÎUO½Ëd²J�≈  qO−�²�«  Èb²M*«  …—«œ≈  `O²ð  YOŠ
ÆWFÐ«d�« W��M�« —uCŠ v� 5³ž«d�« »U³AK�

—«dI�« WŽUM� dz«Ëœ
 ÊUOJ� »«eŠ_« »U³ý WOIO�Mð —uNþ Ê√ UL�
 …u−H�« b�� «bł ÂU¼ XOuð v� ¡Uł vÝUOÝ
 rNMOÐ UNM� ÈdB*« »U³A�« v½UŽ U*UÞ v²�«
 rN²�—UA�Ë  rNðu�  ŸUL��  W�Ëb�«  5ÐË
 —uNþ  ‰Ë√  ÊU�Ë  ¨—«dI�«  WŽUM�  dz«Ëœ  v�
 s�  …uŽœ  bFÐ  ≤∞±∂  ÂUŽ  v�  WOIO�M²K�
 X½U�  UN½≈  YOŠ  ¨UNMOŠ  v�O��«  fOzd�«
 iFÐË  »«eŠ_«  »U³ý  UNÐ  V�UD¹  …dJ�
ÆvÝUO��« qLF�UÐ 5L²N*«Ë qI²�*« »U³A�«

 v�  jI�  dB²Ið  r�  WOIO�M²�«   U�—UAL�
 r�UF�«  »U³ý   U¹b²M�Ë  »U³A�«   «d9R�
 …œUOI�« WI¦Ð ¡UCŽ_« s� b¹bF�« vEŠË qÐ
 »«uM� rNM� ¡UCŽ√ ∂ nOKJð -Ë ¨WOÝUO��«
 Ê√ v� dO³� dOŁQð t� ÊU� p�–Ë ¨5E�U×LK�
 WOÝUOÝ W¹ƒ—Ë dJ� W�Ëb�UÐ 5¹cOHM²K� ÊuJ¹
 s� ÂUF�«  qLF�UÐ   «d³š WKB×� sŽ W&U½
 ¨ÈdB*«  Ÿ—UA�UÐ  „UJ²Šô«Ë  bł«u²�«  ‰öš

Æ»U³A�« ¡ôRN�  «eO2 r¼√ bŠ√ bFÔ¹ U2

»U³AK� VÝUJ�Ë  «“U$≈ 
v� r¼—ULŽ√ nK²�0 

q³I²��Ë d{UŠ WŽUM� 
v�u²� rNKO¼QðË r¼bKÐ 

nB� W¹œUOI�« V�UM*« 
W�Ëb�« …eNł√ v� ÌÊUŁ





 Ã–ULM�«  Âb√  s�  W¹dB*«  WO½ËUF²�«  W�d(«  d³²Fð
 ÊdI�«  lKD�   √bÐ  YOŠ vÐdF�«  jO;« v�  UNdŽ«Ë
 v� WO½ËUF²�«  »—U−²�«  p�– bFÐ X�«uðË ÆdAŽ lÝU²�«
 ¡ö�“Ë  «dšR�  X�dý  bË  WIOIA�«  WOÐdF�«  ‰Ëb�«
 …ËbM�« v� v½UJÝù« œU%ô« …—«œ« fK−� ¡UCŽ« s�
 v½ËUF²�«  œU%ô«  UNLE½  v²�«Ë  WOÐdF�«  WO½ËUF²�«
 WÝUzdÐ   UO½ËUF²K�  ÂUF�«  œU%ô«  l�  ÊËUF²�UÐ  vÐdF�«
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 WÝ«d�  ŸËdA�  .bI²Ð  ÂuIð  ÕdD�«  WI�«u�
 WM−K�  UNŠdÞ  l�e*«  ‰ULŽö�  ◊ËdA�«
 p�–  bFÐË  ¨ U½öŽô«Ë   UÝ«dJ�«  WFł«d�
 Z²M*«  qOCHð  WM'  —UDšUÐ  WOFL'«  ÂuIð
 p�–Ë WÝ«dJ�« s� W��MÐ ÈdB*« vŽUMB�«
 sLC²ð  Ê«  vKŽ  œU%ô«  s�  UN²Fł«d�  bFÐ
 ÊU¹dÝ  …b�Ë  ‰ULŽô«  cOHMð  …b�  WÝ«dJ�«

Æ¡UDF�«

 WO��—b��«  «—Ëb�« ∫.dJ�«b�� k�U(«b�� ¡«uK�«
w�UJ�ù« ÊËUF��« ŸUD� Âb��

  «d�)U� W�UF��ô« …—Ëd{ ∫UHB�«u�√ »U�u�«b�� ¡«uK�«
œU%ôU� 5K�UF�« V�—b��  «¡UHJ�« ÈË–Ë

ياسر حافظ عمر أحمد





 d¹UM¹  …—uŁ  —U��  `O×Bð  »UIŽ√  v�  W¹dB*«  W�Ëb�«  XNłuð
 bFÐ W�ËbK� vÞ«dI1b�« vÝUO��« v½b*« qJA�« …œUF²Ý«Ë ≤∞±±
 q�UALK�  W¹—cł  ‰uKŠ  œU−¹≈  v�≈  ≤∞±≥  uO½u¹  ≥∞  …—uŁ  ÕU$
 UN²½UJ0  ŸöD{ô«  u×½  W�Ëb�«  ‚öD½«  tł«uð  v²�«   U³IF�«Ë
ÆvK;«Ë vLOKù« Ë v�Ëb�« Èu²�*« vKŽ W¹œUB²ô«Ë WOÝUO��«
 s�  WŽuL−�  vKŽ  ÁœUL²Ž«  v�≈  tłu²�«  «c¼   UODF�  dOAðË
 rJ(« rzUŽœ —«dI²Ý« oOI% UN²�bI� v� vðQ¹ WO�Ozd�« ezU�d�«
  U�ÝR*«  ¡UMÐ  …œUŽ≈Ë  W�ËbK�  vÞ«dI1b�«  vÝUO��«  ÂUEM�«Ë
 WOÝUO��«   UöF�«  W¹uOŠ  …œUF²Ý«Ë  W¹cOHM²�«Ë  WOF¹dA²�«
 WOÐdF�«Ë WOI¹d�ù«Ë WOÐdG�« ‰Ëb�« l� …bF�_« W�U� vKŽ WO�Ëb�«
 XOu²�«   «–  v�Ë  WBB�²*«Ë  WOLOKù«Ë  WO�Ëb�«   ULEM*«Ë
 ŸuÐ—  W�U�  U¼—ËdAÐ  XÐd{  v²�«  WOÐU¼—ù«   UOLKF�«  WNł«u�
 WO�UJ¹œd�«  WOM¹b�«   UŽUL'« ‰uK�  q³ s� UNðU�ÝR�Ë W�Ëb�«
 WOK×� ·«dÞ√ UN²LŽœ ”Ëd{ WO�öŽ≈ »dŠ s� UN³ŠU� U�Ë
 ÈœU*«  q¹uL²�«Ë  UNðeNł√  W�U�  UN�   d�ÝË  WO�ËœË  WOLOK≈Ë

ÆUN� s�ü« –ö*« dO�uðË vð«—U³�²Ýô«Ë ÈuMF*«Ë
 ¡UMÐ  …œUŽ≈  W¹dB*«  W�Ëb�«  tłuð   UODF�  v�  ”UÝô«  ÊU�Ë
 rOŽbð  ‰öš  s�  ÈdB*«  vMÞu�«  gO−K�  W¹dJ�F�«   «—bI�«
 W×KÝ_«Ë  «bF*« W�U� Y¹b%Ë vÞU³C½ô« qLF�« W�uEM* q�U�
 V�«u²ð YO×Ð Y¹bŠ Èd×Ð ‰uDÝ« ¡UMÐË WO�U²I�«   «eON−²�«Ë
 W¦¹b(« W¹dB*« W�ËbK� W�u�Q*« W½UJ*« l� W¹dJ�F�« …—bI�« Ác¼

ÆW¹dBF�«Ë
 WOÝUzd�« …d²H�« W¹«bÐ l� …b¹bł WKŠd� W¹dB*« W�Ëb�«  √bÐË
  UO�¬  W'UF�  v�≈  ·bNð  v�O��«  ÕU²H�«  b³Ž  fOzdK�  WO½U¦�«
 W¹—cłË WOIOIŠ  UŠö�≈ ¡«dł≈ ‰öš s� ÈœUB²ô« ŸUDI�«
  UO�¬Ë W��UM*« vKŽ bL²F¹ Èc�« d(« œUB²ô« ÂUEMÐ cš_« u×½
 v²�« WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²ô«  UF³²�« W'UF�Ë …UŽ«d� l� ‚u��«

Æ…dOIH�«Ë WDÝu²*«  UI³D�« vKŽ ÂUEM�« «c¼ UNHK�¹
 ‚uÝ  d¹d%  v�  ÈœUB²ô«  Õö�ù«  `�ö�  “dÐ√   b�&Ë
 iFÐ sŽ rŽb�« l�—Ë ‚u��«  UO�¬ o�Ë WO³Mł_« WKLF�« ·d�
 nO�UJ²�« o�Ë ¡UÐdNJ�« l¹“uð —UFÝ√ b¹b%Ë WOM¹uL²�« lK��« Ÿ«u½√
 W¹—Ëœ  WO�¬  ‰öš  s�  œuu�«  —UFÝ_  q�U�  d¹d%  l�  WOKFH�«
 ‰Ëd²³�« qO�dÐ lO³� WO*UF�« ‚u��«  «dOG²� o�Ë —UFÝ_« WFł«d*
 WO�U*«  ôö²šô« W'UF�Ë WOKJON�«  UŠö�ù« V½Uł v�≈ p�–Ë
  UŠö�ù« Ác¼ W�U� cOHMð - bI�Ë W�ËbK� W�UF�« W½“«u*« v�

Æv�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� ÊËUF²�«Ë oO�M²�UÐ
 U�Ëdþ  ÈœUB²ô«  Õö�ù«  …d²�  ‰öš  Êu¹dB*«  g¹UŽË
 ”ËdO� —UA²½« X³ŠU� v²�«  UOŽ«b²�« UNzU³Ž√ s� œ«“ WOÝU
 X½U�  bI�Ë  ÈœUB²ô«  ◊UAM�«  d�UMŽ  vKŽ  U¼dOŁQðË  U½Ë—u�
 U¼—ULŁ W¹œUB²ô«  UŠö�ù« vðRð v²Š W¹—Ëd{ …U½UF*« Ác¼
ÆW¹dB*« W�Ëb�« …uË —U¼œ“« vKŽË sÞ«u*« WAOF� vKŽ WOÐU−¹ô«
 ÈdB*« œUB²ô«  Ułd�� v�≈ WIOb�«Ë WO½Q²*« …dEM�« dOAðË
  «dýR*«  o�Ë  WOÐU−¹ù«  ZzU²M�«  s�  b¹bF�«  oIŠ  b  t½√  v�≈
  U¹œUB²« .uI²� WO�Ëb�« WO�U*«  U�ÝR*« s� …bL²F*« WO�U*«
 ÈdB*«  œUB²ô«  ¡«œ√  s�%  vKŽ  UNŽuL−�  v�  ‰bð  ‰Ëb�«
 WOŽUL²łô« œUFÐ_«   «–  «—œU³*«  —«d≈  UN�öš qHG¹  r�  v²�«Ë

ÆWDÝu²*«Ë …dOIH�«  UI³DK� WO½U�½ù«Ë
 œUB²ô«  vKŽ  WOÐU−¹ù«   Ułd�*«  r¼√  vK¹  ULO�  “d³½Ë

∫ÈdB*«
 ÊU�  5Š  v�  U¹uMÝ  •¥  s�  q_  r�C²�«  ‰bF�  ÷UH�½«  •
 •≥∞  “ËU−²¹  ÈœUB²ô«  Õö�ù«   «¡«dł≈  W¹«bÐ  l�  ‰bF*«

ÆU¹uMÝ
 U¹uMÝ • ≥ s� d¦�√ v�≈ uLM�« ‰bF� ŸUHð—« •

 5Š v� U¹uMÝ •π s� q√ v�≈ WOJM³�« bz«uH�« ‰bF� iHš •
ÆU¹uMÝ •±µ v�≈ q�Ë b ‰bF*« «c¼ ÊU�

 bF¹ ÈdB*« œUB²ô« Ê√ WO�Ëb�« WO�U*«  U�ÝR*«  «œUNý  •
ÆWO³Mł_«  «—UL¦²Ýö� UÐcł W¾ýUM�«  U¹œUB²ô« d¦�√

 ¨Wu³�� dOž  U¹u²�� v�≈ v³Mł_« ÈbIM�« vÞUO²Šô« ŸUHð—« •
Æ—ôËœ —UOK� ¥≥ “ËU−²¹ U� ≤∞≤± q¹dÐ√ dNý W¹UN½ v� mKÐ YOŠ

ÆU½Ë—u� ”ËdO�  UOŽ«bð rž— W�UD³�«  «dýR� ÷UH�½« •
 ULMOÐ •≤π¨∑ v�≈ Õö�ù« …d²� ‰öš dIH�« ‰bF� ÷UH�½« •
 u¼Ë • ≥≤¨µ “ËU−²¹  Õö�ù« …d²� W¹«bÐ l� ‰bF*«  «c¼ ÊU�

 ÆU�UŽ ±∏ d¦�« cM� ‰Ë_« ÷UH�½ô«
 WOÐdF�«  ‚«uÝ_«  v�≈  W¹dB*«   «—œUB�«  v�ULł«  …œU¹“•
 ÆW¹uOÝü«Ë WOI¹d�ù« ‚u��« v� …b¹bł ‚«uÝ√ `²�Ë WOÐË—Ë_«Ë
  «—œU³*«Ë  vMÞu�«  œUB²ô«   «dýR�Ë   Ułd��  ÷dHðË
 UNð«—«œ≈Ë  v½UJÝù«  ÊËUF²�«   «bŠË  vKŽ  WO�uI�«  WOŽUL²łô«
 v²Š UNÐ qLF�«  UO�¬Ë UNðUF¹dAð d¹uDð v�≈ —œU³ð Ê√ UNðeNł√Ë
 pK� v� lIð Ê√ Ë√ W¹œUB²ô« …dHD�« Ác¼ V�«uð Ê√ lOD²�ð

ÆWŁ«b(«  UODF� W³�«u� ÂbŽË nK�²�«Ë ¡j³�«

ÍœUB��ô« Õö�ù« œUB�
 v�UJ�ù« ÊËUF��«  «b�Ë —ËœË

UHB�«uÐ« »U¼u�«b³Ž ¡«u�
 œU%ô« fOz— ÊUŁ VzU½



 

 W�uO��« dO�u��ÆÆœ«e*U� W�—«œ≈  «b�ËË ö�� ¥≤ lO�
dB� WM�b�Ë ‚d� ÈœUF*« v� W�“ö�«

wMG�«b³Ž ËdLŽ ∫WFÐU²�
r�UÝ bL×� ∫d¹uBð

ا.ح  ا�uKاء   W�Uzd� ىe�d*ا  v�UJ�ùا v�وUF��ا ادارة اU%ôد   fK�� t� مuI� U� رU�إ v�
 dI�  WOFL� �dAوع   v�  WH�u�*ا اUL�ôل  ULJ��ôل  ا�bؤوب   vF��ا  v� ��Uس  �Rاد 
�X%» g�d ا��WOHB» و%b�bا dB� WM�b0 وا*UFدى �dق.. وا��bF� UM�e� U�u�U� XK�� vة 
 v�UJ�ùا v�وUF��د اU%ôا bI�..WI�U��دارات اôا f�U�� s� b�bF�ا V�UF� ارb� vK�د وuI�
 v�� رسU� s� ةd�H�ا v� ادe*ت اU�K� s� b�bF�ا WOFL�K� v�u�UI�ا vHB*ا t�HB� ىe�d*ا

�s� d�L�u ا�UFم ا'Uري.
 pK� ان   «g�d�  dI�»  WOFL� ا�ULل   dOO��  WM'  fOzر ��ULن  ��bى  ا�uKاء  �Uل   t��U�  s�و
 dN�ا W�ö� s� d��ت اdL��د اuN� s� سU�� ادR� اء ا.حuK�ا t� مU� U� دUB� v� اداتe*ا
 5�ö�  s�  d��_  X�دا  WKOI�  W�d�  q�9  X�U�  v��وا  g�d�  dI�  WOFL�  WKJA�  q�  v�

..U�U�

«g�d� dI�» تU�وdA0 لUL�_ل اULJ��ô 





 dI�ò  WOFLł  dOO�ð  WM'  fOz—  —Uý«Ë
 —UÞù«  «c¼  v�  t½«  WOHB²�«  X%  åg¹d
  UŽËdA� d¹uD²� dO³� ŸËdA� œ«bŽ« - bI�
 »džË ‚dý ÈœUF*«Ë  dB½ WM¹b0 WOFL'«
 sŽ b¹e¹ U0 UN²HKJð  —b  UŽËdA*« Ác¼Ë
 bI� mK³*« «c¼ dO�uð qO³Ý v�Ë ÆtOMł —UOK�
 lOÐ  «¡«dł« ÂU9« vKŽ …—«œô« fK−� o�«Ë
 W¹—U−²�«   «bŠu�«  p�c�Ë W¹—U−²�«   ö;«
 WOFL'« UNJK9 v²�« WHK²�*«  UŽËdA*« v�
 XL{ v²�«Ë  lO³�«  ÊU' qOJAð  - rŁ  s�Ë
 œU%ô« …—«œ« fK−� ¡UCŽ« …œU��« s� ö�
 ¡«uK�«  r¼Ë  Èe�d*«  v½UJÝù«  v½ËUF²�«
 —UH�«bL×�  ”bMN*«Ë  UHB�«uÐ«  »U¼u�«b³Ž
 bL×� ¡«uK�«Ë  u×²Š Âö��«b³Ž VÝU;«Ë

ÆvMOÐdA�« bFÝ
 fOz— ÊUL¦Ž Èb−� ”bMN� ¡«uK�«  ·U{«Ë
 g¹d  dI�  WOFLł  ‰ULŽ«  dOO�ð  WM'
 UM½«  ∫lO³�«  ÊU'  fOz—Ë  åWOHB²�«  X%ò
 …d²H�«  v�  œ«e�   U�Kł  bIFÐ  UML  WM−K�
 ÂUF�«  s�  d³L�u½  v²ŠË  XzUH�«  ”—U�  s�
 W¹—«œ«  «bŠËË W¹—U&  ö×� lO³� È—U'«
 v�  p�–Ë  ÆWOMJ��«   «bŠu�«  iFÐ  p�c�Ë
 dB½  WM¹b�  oÞUM0  WOFL'«   UŽËdA�
 dB0  Êuð«dOý  s�U��Ë  ‚dý  ÈœUF*«Ë
  ö×�  π  lOÐ  -  YOŠ  ÆÊ«uKŠË  …b¹b'«
 Ê«uKŠ ŸËdA0 …bŠËË …bO'« dB� ŸËdA0
 dNý  v�  bIŽ  Èc�«  ‰Ëô«  œ«e*«  v�  p�–Ë
 ∂ lOÐ - v½U¦�«  œ«e*« v� ËÆÆw{U*« ”—U�
 …bŠË p�c�Ë ‚dý ÈœUF*« ŸËdA0  ö×�

ÆÆXzUH�« dÐu²�« lKD� v� p�–Ë W¹—«œ«
 fOz— ÊUL¦Ž Èb−� ”bMN� ¡«uK�« œdD²Ý«Ë
 X%ò g¹d dI� WOFLł ‰ULŽ« dOO�ð WM'
 ŸËdA0 dš√ ö×� ±≤ lOÐ - t½« åWOHB²�«

 bIŽ  Èc�«  œ«e*«  v�  dB½  WM¹b0  WOFL'«
 dOšô« œ«e*«  v�Ë ÆÆÂdBM*«  dÐu²�«  ≤≥ v�
 -  XzUH�«  d³L�u½  dNý  W¹UNMÐ  bIŽ  Èc�«Ë
ÆÆdB½ WM¹b� ŸËdA� v� dš√ ö×� ±≤ lOÐ
 Êô«  v²Š  tFOÐ  -  U�  v�ULł«  ÊuJ¹  p�cÐË
 ÊUðbŠËË  dB½  WM¹b�  v�  U¹—U& ö×�  ¥∞
 Èdšô«Ë Ê«uKŠ ŸËdA� v� UL¼bŠ« ÊU²¹—«œ«

Æ‚dý ÈœUF*« v�
 WOFLł  ‰ULŽ«  dOO�ð  WM'  fOz—  r²²š«Ë
 pKð WKOBŠ ÊUÐ «b�R� t¦¹bŠ g¹d dI�
 v�  r¼U�ð  ·uÝ  WK³I*«Ë  W²zUH�«   «œ«e*«
 ‰ULŽô«  ‰ULJ²Ýô  W�“ö�«  W�uO��«  dO�uð
 p�c�Ë dB½ WM¹b�Ë ‚dý ÈœUF*« vŽËdA0

ÆWOFL'«  UŽËdA0 o�«d*« ‰Ušœ«



 

åg�O� s�d�ò  
v�UJ�ù« ÊËUF��« —b� vK� ÂU�Ë

 5FH�M*ا W�UL' U�UL��ا v�ULA�ا q�U��U� s�U�*ء اUM�� WO�وUF��ا g�O� s�d� WOFL� تbI� 
ا(Uص �? «�dAوع �R�Rة ا�d�UIة ا'b�bة» �uم ا���X ا*uا�o ٢٠٢١Ø±±Ø٢٠ �UMدى ا*UIو�uن ا�dFب 
 b�U� ذU��ôا W�رU�dJ�و ،WOFL'ادارة ا  fK�� fOzر dL� مUB� سbMN*ا  W�Uzd�  n�b��K�
 v�وUF��ا ا�bرى �bMو�s� U اU%ôد  ا�uAار�dO�dJ� v ا'WOFL، و��uCر �UB� s� qم   5�� bO�
 v�u��ا  bL�وا واUJ�ùن،  ا��UMء  ��UFو�UOت   W�UF�ا  W�ON�ا  s�  U�وbM� �bLى   bO�و ا*e�dى،   v�UJ�ùا
 n�u*ا WA�UM* p�وع وذdA*ا vFH�M� s� «د « ٧٣b�ة، وd�UI�ا WE�U; W�دU%ôا WOFL'ا s� U�وbM�
ا��cOHMى وا*dALK� v�Uوع ، و�b - ا��UOر �b�� s� q ا�bO� tK ا�bL، و��bL ا�uL�� bL�� bLد 
 UFOL� ULNOK� rN�I�اu� واb�أ s�c�ا s�d{U(ء اUC�ôا vK� ULNzUL�ض أd� -و X�uB� vE�öL�
 v�U*وا ا��cOHMى   n�u*ا �dض  و-  اUL�ôل  �bول   WA�UM� و�bأ  ا_�UCء..   b�أ  s� اd��ôاض  دون 
 vK� WI�اu*ا و  �dA*Uوع  اôدوار   iF��  eOL��ا  m�U�� WLO� دUL��ا  vK� WI�اu*ا  X9 UL� ، �dALKوع 
 m�U�� s�دb�*ا s�e�U�K� rNOK� رةdI*ط اU��ôا WLO� ادb�� ءUC�ôا s� 5�e�K*ا dOG� WKN� ءUD�ا
Ø± q�� ادb�K� p�وذ tOM� n�٤٥٠ ا v�ا rN� دb�*ا mK�*ا v�UL�ا lH�d� ان vK� UNOM� n�٣٠٠ ا s� q�ا
 qJ� bFB� د ٢b� s� ôb� رةUL� qJ� V�٨ را bFB� VO�d� vK� WI�اu*د اUL��ا p�c�٢٠٢٢ و/d�اd��
 ±±  s� راU���ا hOB���ت اU�K� دUFO� b�b% vK� WI�اu*ا - UL� ،bFB� qJ� V�٣ را WF� رةUL�

 .٢٠٢٢ØµØ± q�� e�U� qJ� hOB���ا q�� tOM� n�٦٠٠ أ mK�� ادb� ورةd{ l� ٢٠٢٢ uO�u�

 �UOFLت راbzة..

ÍbLŠ nÞUŽ ∫WFÐU²�





 WO½UJÝ≈  UOFLł „UM¼ Ê« d�c�UÐ d¹b'«Ë
 v�   UO½ËUF²�«  —b�  vKŽ  U�UÝË  X×³�√
 WOFLł  …bz«d�«   UOFL'«  Ác¼  s�Ë  dB�
 v�ULA�« qŠU��UÐ s�U�*« ¡UM³� g²OÐ s¹dł

 ÆÆÆwÐdG�«
 q¦*«  tÐ  »dC¹Ë  tÐ  Èc²×¹  Ã–u/  vN�   
 v²�«Ë UNzUCŽ« W�bšË WO½ËUF²�«  «“U$ö�
 fK−� ¡UCŽ« t�bI¹ Èc�« —Ëb�« v�  dNþ
 fOz—  dLŽ  ÂUBŽ ”bMN*«  WÝUzdÐ  …—«œô«
 r¼Ë  fK−*«  ¡UCŽ√  vUÐË  …—«œù«  fK−�
 fK−� fOz—  ‰Ë«  VzU½  v�«Ë  ‚œU� bO��«
 VzU½ bLŠ« —uLOð tK�UÐe²F� ”bMN� ¨ …—«œô«
 b�UŠ  ”bMN�Ë  ¨…—«œô«  fK−�  fOz—  ÊUŁ
 ¨WOFL'«  dOðdJÝ  vÐ—«uA�«  s�Š  bOÝ
 e¹eF�«  b³Ž  rO¼«dÐ«  bL×�  ”bMN�Ë
 bOFÝ  ”bMN*«Ë  ¨WOFL−K�  v�U*«  ·dA*«
 v×²� bL×� Èb−� ”bMN*«Ë ¨s�;« b³Ž

Æ…—«œô« fK−� ¡UCŽ«
 À«b×²Ý«  v�«  vF�ð  WOFL'«  X�«“U�Ë  
 ÈdI�UÐ v�ULA�« qŠU��UÐ Èdš«  UŽËdA�
 W¹d  ŸËdA�  UN¹b�  Ê√Ë  W�Uš  WOKŠU��«
 ∏π uKOJ�UÐ WOŠUO��« ÈdI�« Âb« s� WOŠUOÝ
 WzU*UÐ ∏µ “U$« -Ë g²OÐ s¹dł W¹d v¼Ë
 ±≤∞∞ v�«uŠ UNMDI¹Ë ¡UM³�« qŠ«d� W�U� s�
 …eOL²� WOHOB�  «bŠË vKŽ tK�UŠ …dÝ«
 v½U³*«  `D�� WŠU�� ÈbF²ð  ôË  rOLB²�«
 v²�«Ë W¹dI�« `D�� q�U� s� tzU*UÐ ≤∞ sŽ
 eOL²ð  UL�  lÐd�  d²�  n�«  ∂µµ  v�«uŠ  mK³ð
 jÝu²*«  d×³�«  vKŽ  TÞUAÐ  W¹dI�«  Ác¼
 ±∂µ jÝu²0 TÞUAK� ÂdŠ «d²� πµ∞ ‰uDÐ
 bFð …bz«d�« WOFL'« Ác¼ ÊU� rŁ s�Ë «d²�
 b�RðË qÐ ÂUŽ qJAÐ v½UJÝù« ÊËUF²K� «d��
  UOFL'« tÐ ÂuIð Èc�« ÈuLM²�« —Ëb�« vKŽ
 WOMJ��«   «bŠu�«  dO�uð  v�  WO½UJÝù«

 ÆWOFL'« ¡UCŽô rzö*« dF��UÐ
 ÃdÐò  WK−*  ÊU�  ŸUL²łô«  g�U¼  vKŽË   
 dLŽ  ÂUBŽ  ”bMN*«  l�  ¡UI�  åÊËUF²�«

  bNý  v²�«Ë  WOFL'«  …—«œ«  fK−�  fOz—
 fOz—  VBM�  tO�uð  …d²�  ‰öš  WOFL'«
 v²�« l¹—UALK� WOzUA½« WCN½ …—«œô« fK−�
 ŸËdA*UÐ 5FH²M*« W�bšË WOFL'« UNÐ ÂuIð
 å…b¹b'«  …d¼UI�«  …R�R�ò  ŸËdA�  W�UšË
 WOMJÝ  …—ULŽ  ±µ  œbŽ  ¡UA½«  v�  q¦L²*«Ë
  UF�U'«Ë  b¼UF*«  WIDM�  ≥  r—  WFDI�UÐ
 WOMJÝ  …bŠË  ≥∂∞  œbF�  …b¹b'«  …d¼UI�UÐ
 ≠¡UÐdN�  ≠v×�  ·d�ò  o�«d*«  WK�Uý

ÆÆåoz«bŠ ≠VOJÝb½ô
 WOFLł  tÐ  ÂuIð  Èc�«  —Ëb�«  U�
 qŠU��UÐ s�U�*« ¡UM³� g²OÐ s¹dł

 ø vÐdG�« v�ULA�«
 …R�R�  ŸËdA�  ¡UA½SÐ  Êô«  ÂuIð  WOFL'«
 WOMJÝ  …—ULŽ  ±µ  œbF�  …b¹b'«  …d¼UI�«
 ¡UCŽô  WOMJÝ   «bŠË  dO�uð  ·bNÐ
 WK�Uý  WOMJÝ  …bŠË  ≥∂∞  œbF�  WOFL'«
 q� —«Ëœ« W²Ý sŽ …—U³Ž …—ULŽ q�Ë o�«d*«
 …bŠË qJ� Ã«d'« WK�Uý  «bŠË WFÐ—« —Ëœ
 v�UB�«Ë UFÐd� «d²� ±µ≤ v�ULł« `D�0
 lu²*« s�Ë VODAð nB½ ¨UFÐd� «d²� ±±π
 ≤∞≤≥ ÂUŽ nB²M� ‰öš ¡UCŽö� rK�ð Ê«
 pOÐU³A�«  WK�Uý   «bŠu�«  rK�ð  ·uÝË
  U½uJK³�«Ë   UNłu�«  ÂuOM�u�ô«  »«uÐ_«Ë
 jz«u(«Ë nIÝö� vzUNM�« ÷UO³�« ¨a³D�Ë
 vł—Uš  »U³Ð  WIý  uCF�«  rOK�ð  r²¹  UL�
 s�  rK��«  Ã—œË  qš«b�  lOLłË  `HB�
 ∏ WFÝ bFB� …—ULŽ qJ�Ë XO½«d'« ÂUšd�«
 Ã«dł błu¹ UL� …—ULF�« vM�UÝ Âb�¹ V�«—
 …œułu*«   «bŠu�«  s�  …bŠË  qJ�   «—UO�K�

 Æ…—ULF�UÐ
 „öÝ«  lOL−Ð   «bŠu�«  rOK�ð  r²¹  UL�
 sJ�Ë  Èe�d*«  ‘b�«Ë   U½uHOK²�«Ë  ¡UÐdNJ�«
 ÂUL(«  pO�«dOÝ  VO�d²Ð  uCF�«  ÂuI¹
 W�U�Ë  WO×B�«   «Ëœ_«Ë  aÐUD*«  jz«uŠ
 ¨t�H½ uCF�« W³ž— V�Š  «bŠu�«  UO{—«
 b¹bŠ  vł—Uš  »UÐ  …—ULŽ  qJÐ  błu¹  UL�

 WŠU�*UÐ  ŸËdA*«  eOL²¹Ë  ÃUłe�UÐ  ‰uGA�
 VOJÝb½ôË  —u¼e�«Ë  —U−ý_«Ë  ¡«dC)«
 WzU*UÐ ∏∞ v�«uŠ qGAð WOKš«œ ‚dÞË vA2
 mK³ð v²�«Ë ≥ r— tFD ÷—_« WŠU�� s�
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 WK�Uý  ŸËdALK�  W¹d¹bI²�«  WHKJ²�«  —bIð  
 WK�Uý ¨tOMł ÊuOK� ≤¥∞ v�«uŠ ÷—_« sLŁ
 WO½UÝd)« ‰ULŽ_«Ë ‰öŠù«Ë dH(« ‰ULŽ«
 ÂË—b³�«  jz«uŠ  ‰ULŽ«Ë  W×K�*«Ë  W¹œUF�«

  ÆUIÐUÝ U½d�– UL� VO�d²�«Ë ‚uKŠ v²ŠË
 v½ËUF²�«  œU%ô«  —Ëœ  Èdð  nO�  

 ø v½UJÝù«
 v½ËUF²�«  œU%ö�  WO�U(«  …d²H�«  bNAð
 …œUO X% Uþu×K� «—Ëœ Èe�d*« v½UJÝù«
 œU%ô« fOz— ”U³Ž œ«R� »dŠ ÊU�—√ ¡«uK�«
 lOLł  qŠ  v�  …—«œô«  fK−�  ¡UCŽ√Ë
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 »U³�«  WÝUOÝ  l³²¹  uN�   UOFL'«  ‰ULŽ«
 Ê«  cM�  …dO³�  WO½ËUFð  …d³š  t�Ë  Õu²H*«
 WOFLł  WÝUzdÐ  «—Ëd�  ÊUJÝù«  …—«“uÐ  ÊU�
 WO½UJÝù«  UOFL'« ‚dŽ«Ë d³�« s� WO½UJÝ≈
 V�×¹Ë ¨ÊUJÝù«Ë ¡UM³K� ¡«bH�« WOFLł v¼Ë
 œU%ô« fOz— ”U³Ž œ«R� »dŠ ÊU�—« ¡«uK�
 WÝUz— UNO� v�uð v²�« …dOBI�« …d²H�« ‰öš
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 V�«uð  v²Š  Áœ«u�  iFÐ  q¹bFð  Ë«  …b¹bł
 qdFð  Ê«  sJ1  v²�«   «¡«dłô«Ë   «dOG²�«
  UOFL'«  UNÐ  ÂuIð  v²�«   UŽËdA*«  cOHMð
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 dONþ UN� fO� v²�«  UOFL−K�
 UN�  ÷«—«  l¹“u²Ð  ÈË«d×�

 Æ…b¹b'« Êb*UÐ
  UO½ËUF²�« s� »uKD*« U�
 s�  W�œUI�«  WKŠd*«  v�

 ø r�dE½ WNłË
 œ«R�  ¡«uK�«  v�uð  qþ  v�
 WÝUz—  œU%ô«  fOz—  ”U³Ž
 v½UJÝù«  v½ËUF²�«  œU%ô«
 vŽdA�«  »ô«  u¼Ë  Èe�d*«
 vKŽ  WO½UJÝù«   UOFL−K�

 —Ëœ  qOFHð  r²¹  Ê«  È—«  W¹—uNL'«  Èu²��
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 ÊUJÝù«Ë  ¡UM³K�  WO½ËUF²�«  WOFL'«   UO½«eO�  œ«bŽ≈  d³²F¹
 s�  UNÞUAM�  ÈuM��«  izUH�«  l¹“uð  bŽ«uË  UNðUÐU�ŠË
Æ UOFL'« sŽ Êu�u¾�*« UN�dF¹ Ê« vG³M¹ v²�« W�UN�«  UŽu{u*«

 ÆÆWŁöŁ V½«uł v�≈ r�IM¹ Ÿu{u*« «c¼Ë
 ¨vÞUO²Šô« s¹uJðË izUH�« l¹“uð bŽ«uIÐ oKF²¹ vŽu{u� V½Uł
 UN�U��SÐ  WOFL'«  Âe²Kð  v²�«  dðU�b�UÐ  oKF²¹  vKJý  V½UłË
 bOŽ«u�Ë   «¡«dłSÐ  oKF²¹  vz«dł≈  V½UłË  ¨UNÐ  bOI�«  bŽ«uË

ÆU¼œUL²Ž«Ë UNB×�Ë UN²Fł«d�Ë WO½«eO*« œ«bŽ≈
 WOFL'«  «œ«d¹ù ÈuM��« izUH�« l¹“uð V�½ v�≈ dOA½ Ê√ q³Ë
 ¨l¹“u²K�  o×²�*«  izUH�UÐ  œuBI*«  œb×½  Ê√  vG³M¹  WO½ËUF²�«
 ‰«eM²Ý«  ôË√  vG³M¹  ¨l¹“u²K�  o×²�*«  izUH�«  «cN�  q�u²K�Ë
 v²�«  UBB�*«Ë ÂUF�« ‰«uÞ WHK²�*«  U�ËdB*« s� q� WLO
  UIH½ WNł«u*® WO½«eO*« v� UNł«—œ≈ WOFL'« …—«œ≈ fK−� Èd¹
 ©dI*«  «c¼  fOÝQð  Ë√  WOFL−K�  dI�  ¡«dA�Ë  ¨W¹—Ëd{Ë  WOKF�
 bMŽ  v½UJÝù«  v½ËUF²�«  œU%ô«  WÐUd�  lC�¹  p�–  b¹b%Ë
 qÐUIð  błË Ê≈  UBB�*« WLO Ê√ s� oI×²K� WFł«d*« ¡«dł≈
 U�Ë Æv�U²�« ÂUF�« ‰öš WLzö�Ë W¹—Ëd{Ë WFu²�  UIH½ ÎöF�
 U* ÎUI�Ë WOðü« WO½UL¦�« l¹“u²�« d�UMŽ vKŽ Ÿ“u¹ p�– bFÐ vI³²¹
∫vðüU� ∏± WM�� ±¥ v½UJÝù« ÊËUF²�« Êu½U s� ©µ≤® …œU*UÐ œ—Ë
 izUH�«  v�U� s� •±µ t�  hB�¹Ë ∫v½u½UI�«  vÞUO²Šô«  æ
Æ5F�  ÷dG�  hB�ð  r�  v²�«  U¹U�u�«Ë   U³N�«  tO�≈  ÎU�UC�
  «œ«d¹ù«Ë  ÆÎU½u½U  UNÐ  W³�UD*«  v�  o(«  jI�¹  v²�«  m�U³*«Ë
ÆW¹d²�b�« UN²LO sŽ b¹e¹ U0 W²ÐU¦�« ‰u�_« lOÐ s� WCH�M*«
 Ác¼Ë ¨izUH�« v�U� s� •µ UN� hB�¹Ë ∫W�UF�«  U�b)« æ
 ¡UA½S� ¨v½UJÝù« v½ËUF²�« œU%ô« U¼¡«œ√ v�u²¹ W�UN�«  U�b)«

ÆWO½UJÝù«  UO½ËUF²�« ¡UCŽ√ ŸuL−� `�UB� 5�Q²K� ‚ËbM�
 ¨izUH�«  v�U�  s�  •±∞  UN�  hB�¹Ë  ¨WOK;«   U�b)«  æ
 WIDM� v� WOFL'« …—«œ≈ fK−� U¼¡«œ√ v�u²¹  U�b)« Ác¼Ë
 s� q� »U— X%Ë ¨W½U�_«Ë W¼«eM�« …UŽ«d� œËbŠ v� ¨UNKLŽ
 hB�*« «c¼ Âb�²�ð Ê√ WOFL'« oŠ s�Ë ¨W¾ON�«Ë œU%ô«
 WOFL'« qLŽ WIDM* W�UŽ  U�bš dO�uð t½Qý s� U� q� vKŽ
 ¡UCŽ_ dłRð s�U�� W�US� dýU³� dOž Ë√ dýU³� o¹dDÐ ¡«uÝ

 “u−¹  p�c�  ¨  WOMJÝ   «bŠuÐ  ©5FH²M*«  dOž®  s�  WOFL'«
 Ë√  WE�U;« UNÐ  ÂuIð   UŽËdA� rŽœ v� t�«b�²Ý« WOFL−K�
 dOž  ¨lHM�UÐ  WOFL'«  vKŽ  œuF¹  U0  WOK;«  WO³FA�«  …eNł_«
 v½UJÝù« v½ËUF²�« qLF�« “ËU−²¹ Ê√ …—«œù« fK−* “u−¹ ô t½√

Æö¦� »U�— qI½  «—UOÝ ‰uDÝ√ qOGA²�
 vB�√ b×Ð •±µ UN� hB�¹Ë ¨…—«œù« fK−� ¡UCŽ√ …Q�UJ� æ
 v�  UL�  UNK�UJÐ  ÎUOÐułË  UNF¹“uð  d³²F¹  ô  W³�M�«  Ác¼  Ê√  È√
 ÂUJŠ_Ë WO�uLF�« WOFL'« d¹bI²� lC�ð UNMJ�Ë WIÐU��« œuM³�«
 ©µ¥®  …œU*«  hMÐ  œ—Ë  U�  …UŽ«d� l� ¨vKš«b�«  ÂUEM�«Ë  Êu½UI�«
 WD)«  cOHMð  Èb�  v�  …—dI*«  WB(«  l¹“uð  v�  Êu½UI�«  s�
 WO�uLF�« WOFL'«Ë fK−*« —uCŠ vKŽ W³þ«u*« Èb�Ë ¨W¹uM��«
 ¨WO�U*«  WM��«  ‰öš  fK−*«  v�  uCF�«  U¼UC  v²�«  …b*«Ë
 dC×¹  r�  «–≈  …Q�UJ*«  v�  …—«œù«  fK−�  uCŽ  oŠ  jI�¹Ë
 nK�ð ÊU� u�Ë WO�U*« WM��« ‰öš fK−*«  U�Kł œbŽ nB½
 WOFL'« ŸUL²ł« sŽ ‰u³I� —cŽ dOGÐ nK�ð «–≈Ë ¨‰u³I� —cFÐ
 Wz—UD�« WO�uLF�« WOFL'«  UŽUL²ł« nB½ Ë√ W¹uM��« WO�uLF�«
 W¹uCŽ s� ‰UI²Ý« «–≈Ë ¨WM��« ‰öš bIFð v²�« WOzUM¦²Ýô« Ë√

ÆWO�U*« WM��« s� v½U¦�« nBM�« W¹«bÐ q³ fK−*«
 izUH�« v�U� s� •µ UN� hB�¹Ë ∫WOFL'UÐ 5K�UF�« WBŠ æ

ÆvB√ b×Ð
 «c¼Ë ¨izUH�« v�U� s� •µ t� hB�¹Ë ¨v½ËUF²�« V¹—b²�« æ
 r²¹  WD)  ÎUI³Þ  v½UJÝù«  v½ËUF²�«  œU%ô«  Áôu²¹  V¹—b²�«

ÆWB²�*« W¹—«œù« WN'« l� oO�M²�UÐ UNF{Ë
 •µ W³�½ UN�  hB�¹Ë ¨5K�UF�«   UI×²�0 ¡U�u�«  »U�Š æ
 U¼—UL¦²Ýô œU%ôUÐ ’Uš »U�Š v� ŸœuðË izUH�« v�U� s�

ÆUNÐ 5K�UF�« q³  UOFL'«  U�«e²�UÐ ¡U�uK� UNBOB�ðË
 hB�¹ Ê√ v½UJÝù« ÊËUF²�« Êu½U h½ YOŠ  ¨vMOF�« bzUF�«  æ
 V�M�« s� l¹“uð ÊËbÐ vI³ð U�Ë lz«œu�« bzUŽ tO�≈ ÎU�UC� vU³�«
 ©jI� 5K�UF�«  WBŠË …—«œù« fK−� …Q�UJ� s�® UNO�≈  —UA*«
 WOMJ��«  UOFL−K� W�d²A*«  U�b)« W½UO�Ë ‰ULJ²Ý«Ë ¡UA½ù

ÆÆWIDM*« Êu¾ý 5�%Ë

 WOFL'« WO�«eO�
© ± ® UN�U�U��Ë

  u×²Š Âö��« b³Ž VÝU;«
 œU%ô« ÂUŽ dOðdJÝ

وللحديث بقية



 

WO�uLF�« WO�«eO*« vK� o�bB��«
≤∞≤∞ Ø∂Ø≥∞ v� WON�M*«

e¹eF�« b³Ž vM� ∫WFÐU²�
r�UÝ bL×� ∫d¹uBð

)ا��ULع  ا��uMى   UN�UL��ا واUJ�ùن  �UM�Kء   WO�وUF��ا ا�bHاء   WOFL'  WO�uLF�ا  WOFL'ا �bIت 
�d�UI�Uة،   dB� WM�b0 رىuNL'س اd(ار اb�  ٢٠٢١ d�u��أ  ±µ  o�اu*ا  WFL'م اu� p�وذ )Y�U�
 WOFL'ا د�uة  �QAن   ٢٠٢١  fD��أ  ٣٠  v�  WOFL'ا ادارة   fK�� �dار   vK� �UMء   p�وذ

Æ٢٠٢١ d�u��د اbF� ونUF��ج اd� WK�0 نö�ôا - YO� دUIF�ö� WO�uLF�ا

 �WO�uL�» v ا�bHاء» ا��UFو�UM�K� WOء واUJ�ùن  

 ¡«uK�« WÝUzdÐ WO�uLF�« WOFL'« XFL²ł« bË
 fK−� fOz— vA¹u�« rFM*«b³Ž bL×� ‰œUŽ
 bOFÝ bL×� e²F� ¡«uK�« W¹—UðdJÝË ¨…—«œô«
 v�ULł« s� Î«uCŽ ∑± —uC×ÐË ¨ÈËUdA�«
 s¹c�«  «uCŽ  ¥±µ∞  m�U³�«  ¡UCŽ_«  œbŽ
 dCŠË  ¨WO�uLF�«  WOFL'«  —uCŠ  oŠ  rN�
 »ËbM�  bLŠ√  bL×�  WOÐUd�«   UN'«  s�
 ¨ÊUJÝù«Ë  ¡UM³�«   UO½ËUF²�  W�UF�«  W¾ON�«
 v½ËUF²�«  œU%ô« »ËbM� ÕU²H�«  b³Ž s�ŠË
 »ËbM�  v�u²�«  bLŠ√Ë  ¨Èe�d*«  v½UJÝù«

Æ…d¼UI�« WE�U; W¹œU%ô« WOFL'«
 bLŠ√  Âö��«  b³Ž  s�  q�  —UO²š«  —dIðË
 Õö*«  —ËbM�  bLŠ√  bO��«Ë  ¨q¹bM  œuL×�

 rN{dŽ bFÐË  ŸUL²łö�  X¹uBð  vEŠöL�
 rNOKŽ WI�«u*«  X9 WO�uLF�«  WOFL'« vKŽ
 ‰ULŽ_«  ‰Ëbł  v�  dEM�«  √bÐË  ¨ŸULłôUÐ

∫vðü«
 …—«œô« fK−� d¹dIð ÷dŽ ∫‰Ë_« bM³�« ≠±
 …—«œô« fK−� fOz— vA¹u�« ‰œUŽ ¡«uK�« ÂUË
 …—«œô«  fK−�  tO�«  vN²½«  U�  dš¬  ÷dFÐ
 …b¹b'« W¹—«œô« WL�UF�« ŸËdA� ’uB�Ð
 u¼ ŸËdA*« ÷—√ sLŁ v�ULł« Ê√ b�√ YOŠ
 œ«bÝ - t½√Ë  ¨UNOMł π≤≥[∂∑≤[¥±≤ mK³�
 ◊U�√  ≥  v�≈  W�U{ôUÐ  W�bI*«  WF�b�«
 ¨UNOMł  ∑µ¥[≥≥≤[¥∑∞  v�ULłUÐ  W¹uMÝ
 v�  l�b�«  o×²�¹  bŠ«Ë  j�  vI³²�  t½√Ë

 ¨UNOMł ±∂π[≥≥π[π¥≤ mK³0 ≤∞≤±Ø≥Ø≥∞
 u¼ ◊U�√ ¥ vKŽ …bzUH�« dFÝ Ê√ v�« ÎU²�ô
 ·ö�Ð  «c¼  ¨UNOMł  ±µ∑[µπ≤[¥±≤  mK³�
  UN'« s� ÷—_« sLŁ vKŽ WKL;« ÂuÝd�«
 ≠W¹—«œô« WL�UF�« ≠ÊUJÝù« …—«“Ë® WHK²�*«

Æ©a�«ÆÆÆv½ËUF²�« œU%ô« –  UO½ËUF²�« W¾O¼
 Ê√  sŽ  åvA¹u�«ò  nA�  Èdš√  WOŠU½  s�Ë
 Èd¹bIðË  vzb³�  dFÝ  u¼  sKF*«  dF��«
 ¨ÊUBIM�«Ë  …œU¹eK�  qÐU  ©VODAð  nB½®
 »U�(«  u¼  vzUNM�«  qBOH�«  Ê√  ÎU×{u�
 ÊËbÐ ŸËdALK� WOKFH�« WHKJ²K� ÎUI³Þ v�U²)«
 W�œU¼ dOž  UOFL'« Ê_ …—U�š Ë√ V�J�

Æ`ÐdK�





 ŸËdA*  W¹—«œô«   U�ËdB*«  Ê√  `{Ë√  UL�
 WHKJ²�«  s�  jI�  •≤  u¼  W¹—«œô«  WL�UF�«
 oH²�  u¼  UL�   öOH�«  Ë√  …bŠuK�  WOKFH�«
 vKŽ ¡UMÐ t½« ÎUHOC� ¨ŸËdA*« W¹«bÐ s� tOKŽ
 s¹—uD*«  Â«e�SÐ  W¹—«œô«  WL�UF�«   ULOKFð
 ¨VODA²�« WK�U�  «bŠu�« rOK�²Ð 5¹—UIF�«
 dFÝ vKŽ VODA²�« WHKJð »U�Š r²OÝ t½S�
 v�U²)« »U�(«Ë WOKFH�« WHKJ²K� ÎUI³Þ d²*«

 ÆŸËdALK�
 vM³*«  bOOAðË  ¡UMÐ  Ÿu{u*  W³�M�UÐ  ‰UË
 WOFL'«  ŸËdA0  È—«œô«  ØÈ—U−²�«
 ÂbF�  Î«dE½  ¨…b¹b'«  W¹—«œô«  WL�UF�UÐ
 s�  tC�d�  v³Mł_«  q¹uL²�«  WOKLŽ  ÂU9«
 ÀöŁ  ÷dŽ r²OÝ  t½S�  ¨WO�uJ(«   UN'«
 u¼Ë  ‰Ë_«  Õ«d²ô«  Ê«  ÎUMKF�  ¨ UŠ«d²«
 v�« qBð W³�d� …bzUHÐ „uM³�« s� ÷«d²ô«
 ¡eł  „öN²Ý«  r²OÝ  v�U²�UÐË  Î̈U¹uMÝ  •≤∞
 È—U−²�«  vM³*«  lOÐ  bz«uŽË  ÕUÐ—√  s�  dO³�
 s� v½U¦�« Õ«d²ô«Ë ¨Ábz«u�Ë ÷dI�« `�UB�
 uCŽ q�  Â«e²�UÐ  p�–Ë  ¡UCŽ_«   UL¼U��
 WL�UF�«  ŸËdA0  5FH²M*«  ¡UCŽ_«  s�
 WIý  q�  sŽ  tOMł  n�√  WzU�  l�bÐ  W¹—«œô«
 ¡b³K�  p�–Ë ¨öO� q� sŽ tOMł n�√ v²zU�Ë
 vM³LK�  v½UÝd)«  qJON�«  bOOAðË  ¡UMÐ  v�
 Èdš√  ‰ULŽ√  È√  Ë√  v½U³*«  ‰ULŽ√Ë  q�UJ�UÐ
 bzUF�«  Ÿ“u¹  YO×Ð  ¨WOKFH�«  WHKJ²K�  ÎUI³Þ
 åVÝUMðË  W³�½ò  ¡UCŽ_«  vKŽ  q�UJ�UÐ
 U�√  ¨uCŽ q�  s�  WŽu�b*«  m�U³LK�  W³�M�UÐ
 È—UIŽ —uD� l� ‚UHðô« uN� Y�U¦�« Õ«d²ô«
 v½U³*«  o¹u�ðË  ¡UMÐË  bOOAð  v�  hB�²�
 WI�«u�  bFÐ  ¨UNOKŽ  oH²�  W³�MÐ  W¹—U−²�«
 –U�ð«Ë  ¨Èe�d*«  v½UJÝù«  v½ËUF²�«  œU%ô«
 «c¼  oOŁu²�  WO½u½UI�«   «¡«dłô«  lOLł

 ©`Ðd�«® izUH�« l¹“uð r²¹Ë ¨bUF²�«Ë ‚UHðô«
 ¡e−� t�«b�²Ý« Ë√  5FH²M*«  ¡UCŽ_« vKŽ

 ÆVODA²�« ‰ULŽ√ v�
 WO½«eO*«  vKŽ  o¹bB²�«  ∫v½U¦�«  bM³�«  ≠≤  
 YOŠ  ¨≤∞≤∞Ø∂Ø≥∞  v�  WON²M*«  WO�uLF�«
 v�U*«  ·dA*«  vLN�  vKŽ  ¡«uK�«  ÷dF²Ý«
 ¡UM³�«  UO½ËUF²� W�UF�« W¾ON�« »U²� WOFL−K�
 bFÐ  p�–Ë  ¨∂¥∞≤  rdÐ  —œUB�«  ÊUJÝù«Ë
 v½ËUF²�«  œU%ô«  s�  W¾ONK�  œ—«u�«  »U²J�«
 WO�uLF�« WO½«eO*« œUL²ŽUÐ Èe�d*« v½UJÝù«
 ¨tOMł  ±±±≤≤∂¥π≤∏[±π  ÂuBšË  ‰u�QÐ
 fK−*«  5Ð  WAUM*«Ë  ÷dF�«  bFÐ  t½√Ë
 s¹d{U(«  WO�uLF�«  WOFL'«  ¡UCŽ√Ë
 WO½«eO*«  vKŽ  WI�«u*«  X9  ŸUL²łö�

Æ¡UCŽú� WIKD*« WO³Kž_UÐ W{ËdF*«
 WO�U*«   U�dB²�«  œUL²Ž«  ∫Y�U¦�«  bM³�«  ≠≥

 v²Š ≤∞±πØ∑Ø± s� …d²H�« ‰öš X9 v²�«
 …—«œô« fK−� WO�u¾�� ¡öš«Ë ≤∞≤∞Ø∂Ø≥∞
 œd�«Ë  UAUM*« bFÐË Æ U�dBð s� - ULŽ
 ¨s¹d{U(« ¡UCŽ_« V½Uł s� WK¾Ý_« vKŽ
 WMO³*«  WO�U*«   U�dB²�«  pKð  œUL²Ž«  -
 WI�«u*« X9Ë ¨d�c�« WH�UÝ WO½«eO*UÐ W²³¦*«Ë

ÆbM³�« «c¼ vKŽ WIKD*« WO³KžôUÐ
 s�  tLBš  -  U�  ÷dŽ  ∫lÐ«d�«  bM³�«  ≠¥
 ÊUJÝù«Ë ¡UM³�«  UO½ËUF²� W�UF�« W¾ON�« q³
 UNOMł ±∞∑π∏µ U¼—bË WOFL'« ‰«u�√  s�
 ŸËdA� s� »U×�½ôUÐ WOFL'« ÂUO W−O²½

 ÆÆ—bÐ WM¹b�
 W¾ON�«  »U²�  WOFL−K�  v�U*«  ·dA*«  ÷dŽË
 —œUB�«  ÊUJÝù«Ë  ¡UM³�«   UO½ËUF²�  W�UF�«
 ÊQAÐ  ≤∞≤±Ø∏Ø≤≥  a¹—U²Ð  ∂¥∞≤  rdÐ
 m�U³�« W¾ON�« V½Uł s� tLBš - Èc�« mK³*«
 s� WOFL'« »U×�½« W−O²½ ¨UNOMł ±∞∑π∏µ
 WN'«  UNOłu²� Î«cOHMðË ¨—bÐ WM¹b� ŸËdA�
 …—«œô«  fK−� ÷dF¹  «c�  WB²�*«  W¹—«œô«
 vKŽ  WOFL'«  ‰«u�√  s�  ÂuB�*«  mK³*«
 ÎUI³Þ  t�«bŽ«  v�  dEMK�  WO�uLF�«  WOFL'«
 ¨±π∏±  WM��  ±¥  Êu½U  s�  ≤∑  …œU*«  hM�
 v¼  WO�uLF�«  WOFL'«  Ê√  YOŠ  ÎU×{u�
 oŠ U¼bŠË UN�Ë WOFL'« v� UOKF�« WDK��«
 ‚uI(« sŽ ‰“UM²�«Ë  «—UIF�« v� ·dB²�«
 “u−¹  ôË  UNO�  „uJA*«  Êu¹b�«  „öN²Ý«Ë
 - «cN� ¨UN�UB²š« s� È√ v� i¹uH²�« UN�
 ÎULBš p�–Ë WO�uLF�« WOFL'« vKŽ ÷dF�«
 W'UFLK�  ÎUI³Þ W�d²A*«  U�b)« bMÐ  vKŽ
 t½√Ë  ¨≤∞≤∞Ø∂Ø≥∞  WO½«eO�  v�  WO³ÝU;«
 X9   «—U�H²Ýô«Ë  WK¾Ý_«  vKŽ  œd�«  bFÐ
 tLBš  -  Èc�«  mK³*«  —U³²Ž«  vKŽ  WI�«u*«
 UNOMł  ±∞∑π∏µ  m�U³�«Ë  W¾ON�«  V½Uł  s�

 l{Ë  ÷dF²�¹  …—«œù«  fK−�
 W¹—«œù« WL�UF�UÐ WOFL'« ŸËdA�

∫vKŽ ÊuI�«u¹ ¡UCŽ_«Ë
 WOFL−K� WO�U*« W×zö�« ≠

 V½Uł s� ÂuB�*«  mK³*«  —U³²Ž«  ≠
 s�  WOFL'«  »U×�½ô  W¾ON�«

åW�ËbF� Êu¹œò —bÐ WM¹b� ŸËdA�
 ¡UCŽ_ XÐUŁ  ⁄dHð  ‰bÐ  b¹b% ≠

…—«œô« fK−�
Êu½UIK� ÎUI�Ë izUH�« l¹“uð ≠

 5K�UFK� …Q�UJ� —uNý ∑ ·d� ≠
 —UO²š« v� …—«œù« fK−� i¹uHð ≠

WOFL−K� v½u½U� VÝU×� 5OFðË



 

 ¡UCŽ_«  V½Uł  s�  W�ËbF�  U½u¹œ
 ÎULBš  p�–Ë  ¨ŸULłôUÐ  s¹d{U(«
 ÎUI³Þ  W�d²A*«   U�b)«  bMÐ  vKŽ
 WO½«eO�  v�  WO³ÝU;«  W'UFLK�

 Æ≤∞≤∞Ø∂Ø≥∞
 W×zö�«  ÷dŽ  ∫f�U)«  bM³�«  ≠µ

 ÆÆU¼œUL²Ž«Ë  U¼—«dô  WOFL−K�  WO�U*«
 WO³KžôUÐ  WI�«u*«  X9  WAUM*«  bFÐË

 ÂuI¹ Ê√ vKŽ W{ËdF*« W×zö�« vKŽ WIKD*«
 W�UF�«  W¾ON�«  œUL²Ž«  —u�  cOHM²�UÐ  fK−*«

ÆÊUJÝù«Ë ¡UM³�«  UO½ËUF²�
 ¡UCŽ_ XÐUŁ ‰bÐ ÷dŽ ∫”œU��« bM³�« ≠∂
 ‰œUŽ ¡«uK�« ÂU bË ¨q�UJ�UÐ …—«œô« fK−�
 WOFL'« vKŽ ÷dF�UÐ W�K'« fOz— vA¹u�«
 s� d¦�√ Ë√ uCF� U²ÐUŁ ôbÐ —dIð Ê√ ¨WO�uLF�«
 WI�«u� vKŽ ¡UMÐ p�–Ë …—«œô« fK−� ¡UCŽ√
 a¹—U²Ð  UNŽUL²ł«  v�  WO�uLF�«  WOFL'«
 uCF� ÈdNý XÐUŁ ‰bÐ `M� vKŽ ≤∞≤∞Ø∏Ø∏
 t½« ÎUHýU� ¨…—«œô« fK−� ¡UCŽ√ s� d¦�√ Ë√
 …œU*«  ÂUJŠ_  ÎUI�Ë  WO�uLF�«  WOFL−K�  oŠ
 ±π∏± WM�� ∂π≥ r— È—«“u�« —«dI�« s� ≥∞
 WO½ËUF²�«   UOFL−K�  vKš«b�«  ÂUEM�«  ÊQAÐ
 ±π∏± WM�� ±¥ r— ÊËUF²�«  Êu½UI� qLJ*«Ë
 Ê_ Î«dE½Ë  ¨p�–  qLF�«  WFO³Þ XŽb²Ý«  «–«
 W�œUI�« …d²H�« ‰öš WOFL'UÐ qLF�« WFO³Þ
 WOFL'« …—«œ« fK−� ¡UCŽ√ ⁄dHð vŽb²�ð
 v²�«  W¹cOHM²�«  WD)«Ë  qLF�«  dOÝ  WFÐU²*
  UŽËdA*« iFÐ cOHMð v� WOFL'« UNÐ ÂuIð
 WOzUA½ô« WD)« cOHMð  s� ¡UN²½ô« - v²�«
 Î̈UO�UŠ U¼cOHMð È—U'«  UŽËdA*« «c�Ë ¨UN�
 WI�«u*«  X9  WAUM*«Ë  ÷dF�«  bFÐ  t½√Ë
 XÐUŁ  ‰bÐ  b¹b%  vKŽ  WIKD*«  WO³Kž_UÐ
 tOMł  n�√  ±≤  u¼Ë  …—«œô«  fK−�  ¡UCŽ_
 VzU½Ë  …—«œô«  fK−� fOz—  s�  ÌqJ�  ÎU¹dNý
 ÎU¹dNý tOMł ·ô¬ ±∞Ë ¨…—«œô« fK−� fOz—
 v�U*«  ·dA*«Ë  WOFL'«  dOðdJÝ  s�  ÌqJ�

 ±∞  …—«œô«  fK−�  ¡UCŽ√  vU³�Ë  ¨WOFL−K�
 Ê√ v�« Î«dOA� ¨uCŽ qJ� ÎU¹dNý tOMł ·ô¬
 n¹—UB*« bzUŽ vKŽ m�U³*« Ác¼ qOL% r²¹

ÆWOFL−K� W¹—«œô«
 ÎUI³Þ  izUH�«  l¹“uð  ∫lÐU��«  bM³�«  ≠∑
 WM��  ±¥  r—  Êu½UI�«  s�  µ≤  r—  …œULK�
 v½ËUF²�« œU%ô«  «—«dË UNðö¹bFðË ±π∏±

ÆÈe�d*« v½UJÝù«
 W�K'«  fOz—  vA¹u�«  ‰œUŽ  ¡«uK�«  ÷dŽË
 v�U*« ÂUFK� WO�uLF�« WO½«eO*« v� izUH�« bMÐ
 ≤∞≤∞Ø∂Ø≥∞  v�  WON²M*«Ë  ≤∞≤∞Ø≤∞±π
 µ≤  r—  …œULK�  ÎUI³Þ  tF¹“uð  r²¹  Ê√  U¼uM�
  «—«dË  ±π∏±  WM��  ±¥  r—  Êu½UI�«  s�
 X9 bË ¨Èe�d*« v½UJÝù« v½ËUF²�« œU%ô«
 ¡UCŽ_« V½Uł s� WIKD*« WO³Kž_UÐ WI�«u*«
 ÆÊu½UIK� ÎUI�Ë izUH�« l¹“uð vKŽ s¹d{U(«
 5K�UF�« WÐUŁ≈ vKŽ WI�«u*« ∫s�U¦�« bM³�« ≠∏
 v�U*«  ÂUFK�  WO�uLF�«  WO½«eO*«  vKŽ  …Q�UJ0
 WI�«u� X9 bË Æ≤∞≤∞Ø∂Ø≥∞ v� vN²M*«
 WÐUŁ≈ vKŽ WIKD*« WO³Kž_UÐ WO�uLF�« WOFL'«
 dNý√  ∑  ·dBÐ  …Q�UJ�  WOFL'UÐ  5K�UF�«

Æ≤∞≤∞Ø∂Ø≥∞ v� WON²M*« WO�U*« WM��« sŽ
 i¹uHð  vKŽ  WI�«u*«  ∫lÝU²�«  bM³�«  ≠π
 VÝU×�  5OFðË  —UO²š«  v�  …—«œô«  fK−�
 «c�Ë  UÐU�Š V«dL� p�–Ë WOFL−K� v½u½U

ÆtÐUFð√ b¹b%

 ¡UCŽ_«  V½Uł  s�  W�ËbF�  U½u¹œ
 ÎULBš  p�–Ë  ¨ŸULłôUÐ  s¹d{U(«
 ÎUI³Þ  W�d²A*«   U�b)«  bMÐ  vKŽ
 ÎULBš  p�–Ë  ¨ŸULłôUÐ  s¹d{U(«
 ÎUI³Þ  W�d²A*«   U�b)«  bMÐ  vKŽ
 ÎULBš  p�–Ë  ¨ŸULłôUÐ  s¹d{U(«

 WO½«eO�  v�  WO³ÝU;«  W'UFLK�

 W×zö�«  ÷dŽ  ∫f�U)«  bM³�«  ≠
 ÆÆU¼œUL²Ž«Ë  U¼—«dô  WOFL−K�  WO�U*«

 WO³KžôUÐ  WI�«u*«  X9  WAUM*«  bFÐË
 ÂuI¹ Ê√ vKŽ W{ËdF*« W×zö�« vKŽ WIKD*«
 W�UF�«  W¾ON�«  œUL²Ž«  —u�  cOHM²�UÐ  fK−*«

 t¹uMð
ÂU¼

 bL×�  ”bMN*«  Õd�
 v�U*«  ·dA*«  ¨—UH�«
 v½UJÝù« v½ËUF²�« œU%ö�
 vKŽ  V−¹  t½√  ¨Èe�d*«
 WO½ËUF²�«  UOFL'« lOLł
 W³ž«d�«  ÊUJÝù«Ë  ¡UM³K�
 Ë√ WOMJÝ  «bŠË ¡«dý v�
 ≠ «—«“u�«® s� ÷«—√ ¡«dý
 Ë√  ≠WE�U;«  ≠ U¾ON�«
 ÷dŽ  ÆÆ©Èdš√   UNł  È√
 WDK��« vKŽ ôË√ rNðU³KÞ
 v½ËUF²�« œU%ô«ò WB²�*«
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دليل جمعيات ا�سكان
مجلة تصدر عن ا�تحاد 

التعاونى ا�سكانى المركزي

مواعيد انعقاد 
الجمعيات العمومية

المـــــــزادات

المناقصــــــات

أصدر وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠٠٤ فى شأن 
تعديل بعض قواعد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان الصادر بها القرار 
الوزارى رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ والذى تضمن أن تعلن الجمعيات التعاونية للبناء واإلسكان 
إذا بلغ عدد األعضاء فى الجمعية ٢٠٠ عضو فى مجلة (برح التعاون) التى يصدرها االتحاد 
العمومية  الجمعيات  انعقاد  أحد مالحقها عن مواعيد  أو فى  المركزى  التعاونى اإلسكانى 

وعن سائر ما تتولى الجمعية االعالن عنه.

االعالنات  قيمة  أن  المعلنين  بالسادة  المركزى  اإلسكانى  التعاونى  االتحاد  يهيب 
جنيه   ٢٥٠٠ مبلغ  والمزادات  جنيها   ٢٠٠٠ مبلغ  صفحة  ربع  مساحة  على  المنشورة 
والمناقصات مبلغ ٣٠٠٠ جنيه ( نصف صفحة ) وأن يرسلوا اإلعالنات المراد نشرها فى 
المجلة حتى يوم ٥ من كل شهر للنشر فى فى ملحق العدد ويوم ٢٠ من نفس الشهر 

لنشرها فى عدد أول الشهر،
برجاء االلتزام بهذه المواعيد حيث لن يتم نشر االعالن الذى يأتى بعد هذه المواعيد 

وينشر فى العدد الالحق له إذا أراد المعلن.

تنويه

مع تحيات االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي

الصفحة الرسمية لالتحاد
www.facbook.com/chcu.egypt



 

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
بالقاهرة

المسجلة برقم ١٥٧
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

العاشرة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/١١ يوم  وذلك 

صباحا.

 - الدقى   - الثورة  شارع   ٣  - الزراعيين  نادى  بمقر  وذلك 

الجيزة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالبنك التجارى الدولى 

«مصر»
المسجلة برقم ١٥٤ لسنة ١٩٩٠

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

الحادية  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٢٠ يوم  وذلك 
عشرة صباحا.

الدولى  التجارى  البنك  بمقر  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 
بمبنى طيبة - الدقى - الدور السابع.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية جرين بيتش لبناء المساكن 
بالساحل الشمالى الغربى
المسجلة برقم ٢٩٣ لسنة ١٩٨٢

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.

الحادية  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/١٨ يوم  وذلك 

عشرة صباحا.

وذلك بمقر نادى اتحاد الشرطة الرياضى - البوابة رقم ١ - 

الدراسة - بجوار دار مناسبات الشرطة - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمنتفعى مشروع قرية اإلعالميين 

بالجراولة - مرسى مطروح
المسجلة برقم ١٦١ لسنة ١٩٩١

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

الخامسة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/١٧ يوم  وذلك 

مساء.

وذلك بمقر نادى الزراعيين - الدقى - الجيزة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.





محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة القاهرة لألدوية

المسجلة برقم ٣٣٥ لسنة ١٩٨٢
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

الواحدة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/١٢ يوم  وذلك 

ظهرا.

 ٤ - لألدوية  القاهرة  بشركة  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك 

شارع عبدالحميد الديب - شبرا - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بهيئة كهرباء مصر

المسجلة برقم ٦٨٨ لسنة ١٩٩٠
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

العاشرة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/١٣ يوم  وذلك 

صباحا.

المفتوحة - مبنى مجمع وزارة الكهرباء  القاعة  وذلك بمقر 

والطاقة - العباسية - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة صناعات اليايات 
ومهمات وسائل النقل وأسرهم 

حتى الدرجة الثالثة
المسجلة برقم ٥٦٧ لسنة ١٩٨٥

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٤ - فى تمام الساعة الواحدة بعد 
الظهر.

وذلك بمقر قاعة محاضرات معاهد اللغات - مساكن الشركة 
السعودية - السواح - اسفل برج ٥١ - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء الرابطة العامة 

لموظفى وزارة الداخلية
المسجلة برقم ٢٠٩

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/١٨ - فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

 - الجمعية  مشروع   -  ٨ رقم  العمارة  حديقة  بمقر  وذلك 

مدينة ٦ أكتوبر - الحى الثانى - المجاورة االولى - الجيزة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.



 

محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
لمنتفعى مشروعات الجمعية 

التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بوزارة الخزانة ومصالحها سابقا

المسجلة برقم ٢٠٤ لسنة ١٩٨٢
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 ٢٠٢١/١٢/٩ حتى   ٢٠٢١/١٢/٥ من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى ١١ و٢٠٢١/١٢/١٢ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: ١٧٠ عمارات الشروق - خلف 
النادى االهلى - مدينة نصر - شارع المطافي.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم ٢٠٢٢/١/٣ 
- فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

سالف  بالعنوان  الجمعية  مقر  اسفل  الحديقة  بمقر  وذلك 
الذكر.

لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية نقابة المهندسين لإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم ٣٥٩ لسنة ١٩٨٢

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة.

 ٢٠٢١/١٢/٨ حتى   ٢٠٢١/١٢/٤ من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى ١١ و٢٠٢١/١٢/١٢ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: ٢٦ أ شارع احمد حلمى - شبرا 
- القاهرة.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/١٤ - فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وذلك بمقر نادى المحامين النهرى - كورنيش المعادى - 
القاهرة.

لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نقابة المهن السينمائية

المسجلة برقم ٨ لسنة ١٩٨٢
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/١٩ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٣ 
وللطعون يومى ٢٦ و٢٠٢١/١٢/٢٧ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: ٢٠ شارع عدلى - القاهرة.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم ٢٠٢١/٢/٨ 

- فى تمام الساعة الرابعة عصرا.
وذلك بمقر نادى السينمائيين - ٢٠ شارع عدلى - القاهرة.

لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

جمعية المهندسين للبناء واإلسكان 
التعاوني

المسجلة برقم ٤٠٢ لسنة ١٩٨٢
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

الحادية  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/١٢ يوم  وذلك 

عشرة صباحا.

 - رمسيس  امتداد  - شارع  االندلسية  الحديقة  بمقر  وذلك 

بجوار وزارة المالية - القاهرة.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.





محافظتا القاهرة والجيزة

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزي
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى الحى السادس بمدينة ٦ 

أكتوبر - جيزة
المشهرة برقم ٣٢٩ لسنة ٢٠١٥

يعلن االتحاد للسادة أعضاء الجمعية عن فتح باب الترشيح 
النتخاب مجلس ادارة جديد.

 ٢٠٢١/١٢/٩ حتى   ٢٠٢١/١٢/٥ من  الفترة  خالل  وذلك 
ويومى ١٢ و٢٠٢١/١٢/١٣ للطعون على أن تقدم طلبات 
االدارى  والتوجيه  التفتيش  قطاع  بمقر  والطعون  الترشيح 
للجمعيات باالتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن فى 
 - المهندسين   - لبنان  ميدان   - االبيض  النيل  شارع   ١٢

الجيزة.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية لالتحاد.

وعلى االعضاء الراغبين فى الترشيح ضرورة احضار ما يفيد 
عضويتهم بالجمعية.

وفى حالة تقدم اعضاء للترشح خالل مدة الترشيحات سوف 
يتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية النتخاب مجلس 

ادارة جديد للجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى همفرس ببوالدق الدكرور بالجيزة

المسجلة برقم ٢٦٠ لسنة ٢٠٠٧
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
وذلك خالل المدة من ٢٠٢١/١٢/١٨ حتى ٢٠٢١/١٢/٢٢ 
وللطعون يومى ٢٥ و٢٠٢١/١٢/٢٦ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: ٣٤٦ شارع سعد بن عبادة - 
السابع  الحى  أكتوبر -  السادس من  أول  امام قسم شرطة 

- مدينة ٦ أكتوبر.
يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 

٢٠٢٢/١/٢٦ - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
بن  سعد  شارع   ٣٤٦ عمارة  الكائنة:  الحديقة  بمقر  وذلك 
عبادة - امام قسم شرطة اول السادس من اكتوبر - الحى 

السابع - مدينة ٦ أكتوبر.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية مقاتلى رمضان 
لإلسكان التعاونى

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الجمعة الموافق 

.٢٠٢١/١٢/٢٤

الشرطة  اتحاد  بنادى  المفتوحة  الحديقة  بمقر  وذلك 

الرياضى - العباسية - القاهرة.

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية، 

ومناقشة باقى جدول االعمال.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية االتحادية للبناء 
واإلسكان لمحافظة الجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين 
بالهيئة العامة لشئون المطابع األميرية

المسجلة برقم ١٢
تعلن الجمعية التعاونية االتحاد للبناء واإلسكان لمحافظة الجيزة 
للعاملين  واإلسكان  للبناء  التعاونية  الجمعية  اعضاء  للسادة 
الترشيح  باب  فتح  عن  األميرية  المطابع  لشئون  العامة  بالهيئة 

الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس ادارة الجمعية.
 ٢٠٢١/١٢/١٥ حتى   ٢٠٢١/١٢/١١ من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على  و٢٠٢١/١٢/١٩   ١٨ يومى  وللطعون 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية االتحادية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية االتحادية.

 - منتصر  مساكن   ٤٠ الكائن:  االتحادية  الجمعية  بمقر  وذلك 
العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  الجيزة.   - الهرم   - فيصل 
عشرة  الحادية  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢٢/١/١٢ يوم  السنوية 
المطابع  هيئة  بمبنى  المفتوحة  القاعة  بمقر  وذلك  صباحا. 

االميرية - القاهرة.
وفى  لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
لمدة  االجتماع  يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة 
عدد  إجمالى  من   ٪١٠ بحضور  الثانى  االجتماع  ويصح   - ساعة 

االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة مصر 
لتأمينات الحياة

المشهرة برقم ١٠١٠ لسنة ٢٠١١
يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة. 

وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا، يوم األحد الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩ وذلك بمقر قاعة االجتماعات الكائن بمبنى الشركة 

فى ٤١ شارع قصر النيل - القاهرة 

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية
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الجمعية التعاونية لبناء المساكن ألعضاء السلك التجاري
المسجلة برقم ٤٨٤

طريق   ٥٢,٢٥ الكيلو  الشمالى  بالساحل  التجاريين  الدبلوماسيين  بمشروع  المنتفعين  الجمعية  اعضاء  السادة  الجمعية  تدعو 
مرسى مطروح.

وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم ٢٠٢١/١٢/١١ - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وذلك بمقر الحديقة األندلسية - بجوار وزارة المالية - امتداد رمسيس - مدينة نصر

الحاضرين  لالعضاء  المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين،  االعضاء  اجمالى  من   ٪١٠ بحضور  االجتماع  ويصح 
لالجتماع.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
والمعلن به االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بشركة أمريكان اكسبريس
المسجلة برقم ٤٧٢ لسنة ١٩٨٣

تعلن الجمعية للسادة اعضائها عن نقل مقر الجمعية من العنوان: ٧ مكرر شارع حسن مظهر - السبع عمارات - مصر الجديدة 
- القاهرة.

الى المقر المؤقت الجديد الكائن: ٤٩ شارع عبدالخالق ثروت - ميدان األوبرا - القاهرة «مكتب االستاذ عالء الدين عبدالرحمن 
المحامي»

كما تعلن للسادة االعضاء بأنه تم تغيير ختم الجمعية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٣ بناء على الخطاب الوارد من الهيئة العامة لتعاونيات 
البناء واإلسكان رقم ٨٥٨٤ بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣ وال يعتد بأى اختام أخرى غير الختم الجديد

لذا لزم التنويه





محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نادى الزهور

المسجلة برقم ٨١٦ لسن ١٩٩٨

تعلن الجمعية للسادة اعضائها انه تم تغيير مقر الجمعية 

 - - عمارة ٤١ - شقة ٣٤  التوفيقية  العنوان: عمارات  من 

مدينة نصر

خضر  من  طلعت  محمود  شارع   ٥٥ الجديد:  العنوان  الى 

التونى - شارع الطيران - مدينة نصر - شقة رقم ٧٠٨ - 

الدور الثامن

ت: ٠٢٢٦٣٩٥٩٨

لذا لزم التنويه

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بالبنك المركزى المصري

المسجلة برقم ٣٩٠ لسنة ١٩٨٢
المنتفعين بمشروع  الجمعية  السادة اعضاء  الجمعية  تدعو 

أرض الفيوم.
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

٢٠٢١/١٢/١٨ - الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك بمقر نادى البنك االهلى المصرى - العجوزة - الكيت 

كات - الجيزة
االعضاء  اجمالى  من   ٪١٠ بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

لالعضاء الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالشركة 

القومية للتشييد والبناء
المشهرة برقم ٧٩٨ لسنة ١٩٩٦

تعلن الجمعية للسعادة اعضائها عن تغيير مقر الجمعية من 

١٥ برج بغداد - من شارع رمسيس - العمرانية الشرقية. 

الي: ٢ شارع حسين شاكر - ناصية شارع المحطة - قسم 

الجيزة - شقة رقم ٢.

لذا لزم التنويه

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن بالقاهرة

المسجلة برقم ١٥٧
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 

روضة الياسمين.
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

٢٠٢١/١٢/١١ - الساعة الثانية عشرة ظهرا.
 - الدقى   - الثورة  شارع   ٢  - الزراعيين  نادى  بمقر  وذلك 

الجيزة
االعضاء  اجمالى  من   ٪١٠ بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

لالعضاء الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظتا القاهرة والجيزة

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالشركة 

العامة للدواجن
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة. 

السبت  يوم  ظهرا،  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

المفتوحة  الحديقة  بمقر  وذلك   ٢٠٢١/١٢/١١ الموافق 

أمام مقر الجمعية - عمارة ٣ - شقة ١ - أمام قسم شرطة 

السالم اول - القاهرة. 

وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لألعضاء والعاملين 
بنادى مدينة ٦ أكتوبر الرياضي

المشهرة برقم ٣٥٤ لسنة ٢٠١٧
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.
الحادية  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٢٥ يوم  وذلك 

عشرة صباحا. 
نادى   - الرياضى  النادى   - االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 

مدينة ٦ أكتوبر الرياضي. 
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن بالوايلي

المسجلة برقم ٥٧ لسنة ١٩٨٢ - جيزة

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة. 

وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا، يوم السبت الموافق 

٢٠٢١/١٢/١١

وذلك بنادى األطباء - شارع البحر األعظم - جيزة.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية

جمعية النخيل التعاونية للبناء 
واإلسكان

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية. 

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، يوم الجمعة الموافق 

٢٠٢١/١٢/١٧

النخيل-  قرية   - النخيل  مناسبات  دار  ساحة  بمقر  وذلك 

التجمع األول - القاهرة الجديدة.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن بمقر الجمعية. 

مع مراعاة االجراءات االحترازية
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محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

محافظة بورسعيد

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بحى الشرق 

وأسرهم حتى الدرجة الثالثة 
ببورسعيد

المسجلة برقم ٧٧ لسنة ١٩٨٣
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
السابعة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/١٨ يوم  وذلك 

مساء.
وذلك بمقر مركز شباب الزهور - بورسعيد.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 

١٠٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن للتطبيقيين وأقاربهم 

ببورسعيد
المسجلة برقم ٣٩

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.

الواحدة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٢٩ يوم  وذلك 

ظهرا.

وذلك بمقر مركز شباب الزهور ببورسعيد.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 

االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 

١٠٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بالشركة المصرية للتوريدات 

واألشغال البحرية ببورسعيد
المسجلة برقم ٣١٢

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

الواحدة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٢٨ يوم  وذلك 
ظهرا.

الشباب  لمديرية  التابع  الزهور  شباب  مركز  بمقر  وذلك 
والرياضة - حى الزهور - بورسعيد.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالمعاهد 

األزهرية ببورسعيد
المسجلة برقم ٦ لسنة ١٩٨٢

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

السادسة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/١٧ يوم  وذلك 
مساء.

 - ممفيس  شارع   - المالحية  التوكيالت  نادى  بمقر  وذلك 
بورسعيد.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.



 

محافظة اإلسكندرية

محافظة بورسعيد

محافظة اإلسكندرية

محافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالشركة 

العربية للشحن والتفريغ
المسجلة برقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٢

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

الحادية  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٢٦ يوم  وذلك 
عشرة صباحا.

منطقة   ١٩,٥٠ الكيلو   - الجمعية  مشروع  بمقر  وذلك 
العجمى - شاطئ الزهير.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 

١٠٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية األساسية لبناء 
المساكن للعاملين بشركة القناة 

للحبال وأسرهم ببورسعيد
المسجلة برقم ٧٤ لسنة ١٩٨٢

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة.

 ٢٠٢١/١٢/٩ حتى   ٢٠٢١/١٢/٥ من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى ١٢ و٢٠٢١/١٢/١٣ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

- شركة  الجمركية  المنطقة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
القناة للحبال - بورسعيد.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم ٢٠٢٢/١/٨ 
- فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر مركز شباب الزهور بتعاونيات الزهور ببورسعيد.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء الجمعية االجتماعية 

لمستشارى محكمة استئناف إسكندرية
المسجلة برقم ٢٤٠ لسنة ١٩٩٧

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة.

 ٢٠٢١/١٢/٩ حتى   ٢٠٢١/١٢/٥ من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى ١٢ و٢٠٢١/١٢/١٣ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: بلوك ٣ - عمارة ٢ - مساكن 
محمد فريد - االسكندرية.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/١٣ - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وذلك بمقر الحديقة الكائنة: نادى قضاة االسكندرية - ٢٣ 
شارع مصطفى كامل - بولكلى - االسكندرية

لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس االدارة، ومناقشة 

باقى جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 
أبوقير لألسمدة باإلسكندرية

المسجلة برقم ١٣ لسنة ١٩٨٢
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
الحادية  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/١٦ يوم  وذلك 

عشرة صباحا.
خط   - الطابية   - للشركة  السكنية  المدينة  بمقر  وذلك 

رشيد - االسكندرية.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.





محافظة السويس

محافظة اإلسكندرية

محافظة السويس

محافظة اإلسكندرية

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
محافظة السويس

المسجلة برقم ٥ لسنة ١٩٨٢
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
الرابعة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٢٥ يوم  وذلك 

عصرا.
 - حافظ  محمد  شارع   - اكتوبر  جيل  نادى  بمقر  وذلك 

المالحة - السويس.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 

١٠٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان ألعضاء نقابة 
الصيادلة باإلسكندرية

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الجمعة  يوم  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢١/١٢/١٧.

 - الجمعية  بمقر  الملحقة  المفتوحة  الساحة  بمقر  وذلك 

١١٥ شارع جالل الدسوقى - وابور المياه - االسكندرية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالبنوك بالسويس

المشهرة برقم ٣٣ لسنة ١٩٩٠
الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

العمومية السنوية لالجتماع.
السابعة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٢٨ يوم  وذلك 

مساء.
وذلك بمقر نادى النوبة الرياضى - مدينة السالم - طريق 

السويس - بجوار محطة كهرباء ٥٠٠.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 

النصر لألصواف والمنسوجات 
الممتازة «ستيا»

المشهرة برقم ٨٨ لسنة ١٩٨٢

تعلن الجمعية للسادة أعضائها انه تم تغيير مقر الجمعية 

من العنوان القديم الكائن: ٣٠ شارع الدكتور عبدالرحمن 

عودة - متفرع من شارع الجواهر - سموحة - االسكندرية

برج   - الصعيدى  الغيط   - بك  محمد  الجديد:  المقر  الى 

اليسر رقم ١ - الدور االول - شارع الصعيدى - االسكندرية

لذا لزم التنويه.
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محافظة المنيا

محافظة السويس

محافظة المنيا

محافظة السويس

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
ألعضاء نقابة المهن الزراعية بالمنيا

المسجلة برقم ٨ لسنة ١٩٨٢
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 ٢٠٢١/١٢/٩ حتى   ٢٠٢١/١٢/٥ من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى ١١ و٢٠٢١/١٢/١٢ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

 ١٩  - الزراعية  المهن  نقابة  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
شارع الجمهورية - المنيا.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم ٢٠٢٢/١/٨ 
- فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

المهن  نقابة   - المفتوحة  االجتماعات  قاعة  بمقر  وذلك 
الزراعية - ١٩ شارع الجمهورية - المنيا.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 
ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من إجمالى عدد 

االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

جمعية الشباب الوطنى 
لإلسكان التعاونى بالسويس

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية 

العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢١/١٢/١٨.

وذلك بمقر نادى غزل السويس الكائن: أول طريق بورتوفيق 

- بمحافظة السويس.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية إلسكان 
العاملين بمصنع غزل المنيا

الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا يوم السبت الموافق 

.٢٠٢١/١٢/١١

وذلك بمقر قاعة التدريب بمصنع غزل المنيا.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة ترسانة السويس البحرية

المشهرة برقم ٣٢ لسنة ١٩٨٩
حوض  بمشروع  المنتفعين  االعضاء  للسادة  الجمعية  تعلن 

لمبلغ  مدخراتها  استكمال  عن  االندلس  مدينة  الدرس 

١٨١٠٠٠ جنيه (مائة وواحد وثمانون الف جنيه)

وذلك بحساب الجمعية بموجب اذن صادر من الجمعية للبنك، 

الفترة من ٢٠٢١/١٢/١٠  السداد خالل  تبدأ فترة  ان  على 

حتى ٢٠٢٢/١/٣٠.

بخطابات  بالمشروع  المنتفعين  االعضاء  اخطار  يتم  وسوف 

من  الرابعة  المادة  ألحكام  تطبيقا  الوصول  بعلم  مسجلة 

القرار الوزارى رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢.

وباقى الشروط معلنة بمقر الجمعية الكائن: ٥ شارع شهداء 

اليمن ببور توفيق - السويس
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محافظة كفر الشيخ

محافظة المنيا

محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بالبنك 
الزراعى المصرى بكفر الشيخ

المشهرة برقم ٣٠٧ لسنة ٢٠١٨

تعلن الجمعية للسادة أعضائها انه تم تغيير مقر الجمعية 

من العنوان القديم الكائن: تقسيم الضرائب - امام دكان 

السعادة - الدور الثالث - كفر الشيخ.

االنشاء  مزلقان  امام   - الماوى  برج  الجديد:  المقر  الى 

والتعمير - الدور الخامس - كفر الشيخ

لذا لزم التنويه.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بأوقاف المنيا

المسجلة برقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٩
تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع 

بمشروع شلبى بالمنيا
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

٢٠٢١/١٢/١٤ - الساعة الثانية بعد الظهر.
وذلك بمقر المركز الثقافى االسالمى بجوار مسجد الفولى 

- قاعة ودار المناسبات - المنيا
االعضاء  اجمالى  من   ٪١٠ بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

لالعضاء الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمجمع 

محاكم كفر الشيخ
المشهرة برقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٥

تعلن الجمعية للسادة أعضائها انه تم تغيير مقر الجمعية 

 - الشيخ  كفر  محاكم  مجمع  الكائن:  القديم  العنوان  من 

الدور االرضى - قسم التوريدات - كفر الشيخ

تقسيم   - المعلمين  شارع   - النور  برج  الجديد:  المقر  الى 

النيابة االدارية - الدور االول علوى - كفر الشيخ

لذا لزم التنويه.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بشركة 
الدلتا بالحامول - بكفر الشيخ

المسجلة برقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٠٩
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.
وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الجمعة الموافق 

.٢٠٢١/١٢/١٧
امام   - الشيخ  بكفر  الفندقية  المدرسة  نادى  بمقر  وذلك 

مشروع الجمعية االول بكفر الشيخ.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة أسيوط

محافظة جنوب سيناء

محافظة أسيوط

محافظة جنوب سيناء

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
للعاملين بجامعة أسيوط

المسجلة برقم ٤٢ لسنة ١٩٩٦
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 ٢٠٢١/١٢/٩ حتى   ٢٠٢١/١٢/٥ من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى ١١ و٢٠٢١/١٢/١٢ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

الجامعية  بالمدينة  زين  مبنى  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
للطالب بأسيوط.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة يوم ٢٠٢٢/١/١٢ 
- فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وذلك بمقر القاعة الكبرى المفتوحة بجامعة سوهاج - شارع 
الجامعة - اسيوط.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 
ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من إجمالى عدد 

االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 
نادى الرياضات البحرية بشرم الشيخ

المسجلة برقم ٧ لسنة ١٩٨٧
تعلن الجمعية للسادة اعضائها لحضور اجتماع الجمعية العمومية 
االستثنائية. وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٤ فى تمام الساعة الواحدة 
- شرم  االجتماعى  الرياضى  الشيخ  نادى شرم  بمقر  وذلك  ظهرا. 
- ١٣ من   ٢ -  ١ المواد  تعديل  فى  للنظر  - جنوب سيناء  الشيخ 
النظام الداخلى للجمعية. ويصح االنعقاد بحضور االغلبية المطلقة 
لالعضاء سواء بالحضور الشخصى او باالنابة او بإبداء الرأى كتابة 
ويصح التصويت على القرار بموافقة ثلثى عدد االعضاء الحاضرين 
لصحة  او  االنعقاد  لصحة  النصاب سواء  يتوافر  لم  فإذا  لالجتماع. 
القرار يؤجل االجتماع وال يجوز اعادة عرض الموضوع على الجمعية 

العمومية مرة اخرى قبل مضى ثالثة اشهر على ذلك االجتماع.
والتعديل المطلوب كاألتي:

المادة (١) قبل التعديل: الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألعضاء 
نادى الرياضات البحرية بشرم الشيخ

المادة (١) بعد التعديل: الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألهالى 
هضبة أم السيد ومنتفعى مشروع الجمعية بشرم الشيخ

المادة (٢) قبل التعديل: منطقة عمل الجمعية فئوية ألعضاء نادى 
الرياضات البحرية بشرم الشيخ

المادة (٢) بعد التعديل: منطقة عمل الجمعية فئوية ألهالى هضبة 
أم السيد ومنتفعى مشروع الجمعية بشرم الشيخ

المادة (١٣) قبل التعديل: باب العضوية فى الجمعية مفتوح دون 
بمدينة  المواطنين  لجميع  مفتوح  سياسى  او  دينى  بسبب  تفرقة 

شرم الشيخ اعضاء نادى الرياضات البحرية
المادة (١٣) بعد التعديل: باب العضوية فى الجمعية مفتوح دون 
بمدينة  المواطنين  لجميع  مفتوح  سياسى  او  دينى  بسبب  تفرقة 
الجمعية  مشروع  ومنتفعى  السيد  أم  هضبة  ألهالى  الشيخ  شرم 

بشرم الشيخ

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء هيئة التدريس بكلية 
العلوم جامعة األزهر بأسيوط

المسجلة برقم ١٠١ لسنة ٢٠١٣
المنتفعين بمشروع  الجمعية  السادة اعضاء  الجمعية  تدعو 

لؤلؤة اسيوط الجديدة.
يوم  المحدد  المنتفعين  جماعة  اجتماع  لحضور  وذلك 

٢٠٢١/١٢/٢٠ - الساعة التاسعة صباحا.
وذلك بمقر قاعة قسم الفيزياء - كلية العلوم - جامعة األزهر 

بأسيوط
االعضاء  اجمالى  من   ٪١٠ بحضور  االجتماع  ويصح 
المطلقة  باالغلبية  القرار  يصدر  ان  وعلى  المنتفعين، 

لالعضاء الحاضرين لالجتماع.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة 
طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بقطاع 

الكهرباء جنوب سيناء
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.

الموافق  الجمعة  يوم  عصرا  الثالثة  الساعة  تمام  فى  وذلك 

.٢٠٢١/١٢/٣١

الكوم  التطبيقيين - شارع شبين  نقابة  وذلك بمقر حديقة 

- االسماعيلية.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة مرسى مطروح

محافظة الفيوم

محافظة مرسى مطروح

محافظة الفيوم

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للمنتفعين بمشروع 

جمعية علم الروم بمرسى مطروح
المسجلة برقم ٢٥ لسنة ١٩٨٨

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة.

 ٢٠٢١/١٢/٩ حتى   ٢٠٢١/١٢/٥ من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى ١٢ و٢٠٢١/١٢/١٣ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: ٦٠ مشروع علم الروم - بجوار 
مدرسة الهدى - مرسى مطروح.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/١٤ - فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.

النادى   - المسلحة  للقوات  االحالم  قاعة  بمقر  وذلك 
االجتماعى - مرسى مطروح.

لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء نادى قارون الرياضى بالفيوم

المسجلة برقم ٣٧ لسنة ٢٠١١
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 ٢٠٢١/١٢/٩ حتى   ٢٠٢١/١٢/٥ من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى ١١ و٢٠٢١/١٢/١٢ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

 - الرياضى  قارون  نادى  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
الزملوطى - الفيوم.

يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢/١/١٥ - فى تمام الساعة السادسة مساء.

وذلك بمقر نادى قارون الرياضى بالعنوان سالف الذكر.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ 

من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان لمحدودى الدخل 

بمرسى مطروح
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية الطارئة.

السبت  يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى  وذلك 

الموافق ٢٠٢١/١٢/١١.

مرسى   - الكورنيش  شارع   - الفرسان  فندق  بمقر  وذلك 

مطروح.

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالوحدة المحلية لمركز 

ومدينة الفيوم
الثالث  االجتماع  لحضور  الجمعية  أعضاء  االتحاد  يدعو 

للجمعية العمومية السنوية.
الثانية عشرة ظهرا يوم السبت  وذلك فى تمام الساعة 

الموافق ٢٠٢١/١٢/١١.
لمركز  المحلية  بالوحدة  المفتوحة  الحديقة  بمقر  وذلك 

ومدينة الفيوم.
وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.
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محافظة اإلسماعيلية

محافظة البحر األحمر

محافظة اإلسماعيلية

محافظة البحر األحمر

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
ألعضاء هيئة التدريس والعاملين 
بجامعة قناة السويس باإلسماعيلية

المسجلة برقم ٣٥ لسنة ١٩٨٣

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
الطارئة لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٢ - فى تمام الساعة الحادية عشرة 
صباحا.

السويس -  قناة  بجامعة  العاملين  نادى  بمقر حديقة  وذلك 
الجامعة القديمة - على الطريق الدائرى باالسماعيلية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بمديرية 

الشباب والرياضة وأسرهم
المسجلة برقم ١٤ لسنة ١٩٩٦

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
لعضوية مجلس االدارة.

 ٢٠٢١/١٢/٩ حتى   ٢٠٢١/١٢/٥ من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى ١٣ و٢٠٢١/١٢/١٤ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

والرياضة  الشباب  مديرية  الكائن:  الجمعية  بمقر  وذلك 
بالغردقة - البحر األحمر.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم ٢٠٢٢/١/١٧ 
- فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وذلك بمقر االستاد الرياضى بالغردقة - البحر األحمر.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 
ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من إجمالى عدد 

االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألهالى الشيخ زايد باإلسماعيلية

المسجلة برقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢
تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 

السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/١٨ - فى تمام الساعة الثانية عشرة 

ظهرا.

 - المسلحة  للقوات  التابعة  النصر  حديقة  بمقر  وذلك 

االسماعيلية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 

لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.

وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بشركة أتوبيس الوجه 
القبلى بالبحر األحمر - الغردقة

المسجلة برقم ٣٣ لسنة ١٩٩٧
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

لعضوية مجلس االدارة.
 ٢٠٢١/١٢/٩ حتى   ٢٠٢١/١٢/٥ من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى ١٢ و٢٠٢١/١٢/١٣ على أن تقدم طلبات 

الترشيح والطعون للسيد سكرتير الجمعية.
وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية.

وذلك بمقر الجمعية الكائن: الغردقة - الدهار - حى التقوى 
- جراج االتوبيس - البحر األحمر.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم ٢٠٢٢/١/١٣ 
- فى تمام الساعة السادسة مساء.

وذلك بمقر نادى الغردقة الرياضى بالغردقة - البحر األحمر.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى 
حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة 
ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من إجمالى عدد 

االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.





محافظة دمياط

محافظة بنى سويف

محافظة القليوبية

محافظة قنا

الجمعية التعاونية لبناء 
مساكن ضباط الشرطة 

بدمياط
المسجلة برقم ٢٢ لسنة ١٩٨٢

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

وذلك يوم ٢٠٢١/١٢/٢٥ - فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا.

وذلك بمقر نادى ضباط الشرطة - رأس البر - دمياط.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن ألعضاء نقابة 

المهن الزراعية بنى سويف
المسجلة برقم ٣ لسنة ١٩٨٢

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

الحادية  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/١٥ يوم  وذلك 
عشرة صباحا.

بنى  فرع   - الكشافة  بنادى  المفتوحة  الحديقة  بمقر  وذلك 
سويف - كورنيش النيل - بجوار اإلنقاذ النهري.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء 
واإلسكان للعاملين بورش 

سكك حديد أبوزعبل
المسجلة برقم ٨

الجمعية  دعوة  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
العمومية السنوية لالجتماع.

الثالثة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٢٠ يوم  وذلك 
والنصف عصرا.

 - أبوزعبل  ورش  مساكن   - الرياضى  النادى  بمقر  وذلك 
القليوبية.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور 

١٠٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
للعاملين بالثقافة واإلعالم بنجع 

حمادي
المسجلة برقم ٧٨ لسنة ١٩٩٩

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن دعوة الجمعية العمومية 
السنوية لالجتماع.

العاشرة  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/١١ يوم  وذلك 
صباحا.

وذلك بمقر نادى الزراعيين بنجع حمادى - شارع كورنيش 
النيل - قنا.

ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء.
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع 
لمدة ساعة - بعدها يصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من 

إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك لمناقشة جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.



 

االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى
الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان لصائدى األسماك بالمطرية دقهلية

المسجلة برقم ٧٧ لسنة ٢٠٠١

يدعو االتحاد أعضاء الجمعية لحضور االجتماع الثالث للجمعية العمومية الطارئة.

وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/١١.

وذلك بمقر نادى الشروق بالمطرية دقهلية - محافظة الدقهلية.

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان ألهالى مركز منوف بمحافظة المنوفية
المسجلة برقم ٢٢ لسنة ١٩٨٢

تدعو الجمعية السادة اعضاء الجمعية المنتفعين بمشروع الزهراء السكني.

وذلك لحضور اجتماع جماعة المنتفعين المحدد يوم ٢٠٢١/١٢/٢٤ - الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وذلك بمقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم - منوف - المنوفية

ويصح االجتماع بحضور ١٠٪ من اجمالى االعضاء المنتفعين، وعلى ان يصدر القرار باالغلبية المطلقة لالعضاء الحاضرين لالجتماع.

وذلك لمناقشة جدول االعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.

والمعلن به االعضاء المنتفعين بالمشروع بخطابات مسجلة طبقا لقرار لجنة التنسيق فى هذا الشأن.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالضرائب العقارية بسوهاج
المسجلة برقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٩

تعلن الجمعية للسادة أعضائها عن فتح باب الترشيح النتخاب مجلس االدارة.
الترشيح  أن تقدم طلبات  المدة من ٢٠٢١/١٢/٥ حتى ٢٠٢١/١٢/٩ وللطعون يومى ١٢ و٢٠٢١/١٢/١٣ على  وذلك خالل 
والطعون للسيد سكرتير الجمعية. وذلك خالل مواعيد العمل الرسمية للجمعية. وذلك بمقر الجمعية الكائن: مديرية الضرائب 

العقارية بسوهاج - مدينة ناصر - سوهاج.
وينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم ٢٠٢٢/١/١٣ - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا. وذلك بمقر المبنى الملحق 

بمديرية الضرائب العقارية - مدينة ناصر - سوهاج.
ويصح االجتماع األول بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى له - يؤجل االجتماع لمدة ساعة 

- ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠٪ من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية.

محافظة سوهاج

محافظة الدقهلية

محافظة المنوفية
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مزاداتمزادات

محافظة األقصرمحافظة الشرقية

الجمعية التعاونية لبناء المساكن 
وتعمير صحراء األهرام
تعلن عن بين بالمزاد العلني

بحدائق  الجمعية  بمشروع  خدمات  ارض  قطعة   ١٥ عدد 
األهرام

(تعليمى - تجارى وادارى - طبى - ترفيهى - مركز صيانة 
وانتظار سيارات) بمساحات تتراوح من (٢٠٠٠م - ٩٠٠٠م)

تسهيالت فى السداد
 ٢٠٢١/١٢/٢١ الموافق  الثالثاء  يوم  البيع  جلسة  تعقد 
أكتوبر  نادى  بمقر  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فى 
 - الفردوس  بمدينة  المسلحة  القوات  لضباط  الرياضى   ١

طريق الواحات - امام دريم الند.
١٠٪ فور الرسو و٥,٥٪ عمولة داللة وضريبة قيمة مضافة 
الشروط  وكراسة  جنيه،   ٥٠٠٠٠٠ المزاد  دخول  تأمين 
من  للنسخة  جنيه   ٣٠٠٠ وقدره  مبلغ  نظير  والمواصفات 

مقر الجمعية: ٢٠ شارع شامبليون - القاهرة
مكتب عمر طوسون

الخبراء المثمنين محمد عمر طوسون - احمد عمر طوسون
خ. ت. التمرين م. عمر أحمد طوسون

 -  ٢٣٩٥٥٧٢٢ ت:  عابدين    - الجمهورية  شارع   ١٤
٢٣٩٥٥٦٨٨ - ٠١١٢١١١٦٨٥٨

WWW.OMARTOSON.COM

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان 
ألعضاء هيئة التدريس والعاملين 

بجامعة الزقازيق 
المسجلة برقم ١٢ لسنة ١٩٨٢

الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 
الستكمال مجلس االدارة.

 ٢٠٢١/١٢/٩ حتى   ٢٠٢١/١٢/٥ من  المدة  خالل  وذلك 
طلبات  تقدم  أن  على   /٢٠١٢/١٣ ١٢و  يومى  وللطعون 
خالل  وذلك  الجمعية.  سكرتير  للسيد  والطعون  الترشيح 
الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد 
الكائن: الزقازيق - فيالت الجامعة - شارع عمر بن الخطاب 

- أعلى مسجد المدينة المنورة.
 /١  /١٥ يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد 
٢٠٢٢ - فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا. وذلك بمقر 
- قاعة المركز الثقافى االجتماعى - بجوار نادى الشرطة - 
المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح  الزقازيق. 
 - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى  لألعضاء 
يؤجل االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور 
الحضور.  حق  لهم  الذين  االعضاء  عدد  إجمالى  من   ١٠
الجمعية  إدارة  بمجلس  الشاغرة  المقاعد  الستكمال  وذلك 

ومناقشة باقى جدول األعمال المعلن عنه بمقر الجمعية.
مع مراعاة االجراءات االحترازية

االتحاد التعاونى اإلسكانى 
المركزي

بيع باألمر المباشر باألظرف المغلقة لصالح 
االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى

عدد ٤ سيارات مالكى اوبل فيكترا - هيونداى فيرنا - افيو 

موديل ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩

تقدم العطاءات مصحوبة بتأمين قدره ١٠٠٠٠ جنيه خالل 

 ١٢ بالعنوان   ٢٠٢١/١٢/٩ حتى   ٢٠٢١/١٢/١ المدة 

شارع النيل األبيض - ميدان لبنان - المهندسين. 

التسليم وسداد باقى قيمة السيارة خالل أسبوع من تاريخ 

فض المظاريف المغلقة. 

الساعة  حتى  صباحا  العاشرة  الساعة  من  يوميا  المعاينة 

الثانية بعد الظهر بالعنوان عاليه

جمعية اللوتس التعاونية للبناء 
واإلسكان لضباط مديرية أمن األقصر

المشهرة برقم ٥ لسنة ٢٠١٠
الترشيح  باب  فتح  عن  أعضائها  للسادة  الجمعية  تعلن 

الستكمال مجلس االدارة.
 ٢٠٢١/١٢/٩ حتى   ٢٠٢١/١٢/٥ من  المدة  خالل  وذلك 
وللطعون يومى ١٢ و١٣ /٢٠٢١/١٢ على أن تقدم طلبات 
خالل  وذلك  الجمعية.  سكرتير  للسيد  والطعون  الترشيح 
الجمعية  بمقر  وذلك  للجمعية.  الرسمية  العمل  مواعيد 
الكائن: شارع الجوازات - عمارة المتحدة للصيادلة - مدينة 
يوم  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  وينعقد  األقصر. 
الظهر.  بعد  الثانية  الساعة  تمام  فى   -  ٢٠٢١/١٢/٣٠
 - الشرطة  فندق   - المفتوح  العلوى  التراس   - بمقر  وذلك 

األقصر.
لألعضاء  المطلقة  األغلبية  بحضور  األول  االجتماع  ويصح 
يؤجل   - له  القانونى  النصاب  اكتمال  عدم  حالة  وفى 
االجتماع لمدة ساعة - ويصح االجتماع الثانى بحضور ١٠ 

من إجمالى عدد االعضاء الذين لهم حق الحضور.
وذلك الستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة الجمعية.

مع مراعاة االجراءات االحترازية
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الجمعية التعاونية لبناء المساكن ألعضاء هيئة التدريس والعاملين 
بجامعة قنا السويس باإلسماعيلية

المشهرة برقم ٣٥ لسنة ١٩٨٣
التنفيذ  على  واإلشراف  الهندسية  التصميمات  وذلك العداد  االستشارية  المكاتب  بين  عامة  مناقصة  الجمعية عن طرح  تعلن 
النشاء وحدات سكنية بمشروع الجمعية الكائن بالحى الراقى بمنطقة فيدكو شمال مدينة االسماعيلية على مساحة ٥٠٢٤ مترا 

مربعا.
وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجمعية الكائن بجامعة قنا السويس - الجامعة الجديدة على الطريق الدائرى 
- مبنى ادارة الجامعة - البدروم بجورار الخزينة الرئيسية باالسماعيلية فى مواعيد العمل الرسمية مقابل ٢٩٩ جنيها (مائتان 
 - لبنان  ميدان   - االبيض  النيل  شارع   ١٢  - المركزى  اإلسكانى  التعاونى  االتحاد  مقر  ومن  الغير)  جنيها  وتسعون  وتسعة 

المهندسين - الجيزة.
وتقدم العطاءات فى مظروفين احداهما فنى واالخر مالى ويرفق بالعطاء الفنى تأمين ابتدائى قدره ٥٠٠٠٠ جنيه (خمسون ألف 
جنيه الغير) باسم الجمعية بصورته القانونية، تدفع باحدى وسائل الدفع االلكترونى او بخطاب ضمان بنكى غير مشروط من 
احد البنوك وسارى المفعول لمدة اربعة اشهر من تاريخ جلسة الفض الفنى او تاريخ انتهاء مدة مد صالحيته، يزيد الى نسبة 

٥٪ بعد الرسو كتأمين نهائي.
وتحددت جلسة الفض الفنى للمظاريف يوم االربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢ بمقر حديقة نادى العاملين بالجامعة القديمة على 

الطريق الدائرى باالسماعيلية بعاليه - الساعة الواحدة ظهرا.
وتخضع المناقصة الحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ومواده والئحته التنفيذية وتعديالته.

ومدة سريان العطاء ثالثة أشهر من الفض الفنى للمظاريف.

الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بالهيئة القومية لمياه 
الشرب والصرف الصحى

المسجلة برقم ٤٨٣ لسنة ١٩٨٣
تعلن عن طرح مناقصة عامة بين مقاولى القطاع العام والخاص والمصنفة باالتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فئة مناسبة 
لحجم األعمال والمسجلين بياناتهم ببوابة التعاقدات العامة وذلك النشاء عدد خمس عمارات سكنية بمشروع الجمعية بالقطعة 

رقم ١٦ بمشروع لؤلؤة أكتوبر بمدينة السادس من اكتوبر بمساحة ٢,١ فدان.
تسحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجمعية الكائن: ٩٦ شارع احمد عرابى بالمهندسين الدور الثالث عشر - الجيزة، 
ومن مقر االتحاد التعاونى اإلسكانى المركزى الكائن: ١٢ شارع النيل االبيض - ميدان لبنان - المهندسين - فى مواعيد العمل 

الرسمية نظير مبلغ ٧٩٩ جنيها.
على ان يتم تقديم العطاءات فى مظروفين مغلقين احداهما فنى واالخر مالى ويرفق بالمظروف الفنى تأمين ابتدائى ٦٠٠٠٠٠ 
غير  الجمعية  باسم  بنكى  ضمان  بخطاب  أو  االلكترونى  الدفع  وسائل  باحدى  القانونية  بصورته  الغير)  جنيه  الف  (ستمائة  جنيه 
مشروط وسارى المفعول لمدة اربعة اشهر من تاريخ جلسة الفض الفنى او تاريخ انتهاء مدة صالحية العطاء يزاد الى ٥٪ كتأمين 

عند الرسو وجميع األوراق التى ترفق بالعطاءات موقعة ومختومة بخاتم مقدم العطاء.
علما بأنه قد تحدد جلسة فض المظاريف الفنية يوم االحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١ - الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجمعية 

المذكورة عاليه.
وتخضع المناقصة الحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، ومدة سريان العطاء ثالثة شهور من جلسة الفض الفني.

وان يحتوى المظروف الفنى على جداول المعامالت وعناصر التكلفة الخاضعة للتغيير وكافة ما جاء من متطلبات بكراسة الشروط 
والمواصفات.

مناقصات

مناقصات







 






