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بوتني يتحدث اأمام منتدى اأ�سبوع الطاقة الرو�سي   )رويرتز(

الي�سارية املتمردة

عمدة بربينيان والربملاين الأوروبي جوردان بارديال اإىل جانب مارين لوبان

رو�سيا: رئي�س ال�ستخبارات الأوكرانية مدبر هجوم القرم 

اأوكرانيا تتلقى اأنظمة دفاع جوي جديدة واحللفاء يتعهدون موا�صلة الدعم 
اعترب الهجوم على نورد �سرتمي عمال اإرهابيا دوليا

بوتني: حتديد �صقف لأ�صعار الغاز يكبد اأوروبا خ�صائر مبئات املليارات
•• عوا�صم-وكاالت:

فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  ق��ال 
بوتني يف كلمة اأمام منتدى اأ�سبوع 
ال��ط��اق��ة ال���رو����س���ي، الأرب����ع����اء، اإن 
الت�سريبات الكبرية التي وقعت يف 
خطوط اأنابيب الغاز نورد �سرتمي 
اأوروبا  اإىل  رو�سيا  من  متتد  التي 

هي عمل اإرهابي دويل.
الهجوم  الرو�سي  الرئي�س  وو�سف 
�سرتمي  ن���ورد  اأن��اب��ي��ب  خطي  على 
البنية  تهدد  خطرية  �سابقة  ب��اأن��ه 

التحتية للطاقة يف اأنحاء العامل.
واأ����س���اف ب��وت��ني: امل�����س��وؤول��ون عن 
ال����ه����ج����وم ع���ل���ى خ���ط���ي اأن���اب���ي���ب 
تقوي�س  يريدون  �سرتمي(  )ن��ورد 

ال�ستقرار ال�سيا�سي يف اأوروبا.
وتابع: امل�ستفيد من تخريب خطي 
للجميع”،  وا���س��ح  ���س��رتمي  ن����ورد 
الأوروبية  ال���دول  اأن  اإىل  م�سريا 
م�سوؤولة عن ارتفاع اأ�سعار الطاقة. 
اأغلى  ثمنا  �ستدفع  النامية  الدول 
املتحدة  الوليات  اأن  كما  للطاقة، 
اأوروب��ا بالطاقة  تقوم بتزويد دول 

باأ�سعار غالية جدا.

واأكد على اأن بالده م�ستعدة للوفاء 
وفق  وال��غ��از  النفط  ت��وري��د  بعقود 
ال�����س��روط امل��وق��ع��ة ع��رب خ��ط نورد 
اإ�سالح  اأن  اإىل  2”، لفتا  �سرتمي 
ن�������ورد �����س����رتمي مم���ك���ن ول����ك����ن يف 
القت�سادية  جدواه  ا�ستمرار  حال 

و�سمان اأمنه.
اأوكرانيا  يف  ال��ن��ظ��ام  اأن  واع���ت���رب 
مي�����ار������س الإره�������������اب م�����ن خ����الل 
وحمطة  ال��ق��رم  ج�سر  ا���س��ت��ه��داف 

زابوروجيا النووية.
وق���ال ب��وت��ني، اأم�����س الأرب���ع���اء، اإن 

خ�سائر  يف  �ستت�سبب  ال��غ��از  اأ�سعار 
كبرية لأوروبا هذا العام.

مبنتدى  كلمته  يف  بوتني  واأ�ساف 
اأ���س��ب��وع ال��ط��اق��ة، اأن ال��رف��اه��ي��ة يف 
اأوروبا كانت مقرتنة بالتعاون مع 
رو�سيا، لفتا اإىل اأن حتديد �سقف 
لأ�سعار الغاز �سيجعل اأوروبا تخ�سر 

مئات املليارات.
المتناع عن  اأنه ل ميكن  واأو�سح 
م�سيفا:  رو����س���ي���ان،  م���ع  ال��ت��ع��اون 
ن��ري��د ال��ت��ع��اون م��ع اأوروب����ا جتاريا 

لكنهم هم من فر�سوا العقوبات.

�صحايا احتجاجات اإيران
 يتخطون 108 قتلى

•• عوا�صم-وكاالت:

قتل 108 حمتجني على الأقل يف احلملة الأمنية التي ت�سنها اإي��ران منذ اأكرث من 
ثالثة اأ�سابيع على تظاهرات اأ�سعلتها وفاة مه�سا اأميني، ح�سب منظمة حقوق الإن�سان 

يف اإيران من اأو�سلو.
وقتلت قوات الأمن الإيرانية 93 اآخرين على الأقل يف مواجهات منف�سلة يف مدينة 

زاهدان، مبحافظة �سي�ستان بلو�س�ستان، جنوب �سرق، وفق املنظمة يف بيان.
ت�سهد اإيران احتجاجات منذ وفاة ال�سابة الإيرانية الكردية يف 16 �سبتمرب، بعد ثالثة 
 30 اأي��ام من توقيفها من �سرطة الخ��الق يف طهران. واندلع العنف يف زاه��دان يف 

�سبتمرب بعد احتجاجات اإثر تقارير عن اغت�ساب قائد �سرطة يف املنطقة ملراهقة.
وعربت منظمات مدافعة عن حقوق الإن�سان عن القلق الثالثاء من القمع يف مدينة 

�سنندج، عا�سمة حمافظة كرد�ستان، املنطقة التي تنحدر منها اأميني يف غرب اإيران.
وقال مدير منظمة حقوق الإن�سان يف اإيران حممود اأمريي مقدم يف بيان الأربعاء: 

على املجتمع الدويل اأن مينع املزيد من القتل يف كرد�ستان برد فوري.

�ص 05

�ص 12

�ص 18

�سلطان القا�سمي يلتقي م�س�ؤويل 
�سفاري ال�سارقة .. ويتفقد منطقة الفيلة

اأخبار الإمارات

حرب اأوكرانيا: اأي اجلي�سني 
�سي�ستفيد من ال�ستاء؟

عربي ودويل

وفرة النج�م والإ�رصار يق�دان ال�سيتي 
والريال للتاأهل بدوري الأبطال

الفجر الريا�سي

حممد بن را�صد يطلق برناجمًا وطنيًا لت�صريع 
وترية التحول التكنولوجي يف كافة القطاعات

البحرين ت�صيد بجهود رئي�س الدولة 
للتو�صل اإىل حل �صلمي للأزمة الأوكرانية

•• اأبوظبي- وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلق 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال�����دول�����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال��������وزراء 
اأم�س، برنامج   ، حاكم دبي رعاه اهلل 
القطاعات  يف  التكنولوجي  التحول 
الوطني  امل�ستوى  على  الأولوية  ذات 
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط����ار  ويف 
املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  لل�سناعة 
على  وتناف�سيتها  ا�ستدامتها  لتعزيز 
ال�����س��ع��ي��د ال���ع���امل���ي، وت�����س��ري��ع حتول 
فيه،  التكنولوجيا  بتوظيف  القطاع 
جمال  يف  العاملية  ال��ري��ادة  وحتقيق 
تكنولوجيات  يف  والبتكار  التطوير 
امل�ستقبل، و تاأهيل القدرات الوطنية 
ومتكني مطوري التكنولوجيا ورواد 
التكنولوجية  وال�����س��رك��ات  الأع���م���ال 
ال��ن��ا���س��ئ��ة م��ن ت��ط��وي��ر اأع��م��ال��ه��م، يف 
رحلة التحول الرقمي. وقال �ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
وطنياً  ب��رن��اجم��اً  اأط��ل��ق��ن��ا   : م��ك��ت��وم 
لت�سريع وترية التحول التكنولوجي 
يف القطاعات ال�سناعية والنتاجية. 
 1000 تطوير  ي�ستهدف  الربنامج 

ويت�سمن  ت��ك��ن��ول��وج��ي،  م�������س���روع 
للتمكني  وط��ن��ي��ة  م���راك���ز  اإن�������س���اء 
لت�سدير  وي�����ه�����دف  ال�������س���ن���اع���ي 
اإماراتية  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  م��ن��ت��ج��ات 
درهم  مليار   15 بقيمة  متقدمة 
�سنوياً .. هدفنا نقلة نوعية لأمتتة 

ال�سناعة. واأكد �سموه : اأن توظيف 
التكنولوجيا املتقدمة يف ال�سناعات 
لتطوير  اأ�سا�سية  ركيزة  وامل�ساريع 
مع  بال�سراكة  ال��وط��ن��ي  اقت�سادنا 

القطاع اخلا�س.
)التفا�سيل �س2(

انتخابات التجديد الن�سفي الأمريكية:

هل �صتخو�س األك�صاندريا اأوكا�صيو-كورتيز رئا�صية 2024 ؟
•• الفجر -خرية ال�صيباين

الكوجنر�س، ب�سفتها  اأن ترت�سح منطقًيا لولية ثالثة يف  بينما ينتظر 
ا اأن ترت�سح  ممثلة املنطقة الرابعة ع�سرة يف نيويورك، من املتوقع اأي�سً

األك�ساندريا اأوكا�سيو-كورتيز للرئا�سة عام 2024.
بعد اأربع �سنوات يف جمل�س النواب، اأ�سبحت األك�ساندريا اأوكا�سيو-كورتيز 
ال�سيا�سة  يف  اأع���م،  وب�سكل  الدميقراطي،  احل��زب  يف  رئي�سية  �سخ�سية 
الأمريكية. ملتزمة بق�سايا احلق يف الإجها�س، اأو الق�سايا الجتماعية 
والقت�سادية، اأو املناخ، فاإن اأ�سغر اأع�ساء الكونغر�س، من اأ�سل اإ�سباين، 
الآن  ال�سباق  تخو�س  نيويورك،  يف  ع�سرة  الرابعة  الدائرة  متثل  والتي 

للرت�سح لولية ثالثة.                                           ) التفا�سيل �س12(

ياباين  ف�صائي  �صاروخ 
بالتدمري  اأم���را  يتلقى 
الذاتي بعد ف�صل اإطلقه

•• طوكيو-وام:

تلّقى ال�ساروخ الف�سائي اإب�سيلون- 
التابع لوكالة الف�ساء اليابانية   6
والذي يحّمل 8 اأقمار ا�سطناعية 
ف�سل  بعد  الذاتي  بالتدمري  اأم��راً 
ما  بح�سب  اأم�����س  اإط��الق��ه  عملية 

اأفادت و�سائل اإعالم يايانية.
الف�ساء  ا�ستك�ساف  وكالة  واأر�سلت 
بالتدمري  اأم���را  جاك�سا  اليابانية 
الذاتي اإىل ال�ساروخ بعد اكت�ساف 
مركز  م��ن  اإط���الق���ه  ب��ع��د  م�سكلة 
كاجو�سيما  الف�سائي يف  اأو�سينورا 
ال���ب���الد، ح�سبما  غ���رب  ج��ن��وب  يف 

ذكرت وكالة كيودو لالأنباء.
والتلفزيون  الإذاع���ة  هيئة  وقالت 
اإ�سارة  اإن  اليابانية )اإن.اإت�س.كيه( 
اأر���س��ل��ت بعد اأن  ال��ت��دم��ري ال��ذات��ي 
ال�ساروخ  اأن  جاك�سا  وكالة  ق��ررت 
مل يكن قادرا على التحليق باأمان 

فور الإطالق.
وذك���رت ك��ي��ودو اأن ال�����س��اروخ يبلغ 
ثمانية  ويحمل  م��رتا   26 ط��ول��ه 

اأقمار ا�سطناعية.

تكّيفا مع واقع فرن�سي وحزبي جديد

هل �صينجو التجمع الوطني من نهاية �صللة لوبان؟
•• الفجر -اأوليفييه جويوتوت –ترجمة خرية ال�صيباين

منذ اإن�ساء اجلبهة الوطنية قبل خم�سني عاًما، عام 1972 -الذي اأ�سبح التجمع 
لوبان،  عائلة  اأف���راد  اأح��د  با�ستمرار  احل��زب  رئا�سة  -احتل   2017 ع��ام  الوطني 
2011. ق��رار ه��ذه الأخ��رية بالتخلي عن  مارين خلًفا لوالدها ج��ان م��اري ع��ام 
الرئا�سة اإىل غري لوبان قد يثري الده�سة والت�ساوؤل. اإنه ميثل، رمزيا على الأقل، 
نهاية حقبة، حتول تبّنته مارين لوبان من خالل طرحها يف الندوة املخ�س�سة 6 

اأكتوبر للجمعية الوطنية »حتديث احلزب«.)التفا�سيل �س11(

م�سرع مهاجرين تون�سيني.. وغ�سب وا�سع بعد دفنهم �سرًا 

قي�س �صعّيد يدعو اإىل ال�صتعداد لأي اأزمات حمتملة
•• تون�س-وكاالت

الواقعة  جرجي�س  مدينة  تعي�س 
�سرق  يف حمافظة مدنني جنوب 
احتقان  وق��ع ح��ال��ة  ت��ون�����س، على 
خلفية  ع���ل���ى  وا����س���ع���ة،  وغ�������س���ب 
غرق  اإث�������ر  ���س��خ�����س��ا   18 وف�������اة 
ال�سرعية،  غ���ري  ل��ل��ه��ج��رة  ق����ارب 
بدفن  املحلية  ال�سلطات  ق��ام��ت 
�سراً  البحر  لفظهم  مم��ن  بع�س 
املخ�س�سة  ال���غ���رب���اء  م���ق���ربة  يف 

للمهاجرين جمهويل الهوية.
واأو������س�����ح ع�����س��و خ��ل��ي��ة الأزم������ة 
املفقودين  ب���ع���ائ���الت  اخل���ا����س���ة 
�سم�س الدين م��رزوق يف ت�سريح 
ل�)العربية.نت(، اأن الق�سة بداأت 
منذ الأ���س��ب��وع الأخ���ري م��ن �سهر 
فقدت  عندما  امل��ا���س��ي،  �سبتمرب 
باأبنائها  الت�������س���ال  ال���ع���ائ���الت 
ب��ع��دم��ا ه����اج����روا ب��ط��ري��ق��ة غري 

   

اإ�صرائيل ولبنان يلتزمان باإر�صال 
اإحداثيات متطابقة للأمم املتحدة

•• نيويورك-وكاالت:

املتحدة  ال���ولي���ات  ف��ي��ه  ت��و���س��ط��ت  ال����ذي  الت���ف���اق  م�����س��ودة  ك�سفت 
حل  اإىل  التو�سل  ولبنان  اإ�سرائيل  بني  البحرية  احل��دود  لرت�سيم 

دائم ومن�سف للنزاع.
وجاء يف امل�سودة يدخل هذا التفاق حيز التنفيذ يف التاريخ الذي 
ُتر�سل فيه حكومة الوليات املتحدة اإ�سعاراً يت�سمن تاأكيد موافقة 

الطرفني على الأحكام املن�سو�س عليها يف هذا التفاق.
لبنان  �سري�سل  الإ�سعار،  وا�سنطن هذا  فيه  تر�سل  الذي  اليوم  ويف 
املتحدة  الأمم  اإىل  متطابقة  اإحداثيات  الوقت  نف�س  يف  واإ�سرائيل 

حتدد موقع احلدود البحرية.
على  �ستح�سل  ب��الده��ا  اإن  اإ�سرائيلية،  اإع���الم  و�سائل  وق��ال��ت  ه��ذا 
�سمانات اأمريكية باحلفاظ على احلقوق الأمنية والقت�سادية، يف 
حال تعر�ست اتفاقية تر�سيم احلدود مع لبنان اإىل طعن من حزب 

اهلل اأو اأي طرف اآخر.
عن  ال��دف��اع  على  ت�ستمل  ال�سمانات  اأن   i24news م��وق��ع  وذك���ر 
حقوق اإ�سرائيل القت�سادية يف خزان �سيدا ومنع عائدات اخلزان 
من الو�سول اإىل حزب اهلل وفقاً لنظام العقوبات القائم يف الوليات 

املتحدة.
وت�سمل اأي�ساً على العرتاف الإعرتاف باخلط احلدودي يف البحر 
اإ�سرائيل ولبنان وعدم املطالبة بتغريه م�ستقاًل دون التو�سل  بني 
لتفاق اآخر، بالإ�سافة حل�سول اإ�سرائيل على تعوي�سات مالية عن 

عائدات خزان �سيدا وفًقا ملفاو�ساتها مع �سركة توتال.
واأو�سح اأن التفاقية التي من املفرت�س اأن جتلب ال�ستقرار للبنان 
باإقامة من�سة  �ست�سمح لبريوت  واإي��ران،  تبعيته حلزب اهلل  وتقلل 

مقابلة ملن�سة كاري�س الإ�سرائيلية.

جمموعة الت�سال الدفاعية الأوكرانية خالل اجتماع لوزراء دفاع الناتو يف بروك�سل  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ت�سلمها  اأوك���ران���ي���ا  ح��ل��ف��اء  اأع���ل���ن 
اأن����ظ����م����ة دف���������اع ج�������وي ج����دي����دة 
موؤكدين التزامهم بال�ستمرار يف 
تقدمي م�ساعدات ع�سكرية فعالة 
�سمال  ح���ل���ف  مب���ق���ر  اج���ت���م���اع  يف 
الأط��ل�����س��ي اأم�������س الأرب����ع����اء، كما 
ال�ساروخية  ال�سربات  اإن  ق��ال��وا 
الرو�سية الأخرية مل تنجح اإل يف 

تعزيز وحدتهم.
الأمريكي  ال��دف��اع  وزي���ر  واف��ت��ت��ح 
ل���وي���د اأو�����س����ن الج���ت���م���اع ال���ذي 
ح�سرته اأكرث من 50 دولة باإدانة 
الهجمات ال�ساروخية التي �سنتها 
اأه���داف يف  الرو�سية على  ال��ق��وات 

مناطق متعددة من اأوكرانيا.
اىل ذلك ت�ستمر العملية الع�سكرية 
تقوم  حيث  اأوكرانيا،  يف  الرو�سية 
الرو�سي  اجل���ي�������س  م����ن  وح�������دات 
على  ال��ك��ام��ل��ة  ال�����س��ي��ط��رة  بب�سط 
املناطق الأوكرانية و�سرب مواقع 
ت�ستمر  فيما  كييف،  لقوات  تابعة 
الغربي  ال��دع��م  تلقي  الأخ���رية يف 

و�سد هجوم الدب الرو�سي.
اأعلنت  ال�����ت�����ط�����ورات،  اآخ�������ر  ويف 
يف  ب��ل��دات   5 ا�ستعادتها  اأوك��ران��ي��ا 
جنوب البالد من الرو�س. وقالت 

الع�سكرية  ال���س��ت��خ��ب��ارات  رئي�س 
الأوكرانية كرييل بودانوف.

وقال الأمن الرو�سي يف بيان له: 
الهجوم  م��ن��ظ��م��ي  اأن  اإث���ب���ات  مت 
القرم، هم:  على ج�سر  الإره��اب��ي 
ال�ستخبارات  مب��دي��ري��ة  عنا�سر 
ال�����دف�����اع  وزارة  يف  امل�����رك�����زي�����ة 
كرييل  ورئ��ي�����س��ه��ا  الأوك����ران����ي����ة، 
بودانوف وموظفون وعمالء لها.

اأن����ه مت حتى  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����س���ار 
مواطنني   5 ت���وق���ي���ف  ال��ل��ح��ظ��ة 
اأوكرانيا  مواطني  م��ن  و3  رو���س 
واأرم���ي���ن���ي���ا ت����ورط����وا يف الإع������داد 
للجرمية، م�سيفاً اأن التحقيق يف 

الهجوم م�ستمر.
الرو�سية  ال���س��ت��خ��ب��ارات  واأك�����دت 
اأن���ه���ا اأوق���ف���ت 8 م�����س��ت��ب��ه ب��ه��م يف 
ونقلت  ال�����ق�����رم.  ج�����س��ر  ت��ف��ج��ري 
وكالة  ع����ن  اإن���رتف���اك�������س  وك����ال����ة 
اأمنية رو�سية احتجاز 5 رو�س و3 
واأرمينيا  اأوك��ران��ي��ا  مواطني  م��ن 

ل�سلتهم بتفجري ج�سر القرم.
مّت  اأنه  اإىل  ال�ستخبارات  واأ�سارت 
اإخفاء املتفّجرات يف لفائف تغليف 
اأغ�سط�س  يف  اأُر���س��ل��ت  بال�ستيكية 
من ميناء اأودي�سا يف اأوكرانيا، ثم 
عربت بلغاريا وجورجيا واأرمينيا، 

قبل دخولها اإىل رو�سيا.

ال�ساروخية  ال�سربات  اإن  كييف 
من   30% ا�ستهدفت  الرو�سية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة خ���الل يومني.  ال��ب��ن��ي��ة 
ك��م��ا ط��ال��ب��ت ال���غ���رب ب���اإم���داده���ا 
مب��ن��ظ��وم��ات دف���اع ج���وي حلماية 

الأجواء والبنية التحتية.
وق��ال��ت ال��رئ��ا���س��ة الأوك���ران���ي���ة يف 
الأوكرانية  ال��ق��وات  ح��ّررت  بيان: 
اأخ���رى يف مقاطعة  ب��ل��دات  خم�س 

ال��واق��ع��ة يف منطقة  ب��ريي�����س��الف 
نوفوفا�سيليفكا،  هي:  خري�سون، 
ون����وف����وغ����ري����غ����وري����ف����ك����ا، ون���وف���ا 
ك����ام����ي����ان����ك����ا، وت���ري���ف���ون���ي���ف���ك���ا، 

و�سريفوين.
ومع دخول الق�سف الرو�سي على 
الأرا�سي الأوكرانية يومه الثالث، 
اإن  اأوك���ران���ي���ا  ق���ال���ت م�������س���ادر يف 
الق�سف رّكز على م�سادر الطاقة، 

اأوكرانية  ال��ذي جعل مدناً  الأم��ر 
الكهرباء  يف  ان��ق��ط��اع  م��ن  ت��ع��اين 
واملياه. وحتدثت م�سادر اأوكرانية 
عن �سقوط قذائف رو�سية حارقة 

على مدينة نيكوبول.
الأم����ن  ك�����س��ف ج���ه���از  ذل�����ك،  اإىل 
ال�����ف�����ي�����درايل ال�����رو������س�����ي، اأم�������س 
الهجوم  م��ن��ظ��م  اأن  الأرب������ع������اء، 
الإره���اب���ي ع��ل��ى ج�����س��ر ال��ق��رم هو 

ليقوموا  اإي��ط��ال��ي��ا،  اإىل  نظامية 
ب�����اإع�����الم ال�������س���ل���ط���ات م����ن اأج����ل 
ال��ب��ح��ث ع��ن ال���ق���ارب ال����ذي يقل 
ن�ساء  بينهم  م��ن  �سخ�سا   18

واأطفال ور�سيعة.
التون�سي  الرئي�س  دعا  ذل��ك،  اإىل 
ر  قي�س �سعّيد اإىل �سرورة التح�سّ
الوقت  ويف  اجل��ّي��د  وال���س��ت��ع��داد 
اأزم�����ات  لأي  حت�����س��ّب��ا  امل���ن���ا����س���ب، 
اأو  حقيقية  كانت  ���س��واء  مرتقبة 
احتياجات  مّت�����س  ق���د  م��ف��ت��ع��ل��ة، 
امل���واط���ن���ني. ج����اء ذل����ك يف بالغ 
رئي�سة  لقائه مع  للرئا�سة، عقب 
احلكومة جن��الء ب��ودن، اأك��ّد من 
كافة  توفري  خالله على �سرورة 
النفقات  وت��ر���س��ي��د  الح��ت��ي��اج��ات 
املجموعة  اأم���وال  واحل��ف��اظ على 

الوطنية وممتلكاتها.
وي���اأت���ي ه���ذا ت��ف��اع��ال م���ع اأزم����ات 
خالل  تون�س  �سهدتها  م��ت��وات��رة 

اأزمة  اآخ��ره��ا  املا�سية،  الأ�سابيع 
ت��زال م�ستمرة  ال��وق��ود ل  �سّح يف 
بعد  ال��ت��وايل  على  الثالث  لليوم 
البنزين،  حمطات  خم��زون  نفاد 
الغذاء  اإىل نق�س ح��اّد يف  اإ�سافة 
ال�سلع  م���ن  ع����دد  ف���ق���دان  ع��ق��ب 
الأ���س��ا���س��ي��ة م���ن الأ�����س����واق مثل 
احل��ل��ي��ب وال���زي���ت وال�����س��ك��ر، اإىل 
جانب الرتفاع احلاّد يف الأ�سعار.

واأث��������ارت ه����ذه الأزم��������ات غ�سب 
و�سط  ال���ت���ون�������س���ي���ني،  واإح�����ب�����اط 
ا�ستمرارها، يف ظّل  خم��اوف من 
لنفراجها،  ب�����وادر  وج����ود  ع����دم 
التي  امل��ال��ي��ة  ال�����س��ع��وب��ات  ب�سبب 
البالد، والتي ت�سّببت يف  تعي�سها 
املواد  من  عدد  واردات  ا�سطراب 
قي�س  الرئي�س  ويقول  احليوية. 
احلالية  الأزم���ة  �سبب  اإن  �سعّيد 
هم امل�ساربون يف ال�سوق ال�سوداء 

واخل�سوم ال�سيا�سيني.
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•• املنامة- وام:

اأ�سادت مملكة البحرين باجلهود 
�ساحب  بها  يق������وم  التي  الطيبة 
بن  حمم����د  ال�س�����يخ  ال�س����مو 
الدول��ة  رئي�س  نهي������ان  اآل  زاي����د 
ح�ل  اىل  للتو�س�������ل  اهلل،  حفظه 
الأوكراني�������ة عرب  �سلمي لالأزمة 
الدبلوما�سية،  والطرق  احل�����وار 
التي  ب��امل��ب��اح��ث�����������������������ات  منوه�������ة 
مو�س������كو  يف  ����س���م���وه  اأج�����راه�����ا 
الرو�سي،  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  م��ع 
اإط��������ار  يف  ب���وت���ني،  ف���الدمي���ري 
موا�سلة  ع���ل���ى  ����س���م���وه  ح���ر����س 
احلرب  ل��وق��ف  احلثيثة  اجل��ه��ود 

يف اأوكرانيا.
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  واأك���������������������������دت 
نقلته  ب��ي��������������������ان  يف  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
)بنا(  البحرين  اأنب������اء  وكال��������ة 
البحرين  مم���ل���ك���ة  ت���ق���دي���ر   ..
به����ا  ي��ق�����������������وم  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ه��������������ود 
�ساحب ال�سمو ال�س�يخ حممد بن 
الدول�������ة  رئي�س  نهي���ان  اآل  زاي����د 
الجت������اه،  ه���ذا  يف  اهلل،  حفظه 
�س�����يا�سة دول�����ة  والتي تعب�����ر عن 

لل�س�الم  ال����داع����م����ة  الإم�����������ارات 
ال�س�����احتني  ع��ل��ى  وال���س��ت��ق��رار 
و�س�عيها  وال��دول��ي��ة،  الإقليمي�����ة 
ت�سوية  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل  اجل���������اد 

الأوكراني������ة  لالأزم�������ة  �سيا�سية 
وال�ستقرار  الأم����ن  يحق��ق  مب��ا 
ويحفظ  الأوروب����ي����ة  ال���ق�������ارة  يف 

ال�س������لم والأمن العامل��ي.
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اأخبـار الإمـارات
الحتادية للموارد الب�صرية: اأكرث من 10 اآلف طلب عرب اإ�صعاد املتعاملني خلل 9 اأ�صهر

•• اأبوظبي -وام:

اأن نظام  ال��ب�����س��ري��ة احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��م��وارد  الهيئة الحت���ادي���ة  ب��ي��ان��ات  اأك����دت 
احلكومة  موظفي  قبل  م��ن  ك��ب��رياً  ت��ف��اع��اًل  ي�سهد  املتعاملني"  "اإ�سعاد 
خالل  النظام  تلقاها  التي  والطلبات  احل���الت  ع��دد  بلغ  حيث  الحت��ادي��ة، 
الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام اجلاري 10322 طلبا. وحتر�س الهيئة 
الإمارات  الب�سرية على مواكبة توجهات وتطلعات دولة  الحتادية للموارد 
فيما يتعلق باأمتتة اخلدمات احلكومية وحتويلها اإىل ذكية؛ بغية الت�سهيل 
على املتعاملني، ورفع م�ستويات الر�سا لديهم، وقد جت�سد هذا احلر�س يف 
اإطالق الهيئة لنظام اإ�سعاد املتعاملني يف العام 2019، والذي ي�سكل من�سة 
اإلكرتونية تفاعلية مع املتعاملني، ت�سم كافة اخلدمات التي تقدمها لهم. 
ويتميز النظام باأنه يتيح للمتعاملني خا�سية تقييم اخلدمات املقدمة لهم، 

واإبداء املالحظات عليها، وتقدمي املقرتحات التطويرية، التي ت�ستفيد منها 
الهيئة وتاأخذها بعني العتبار لتطوير النظام، والرتقاء بجودة اخلدمات 
التطور  فائقة  خدمية  من�سة  املتعاملني  اإ�سعاد  نظام  ويعد  يقدمها.  التي 
وبوابة اإلكرتونية متكاملة تقدم من خاللها الهيئة الدعم الالزم للوزارات 
امل���وارد  اأن��ظ��م��ة  ك��اف��ة  و�سيانة  بت�سغيل  يتعلق  فيما  الحت���ادي���ة،  واجل��ه��ات 
املوارد  معلومات  اإدارة  نظام  مظلة  حتت  املن�سوية  الإلكرتونية  الب�سرية 
الذاتية  اخلدمة  نظام  "بياناتي" ومنها:  الحتادية  احلكومة  يف  الب�سرية 
للموارد الب�سرية، ونظامي اإدارة الأداء وال�ت�دري�ب والتطوير الإلكرتونيني 
الإلكرتوين،  التوظيف  ون��ظ��ام  الحت��ادي��ة،  احلكومة  مبوظفي  اخلا�سني 
ون�ظ�ام�ي اإج���راءات املوارد الب�سرية والتقارير الذكية، ونظام تقييم وتو�سيف 
الوظائف يف احلكومة الحتادية، ونظامي احل�سور والن�سراف وتخطيط 

القوى العاملة ف�ي احلكومة الحتادية، ونظام املوافقات الإلكرتونية.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان ملك 
اإ�صبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” ، برقية تهنئة اإىل جاللة امللك فيليب ال�ساد�س، ملك مملكة اإ�سبانيا 

،مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ، برقية تهنئة مماثلة 

اإىل جاللة امللك فيليب ال�ساد�س.
وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة، 

اإىل معايل بيدرو �سان�سيز رئي�س وزراء مملكة اإ�سبانيا.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
غينيا ال�صتوائية بذكرى ا�صتقلل بلده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
رئي�س جمهورية  اأجنيما  اأوبياجن  تيودورو  فخامة  اإىل  تهنئة  اهلل” برقية 

غينيا ال�ستوائية، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” برقية تهنئة مماثلة 

اإىل فخامة الرئي�س تيودورو اأوبياجن اأجنيما.

تعاون بني جمل�س الأمن ال�صيرباين والهيئة الحتادية للموارد الب�صرية احلكومية لبناء القدرات احلكومية يف جمالت الأمن ال�صيرباين
•• دبي-وام:

وق���ع جم��ل�����س الأم����ن ال�����س��ي��رباين وال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة ل��ل��م��وارد الب�سرية 
ال���وزارات  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التكامل  تعزيز  بهدف  تفاهم  م��ذك��رة  احلكومية 
واجلهات احلكومية الحتادية يف جمالت الأمن ال�سيرباين واأمن البيانات، 
وال�سالمة الرقمية، وال�ستجابة حلوادث اأمن املعلومات، وت�سميم وظائف 
الأمن ال�سيرباين على م�ستوى احلكومة الحتادية، وبناء مهارات موظفي 

احلكومة يف جمالت الأمن ال�سيرباين.
دولة  وزي��رة  ال��روم��ي  بنت خلفان  امل��ذك��رة بح�سور معايل عهود  توقيع  مت 
الب�سرية  للموارد  الحتادية  الهيئة  رئي�سة  وامل�ستقبل  احلكومي  للتطوير 
الأمن  رئي�س  الكويتي  حمد  حممد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  ووقعها  احلكومية، 
ال�سيرباين حلكومة الإمارات رئي�س جمل�س الأمن ال�سيرباين،و�سعادة ليلى 
احلكومية  الب�سرية  للموارد  الحتادية  الهيئة  عام  مدير  ال�سويدي  عبيد 
بالإنابة، �سمن فعاليات اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2022، الذي يتم تنظيمه 
ال�سهر  من   14 اإىل   10 من  الفرتة  يف  بدبي،  العاملي  التجاري  املركز  يف 

احلايل.

واأكد �سعادة الدكتور حممد حمد الكويتي رئي�س الأمن ال�سيرباين حلكومة 
دولة الإمارات اأن اتفاقية التعاون تاأتي يف اإطار جهود اجلانبني للم�ساهمة 
يف حماية البيانات، وتطوير مهارات فرق العمل يف جمال ال�سالمة الرقمية، 
املعلومات، والتحديات ذات  اأمن  ال�ستجابة حلوادث  القدرة على  مبا يعزز 
بنية  تاأ�سي�س  يعمل على  ال�سيرباين  الأم��ن  اأن جمل�س  اإىل  ال�سلة، م�سرياً 
حتتية اآمنة ومتينة لالأمن ال�سيرباين يف دولة الإمارات، وجعل هذا املو�سوع 

البالغ الأهمية جزءاً اأ�سيال من ثقافة املوؤ�س�سات والأفراد.
وتطرق الكويتي اإىل مبادرة النب�س ال�سيرباين التي اأطلقها املجل�س، بهدف 
اآم��ن، ميكن جميع الأف��راد والقطاعات يف الدولة من  �سمان حتوٍل رقمي 
اأن  مبيناً  تهديداً،  اأق��ل  بيئٍة  يف  الرقمية  التكنولوجيا  منجزات  ا�ستخدام 
اأنها  املوؤ�س�سية بكل م�ستوياتها، موؤكداَ  القيادات  املبادرة �سممت لت�ستهدف 
منوذج جديد ملفهوم اخلدمة الوطنية، يركز على تعزيز جاهزية جمندات 
اإىل  "هامة" الرامية  اإىل مبادرة  للم�ستقبل، كما تطرق  الوطنية  اخلدمة 
باملهارات  الوطنية  للخدمة  ع�سرة  احلادية  الدفعة  جمندات  كافة  متكني 
لتطوير  ال��الزم��ة  ب����الأدوات  وت��زوي��ده��ن  للم�ستقبل،  جاهزيتهن  وت��ع��زي��ز 
م�����س��اره��ن امل��ه��ن��ي وال��ع��م��ل��ي، م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج ب��ن��اء م��ه��ارات م�ستقبلية 

اأف�سل  ب��ال�����س��راك��ة م��ع  اأ���س��ه��ر، وي��ن��ف��ذ   7 ي��ت��وا���س��ل ع��ل��ى م���دى  متخ�س�س 
اخلربات الوطنية.

لل�سباب هي برامج توعوية م�سممة  ال�سيرباين  النب�س  اأن  الكويتي  وذكر 
لفئة ال�سباب، ت�ستهدف ن�سر ثقافة الأمن ال�سيرباين بني ال�سباب وتوعيتهم 
لختيار  اإعدادهم  اإىل  اإ�سافة  للتكنولوجيا،  اخلاطئ  ال�ستخدام  مبخاطر 
جمال الأمن ال�سيرباين، كمجال مهني م�ستقبلي لزيادة العن�سر الإماراتي 

يف قطاع الأمن ال�سيرباين.
تقنية  م��دراء  يدعم  ال�سيرباين  الأم��ن  لوظائف  الوطني  الدليل  اأن  وب��ني 
املعلومات واملوارد الب�سرية لختيار فرق الأمن ال�سيرباين يف موؤ�س�ساتهم، 
ال��ع��امل��ي��ة وم�سمم  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  وا���س��ح مبني  ت�سنيف  و���س��ع  ع��رب 
لحتياجات الدولة يف هذا القطاع يف امل�ستقبل، حيث مت اعتماد هذا الدليل 

بالتعاون وال�سراكة مع الهيئة الحتادية للموارد الب�سرية احلكومية.
تعزيز  اإىل  تهدف  التفاهم  م��ذك��رة  اأن  ال�سويدي  ليلى  اأك���دت  جهتها،  م��ن 
وتو�سيع جمالت التعاون بني الهيئة وجمل�س الأمن ال�سيرباين، يف املجالت 
التحديات  ومواجهة  والت�����س��الت،  املعلومات  تكنولوجيا  باأمن  املرتبطة 

املرتبطة باأمن املعلومات.

وقالت اإن دولة الإم��ارات متكنت من بناء جتربة متميزة وحتقيق اإجنازات 
وحلول  التكنولوجيا،  جم��الت  وخ�سو�سا  املجالت،  من  العديد  يف  نوعية 
اأن �سمان  الذكاء ال�سطناعي، واخلدمات احلكومية الذكية، م�سددة على 
بال�سيا�سات  الل���ت���زام  يتطلب  عليها  وال��ب��ن��اء  الإجن������ازات  ه���ذه  ا���س��ت��دام��ة 
والت�سريعات الناظمة لهذا القطاع احليوي، وتعزيز التعاون والتكامل بني 
اجلهات املعنية، ورفع م�ستويات الوعي املجتمعي باأهمية الأمن ال�سيرباين، 

وكيفية مواجهة التحديات املرتبطة به.
وظائف  ت�سميم  يف  التعاون  جم��الت  تعزيز  على  التفاهم  مذكرة  وتن�س 
التدريب  وت��وف��ري  الحت��ادي��ة،  احلكومة  م�ستوى  على  ال�سيرباين  الأم���ن 
اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  الوطنية  ال��ق��درات  وت��ع��زي��ز  لبناء  املتخ�س�س 
حتقيق التكامل وتبادل املعلومات حول حتديات الأمن ال�سيرباين، واآليات 

ال�ستجابة حلوادث اأمن املعلومات.
امل��ع��ل��وم��ات ح���ول انت�سار  ال��ت��ف��اه��م جم���الت م�����س��ارك��ة  ك��م��ا تغطي م��ذك��رة 
اأمن املعلومات،  الربجميات ال�سارة، وتبادل اخلربات يف مواجهة حتديات 
يف  والتدريبية  التعليمية  الربامج  خالل  من  والتجارب  املعرفة  وم�ساركة 

جمال اأمن املعلومات.

حممد بن را�صد يطلق برناجمًا وطنيًا لت�صريع وترية التحول التكنولوجي يف كافة القطاعات

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأط��ل��ق 
اأم�س،   ، الل��ه"  "رعاه  دب��ي  حاك������م  ال�������وزراء  جم�����ل�س  رئي�س  ال�����دولة 
امل�ستوى  الأولوية على  ذات  القطاعات  التكنولوجي يف  التحول  برنامج 
والتكنولوجيا  لل�سناعة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإط���ار  ويف  ال��وط��ن��ي 
وت�سريع  العاملي،  ال�سعيد  وتناف�سيتها على  ا�ستدامتها  لتعزيز  املتقدمة 
الري����ادة  وحتقي����ق  في�����ه،  التكنولوجيا  بت������وظيف  القط������اع  حت�����ول 
ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال ال��ت��ط��وي��ر والب��ت��ك��ار يف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل، و 
الأعمال  ورواد  التكنولوجيا  مطوري  ومتكني  الوطنية  القدرات  تاأهيل 
وال�سركات التكنولوجية النا�سئة من تطوير اأعمالهم، يف رحلة التحول 

الرقمي.
اأطلقنا   "  : مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وق���ال 
القطاعات  يف  التكنولوجي  ال��ت��ح��ول  وت���رية  لت�سريع  وط��ن��ي��اً  ب��رن��اجم��اً 
م�سروع   1000 تطوير  ي�ستهدف  الربنامج  والن��ت��اج��ي��ة.  ال�سناعية 
ويهدف  ال�سناعي  للتمكني  وطنية  مراكز  اإن�ساء  ويت�سمن  تكنولوجي، 
لت�سدير منتجات تكنولوجية اإماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم 

�سنوياً .. هدفنا نقلة نوعية لأمتتة ال�سناعة".
واأكد �سموه : " اأن توظيف التكنولوجيا املتقدمة يف ال�سناعات وامل�ساريع 
ركيزة اأ�سا�سية لتطوير اقت�سادنا الوطني بال�سراكة مع القطاع اخلا�س.. 
ودولة الإمارات متثل مركزاً عاملياً يف جمالت البحث والتطوير والبتكار 

يف تكنولوجيا امل�ستقبل".
واأ����س���اف ���س��م��وه : " م��ن خ���الل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة ن���رى فر�ساً 
القادمة..  ع��ام��ا  للخم�سني  وطموحاتنا  الوطنية  اأول��وي��ات��ن��ا  لتحقيق 
الربنامج �سيكون ممكناً ملطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال وال�سركات 
والنطالق  الإم���ارات  يف  التكنولوجيا  لتجريب  النا�سئة  التكنولوجية 

منها مل�ساريع حتولية عاملية ذات اأثر ملمو�س".
ج�����اء اإطالق الربنامج خالل فعالية خا�سة يف ق�سر الوطن يف العا�سم�����ة 
اأ�سح����اب ال�سمو واملعايل، حيث قدم كل من معايل  اأبوظبي، بح�س������ور 
والتكن�����ولوجيا  ال�سناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر،  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
للتعليم  دول����ة  وزي��رة  الأم��ريي  يو�سف  بنت  �س������ارة  ومع������ايل  املتقدمة، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأم���ام  عر�ساً  املتق�����دمة،  والتكن�����ولوجيا  ال��ع��ام 
حممد بن را�سد اآل مكتوم حول برنامج التحول التكنولوجي واأهدافه 
ومبادراته، اإ�سافة اإىل الإجن��ازات التي مت حتقيقها عرب تبني وتطوير 

التكنولوجيا املتقدمة يف القطاع ال�سناعي .

- 1000 م�سروع تكنولوجي حتى عام 2031.
يهدف هذا الربنامج اإىل اإطالق 1000 م�سروع تكنولوجي يف العديد 
عام  حتى  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الرئي�سية  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
2031، مبا يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، التي من 
والبتكار  املعرفة  على  قائم  وتناف�سي  م��رن  وطني  اقت�ساد  بناء  اأهمها 
الكتفاء  وحتقيق  املناخي،  واحلياد  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  وحتقيق 
الذاتي، و رفع م�ستوى الإنتاجية يف القت�ساد الوطني ، وحت�سني جودة 
احلياة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عاملي للعلوم والتكنولوجيا، 
اأ�سا�سية لدعم خارطة  م��ب��ادرات   5 اإط���الق  ال��ربن��ام��ج،  م��ع  ت��راف��ق  كما 

الطريق.
ويركز الربنامج على تعزيز التحول التكنولوجي، وحتقيق عدة اأهداف 
 110 اأث���ر ع��ل��ى ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل بقيمة  اأب���رزه���ا حتقيق  م��ن 
درهم،  مليار   15 بقيمة  تكنولوجية  منتجات  وت�سدير  درهم،  مليارات 
وا�ستثمار  ال�سناعية،  الإنتاجية  من  �سنوياً  دره��م  مليار   15 وحتقيق 
11 مليار درهم يف التكنولوجيا املتقدمة، وتاأهيل الكفاءات الماراتية 
�سنوات كمتخ�س�سني يف   10 املتقدمة خالل  التكنولوجيا  يع  يف م�سار 

املجال التكنولوجي.

- 5 مبادرات .
من  ال�سناعي  القطاع  يف  التكنولوجي  التحول  برنامج  تفعيل  و�سيتم 
ال�سناعية  الثورة  موؤ�سر  وهي  معه،  ترتافق  مبادرات   5 اإط��الق  خالل 
ا�ستحداثه كاأول موؤ�سر خا�س بالدولة لقيا�س جاهزية  الرابعة و�سيتم 

القطاع ال�سناعي يف جمال الثورة ال�سناعية الرابعة وال�ستدامة.
ويهدف املوؤ�سر اإىل رفع م�ستوى الوعي حول مفاهيم الثورة ال�سناعية 
ال��راب��ع��ة، وحت��دي��د م�ستوى ج��اه��زي��ة امل�����س��ان��ع، وحت��دي��د الأول���وي���ات يف 
للتحول  م�سنع  لكل  تو�سيات  وو�سع  م�سنع،  لكل  التكنولوجيا  تبني 
من  عدد  وتدريب  تاأهيل  �سيتم  كما  بال�ستدامة،  املربوط  التكنولوجي 
املواطنني لأول مرة لزيارة امل�سانع وعمل التقييم بدل من العتماد على 

�سركات عاملية لإجراء هذا التقييم.
ك��م��ا ي��رت��ب��ط امل���وؤ����س���ر ب���ع���دد م���ن احل���واف���ز ل���دع���م ال�����س��رك��ات يف تبني 
التكنولوجيا املتقدمة مثل اإ�سافة %5 عالوة للتكنولوجيا املتقدمة يف 
معادلة القيمة الوطنية امل�سافة، التي تتيح لل�سركات احلاملة ل�سهادتها 

احل�سول على الأولوية يف التعاقدات احلكومية.
و�سيتم طرح موؤ�سر المارات يف دول اخلليج العربي والعامل ل�ستخدام 
الأداة كمعيار لقيا�س مدى الن�سج الرقمي لل�سركات لديهم مما �سيعزز 
اإقليمياً وعاملياً يف قطاع التكنولوجيا  من مكانة الإم��ارات كدولة رائدة 

املتقدمة.
اأما املبادرة الثانية فهي مبادرة مراكز التمكني ال�سناعي، و هي مبادرة 
خالل  م��ن  ال�سناعي  القطاع  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  تبني  لتمكني 
و�سيعمل  املتقدمة،  التكنولوجيا  تبني  رحلة  يف  اأ�سا�سية  خدمات  توفري 
مركز التمكني ال�سناعي على بناء القدرات يف القطاع ال�سناعي والدعم 
م�ساريع  تنفيذ  يف  ال��دع��م  وت��وف��ري  الرقمية  الإ�سرتاتيجيات  لتطوير 
بني  التفاعل  وتن�سيق  تنظيم  خ��الل  م��ن  املتقدمة  التكنولوجيا  تبني 
امل�سنعني ومقدمي اخلدمات، كما تهدف املبادرة اإىل ت�سريع وترية تبني 
التكنولوجيا من خالل دعم امل�سنعني من مرحلة التوعية اإىل التنفيذ 
والبتكار، وبناء منظومة متكاملة وداعمة من خالل �سبكة من ال�سركاء 
والإبتكار  الإب���داع  يف  وامل�ساركة  التكنولوجي  التحول  عملية  يف  ت�سهم 
ال�سناعي من خالل توفري من�سة لتجريب اأحدث التكنولوجيات، ويتم 
اإيدج للتعلم  حالياً حتديد مراكز التمكني يف الدولة ، حيث يعد مركز 

والبتكار، اأول هذه املراكز.
اأما املبادرة الثالثة فهي مبادرة حوافز التكنولوجيا املتقدمة عرب تقدمي 
حلول متويلية متنوعة تدعم تبني التكنولوجيا املتقدمة لدى امل�سنعني 
من خالل توفري حزمة من احللول املالية املنا�سبة، وتهدف املبادرة اإىل 
توفري احلوافز املالية لتبني التكنولوجيا لل�سركات الراغبة يف ت�سريع 
خطط  لتنفيذ  ال�سركات  حتفيز  خ��الل  م��ن  التكنولوجيا  تبني  وت��رية 
التكنولوجيا،  تبني  على  والت�سجيع  اأ�سرع  ب�سكل  امل��دى  طويلة  التطور 
اإ�سافة اإىل %5 عالوة للتكنولوجيا املتقدمة يف معادلة القيمة الوطنية 
امل�سافة، ، الذي يعد من م�ساريع اخلم�سني، ويهدف اإىل حتقيق فوائد 
الوطني  القت�ساد  املال احلكومي يف  راأ���س  اقت�سادية من خالل تدوير 
عرب قطاع ال�سناعة و اخلدمات، وي�سمل اإجمايل املبالغ التي تنفق داخل 
الدولة على تكلفة الت�سنيع، من منتجات وخدمات حملية، وا�ستثمار يف 
الدولة، ويهدف اإىل دعم ال�سناعة الوطنية واإعادة توجيه جزء اأكرب من 
واإيجاد فر�س  الوطني  اإىل القت�ساد  امل�سرتيات واخلدمات  م�سروفات 

عمل اإ�سافية نوعية.
اأما املبادرة الرابعة فهي مبادرة جائزة م�سنع امل�ستقبل، و�ستكون جائزة 
الثورة  جمال  يف  الرائدة  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  وتكرمي  لتقدير  �سنوية 
اإىل  اجلائزة  وتهدف  املتقدمة  التكنولوجيا  وتبني  الرابعة  ال�سناعية 
القطاع  يف  التحولية  التكنولوجية  امل�ساريع  اأه��م  على  ال�سوء  ت�سليط 
ال�سناعي، وت�سجيع ا�ستخدام اأحدث التكنولوجيات املبتكرة وخلق بيئة 

تناف�سية يف القطاع ال�سناعي، مبا يعزز ال�ستدامة القت�سادية.
التكنولوجيا  لإختبار  التجريبية  البيئة  مبادرة  هي  املبادرات  وخام�س 

ومطوري  واملبتكرين  النا�سئة  لل�سركات  تتيح  من�سة  و�ستكون  املتقدمة 
التكنولوجيا من اختبار ابتكاراتهم يف بيئة جتريبية واقعية من خالل 
هذه  تركز  كما  احليوية،  القطاعات  يف  الداعمني  ال�سركاء  من  �سبكة 
لتجريب  النا�سئة  لل�سركات  بيئة  توفري  اأولهما  جانبني،  على  امل��ب��ادرة 
لتجريب  ال�سناعية  لل�سركات  الفر�س  توفري  وال��ث��اين  التكنولوجيا 

التكنولوجيا قبل تبنيها.

- حتول جوهري.
من جانبه قال معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�سناعة 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  "تركز  املتقدمة:  والتكنولوجيا 
وتعزيز  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  بتطوير  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  حتقيق  على  ت��رك��ز 
التحول  ب��رن��ام��ج  تطبيق  و���س��ي��وؤدي  ال��وط��ن��ي.  الق��ت�����س��اد  يف  م�ساهمته 
و�سيمتد  ال�سناعي  القطاع  يف  نوعية  نقلة  اإح���داث  اإىل  التكنولوجي 
اإ�سافًة اإىل تعزيز ال�سراكة بني القطاع  تاأثريه اإىل خمتلف القطاعات، 
ال�سناعي والتكنولوجي مع بقية القطاعات وتطويره مبا يتنا�سب مع 
اإىل مركز �سناعي وتكنولوجي عاملي،  بالتحول  الإم��ارات  دولة  اأه��داف 
وتعزيز تناف�سية ال�سناعات واملنتجات التكنولوجية الوطنية، مبا ي�سهم 

يف متكني منو القت�ساد الوطني".
واأ�ساف: " ي�ستند برنامج التحول التكنولوجي اإىل مبادرات مت اإطالقها 
لل�سناعة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأبرزها  ومن  املا�سية،  الأع��وام  خالل 
والتكنولوجيا املتقدمة، وحملة "ا�سنع يف المارات"، وبرنامج "القيمة 
التكنولوجيا  متويل  برنامج  ال���وزارة  اأطلقت  كما  امل�سافة".  الوطنية 
2021، و برنامج  املتقدمة بالتعاون مع م�سرف الإم��ارات للتنمية يف 
ال�سناعة 4.0 وهو برنامج �سامل �سمن م�ساريع اخلم�سني ويركز على 

حتفيز التحول التكنولوجي".
التحولية  امل�ساريع  اأح��د  التكنولوجي  التحول  برنامج  " يعترب  وق��ال: 
توؤ�س�س  التي  امل�ساريع  وه��ي  الم���ارات  دول��ة  حكومة  عنها  اأعلنت  التي 
الدولة  مكانة  وتر�سخ  املقبلة،  عاما  للخم�سني  جديدة  تنموية  حلقبة 

اإقليمياً وعاملياً يف جميع القطاعات".
"دولة الإم��ارات تركز على التكنولوجيا املتقدمة لتعزيز منو  واأ�ساف: 
�سناعاتها والرتقاء بتناف�سيتها وتعزيز م�ساهمتها يف تنويع القت�ساد، 
واإر�ساء ركائز اقت�ساد قائم على املعرفة، وبناء منظومة توفر وتدعم خلق 
التي  الأ�سا�سية  قطاعاتنا  يف  اأعلى  قيمة  يحقق  مبا  م�ستدامة،  وظائف 
منتلك فيها مزايا تناف�سية. وتعد التكنولوجيا املحرك الأقوى والأكرث 
يف  و�ست�ساهم  احليوية  قطاعاتنا  جميع  يف  تناف�سية  مزايا  خللق  كفاءة 

عملية التحول اإىل اقت�ساد منخف�س الكربون".

- حتفيز التحول التكنولوجي.
من جهتها قالت معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي وزيرة دولة للتعليم 
اإجنازات  حققت  الإم���ارات  دول��ة  اإن  املتقدمة  والتكن������ول������وجيا  الع�����ام 

نوعية خ�����الل اخلم�سني عاماً، واأنها تتطلع اإىل تعزيز مكانتها الريادية 
الدولة  قيادة  من  ك���رمي  بت�����وجيه  املقبل�����ة،  �س������نة  اخلم�س�����ني  خ����الل 

الر�سيدة.
�سمن  التكنولوجي  التحول  برنامج  ج��اء  لقد   “  : معاليها  واأ���س��اف��ت 
التمكني  زي��ادة  اأج��ل  �سنوات، من   10 على مدى  ت�سور حمددباأهدافه 
الإيجابي  الأث���ر  ي��ع��زز  ومب��ا  ال��ق��ط��اع��ات،  ك��ل  يف  والتكنولوجي  العلمي 
كبرية  فر�ساً  الربنامج  ه��ذا  �سيوفر  حيث  الإم���ارات���ي،  القت�ساد  على 
على  القت�سادي  الأث��ر  وزي��ادة  التكنولوجية،  ال�ستثمارات  �سعيد  على 
الناجت املحلي الإجمايل، وتعزيز �سادرات الإمارات التكنولوجية وزيادة 
تناف�سيتها، و�سيوفر فر�ساً للكفاءات الإماراتية ل�سقل مهاراتهم يف هذا 
املج������ال، اإ�ساف�����ة اإىل ت�سريع وترية التحول التكنولوجي يف القطاعات 
العاملية  الريادة  وحتقيق  وا�ستدامتها  تناف�سيته����ا  لتعزيز  الأولوية  ذات 
 ، امل�ستقبل  تكنولوجيات  يف  والب��ت��ك��ار  والتط�����وير  البحث  جم��ال  يف 
ومتكني مط�����وري التكن�����ولوجيا ورواد الأعمال وال�سركات التكنولوجية 

النا�سئة”.
وقالت : " م�سرية التطور التكنولوجي يف دولة الإمارات متوا�سلة، وقد 
�سبق هذا الربنامج برنامج ال�سناعة 4.0 وهو برنامج �سامل يركز على 
تناف�سية  ورفع  الرقمي  التحول  وت�سريع  التكنولوجي،  التحول  حتفيز 
منتجاته  وج��ودة  الإنتاجية  قدرته  وزي��ادة  ال�سناعي  القطاع  وا�ستدامة 
دولة  مكانة  ير�سخ  مب��ا  التكنولوجيا  وا���س��ت��خ��دام  توظيف  خ��الل  م��ن 
الإمارات �سمن رواد الثورة ال�سناعية الرابعة، حيث يعد هذا الربنامج 
ال��وط��ن��ي��ة لل�سناعة  امل��ت��ق��دم��ة يف ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  رك���ن 

والتكنولوجيا املتقدمة".

- �سل�سلة من املبادرات.
التكنولوجية  امل��ب��ادرات  من  طويلة  �سل�سلة  اإىل  الربنامج  ه��ذا  وين�سم 
من  املا�سية،  ال�سنني  خ��الل  الإم���ارات  دول��ة  اأطلقتها  التي  وال�سناعية 
�سمن  اإط��الق��ه  مت  تكاملي  برنامج  وه��و   4.0 ال�سناعة  برنامج  بينها 
التحول  وحتفيز  البتكار  ثقافة  تعزيز  على  ويركز  اخلم�سني  م�ساريع 
التكنولوجي والذي يندرج حتته عدة مبادرات مثل برنامج القيادة 4.0 
الذي يعد الربنامج الأول من نوعه لبناء قيادات �سناعية واعية باأهمية 
رواد  �سبكة  وبرنامج  الرابعة،  ال�سناعية  الثورة  تطبيقات  تبني  وقيمة 
رائ��دة يف جمال  عاملية ووطنية  �سركة   17 ت�سم  والتي   4.0 ال�سناعة 
الناجحة  ال�ستخدامات  عر�س  على  تعمل  الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
لتكنولوجيات اجليل الرابع من ال�سناعة واأف�سل املمار�سات وذلك لنقلها 
التكنولوجيا  النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة، و برنامج متويل  ل�سركات 
املتقدمة الذي اأطلقته وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة بال�سراكة 
مع م�سرف الإمارات للتنمية يف 2021 وهو برنامج متويلي بقيمة 5 
مليارات درهم لدعم م�ساريع تبني وتطوير التكنولوجيا املتقدمة خالل 

اخلم�س �سنوات القادمة.

نائب رئي�س الدولة: 
الوطني  اقت�صادنا  لتطوير  اأ�صا�صية  ركيزة  وامل�صاريع  ال�صناعات  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  • توظيف 

بال�صراكة مع القطاع اخلا�س.. ودولة الإمارات متثل مركزًا عامليًا يف جمالت البحث والتطوير 
والبتكار يف تكنولوجيا امل�صتقبل

عاما  للخم�صني  وطموحاتنا  الوطنية  اأولوياتنا  لتحقيق  فر�صًا  نرى  املتقدمة  التكنولوجيا  خلل  • من 
القادمة... الربنامج �صيكون ممكنًا ملطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال وال�صركات التكنولوجية 
النا�صئة لتجريب التكنولوجيا يف الإمارات والنطلق منها مل�صاريع حتولية عاملية ذات اأثر ملمو�س

القيادة  روؤية  حتقيق  على  تركز  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�صناعة  وزارة  اجلابر:  • �صلطان 
بتطوير القطاع ال�صناعي وتعزيز م�صاهمته يف القت�صاد الوطني.

القت�صاد  يف  التكنولوجيا  م�صاهمة  �صيعزز  التكنولوجي  التحول  برنامج  الأمريي:  • �صارة 
الإماراتي و�صيوفر فر�صًا للكفاءات الإماراتية ل�صقل مهاراتهم.
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اأخبـار الإمـارات
حماكم دبي تنجز 629األفًاو 623 معاملة عرب خدماتها الذكية يف العام اجلاري

•• دبي-الفجر:

عرب  معاملة   "623 "629األفاًو  دب��ي  حم��اك��م  اأجن���زت 
خ��دم��ات��ه��ا ال��ذك��ي��ة يف ال��ع��ام اجل�����اري، وذل����ك وف���ق اأعلى 
املطور  اأداءه���ا  تعك�س  مبوجبها  التي  احلكومية،  املعايري 
والفعال مبا يخدم كافة اجلهات لتقدمي اأف�سل اخلدمات 
للمتعاملني، وذلك �سعياً من حماكم دبي لتحقيق عدالة 
ق�سائية  خدمات  وتقدمي  وال�سرعة،  بالدقة  تت�سم  نافذة 
متميزة  رائ����دة  "حماكم  روؤي��ت��ه��ا  اإىل  ل��ل��و���س��ول  م��ي�����س��رة 

عاملياً".
مدير  املن�سوري  عيد  طار�س  �سعادة  اأو���س��ح  جانبه  وم��ن 

بلغ  الذكية  الطلبات  ع��دد  اج��م��ايل  اأن  دب��ي،  ع��ام حماكم 
�سعادته على حر�س  623" معاملة، موؤكداً  "629األفاًو 
خدماتها،  يف  امل�ستمر  والتحديث  التطوير  على  ال��دائ��رة 
والوقت  اجلهد  وتوفري  املتقا�سني  على  للتي�سري  وذل��ك 
عليهم، ل�سمان الدقة وال�سرعة يف تنفيذ الطلبات، وياأتي 
ذلك �سعياً يف ترجمة روؤية القيادة الر�سيدة وامل�ساهمة يف 
رفع ن�سبة ال�سعادة ملتعاملي حماكم دبي، عرب حتقيق اأعلى 
تتجاوز  ذات جودة  تقدمي خدمات  الر�سا عرب  م�ستويات 

توقعات املتعاملني.
اأع�ساء الفريق عمل  اأن التكامل بني  املن�سوري   مو�سحاً 
والتطلعات  الأه�����داف  حتقيق  يف  وال��ن��ج��اح  التميز  ع��ل��ى 

املو�سوعة، وت�سمن معها دقة اجناز الطلبات واملعلومات 
" حتقيق  دب��ي  حماكم  ر�سالة  معها  يرتجم  مبا  املقدمة، 
خدمات  وت��ق��دمي  وال�سرعة  بالدقة  تت�سم  ن��اف��ذة  ع��دال��ة 
اأن  �سعادته  م�سيفاً  للجميع"،  الو�سول  مي�سرة  ق�سائية 
م�ساركة حماكم دبي يف معر�س جيتك�س غلوبال 2022م 
التي تلعب دوراً هاماً يف مواكبة  الدائرة  تعزز من مكانة 
ذكية  رقمية  خدمات  من  ي�ساندها  وما  املبتكرة  التقنيات 
الدائرة  يف  والعاملني  املجتمع  اأف���راد  م�سلحة  يف  ت�سب 
لإمارة  الرقمي  التحول  م�سرية  يف  نوعية  نقلة  حمققة 
ر�سا  وك�سب  الأداء  م��وؤ���س��رات  اأف�����س��ل  اإىل  للو�سول  دب��ي 

�سرائح املجتمع املختلفة كافة.

مكتب اأبوظبي للمقيمني يوقع اتفاقية تعاون مع الدار العقارية

الحتاد الن�صائي ي�صتعر�س اأهم املبادرات وامل�صاريع التقنية يف جيتك�س 2022

بيئة - اأبوظبي تطلق اأول اأداة تعليمية اإلكرتونية خم�ص�صة للموا�صيع البيئية يف ال�صرق الأو�صط

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مكتب اأبوظبي للمقيمني التابع لدائرة التنمية القت�سادية – اأبوظبي، 
عن توقيع اتفاقية تعاون مع الدار العقارية، وذلك لتعزيز حمفظة برنامج 

الإقامة الذهبية من امليزات والعرو�س التي يقدمها.
العقارية على  ال���دار  و���س��رك��ة  للمقيمني  اأب��وظ��ب��ي  م��ن مكتب  ك��ل  وي��ت��ع��اون 
م�ساريع  تقدمه من  وما  لالإمارة  للرتويج  ا�سرتاتيجية موحدة  ا�ستحداث 
عقارية تدعم اأ�سحاب املواهب وامل�ستثمرين. اإذ �سيعمل الطرفان من خالل 
هذه التفاقية على دعم عمالء �سركة الدار العقارية يف الرت�سح للح�سول 
على الإقامة الذهبية، وذلك عند �سراء عقار تتجاوز قيمته 2 مليون درهم 
التابعة  العقارية  امل�ساريع  خيارات  من  الوا�سعة  املجموعة  بني  من  اإماراتي 
ملحفظة ال�سركة مثل "يا�س اإيكرز" و"مايان" و"اللوفر اأبوظبي ريزيدن�سز" 
وغريها. كما تن�س التفاقية على ح�سول حملة الإقامة الذهبية يف اأبوظبي 
اأولوية ح�سرية عند الت�سجيل يف مدار�س خمتارة تابعة لأكادمييات الدار، 

ف�ساًل عن ال�ستفادة من برنامج املكافاآت "دارنا".
اأن�سطة م�سرتكة  اإط��الق  على  الطرفني  �سيعمل كال  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة 

ل��ل��رتوي��ج ل��الإق��ام��ة ال��ذه��ب��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي وغ��ريه��ا م��ن امل���ب���ادرات املتعلقة 
الرا�سخ  التزامهم  من  انطالقاً  الإم��ارة،  وا�ستبقائها يف  املواهب  با�ستقطاب 

با�ستقطاب املواهب من اأ�سحاب املهارات والكفاءات واملحافظة عليهم.
للمقيمني:  اأب��وظ��ب��ي  ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي،  ح��ارب  �سعادة  وق��ال 
والرامية  للمكتب  ال�سرتاتيجية  امل�ستهدفات  مع  التفاقية  هذه  "تن�سجم 
ال�ستقرار  على  وم�ساعدتهم  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  املقيمني  �سوؤون  ت�سهيل  اإىل 
الذكية  اخلدمات  من  جمموعة  تطوير  جانب  اإىل  املجتمع،  يف  والن��دم��اج 
اأبوظبي،  اإم����ارة  املقيمني يف  ح��ي��اة  اإىل حت�سني من��ط  ت��ه��دف  ال��ت��ي  وامل��زاي��ا 
واحدة  باعتبارها  الإم��ارة  اإىل  العاملية  املواهب  اأف�سل  ا�ستقطاب  ف�ساًل عن 
وال�ستقرار  وال��ع��م��ل  للعي�س  تف�سياًل  الأك���رث  العاملية  ال��وج��ه��ات  ب��ني  م��ن 
يف  لُت�سهم  التفاقية  ه��ذه  "تاأتي  امل��ه��ريي:  واأ���س��اف  والجتماعي".  املهني 
القطاع  م�ستوى  على  اأبوظبي  اإم��ارة  بها  تتمتع  التي  اجلاذبة  املكانة  تعزيز 
يعترب  ال��ذي  العقاري  القطاع  يف  وبخا�سة  املجالت،  مبختلف  ال�ستثماري 
على  وخططهم  امل�ستثمرين  توجهات  يف  ويوؤثر  وحيوياً  اقت�سادياً  �سرياناً 

املديني املتو�سط والبعيد".
���س��م��ن خططه  ل��ل��م��ق��ي��م��ني  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  "يحر�س  امل���ه���ريي:  وت���اب���ع 

خمتلف  �سمن  الإم���ارة  يف  العقاري  للقطاع  ال��رتوي��ج  على  ال�سرتاتيجية 
الفعاليات املحلية والإقليمية والعاملية التي ي�سارك فيها، والتي كان اآخرها 
اأطلقتها �سركة الدار العقارية يف القاهرة ولندن،  التي  احلملة الرتويجية 
و�سنعمل من خالل هذا التعاون مع �سركة الدار العقارية على تعزيز و�سول 
عام  ب�سكٍل  اأبوظبي  جاذبية  من  يعزز  مبا  ال�سعيد،  هذا  على  املكتب  ر�سالة 

والكفاءات املتخ�س�سة للعمل والعي�س والزدهار يف الإمارة ب�سكٍل خا�س".
من جانبه، قال جوناثان اإميري، الرئي�س التنفيذي ل�سركة الدار للتطوير: 
اإمارة  مكانة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  املبادرات  بدعم  العقارية  الدار  "تفخر 
الأعمال  ورّواد  وامل�ستثمرين  للمقيمني  مف�سلٍة  عامليٍة  كوجهٍة  اأب��وظ��ب��ي 
وجمتمع الأعمال واملواهب، وا�ستناداً اإىل مكانتها ك�سركة التطوير العقاري 
القت�سادي  النمو  دع��م  يف  الرئي�سيني  ال�سركاء  واأح��د  اأبوظبي  يف  ال��رائ��دة 
للدولة، جنحت الدار العقارية منذ انطالقها يف تاأ�سي�س �سبكة وا�سعة من 
امل�ستثمرين ورّواد الأعمال واملواهب، مبا ي�سمن لها الريادة يف م�سرية منو 

اأبوظبي ويعزز دورها ك�سريٍك مميٍز يف الإقامة الذهبية".
ي�سار اإىل اأن الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربّية املّتحدة متاحة يف اإمارة 
اأبوظبي للم�ستثمرين الأجانب وكبار املواهب من جميع اأنحاء العامل، حيث 

10 �سنوات، مبا ي�سمل املهنيني  اإىل   5 ت��رتاوح من  مل��ّدة  تاأ�سريات  متنحهم 
�سني والعلماء  والباحثني يف جمالت العلوم واملعرفة مثل الأطباء واملتخ�سّ
واملخرتعني، كما تتاح للموهوبني واملبدعني والريا�سيني واأ�سحاب ال�سركات 
بالرت�سح  للراغبني  وميكن  الإم����ارة.  يف  العقاريني  وامل�ستثمرين  النا�سئة 
عرب  الرت�سيح  طلبات  تقدمي  اأبوظبي  يف  الذهبية  الإق��ام��ة  على  للح�سول 
املوقع الإلكرتوين ملكتب اأبوظبي للمقيمني. ويذكر اأن الدار العقارية تتمتع 
للمقيمني  اأبوظبي  مكتب  جلهود  الدعم  تقدمي  من  ميكنها  قوي  بح�سور 
يف ا�ستقطاب امل�ستثمرين واأبرز املواهب اإىل اإمارة اأبوظبي واحلفاظ عليهم، 
نظراً لكونها واحدًة من اأ�سخم �سركات القطاع اخلا�س يف اأبوظبي وا�ستناداً 

اإىل عالقاتها املتينة مع امل�ستثمرين ورّواد الأعمال املحليني والدوليني.
وت�ستفيد الدار العقارية يف �سراكتها اجلديدة من مبادراتها املختلفة، مثل 
املنطقة،  يف  املبتكرة  التجزئة  ل�سركات  حا�سنة  ي�سكل  الذي  ة  من�سّ برنامج 
وبرنامج �سكيل اأب الذي ي�سهم بت�سريع عمل �سركات التكنولوجيا العقارية 
الدولية. كما حتظى ال�سركة بو�سوٍل وا�سٍع اإىل اأبرز رّواد الأعمال املبتِكرين 
واملميزين. وت�سعى برامج الدار العقارية اإىل ا�ستقطاب امل�ستثمرين اإىل دولة 

الإمارات لتاأ�سي�س �سركاتهم فيها.

•• دبي-وام:

اأجنحة اجلهات احلكومية يف معر�س  ي�سارك الحتاد الن�سائي العام �سمن 
اأيام  خم�سة  مدار  على  فعالياته  تقام  والذي   ،"2022 جلوبال  "جيتك�س 
اأك��ت��وب��ر اجل���اري يف م��رك��ز دب��ي التجاري   14 10 اإىل  ال��ف��رتة م��ن  خ��الل 
العاملي، ي�ستعر�س خالله اأهم املبادرات وامل�ساريع التقنية التي اأطلقها لتعزيز 
الأك��رب على م�ستوى  التكنولوجي  الإماراتية، يف احل��دث  امل��راأة  ج��ودة حياة 
العامل بن�سخته ال�42، وذلك يف اإطار جهوده املتوا�سلة ملواكبة توجهات دولة 
اأولوياتها لتلبية  الإم��ارات التي ت�سع البتكار والتحول الرقمي يف مقدمة 

احتياجات املجتمع.
واأعربت �سعادة نورة ال�سويدي، الأمينة العامة لالحتاد الن�سائي العام، عن 
فخر الحتاد الن�سائي العام بامل�ساركة يف معر�س "جيتك�س جلوبال 2022" 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  املتخ�س�سة  املعار�س  اأه��م  ك��اأح��د  ال��رثي��ة  لقيمته 
املتفردة  جتربته  اإب��راز  اإىل  خالله  من  ي�سعى  وال��ذي  العامل،  م�ستوى  على 
العام  الن�سائي  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد  بتوجيهات �سمو 
رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 

الأ�سرية "اأم الإمارات"، يف دعم ومتكني املراأة الإماراتية.
يف  العام  الن�سائي  الحت��اد  ي�ستعر�سها  التي  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  وت�سمنت 
معر�س "جيتك�س جلوبال 2022"، بوابة املراأة الإماراتية والتي اأطلقت عام 
ومكا�سب املراأة  اإجنازات  يوثق  اإلكرتوين  اأر�سيف وطني  اأول  وتعد   ،2018

كما  امل��ج��الت،  امل��راأة يف خمتلف  التي حققتها  النجاحات  وي��ربز  المارتية، 
والباحثني  واجل��ه��ات  ال��ق��رار  ملتخذي  رئي�سية  مرجعية  امل��و���س��وع��ة  تعترب 

واملهتمني بق�سايا و�سوؤون املراأة الإماراتية.
واملحلية،  الحتادية  واجلهات  الن�سائية  ال�سخ�سيات  البوابة،  اأق�سام  وت�سم 
اإىل جانب 15 قطاعا خمتلفا ممثال يف التعليم، والأمن، واملايل وامل�سريف، 
والج��ت��م��اع��ي، وال��ط��اق��ة وال�����س��ن��اع��ة، واخل���دم���ات، وال��ب��ل��دي��ات والتخطيط 
العمراين، والقت�ساد، والنقل واملوا�سالت، والإعالم، وال�سيا�سة والت�سريع، 
املعلومات، والريا�سة، والبحوث والدرا�سات والإح�ساء  والت�سالت وتقنية 
امل�ساركة  ل��ل��زوار واجل��ه��ات  الن�سائي العام  اأخ���رى. واأت���اح الحت��اد  وجم��الت 
تهدف  التي  الأ�سرية،  ال�ست�سارات  بوابة  خدمات  على  الط��الع  املعر�س  يف 
منافذ  توحيد  خ��الل  م��ن  امل�ستدامة  الجتماعية  التنمية  ا�ست�سراف  اإىل 
لر�سم  وامل��ف��اه��ي��م  الت�سنيفات  وت��وح��ي��د  ال�ست�سارية  للخدمات  ال��و���س��ول 
الواقع وت�سخي�سه لدعم متخذي القرار يف ر�سم ال�سيا�سات املعنية بالأ�سرة، 
تكامل  وتعزز  الأ�سرية  دور اجلهات احلكومية يف تقدمي اخلدمات  ولإب��راز 
اأدوار اجلهات احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع املدين، وتت�سمن البوابة خم�س 
والنف�سية،  والجتماعية،  الأ���س��ري��ة،  يف  ممثلة  اأ�سا�سية  ا�ست�سارية  خدمات 

والقانونية.
خدمات  ع��ر���س  ع��ل��ى  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت����اد  ي��ح��ر���س  مت�سل،  ���س��ي��اق  ويف 
البوابة الإلكرتونية ليوم املراأة الإماراتية، التي متثل من�سة توثيق لتاريخ 
وفعاليات يوم املراأة الإماراتية، وتعد مرجعية للموؤ�س�سات والأفراد الراغبني 

اإطار  يف  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  تقام  التي  الفعاليات  كافة  على  الط��الع  يف 
الحتفال بيوم املراأة الإماراتية.

كما يعر�س الحتاد الن�سائي العام خالل املعر�س مبادرة النب�س ال�سيرباين 
للمراأة والأ�سرة، الذي اأطلقها حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخة فاطمة 
من  ال�سرتاتيجيني  �سركائه  م��ع  وبالتعاون  الإمارات"،  "اأم  م��ب��ارك  بنت 
الرقمية  واحلكومة  الت�����س��الت  تنظيم  وهيئة  ال�سيرباين  الأم���ن  جمل�س 
"اأقدر"،  للتمكني  خليفة  وبرنامج  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  واملجل�س 
والتي ت�سكل بها املراأة الركيزة الأ�سا�سية، وذلك انطالقا من �سعي الحتاد 
الن�سائي العام احلثيث لتعزيز وتاأهيل املراأة ملواكبة النهج ال�ستباقي لدولة 
الرقمية  التقنيات  تفر�سها  التي  املختلفة  التحديات  مواجهة  يف  الإم��ارات 
التي  املتقدمة  الرقمية  التحتية  البنية  م��ن  املثلي  وال�ستفادة  املت�سارعة 
متتلكها الدولة.  وي�ستعر�س الحتاد الن�سائي اأي�ساً برنامج القيادة الرقمية 
التاأهيلية  ال��ربام��ج  م��ن  نوعية  جمموعة  ي�سم  ال��ذي  الإم��ارات��ي��ة،  ل��ل��م��راأة 
الوقت"  "اإدارة  الذات" وبرنامج  واإدارة  "تنمية  برنامج  الرائدة، متمثلة يف 
"التخطيط للم�ستقبل"،  ال�سخ�سي" وبرنامج  التطور  "اأ�سا�سيات  وبرنامج 
اإىل جانب الدورة اخلا�سة برخ�سة املواطنة الرقمية "ال�سايرب"، التي تعد 
لتخريج  وت�سميمها  تطويرها  ومت  الإم����ارات،  دول��ة  يف  نوعها  م��ن  الأوىل 
مواطنني موؤهلني رقمياً وقادرين على حتمل امل�سوؤوليات اأثناء تعاملهم مع 
اإىل طاقة  الإم��ارات  اإبنة  ق��درات  الإلكرتوين، وذلك بهدف حتويل  الف�ساء 
اإبداعية وحتفيز مكامن قوتها لتنري درب نه�سة الأ�سرة واملجتمع والوطن 

وت�سنع من اليوم غٍد باهراً. كما يقدم الحتاد الن�سائي العام نبذة تعريفية 
كرمية  برعاية  اأطلقه  ال��ذي  "متجري"،  املنتجة  الأ�سر  متجر  م�سروع  عن 
من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك "اأم الإمارات"، وذلك متا�سياً مع روؤية 
الإمارات 2021 والروؤية القت�سادية 2030 لإمارة بوظبي، بتفعيل دور 

املراأة ومتكينها اقت�ساديا.
ويعمل م�سروع "متجري" على توظيف التكنولوجيا لت�سهل عملية و�سول 
امل�ستهلكني لفئة الأ�سر املنتجة من خالل خلق بيئة متكاملة جتمع بني الأ�سر 
املنتجة وامل�سرتين، مبا ي�سمن متكني الأ�سر املنتجة من امل�ساركة الفعلية يف 
القطاع القت�سادي وترويج املنتجات الأ�سرية وتعزيز قيم الإنتاج واملحافظة 
على احلرف وال�سناعات الرتاثية، وكذلك امل�ساهمة يف تبوء الدولة مراكز 
متقدمة يف موؤ�سرات �سهولة ممار�سة الأعمال والتناف�سية العاملية والبتكار 
والتنمية. ويقدم كذلك الحتاد الن�سائي العام خالل املعر�س مبادرة "ملهمة 
اليوم"، التي مت اإطالقها عام 2020 لتج�سيد م�سرية اإجنازات وطموح ابنة 
ودولياً  والقطاعات حملياً  املجالت  �ستى  تبواأت مكانتها يف  التي  الإم��ارات، 
وعاملياً، بدعم وم�ساندة القيادة الر�سيدة و�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
اإذ يتم عر�س ذلك من خالل اختيار �سخ�سية ب�سكل يومي  "اأم الإمارات"، 
اإجن��ازات ال�سخ�سية املختارة،  اإرف��اق بع�س ال�سور من  ون�سر نبذة عنها مع 
وو�سائل  املحلية  اجلرائد  يف  ال�سحفية  اللقاءات  بع�س  عمل  اإىل  بالإ�سافة 
التوا�سل الجتماعي، لإبراز ما و�سلت اإلية املراأة الإماراتية بعدما اأ�سبحت 

رمزاً ملهماً يف التفاين بخدمة وحب الوطن.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة البيئة - اأبوظبي اأم�س عن اإطالق من�سة "التعليم الإلكرتوين 
للموا�سيع  خم�س�سة  اإلكرتونية  تعليمية  اأداة  اأول  تعترب  التي  اخل�سراء"، 
والوعي  امل��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  الأو����س���ط،  ال�����س��رق  يف  البيئية 
البيئي؛مع الرتكيز ب�سكل خا�س على البيئة املحلية يف اإمارة اأبوظبي و�سبل 
املحافظة عليها.. وذلك يف اإطار �سعيها لتوفري و�سيلة تعليم اإلكرتوين رائدة 

عاملياً يف جمال الق�سايا البيئية.
وخالل املرحلة الأوىل، �سيتم اإطالق املن�سة للمدار�س احلكومية واخلا�سة، 
من  ال�ستفادة  من  البيئيون  واخل���رباء  وامل��در���س��ون  الطلبة  �سيتمكن  حيث 
املحتوى والدورات التدريبية املتاحة يف املن�سة، يف حني �ستكون املن�سة جاهزة 
�ستكون  حيث  البيئية،  بالق�سايا  املعنيني  لكافة   2023 ع��ام  يف  لالإطالق 
املوؤ�س�سات  �ستتمكن  املرحلة  تلك  ويف  اجلميع،  قبل  من  لال�ستخدام  متاحة 
املحلية واملنظمات الإقليمية والدولية من اإن�ساء وم�ساركة حمتواهم البيئي 

ودوراتهم التعليمية املتخ�س�سة.
البيئة  لهيئة  العام  الأم��ني  الظاهري،  �سامل  �سيخة  الدكتورة  �سعادة  وقالت 
تعليمية  اخل�سراء" من�سة  الإلكرتوين  التعليم  "من�سة  تعترب  اأبوظبي   -
للتعليم  عاملياً  رائ��د  مرجع  توفري  بهدف  اإطالقها  مت  متطورة  اإلكرتونية 
امل��دار���س، يف حني  ا�ستهداف  �سيتم  املرحلة،  ه��ذه  ، ويف  البيئي  الإل��ك��رتوين 
يف  ال��دول��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات  واجل��ام��ع��ات  ال��رائ��دة  البيئية  املوؤ�س�سات  �ستتمكن 
 - البيئة  هيئة  لإر���س��ادات  وفًقا  بها  اخلا�س  املحتوى  تطوير  من  امل�ستقبل 

اأبوظبي وحتميله على املن�سة.
من�سات  بظهور  �ساهمت  احلديثة  التكنولوجية  التطورات  اأن  اإىل  واأ�سارت 
التعليم الإلكرتوين، خا�سة مع ما �سهده العامل موؤخراً من تطوًرا وت�سارًعا 
ملحوًظا يف جمال التقنيات املتطورة واملبتكرة، ومع مواكبة التطورات التي 
اأدت اإىل اإح����داث ت��غ��ي��ريات ج��وه��ري��ة يف خمتلف جم���الت احل��ي��اة، ب��ات من 

خا�سة  جديد  منهجي  اأو  حياتي  باأ�سلوب  اللتزام  اجلميع  على  ال�سروري 
املناهج والربامج  بت�سريع العتماد على  بعد جائحة كورونا،والتي �ساهمت 
املعلومات اجتاًها عاملًيا، وقد  اأ�سبحت رقمنة  الإلكرتونية، حيث  التعليمية 
و�سل عدد الذين در�سوا عرب الإنرتنت خالل عام 2021 اإىل 92 مليون 

�سخ�س.
واأكدت �سعادة الظاهري التزام هيئة البيئة – اأبوظبي بت�سهيل الو�سول اإىل 
وفعالة  قوية  اإلكرتونية  تعليمية  من�سة  توفري  خالل  من  البيئية  املعرفة 
اأفراد  ب��ني  البيئي  ال��وع��ي  ن�سر  خاللها  م��ن  ن�ستطيع  ال���س��ت��خ��دام  و�سهلة 
بالبيئة،  الهتمام  كيفية  ح��ول  ال�سباب  توعية  على  الرتكيز  مع  املجتمع، 

وامل�ساهمة ب�سكل اإيجابي يف احلفاظ عليها.
عاملي،  باهتمام  التي حتظى  املو�سوعات  البيئية من  الق�سايا  تعد  واأ�سافت 

مدرا�سنا  يف  وال�سباب  الطلبة  من  بالبيئة  الهتمام  هذا  نرى  اأن  وي�سعدنا 
اأكرب واأكرث فعالية يف الق�سايا البيئية،  وجامعاتنا، الذين انخرطوا ب�سكل 
�سيكونوا  اخل�سراء"،  الإل��ك��رتوين  التعليم  "من�سة  مثل  اأداة  خ��الل  وم��ن 
قادرين على الو�سول اإىل املعلومات العلمية الدقيقة لتعزيز معارفهم، م�سرية 
اإىل اأنه مت اإعداد الدورات التدريبية على �سكل مواد مرئية عرب الفيديو مع 
ر�سومات داعمة، مما يجعلها اأكرث جاذبية لل�سباب، الذين يف�سلون املرئيات 
على املحتوى املكتوب اأو املنطوق. هذا يعني اأنه ميكننا جذب اأكرب عدد ممكن 
من الطالب اإىل "من�سة التعليم الإلكرتوين اخل�سراء" للم�ساعدة يف تعزيز 
و�سولهم اإىل املعلومات البيئية، حتى يتمكنوا من اأن ي�سبحوا قادة امل�ستقبل 

وفر�سان التغيري الإيجابي لإنقاذ كوكبنا.
ي�سار اإىل اأنه يف هذه املرحلة يوجد ثمانية م�سارات تعليمية متاحة للمدار�س. 

برعاية  يتنفذ  ال��ذي  امل�ستدامة  امل��دار���س  م��ب��ادرة  على  الأول  املو�سوع  يركز 
وي�سجع  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  عليه  ت�سرف  برنامج  وه��و  ب��ي،  ب��ي.  �سركة 
املدار�س على اأن ت�سبح اأكرث �سداقة للبيئة. والربنامج الذي مت اإطالقه يف 
عام 2009 ي�سم 135 مدر�سة م�ساركة يف اأبوظبي. وي�سم هذا الربنامج 
�ستة م�سارات تعليمية ت�سمل: النوادي البيئية والتدقيق الأخ�سر والتعليم 

امليداين والتعليم البتدائي واملتو�سط   واملتقدم.
يركز املو�سوع الثاين على التنوع البيولوجي الذي ي�سم م�ساران: جغرافيا 
برتول  �سركة  برعاية  ينفذ  الذي  واملو�سوع  البحرية.  والفقاريات  اأبوظبي 
42 منها تركز على  53 دورة تدريبية،  )اأدن��وك(، ي�سم  الوطنية  اأبوظبي 
اأن ت�سبح من املدار�س  مبادرة املدار�س امل�ستدامة التي ت�ساعد املدار�س على 
املبادرة، حيث �سيتم تدريبهم ب�سكل جيد. يف حني ي�سم م�سار  الأع�ساء يف 

التنوع البيولوجي 11 دورة تدريبية.
مواد  لتطوير  الدولية  املمار�سات  لأف�سل  وف��ًق��ا  ال���دورات  تطوير  مت  وق��د 

التعليم الإلكرتوين، ومت حت�سينها لتعزيز كفاءة جتربة امل�ستخدم.
وي��ت��م ت��دري�����س ال������دورات م���ن ق��ب��ل خ����رباء م���ن ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة - اأبوظبي، 
"اأزرق"  ومنظمة  للطبيعة،  الإم����ارات  وجمعية  وامل��ع��رف��ة،  ودائ��رةال��ت��ع��ل��ي��م 

بالإ�سافة اإىل نخبة من اخلرباء واملخت�سني يف جمال البيئة.
ومبجرد اأن يكمل امل�ستخدم م�سار التعلم الكامل، �سيح�سل على �سهادة والتي 
وميكن  الإل��ك��رتوين،  امل��وق��ع  على  ال�سخ�سي  امللف  ق�سم  يف  متاحة  �ستكون 
م�ساركتها على و�سائل التوا�سل الجتماعي اأو طباعتها. و�ست�سدر "من�سة 
جميع  اكتمال  مب��ج��رد  تلقائًيا  ال�سهادة  اخل�سراء"  الإل��ك��رتوين  التعليم 
با�ستخدام  تطويرها  مت  الغر�س  ولهذا   - التعلم  مل�سار  التدريبية  ال��دورات 
الفيديو  مقطع  ك��ان  اإذا  م��ا  على  للتعرف  ا  خ�سي�سً م�سمم  فيديو  م�سغل 
التعليم  "من�سة  اأم ل. عالوة على ذلك، ت�سم  بالكامل  قد متت م�ساهدته 
بالألوان،  اخلا�سة"  "الحتياجات  م��ي��زات  اخل�سراء"اأحدث  الإل��ك��رتوين 

بالإ�سافة اإىل ميزات للطالب املكفوفني.
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اأخبـار الإمـارات

SPS والـ  Ecrime عرب الطائرات امل�سرية و غياث  و

�صرطة دبي تعزز منظومة الأمن والأمان يف املجتمع ميدانيًا واإلكرتونيًا
بهدف دجمهم مبحيطهم املجتمعي

مركز التواجد البلدي- مدينة خليفة- ينظم مبادرة لإ�صعاد اأ�صحاب الهمم على مدى 4 اأيام
•• دبي-الفجر:

ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  حت��ر���س 
الأمن  منظومة  تعزيز  على  دب��ي 
ميدانياً  امل���ج���ت���م���ع  يف  والأم����������ان 
واإل��ك��رتون��ي��اً، وذل���ك ع��رب تطبيق 
اأحدث البتكارات التي حتتوي على 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تكنولوجيا 
ُت�سهل  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة،  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
البالغات  م��ع  ال�ستجابة  �سرعة 
اأماكنها  اإىل  وال��و���س��ول  ال��ط��ارئ��ة، 
ب�سهولة وي�سر، والعمل على اإ�سعاد 
اإمارة  املجتمع على م�ستوى  اأف��راد 

دبي.
ل�سرطة  العامة  القيادة  وعر�ست 
مبعر�س  م���ن�������س���ت���ه���ا  ع�����رب  دب�������ي 
 ،2022 للتقنية  العاملي  جيتك�س 
اأحدث التقنيات التي حتتوي على 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تكنولوجيا 
امليداين،  ال��ع��م��ل  يف  وامل�ستخدمة 
بوك�س"  "الدرون  منظومة  ومنها 
)drone box( وهي عبارة عن 
امل�سرية  الطائرات  لإطالق  من�سة 
اإىل خف�س  املوؤمتتة، والتي تهدف 
للحالت  ال�ستجابة  زم��ن  م��ع��دل 
الطارئة جداً، اإ�سافة اإىل امل�ساهمة 

يف الك�سف عن اجلرمية.
وت��ع��ت��رب ���س��رط��ة دب���ي واح�����دة من 
اأوائ�������ل اجل���ه���ات ال�����س��رط��ي��ة على 
منظومة  تطبق  ال��ع��امل  م�ستوى 
 drone box " ال��درون بوك�س
اجلنائية  للبالغات  كم�ستجيب   ،"
ع����ن ط���ري���ق حمطات  وامل�����روري�����ة 
حيث   ،"drone box ال�������� 
النتقال  املُ�����س��رية  للطائرة  ميكن 
اإىل م��ك��ان احل����دث م��ب��ا���س��رة عرب 
القيادة  غ��رف��ة  م���ن  ب��ه��ا  ال��ت��ح��ك��م 
امل�ساريع  م��ن  وتعترب  وال�سيطرة، 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���ت���ي ���س��ي��ت��م اإدخ�����ال 
وميكن  ب��ه��ا،  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 

•• اأبوظبي – الفجر:

نظم مركز التواجد البلدي – مدينة خليفة- مبادرة جمتمعية لإ�سعاد 
اأي����ام، وذل���ك �سمن م��ب��ادرات��ه ال�سيفية   4 اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ع��ل��ى م���دى 
الفر�سان  ون���ادي  الهمم،  لأ���س��ح��اب  العليا  زاي���د  موؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون 
الفئة  اأف��راد هذه  قلوب  وال�سعادة على  البهجة  اإدخ��ال  بهدف  الريا�سي، 
الغالية وتعزيز �سبل دجمهم مبحيطهم املجتمعي، بالإ�سافة اإىل تفعيل 
اأن�ساأتها بلدية مدينة اأبوظبي خ�سي�ساً خلدمة  املرافق الرتفيهية التي 

واإ�سعاد اأ�سحاب الهمم.
قدم  حيث  والهادفة،  املتميزة  الفعاليات  من  العديد  امل��ب��ادرة  وت�سمنت 

نادي الفر�سان الريا�سي جدوًل ترفيهياً متنوعاً من الريا�سات املختلفة 
التي متت ممار�ستها من خالل ا�ستخدام املرافق الرتفيهية والريا�سية 
اخلا�سة باأ�سحاب الهمم، ومن بينها القوارب املائية، وا�سطبل اخليول، 
والرماية الإلكرتونية، وريا�سة "البادل تن�س"، كما مت يف نهاية الفعاليات 
تقدمي الهدايا لطالب املوؤ�س�سة، وبطاقات خ�سومات ت�سوقية لأ�سحاب 
الهمم. اإىل ذلك، ي�������وؤكد مرك������ز التواجد البلدي- مدينة خليفة- حر�سه 
امل�سابهة على مدار  املجتمعية  الريا�سية  الفعاليات  تنظيم  امل�ستمر على 
العام، والتي ت�ستهدف كافة فئات واأفراد املجتمع، خ�سو�ساً فئة اأ�سحاب 
دوماً  ي�سعون  الذين  اجلميع  قلوب  يف  خا�سة  مكانة  حتتل  التي  الهمم، 

لعمل كل ما من �ساأنه اإ�سعادهم واإدخال ال�سرور على قلوبهم.

منظومة  ت���ع���زي���ز  ج���ان���ب  وع���ل���ى 
عر�ست  الل�������ك�������رتوين،  الأم���������ن 
�سرطة دبي يف "جيتك�س" خدمات 
عبارة  وهي   ،"ecrime" من�سة 
معنية  خ��دم��ات  ت��ق��دم  من�سة  ع��ن 
اجلرائم  و�سكاوى  بالغات  بتلقي 
ت�سمل:  والتي  بالإنرتنت  املتعلقة 
الب���ت���زاز الإل���ك���رتوين، الخ���رتاق 
الحتيالت  ج��رائ��م  الإل���ك���رتوين، 
املالية للتحويالت وال�ستخدامات 
غ��������ري امل�������������س������روع������ة ل���ل���ب���ط���اق���ة 

الئتمانية. 
املن�سة  ُم�������س���ت���خ���دم  وي�����س��ت��ط��ي��ع 
البالغ  ت��ق��دمي  ب�سيطة  ب��خ��ط��وات 
م���ن خ����الل ال���دخ���ول ع��ل��ى موقع 
ثم   www.ecrime.ae
حتديد اإذا ما كانت ال�سكوى تتعلق 
وتعبئة  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ب��اجل��رائ��م 
التوا�سل  رقم  تاأكيد  ثم  البيانات، 
عرب ر�سالة ن�سية يتلقاها املُ�ستكي 
كتابة  واأخ��رياً  النقال،  هاتفه  على 

ال�سكوى وحتديد امل�سكو �سده.
املركز الذكي والتطبيق

ب���ه���ا يف ال���ع���دي���د من  ال����س���ت���ع���ان���ة 
الأحداث والفعاليات.

دوريات غياث
ويف منظومة تعزيز الأمن ميدانياً 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ع��ر���س��ت  اأي�������س���اً، 
"غياث"  دوري������ات  دب����ي،  ل�����س��رط��ة 
ال��ذك��ي��ة، ال��ت��ي ت��ع��ت��رب واح����دة من 
يف  تطوراً  الأمنية  ال�سيارات  اأك��رث 
مزايا  غياث  متتلك  حيث  العامل، 
ال�سرطة،  متطلبات  تلبي  وق��درات 
وت����ت����ي����ح احل�����ف�����اظ ع����ل����ى امل���ك���ان���ة 
الريادية لأف�سل معايري الدوريات 

الأمنية العاملية. 
وت�سم دوريات "غّياث" اأنظمة ذكية 
ومتطورة منها نظام التعرف على 
الوجوه، ونظام احلوادث املرورية، 
املطلوبة،  امل��رك��ب��ات  ت��ت��ب��ع  ون���ظ���ام 
فيما  متنوعة،  �سا�سات  جانب  اإىل 
املُ�ستخدمة  الأنظمة  جميع  تقدم 
معلومات  امل���������س����وؤول  ل��ل�����س��اب��ط 
واملركبات  الطرق  حالة  عن  وافية 

املطلوبة والأ�سخا�س املطلوبني.
العمل الإلكرتوين

اأي�ساً،  الإل���ك���رتوين  اجل��ان��ب  ويف 
ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ت���وف���ر 
ال�سرطة  م���رك���ز  خ����دم����ات  دب������ي، 
كافة  يقدم  ال��ذي   )SPS( الذكي 
اخلدمات ال�سرطية اإىل املتعاملني 
تدخل  اأي  ودون  ذك��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
يف  �ساعة   24 م���دار  وع��ل��ى  ب�سري 
ال���ي���وم، وي�����س��ت��ط��ي��ع امل��ت��ع��ام��ل من 
ع��ل��ى اخلدمات  خ��الل��ه احل�����س��ول 
وال�سهادات  وامل���روري���ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
املجتمعية  واخلدمات  والت�ساريح 
املعايري  اأف�������س���ل  وف����ق  وامل���ق���دم���ة 

واملمار�سات ال�سرطية العاملية.
خدماتها  دب��ي  �سرطة  وت��وف��ر  كما 
واحل�سول  وامل����روري����ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
ع��ل��ى ال�����س��ه��ادات وال��ت�����س��ري��ح من 
خ�����الل ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ال����ذك����ي ال����ذي 
ُط���ورت���ه ب��ا���س��ت��خ��دام اأح����دث لغات 
الهاتفية  ال�����ربجم�����ة  ت���ق���ن���ي���ات 
ب�  واملتوفرة  ال�سطناعي،  والذكاء 
"العربية،  هي:  ُمعتمدة  لغات   7
الأملانية،  ال��رو���س��ي��ة،  الإجن��ل��ي��زي��ة، 

ال�سينية، الفرن�سية، الإ�سبانية".

اأكادميية اأبوظبي الق�صائية تنظم جل�صة حماكمة �صورية للمحامني اجلدد
•• اأبوظبي-وام: 

نظمت اأكادميية اأبوظبي الق�سائية، جل�سة حماكمة �سورية للمحامني 
اجلدد امللتحقني بالدفعة ال�38 من برنامج التكوين الأ�سا�سي لغايات 
القيد بجدول املحامني اأمام نيابات وحماكم دائرة الق�ساء اأبوظبي، 
الالزمة  امل��ه��ارات  واك�سابهم  العملية  خرباتهم  �سقل  بهدف  وذل��ك 

ملمار�سة مهنة املحاماة.
ياأتي املنهج التدريبي للربنامج متا�سياً مع روؤية �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة ، 
منهج  وفق  تاأهيلية  برامج  باإعداد  اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  رئي�س 
واملمار�سات  املعايري  اأف�سل  على  وينطوي  الأداء  ج��ودة  على  يحافظ 

العاملية املعا�سرة.

الرتقاء  امل�ساهمة يف  اإىل  يهدف  الربنامج  اأن  الأكادميية،  واأو�سحت 
علمياً  تاأهياًل  موؤهلة  وطنية  قانونية  ك��وادر  واإع��داد  املحاماة  مبهنة 
وتعزيز  الق�سائي  الأداء  العاملية، وجتويد  املعايري  اأرقى  وفق  وعملياً 
ثقة املجتمع يف املنظومة الق�سائية والقانونية، والتي يعترب املحامون 

جزء منها.
وبينت اأن تدريب املحامني اجلدد يف حماكاة جل�سة حماكمة واقعية، 
يندرج �سمن املنهج التدريبي املعد ك�سرط اأ�سا�سي من �سروط القبول 
يف جدول املحامني املقيدين لدى دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، م�سرية 
للمحاكم  تطبيقي  من���وذج  متثل  ال�سورية  املحاكمة  وق��ائ��ع  اأن  اإىل 
اأدوار ت�سمل  ب����اأداء  احل��ق��ي��ق��ي��ة، ح��ي��ث ي��ق��وم امل��ت��درب��ون م��ن خ��الل��ه��ا 
تعزيز  بهدف  وذل��ك  النيابة،  ووك��ي��ل  ال��دف��اع  وحم��ام��ي  القا�سي  دور 

خرباتهم.

�صعود املعل ي�صدر قرارا ب�صاأن تعيني 
رئي�س جمل�س اأمناء جامعة اأم القيوين

•• اأم القويني -وام:

الأعلى  املجل�س  ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
حاكم اأم القيوين قرارا ب�ساأن تعيني �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد 

املعال ويل عهد اأم القيوين رئي�سا ملجل�س اأمناء جامعة اأم القيوين.
ون�س القرار رقم ) 6 ( ل�سنة 2022 على اأن يقوم الرئي�س باختيار اأع�ساء 
جمل�س الأمناء وال�ستعانة مبن يراه منا�سبا ملعاونته يف اأداء مهامه، على اأن 

تكون مدة الع�سوية ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
واألغى القرار كل ن�س يخالف اأو يتعار�س معه، على اأن يعمل به من تاريخ 

التوقيع عليه وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حاكم اأم القيوين ي�صدر قرارا ب�صاأن 
دعم قطاعات الأعمال والأفراد

•• اأم القويني-وام: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س العلى حاكم اأم 
القيوين قرار رقم ) 5 ( ل�سنة 2022 ب�ساأن دعم قطاعات العمال والفراد بام 
القيوين. ون�س القرار رقم ) 5 ( ل�سنة 2022 على األغاء الغرامات   غرامات 
اأم  بامارة  القت�سادية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  على  املنتهية    للرخ�س  التاأخري 
القيوين بانواعها جتارى ، �سناعى ، مهنى  فى دائرة التنمية القت�سادية بام 
القيوين . وجاء فى القرار على دائرة التنمية القت�سادية تقوم بتفعيل وتنفيذ 
هذا الدعم ، وبالآلية املنا�سبة بكل فعالية وكفاءة ووفقا لخت�سا�سها . يعمل 
بهذا القرار من تاريخ �سدوره ، وي�ستمر العمل به حتى نهاية ال�سنة امليالدية 

التى تنتهى فى 31 دي�سمرب ، وين�سر فى اجلريدة الر�سمية.

حاكم اأم القيوين ي�صدر قرارا ب�صاأن ت�صكيل جلنة تنظيم ال�صوؤون البحرية والرثوات املائية احلية للإمارة
•• اأم القيوين -وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى 
جلنة  ت�سكيل  ب�ساأن   2022 ل�سنة   )4( رق��م  ال��ق��رار  القيوين  اأم  حاكم 

تنظيم ال�سوؤون البحرية والرثوات املائية لإمارة اأم القيوين.
ون�س القرار يف املادة 1 على اأن ت�سكل جلنة ت�سمى ) جلنة تنظيم ال�سوؤون 
البحرية والرثوات املائية احلية ( وتتوىل الإ�سراف على امل�سطحات املائية 

التابعة لأمارة اأم القيوين وتنظيم كل ما يتعلق بها.
وجاء يف املادة رقم 2 اأن تتوىل اللجنة الخت�سا�سات التالية ، كالرقابة 
القيوين  اأم  لإم��ارة  التابعة  املياه  يف  تبحر  التي  البحرية  الو�سائل  على 
اجلهات  م��ع  بالتن�سيق  الآم���ن  لالإبحار  ال��الزم��ة  باملعلومات  وت��زوي��ده��ا 
�سروط  ملتطلبات  البحرية  الو�سائل  امتثال  م��ن  والتحقق   ، املخت�سة 
ال�سالمة واملالحة البحرية الآمنة، واملحافظة على ال�سرتاطات البيئية 
، والرقابة على م�ساريع الواجهات املائية والأن�سطة البحرية املنغلقة بها 
القوارب  تاأجري  اأن�سطة  ملزاولة  تقدم  التي  الطلبات  يف  والبت  والنظر   ،
مع  بالتن�سيق  التجديف  وق��وارب  ال�سراعية  والقوارب  املائية  والدراجات 

اجلهات املخت�سة ، وو�سع اخلطط ال�سرتاتيجية الالزمة للحفاظ على 
وال�سوابط  ال�سروط  واعتماد   ، الأم��ارة  املائية احلية فى مياه  ال��رثوات 
كميات  ومراقبة   ، الإم���ارة  يف  ال�سيد  مهنة  مبزاولة  اخلا�سة  والقواعد 
وح�سر   ، الأ���س��واق  يف  وبيعها  وت��داول��ه��ا  ا�سطيادها  يتم  التي  الأ���س��م��اك 
التجاوزات والأفعال التي ترتكب من قبل جميع م�ستخدمي مياه الإمارة 
اأو �سركات التاأجري واإع��داد تقارير بها ورفعها  اأو نزهة  من قوارب �سيد 

للجهات العليا.
وتخت�س اللجنة باقرتاح لئحة املخالفات والعقوبات والغرامات ورفعها 
لالعتماد من �ساحب ال�سمو حاكم الإمارة ، واقرتاح اللوائح والقوانني 
من  الإم���ارة  مياه  وا�ستخدام  بالإبحار  اخلا�سة  والتعليمات  والقوانني 
التاأجري  ل�سركات  التابعة  البحرية  والو�سائل  النزهة  اأو  ال�سيد  ق��وارب 

ورفعها لالعتماد .
ون�س القرار رقم ) 4 ( ل�سنة 2022 يف مادته رقم 3 .. على اأن ت�سكل 
اللجنة برئا�سة ال�سيخ علي بن �سعود بن را�سد املعال رئي�س دائرة البلدية 
يف اأم القيوين ، وع�سوية ال�سيد �سعيد را�سد حممد ال�سعايل ع�سو النادي 
البحري يف اأم القيوين ، وع�سو من موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة 

اأم القيوين ، وع�سو من جمعية ال�سيادين ، وع�سو من دائرة  احلرة يف 
مدة  تكون  اأن  على   ، ال�سواحل  خفر  من  وع�سو   ، القت�سادية  التنمية 

الع�سوية ثالث �سنوات قابلة للتجديد .
للقي�����ام  ف������رعية  جل������ان  ت�س������كيل  للجن����ة  اأن   4 رقم  امل������ادة  يف  وج������اء 
بامل�����هام امل�سندة اإليها والتي تت�سل مب�سوؤوليات اللجنة ،كما لها ال�ستعانة 
اأداء  يف  مل��ع��اون��ت��ه��ا  والخ��ت�����س��ا���س  اخل����ربة  ذوى  م��ن  منا�سبا  ت����راه  مب��ن 

مهامها.
ون�ست امل��ادة رقم 5  على اأن تعقد اللجنة اجتماعات دوري��ة كل �سهر اأو 
متى اقت�ست احلاجة لذلك ، وحددت املادة رقم 6 اأن يكون للجنة مدير 
جميع  متابعة  عن  الرئي�س  اأم��ام  م�سوؤول  ويكون  اأعمالها  ت�سيري  يتوىل 

قرارات اللجنة .
بالتن�سيق مع اجلهات  اأن ي�سكل فريق رقابة  7 على  امل��ادة رقم  وج��اء يف 
كافة  يف  الإم���ارة  مياه  م�ستخدمي  جميع  على  الرقابة  يتوىل  املخت�سة 
ال��ع��ق��وب��ات ورف����ع اح�سائيات  امل��خ��ال��ف��ات وت��ط��ب��ي��ق  الأن�����س��ط��ة وحت��ري��ر 

بالتجاوزات اإىل اللجنة والتي بدورها ترفعها للجهات العليا .
يعمل به من تاريخ التوقيع عليه وين�سر يف اجلريدة الر�سمية .

تتميز مبجموعة من اخلدمات، يقدمها فريق متعدد التخ�س�سات

ميديكلينيك ال�صرق الأو�صط تعيد افتتاح عيادتها يف �صيتي �صنرت معي�صم بدبي

•• اأبوظبي الفجر

م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك ال�������س���رق الأو����س���ط 
�سيتي  يف  العائلية  عيادتها  تفتتح 
اجلديدة،  بحّلتها  معي�سم  �سنرت 
داخ���������ل م����دي����ن����ة دب�������ي ل����الإن����ت����اج 
جولف  ج����م����ريا  م�����ن  وب����ال����ق����رب 
اإ���س��ت��ي��ت وف��ك��ت��وري ه��اي��ت�����س. حيث 
وال�سركات  ال�سكان  العيادة  تخدم 
والتي  ال�سكنية  امل��ن��اط��ق  ه���ذه  يف 
ت��ع��ت��رب م���ن اأ�����س����رع امل���ن���اط���ق منوا 
معي�سم  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك   دب����ي.  يف 
عيادة متعددة التخ�س�سات، تتميز 
مبجموعة من اخلدمات، يقدمها 

مدير  ت�سي�سرت،  داري����ن  واأ����س���اف 
العيادة : "اأنا متحم�س حًقا لإعادة 
يف  معي�سم  ميديكلينيك  اف��ت��ت��اح 
توقف  بعد  معي�سم،  �سنرت  �سيتي 
كوفيد19-.  جائحة  بعد  ق�سري 
لقد عدنا اأكرب واأف�سل من ذي قبل، 
م��ع امل��زي��د م��ن اخل��دم��ات و�ساعات 
ال���ع���م���ل الأك�������رث م����الءم����ة. حيث 
اأ�سفنا طب الأ�سنان وطب العيون 
والعالج الطبيعي اإىل تخ�س�ساتنا 
الأطفال  طب  يف  م�سبًقاً  امل��وج��ودة 
وطب  وال����ولدة  الن�ساء  واأم��را���س 
خدمة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  الأ�����س����رة، 
كما  امل��ن��ازل.  اإىل  الأدوي���ة  تو�سيل 

فريق متعدد التخ�س�سات.
وع���ن ه���ذا الف��ت��ت��اح ق���ال الدكتور 
جيمي عبد الناظر، كبري الأطباء 
يف ميديكلينيك معي�سم: "�ستوفر 
ه���ذه الإ���س��اف��ة اجل��دي��دة واملثرية 
للمر�سى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  ل�����س��ب��ك��ة 
الدرجة  رعاية �سحية من  جتربة 
منازلهم.  م���ن  ب���ال���ق���رب  الأوىل 
ل��دي��ن��ا ف���ري���ق رائ�����ع م���ن الأط���ب���اء 
الأ�سنان  واأط���ب���اء  ال���س��ت�����س��اري��ني 
واأخ�سائيي  ال��ت��م��ري�����س  وف���ري���ق 
الدعم  الطبيعي وموظفي  العالج 
اأف���راد  جميع  ل��رع��اي��ة  امل�ستعدين 

الأ�سرة، �سغاًرا وكباًرا ".

�سنقوم باإ�سافة طب الأنف والأذن 
اجللدية  والأم���را����س  واحل��ن��ج��رة 
الفتتاح،  م���ن  وج���ي���زة  ف���رتة  ب��ع��د 
معي�سم  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  ���س��ت��ك��ون 
مركًزا �ساماًل جلميع الحتياجات 

ال�سحية العائلية ".
تقع العيادة يف مكان منا�سب داخل 
ب�سهولة  وتتمتع  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز 
الو�سول اإليها مبا�سرة من املدخل 
الرئي�سي للمركز مع توفر مواقف 
���س��ي��ارات وا���س��ع��ة. وت��ع��م��ل  العيادة 

�سبعة اأيام يف الأ�سبوع.
وق����������ال دي����ف����ي����د ج����ي����ل����ي، م���دي���ر 
م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك م�����س��ت�����س��ف��ى ب���ارك 

فيو:  "ميديكلينيك معي�سم، تقع 
9 كيلومرتات فقط من  على بعد 
ميديكلينيك م�ست�سفى بارك فيو، 

م���ر����س���ان���ا. ميتلك  ع��ل��ي��ه��ا  اع���ت���اد 
ال���ع���دي���د م����ن اأط���ب���ائ���ن���ا ع����ي����ادات 
امتيازات  م����ع  امل���وق���ع���ني  ك����ال  يف 

نف�س  ا���س��ت��م��رار  �ست�سمن  وال��ت��ي 
ال��ع��ال��ي��ة م��ن اخلدمة  امل�����س��ت��وي��ات 
واجل�����ودة و���س��الم��ة امل��ر���س��ى التي 

الإقامة  بعد  املراجعني  للمر�سى 
يف امل�ست�سفى مما يعني مزيًدا من 

الراحة واملرونة للمر�سى ".

الأوىل الدرجة  من  �صحية  رعاية  جتربة  للمر�صى  ميديكلينيك  ل�صبكة  اجلديدة  الإ�صافة  هذه  الناظر:�صتوفر  عبد  • جيمي 
العائلية ال�صحية  الحتياجات  جلميع  �صامًل  مركًزا  معي�صم  ميديكلينيك  :�صتكون  ت�صي�صرت  • دارين 
للمر�صى واملرونة  الراحة  من  مزيًدا  يعني  مما  امل�صت�صفى  يف  الإقامة  بعد  املراجعني  للمر�صى  :امتيازات  جيلي  • ديفيد 
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•• ال�صارقة- وام: 

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  رعاية  حتت 
القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، افتتح �سمو ال�سيخ �سلطان بن 
اأحمد بن �سلطان القا�سمي، نائب حاكم ال�سارقة، �سباح اأم�س الأربعاء، موؤمتر 
"التعليم  �سعار  للتعليم، حتت  ال�سارقة  ينظمه جمل�س  وال��ذي  الثالث  ركائز 

امل�ستدام هو امل�ستقبل"، وذلك يف مقره مبنطقة الرحمانية بال�سارقة.
الدكتور  بعدها  واألقى  الإم��ارات،  لدولة  الوطني  بال�سالم  الفتتاح  بداأ حفل 
فيها  رّح���ب  كلمة  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جمل�س  رئي�س  الكعبي،  م�سبح  �سعيد 
املوؤمتر،  لفتتاح  القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  وت�سريف  بح�سور 

وتكرمي �سيوف ال�سرف والرعاة.
وتناول الكعبي اأهداف ومعاين مبادرة ركائز، م�سرياً اإىل اأنها مبادرة متعددة 
الربامج ن�سعى من خاللها اإىل تعزيز القيم اليجابية، واحلد من ال�سلوكيات 
ال�سلبية باأ�ساليب مبتكرة تتنا�سب مع اجليل احلال، وانطلقت عام 2017م، 
ونكمل م�سريتها اليوم باملوؤمتر مبحاور متنوعة ت�سلط ال�سوء على موا�سيع 

هامة، ومتحدثني مت اختيارهم من داخل وخارج الدولة للمرة الأوىل.
ال�سمو  ل�ساحب  الكبرية  اإىل اجلهود  للتعليم  ال�سارقة  رئي�س جمل�س  واأ�سار 
تقود  كبرية  م��ب��ادرات  عنها  نتج  والتي  ال�سامية  وتوجيهاته  ال�سارقة  حاكم 
وتهدف جميعها اإىل التعليم امل�ستدام، ومن بينها احل�سانات احلكومية التي 
تتوزع يف كافة مدن وقرى الإمارة، واإطار ال�سارقة للطفولة املبكرة 2012 
اإىل جانب  العربي،  الوطن  املبكرة يف  بالطفولة  ُيعنى  وطني  اأول عمل  وهو 
العلمية  والفعاليات  الأن�سطة  من  والعديد  التعليمية  الإلكرتونية  املن�سات 

التي ي�ستفيد منها اأكرث من 70 األف طالب وطالبة.
من جانبها األقت مهرة املطيوعي مدير املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي 
متكاملة  ب�سورة  ومنظومته  به  والرت��ق��اء  العلم  اأهمية  فيها  تناولت  كلمة 
التعليم  اأجل تطوير معارف �سبابنا وعلومهم من خالل  و�ساملة وذلك من 
اأن  موؤكدة  اأنواعها،  اختالف  على  امل�ستجدات  ومواكبة  والط��الع  وال��ق��راءة 
والأخالق  واملبادئ  الوطنية  القيم  على  بتن�سئته  يكون  الواعد  اإع��داد اجليل 
بناًء  �سخ�سياتهم  بناء  يف  ُت�سهم  التي  واملعارف  باملهارات  وتزويده  ال�سامية، 
الالزمة  والجتماعية  احلياتية  وامل��ه��ارات  باملعلومات  ه��م  ومَت��دُّ متكاماًل، 

ملواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية التي َيفر�سها احلا�سر وامل�ستقبل.
وا�ستعر�ست املطيوعي م�سرية الدولة يف التعليم والدعم الكبري له ومتابعته، 
اإىل جانب اأهداف املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي وبراجمه وال�سراكات 
العديدة له من اأجل امل�ساهمة يف تطوير م�سرية التعليم يف خمتلف املجالت.

الفني يف  والتعليم  الرتبية  وزير  ال�سيد حجازي  ر�سا  الدكتور  وقدم معايل 
الثورات  ظل  يف  امل�ستدام  "التعليم  بعنوان  كلمة  العربية،  م�سر  جمهورية 
ال�سناعية والتحول الرقمي" ثّمن فيها جهود تنظيم املوؤمتر وتركيزه على 
التعليم امل�ستدام والذي اأ�سبح ل غنى عنه من اأجل طلبة يتميزون بالبتكار 

واملعرفة والبحث العلمي، والتعليم امل�ستمر طوال احلياة.
وتناول التحول الرقمي واجلهود التي يجب اأن تبذل من اأجل تهيئة املدار�س 
اأن  لتكون ذكية عرب دمج التكنولوجيا، واإع��داد الطالب، واملناهج التي جيب 
على  ركز  كما  التخ�س�سات؛  ومتعددة  واملتكاملة  البينية  املناهج  اإىل  تتحول 
مبني  م�ستمر  تعليم  اإىل  وحتويلها  التقليدي،  التعليم  فكرة  تغيري  اأهمية 
التعلم  ن��واجت  على  والرتكيز  ال��ذات،  على  والعتماد  والإب���داع،  البتكار  على 
والتقييم، والو�سول اإىل اأق�سى اأداٍء ممكن، بالإ�سافة اإىل القيادة التحويلية 

وامللهمة، ومعاجلة التحديات مثل ثقافة املجتمع، وتدريب املعلمني.
من جانبه قدم معايل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم 
يف مملكة البحرين، كلمة بعنوان "التعليم امل�ستدام هو امل�ستقبل" اأ�ساد فيها 
العاملي  الع�سري  التحول  ع�سب  باعتباره  مناق�سته  اإىل  ي�سعى  وما  باملوؤمتر 

الآن يف جمال التعليم والتعلم.

التي  وال��ت��ح��دي��ات  وال��ت��ط��ورات  امل�����س��ت��دام،  التعليم  تعريف  كلمته  يف  وت��ن��اول 
يواجهها، واملهارات التي ي�ستهدف التعليم امل�ستدام تنميتها، ومنوذج التعليم 
اإىل جتربة  امل��رح��ب��ة، م�����س��رياً  ال��ذك��ي��ة  امل��در���س��ة  الب��ت��ك��اري املنا�سب، ومن���وذج 
مملكة البحرين يف اإعداد املعلمني والتي اأ�سهمت يف تطوير معارف املتعلمني 

وتفوقهم.
القا�سمي،  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  تف�سل  الفتتاح،  حفل  نهاية  ويف 
حجازي،  ال�سيد  ر�سا  الدكتور  معايل  وهما:  املوؤمتر  �سرف  �سيفي  بتكرمي 

ومعايل الدكتور ماجد بن علي النعيمي، اإىل جانب �سركاء ورعاة املوؤمتر.
كما تف�سل �سمو نائب حاكم ال�سارقة بزيارة املعر�س املقام على هام�س املوؤمتر 
جتول  حيث  وال��رتب��وي��ة،  التعليمية  امل��ب��ادرات  م��ن  جمموعة  ت�سمن  وال���ذي 
�سموه يف املعر�س، وا�ستمع اإىل �سرٍح مف�سٍل من امل�ساركني فيه حول اأعمالهم 
كما  تربوية؛  وم�سروعات  متنوعة  علمية  بحوث  من  املوؤ�س�سات  تقدمه  وما 
اطلع �سموه خالل اجلولة على املن�سات التي تعنى بتقدمي حمتوى تعليمي 
مبتكر عرب عدة برامج، اإىل جانب جمموعة من ابتكارات واكت�سافات طلبة 

املدار�س.
ح�سر حفل افتتاح املوؤمتر اإىل جانب �سموه كل من معايل الدكتور اأحمد بن 
عبداهلل حميد بالهول الفال�سي وزير الرتبية والتعليم، واللواء �سيف الزري 
ال�سام�سي قائد عام �سرطة ال�سارقة، وخالد جا�سم املدفع رئي�س هيئة الإمناء 
ال�سارقة  هيئة  رئي�س  الها�سمي  حم��دث��ة  وال��دك��ت��ورة  وال�سياحي،  ال��ت��ج��اري 

للتعليم اخلا�س، وعدد من امل�سوؤولني والرتبويني.

•• ال�صارقة-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة 
من  ت��رتج��م  ال��ت��ي  اجلامعة  واأه����داف  طموحات  اأن  ال�����س��ارق��ة،  جامعة  رئي�س 
خالل اخلطط وال�سرتاتيجيات املدرو�سة جتعل من م�سريتها يف تقدم دائم 
ال�سمو  لروؤية �ساحب  العاملية حتقيقاً  املراتب  اأف�سل  اإىل  للو�سول  ومت�سارع 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 

ال�سارقة موؤ�س�س جامعة ال�سارقة.
وقال �سموه - مبنا�سبة اإعالن تقدم جامعة ال�سارقة باأكرث من 150 مرتبة 
�سمن ت�سنيف التاميز للتعليم العايل اخلا�س باجلامعات على م�ستوى العامل 
للعام 2023م - : �سعداء بالتقدم الكبري والذي ُيح�سب للقائمني على جامعة 
ال�سارقة ونيلها مع جامعة الإمارات املرتبة الأوىل على م�ستوى الدولة، مما 
يوؤكد ويعزز من مكانة ودور جامعة ال�سارقة اأكادميياً وعلمياً وبحثياً، وميثل 
وا�سحاً  تفوقها مبراتب كبرية �سمن مناف�سة مميزة بني اجلامعات موؤ�سراً 
واثقة  بخطى  فيه  وت�سري  اجل��ام��ع��ة  تنتهجه  ال���ذي  ال�سحيح  امل�سلك  على 

ومتزنة.
به  تعتز  ال��ذي  احلقيقي  النجاح  اأن  اإىل  ال�سارقة  جامعة  رئي�س  �سمو  ولفت 
اجلامعة هي خمرجاتها الرئي�سية من كوادر رائدة مت تخريجهم، نراهم اليوم 
�سناع قرار وعلماء وباحثني وم�ست�سارين وتنفيذيني يقودون دفة املجتمعات 
كبرياً يف غر�سها و�سقلها،  دوراً  ال�سارقة  بعلم ومعرفة ومهارة، كان جلامعة 
ورفدها  التعليمية  منظومتها  تطوير  يف  اجلامعة  موا�سلة  �سموه  م��وؤك��داً 
باأحدث الأ�ساليب والتقنيات وتعزيز العالقة بني كافة فئات واأطراف املجتمع 

اجلامعي.
بت�سنيف اجلامعات على  املتخ�س�سة  العايل  للتعليم  التاميز  وكانت موؤ�س�سة 
على  اجلامعات  ت�سنيف  نتائج  عن  الأربعاء  اليوم  اأعلنت  قد  العامل  م�ستوى 
جامعة  م��ع  ال�سارقة  جامعة  تربعت  حيث  2023م،  للعام  ال��ع��امل  م�ستوى 
اأف�سل  فئة  اإىل  وق��ف��زت  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  الإم����ارات 
)251-300( جامعة على امل�ستوى العاملي حمققة تقدماً باأكرث من 150 
جامعة  حققت  كما  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  بنتائج  مقارنة  الت�سنيف  ه��ذا  يف  مرتبة 
املنطقة  الت�سنيف نف�سه للجامعات يف  ال�سابعة عربياً �سمن  املرتبة  ال�سارقة 

اإطالقه  2023م هو الأكرب منذ  العربية، ويعد ت�سنيف التاميز للجامعات 
جامعة   1799 الت�سنيف  ت�سمن  حيث  امل�ساركة،  اجلامعات  عدد  حيث  من 

ميثلون 104 مناطق جغرافية حول العامل.
املنا�سبة  ال�سارقة - بهذه  النعيمي مدير جامعة  واأكد الدكتور حميد جمول 
- اأن هذا الإجناز ياأتي ترجمة ل�سرتاتيجية اجلامعة التي و�سعها موؤ�س�سها 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
بن  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  رئي�سها  وبقيادة  ال�سارقة،  حاكم  الأع��ل��ى 
جودة  على  جوهرها  يف  تركز  والتي  ال�سارقة،  حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان 
الر�سني  العلمي  بالبحث  وال��ع��م��ل  ج��وان��ب��ه��ا  مبختلف  التعليمية  العملية 

والتطبيقي الهادف خلدمة وتنمية املجتمع.
اجلامعة  حتقيق  اإىل  ت�سري  الت�سنيف  لهذا  التف�سيلية  النتائج  اأن  واأو���س��ح 
تقدماً ملحوظاً يف معظم موؤ�سرات التقييم التي يقوم عليها هذا الت�سنيف، 
اأف�سل الت�سنيفات العاملية واأكرثها مهنية وم�سداقية، حيث  والتي ُتعد من 
حققت اجلامعة املركز اخلام�س على م�ستوى جامعات العامل يف موؤ�سر النظرة 
الثقايف  التنوع  خ��الل  م��ن  اجلامعات  مكانة  ي��ربز  وال���ذي  للجامعة  الدولية 

والجتماعي للطلبة الدرا�سني فيها واأع�ساء هيئتها التدري�سية، وكذلك تنوع 
امل�ساريع البحثية التي تنجز فيها م�ساركة مع كربى اجلامعات العاملية ون�سرها 

يف موؤمترات وجمالت ودوريات علمية متنوعة على امل�ستوى الدويل.
العامل يف موؤ�سر  68 على م�ستوى جامعات  املركز رقم  كما حققت اجلامعة 
يف  اأجنزت  التي  العلمية  والدرا�سات  البحوث  من  وال�ست�سهادات  القتبا�سات 
ويوؤكد  وكيًفا  كًما  العلمية  البحوث  تلك  واأهمية  ج��ودة  يوؤكد  مما  اجلامعة، 
ر�سانتها ب�سفتها مرجًعا علمًيا لكثري من العلماء والباحثني من خمتلف دول 

العامل يف ميادين البحوث والدرا�سات العلمية.
براجمها  تطوير  يف  امل�ستدام  تقدمها  بف�سل  ال�سارقة  جامعة  اإجن��از  وي��اأت��ي 
اأ�سكال  الأكادميية وا�ستحداث برامج جديدة تواكب التعليم احلديث، وكافة 
ال�سراكة  دوائر  وتو�سيع  العلمي ول�سيما تطوير  البحث  التطور يف جمالت 
الدولية مع كربى جامعات العامل، حيث تبواأت املركز اخلام�س عاملياً يف موؤ�سر 
خالل  اجلامعة  عليه  عملت  ال��ذي  الكبري  اجلهد  ويظهر  الدولية.  ال�سمعة 
انتقلت من �سمن فئة )801-1000( يف  املا�سية، حيث  ال�سنوات اخلم�س 

عام 2019، لتدخل �سمن اأف�سل )401-500( جامعة يف عام 2022.

�صلطان بن اأحمد القا�صمي: تقدم جامعة ال�صارقة باأكرث من 150 مرتبة �صمن ت�صنيف التاميز يوؤكد مكانة اجلامعة اأكادمييًا وعلميًا وبحثيًا

•• كيجايل -وام:

ال�سعبة  ال�����س��وي��دي ع�سو جم��م��وع��ة  ���س��ل��ط��ان  ���س��ع��ادة م���رية  ���س��ارك��ت 
الدويل،  الربملاين  الوطني الحت��ادي يف الحت��اد  للمجل�س  الربملانية 
الذي  اللجنة  اجتماع  يف  امل�ستدامة،  للتنمية  الدائمة  اللجنة  ع�سو 
ال�  وال��دورة  لالحتاد   145 ال�  اجلمعية  اجتماعات  �سمن  ام�س  عقد 
للمجل�س احلاكم يف مدينة كيجايل يف رواندا، بج�سور �سعادة   210

الدكتورة �سيخة عبيد الطنيجي ع�سوة املجموعة.
الربملانية  ال�سعبة  مداخلة  ال�سويدي  �سلطان  م��رية  �سعادة  وقدمت 
الإماراتية حول مو�سوع تعزيز الدور الربملاين يف الو�سول اإىل ر�سيد 
كربوين �سفري، موؤكدة اأنه يجب علينا اأن ن�سع يف عني العتبار اأن 

معوقات الو�سول اإىل ر�سيد كربوين �سفري لي�ست متعلقة باجلانب 
�سيا�سية واقت�سادية واجتماعية يجب  التقني فقط، بل هي حتديات 

التعامل معها لتعزيز اجلهود الدولية والربملانية يف هذا املجال.
وقالت علينا اأن ندرك اأنه بالرغم من اجلهود التي تقوم بها الدول على 
ال�سعيد الوطني، اإل اأنه مازال هناك �سعف يف التعاون الدويل، حيث 
اأطر التنفيذ مل يتم تطبيقها  اأن الكثري من  اإن الدرا�سات ت�سري اإىل 
يف العديد من الدول ومنها اأطر احلوكمة، و�سيا�سات وقوانني احلياد 
امل��ن��اخ��ي، وم��ن هنا ي��اأت��ي دور ال��ربمل��ان��ات ال���ذي يجب اأن ي��رتك��ز على 
مراقبة الأطر التي ت�سعها احلكومات وال�سيا�سات والقوانني اخلا�سة 

باحلياد الكربوين.
وطالبت ال�سعبة الربملانية الإماراتية بتعزيز دور الربملانات يف مراقبة 

اأظهرت  حيث  امل��ن��اخ��ي  للتغري  الت�سدي  جم��ال  يف  احل��ك��وم��ات  عمل 
التجارب �سعف رابط الربملانات مع ال�سلطة التنفيذية وعدم اإ�سراك 
تعزيز  وميكن  باري�س،  اتفاقية  ملتابعة  الوطنية  التقارير  يف  برملانات 
واأن ل يغفل م�سروع  الربملانيني،  ق��درات  بناء  ال��دور من خالل  هذه 
القرار القادم التحدي املتعلق بالعدالة يف حتقيق التنمية، م�سرية اأن 
اآلية ت�سعري الكربون اأثبتت فعاليتها يف قيا�س اأثر ا�ستخدام الكربون 
على البيئة والتلوث الذي ينتج عنه وهي من املبادرات التي يجب على 

الربملانات اأن حتث حكوماتها عليها.
كما طالبت بدعوة الربملانات لعتماد امليزانية اخل�سراء اأي ميزانية 
وامل�سوؤولية  واحلوكمة  البيئة  اأب��ع��اد  ال�ستثماري  الإن��ف��اق  يف  ت��راع��ي 
املجتمعية، وت�سجيع الربملانات لعتماد امليزانية الكربونية، وذلك من 

خالل قيا�س كمية ثاين اأك�سيد الكربون التي تنتجها ال�سناعة واملنازل 
وجميع اأجزاء القت�ساد الأخرى حل�ساب مقدار النبعاثات التي يجب 

خف�سها يف امل�ستقبل.
وا�ستعر�ست جتربة دولة الإمارات حيث اأولت القيادة الر�سيدة اأولوية 
اأن  اإىل  م�سرية   ،  2050 ع��ام  بحلول  املناخي  احلياد  لتحقيق  ملحة 
دولة الإمارات �ست�ست�سيف اأعمال موؤمتر كوب 28 خالل العام القادم، 
حيث قامت بالعديد من الإجراءات واملبادرات الداعمة للو�سول اإىل 
لل�سناعة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اط��الق  منها  ال��ك��رب��وين،  احل��ي��اد 
والتكنولوجيا املتقدمة الرامية اإىل رفع م�ساهمة القطاع ال�سناعي يف 
وو�سع جمموعة من  درهم،  مليار  الناجت املحلي الإجمايل اإىل 300 

املخططات لتقنيات وحلول التنقل الأكرث تّطورا.

الوطني الحتادي ي�صتعر�س الدور الربملاين يف الو�صول اإىل ر�صيد كربوين �صفري

�صلطان بن اأحمد القا�صمي يفتتح موؤمتر ركائز الثالث

•• ال�صارقة-وام:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�سارقة، �سباح اأم�س الأربعاء م�سوؤويل �سفاري ال�سارقة.

العمل يف  ال�سفاري - على �سري  ال��ذي جرى يف   - اللقاء  واطلع �سموه خالل 

خمتلف جوانب امل�سروع البيئي وال�سياحي الرائد الذي ت�سمه مدينة الذيد 
يف اإمارة ال�سارقة ويعد اأكرب �سفاري يف العامل خارج اأفريقيا.

وا�ستمع �سموه اإىل �سرح حول املراحل احلديثة التي يتم فيها تطوير ال�سفاري 
واإ�سافة العديد من اخلدمات واملرافق اإليها وتطوير مناطق احليوانات وكافة 

خطط التو�سع امل�ستقبلية.

املزيد  وا�ستقطاب  املوجودة  احليوانات  تكاثر  م�ستوى  على  �سموه  تعرف  كما 
غريها من اأنواع نادرة ومهددة بالنقرا�س مما يحافظ على �ساللتها، ويتيح 

للزوار ال�ستمتاع مب�ساهدتها والتعرف عليها.
الفيلة  منطقة  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  تفقد  الجتماع  هام�س  وعلى 
التي تقع �سمن وادي النيجر ب�سفاري ال�سارقة وت�سم عائلة من ف�سيلة فيل 

ال�سافانا الأفريقي.
و�ساهد �سموه اأعداد الفيلة التي اأ�سيفت ومدى تكيفها مع البيئة التي ُجهزت 
اآلية  على  �سموه  تعرف  كما  اأفريقيا،  ق��ارة  يف  لها  امل�سابهة  البيئة  لتحاكي 
اإطعام الفيلة وتنقلها يف مرافق منطقة وادي النيجر ملختلف اأغرا�س الطعام 

والراحة واللعب.

�صلطان القا�صمي يلتقي م�صوؤويل �صفاري ال�صارقة .. ويتفقد منطقة الفيلة

ح���������ازم   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
ع������ب������دال������رح������م������ن حم���م���د 
اجلن�سية  الردن   ، النوبانى 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
يجده  م��ن   )419024T(
رقم   بتليفون  الت�سال  عليه 

    0506168266

فقدان جواز �صفر
روب����ي����ن����ا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
باك�ستان   ، ي��ا���س��م��ني  ك��وك��اب 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)6857232AU(  رق���م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0509094307

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل��دع��و / ع��ب��دول غنى 
باك�ستان     ، خان  بولو  جماىل 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)8200722CS(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0505421288

فقدان جواز �صفر
اليا�س  حممد   / امل��دع��و  فقد 
ب���اك�������س���ت���ان  ���������س��������ردار،  وىل 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)1744332CX(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2162/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1458 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )68015.18( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : جلوبال ديركت لتاجري ال�سيارات ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - �سارع بني يا�س بنايه امل�سرف الطابق 14 مكتب رقم 

1407 - وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي
املطلوب اإعالنه : 1- جاك�سون ماركو�س انتونيو - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)68015.18( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7664/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة اجلزئية بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000174( وال�سادر عن فادي رحال بقيمة 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ميتزل  جيمي  العاملي  اخل��ب��ري  اأك���د 
املجتمعات حتتاج ثالثة عنا�سر  اأن 
رئي�سية ل�ست�سراف امل�ستقبل تتمثل 
يف اإدراك قدراتها وموقعها، وتخّيل 
امل�������س���ارات امل���ت���ع���ددة ال����الحم����دودة 
ومعرفة  ب���اإي���ج���اب���ي���ة،  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 
الفروقات بني اأف�سل ال�سيناريوهات 
وحتديد اأكرث ال�سبل كفاءة للو�سول 
م�ستقبل  اأن  اإىل  م�����س��رياً  اإل���ي���ه���ا، 
لكن  ب��ه،  التنبوؤ  ميكن  ل  الب�سرية 
ميكن ال�ستعداد له بالعمل امل�ستمر 

لبنائها وتعزيز اإمكاناته وفر�س.
اجلل�سة  خ���الل   - م��ي��ت��زل  واع���ت���رب 
الف��ت��ت��اح��ي��ة لأع��م��ال ال��ي��وم الثاين 
اأن  "منتدى دبي للم�ستقبل" -  من 
اإيجابياً  يكون  اأن  ميكن  "امل�ستقبل 
م�ستويات،  ثالث  على  عملنا  ما  اإذا 
عاملية  اأط���راً  فيه  ن�سع  عاملي  الأول 
كالأزمات  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع  للتعامل 
نحر�س  واأن  املناخ،  وتغري  والأوبئة 
الفاعل،  ال�سلمي  العمل  على  فيه 
كما  م�سرتكة  نظماً  فيه  نبني  واأن 
للحكومات"  ال��ع��امل��ي��ة  "القمة  يف 
دوري  ب�سكل  دب��ي  ت�ست�سيفها  التي 
وجت����م����ع خ�������رباء م�����ن ك�����ل اأن����ح����اء 
ال��ع��امل. وامل�����س��ت��وى ال��ث��اين وطني، 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ح��وك��م��ة ر���س��ي��دة من 
ج��ان��ب احل��ك��وم��ات واأط���ر تنظيمية 
وق����ي����م و����س���ل���وك���ي���ات واأخ����الق����ي����ات 
والثالث  امل�ستقبل،  ت�سبط توجهات 
ف�����ردي، ن��ت��ع��ام��ل ف��ي��ه م���ع ك���ل فرد 
كم�ساهم فاعل يف �سناعة امل�ستقبل، 
ونراعي التنوع والت�سامح وال�سمول 

والإميان بقدراتنا كب�سر."
الأ�����س����ا�����س����ي  ال�������داف�������ع  اأن  وذك���������ر 
املخيلة  ه��و  امل�ستقبل  ل���س��ت�����س��راف 
التي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل  ال��ب�����س��ري��ة 
لفر�سه  مّم����ك����ن  جم��������ّرد  ت�������س���ك���ل 
" ل��دي��ن��ا خمتلف  واآف����اق����ه، وق�����ال: 
الآلة  تعلم  التكنولوجيا مثل  اأدوات 
والنانو والتكنولوجيا احليوية لكن 

الطبيعة الإن�سانية هي الأ�سا�س."
مرحلة  يف  الآن  “نحن  واأ�����س����اف: 

القدرة على  الإن�سانية فيها  متتلك 
امل��ع��رف��ة ون��ق��ل��ه��ا، بف�سل  م�����س��ارك��ة 
الكوكب  �سكان  من   85% امتالك 
وهو  والكتابة  ال��ق��راءة  على  القدرة 
اإن�����س��ان على   6.5 ي��ع��ن��ي ق����درة  م���ا 
اأن  اإىل  ول��ف��ت  املعرفة”.  ت�����س��ارك 
اآلف  ا�ستغرقت  احل�����س��ارات  بع�س 
ال�سنوات لتحقيق ابتكارات فعلية يف 
تاريخ الإن�سانية، اأما اليوم فاأي فكرة 
اخلاليا  اأو  كاخلوارزميات  اإبداعية 
ميكن م�ساركتها يف اليوم نف�سه مع 
العامل اأجمع، بحيث اأ�سبح اجلميع 
ب��دور يف  امل�ساهمة  على  ق��ادراً  اليوم 

حل م�ساكل وحتديات جديدة."
تابع  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا،  دور  وع������ن 
التكنولوجيا   " م��ي��ت��زل:  ال��دك��ت��ور 
ه����ي ن���ت���اج م�������س���رتك ل��ل��ع��دي��د من 

على  الإن�سانية  بنتها  ال��ت��ي  العلوم 
م���دى ق����رون، واخل���وارزم���ي���ات اأدت 
الذكاء  اإىل  اأدى  اإىل احلا�سوب وهو 
وا�سح  وال�����رتاب�����ط  ال����س���ط���ن���اع���ي 
اأ�سا�سها  التي  الخ��رتاع��ات  كل  بني 

البتكار الإن�ساين."
ال��ب�����س��ري يف  وح�����ول دور الب���ت���ك���ار 
احليوية،  امل�ستقبلية  ال��ق��ط��اع��ات 
م�ستقباًل  ق��ادري��ن  "�سنكون   : ق��ال 
وتطوير  ال�سحة،  �سيفرة  فك  على 
بجعلها  ال�سحية  الرعاية  اإمكانات 
ثورة  وتطوير  وا�ستباقية،  وقائية 
اإعالة  زراع���ي���ة مت��ّك��ن ك��وك��ب��ن��ا م���ن 
�سكانه الذي قاربوا اليوم 8 مليارات 
اإن�سان." وحول دور علم الأحياء يف 
“تقدر   : اأو�سح  الإن�سان،  م�ستقبل 
م��وؤ���س�����س��ة م��اك��ن��زي ل��ل��درا���س��ات اأن 
اأن  ميكنها  القطاعات  من   60%
الأحياء  علم  ابتكارات  من  ت�ستفيد 
اأن  موؤكدا  م�ستقباًل.”..  الرتكيبية 
دبي مدينة امل�ستقبل التي تبنيه على 
اأ�س�س املا�سي واحلا�سر، م�سيفا اأنه 
حتى قبل اكت�ساف النفط كان فيها 
لكل  ا�سرتاتيجية  ا�ست�سرافية  روؤية 

ما هو ممكن.
وقال: "امل�ستقبل هو نحن كاأفراد ل 
الت�سمري  هو  علينا  ما  وكل  اأدواتنا، 

عن �سواعدنا وبناوؤه معاً."

•• اأبوظبي-وام:

املبارك،  خليفة  حممد  معايل  افتتح 
رئ��ي�����س دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – 
ملتحف  دويل  م��ع��ر���س  اأول  اأب��وظ��ب��ي، 
بعنوان  املو�سم،  لهذا  اللوفراأبوظبي 
الن��ط��ب��اع��ي��ة: ع��ل��ى درب احل��داث��ة يف 
اخلام�سة  بالذكرى  احتفالته  اإط���ار 
اأبوابه  امل��ع��ر���س  وي��ف��ت��ح  ل��ت��اأ���س��ي�����س��ه. 
 5 ح��ت��ى  و�سي�ستمر  ال��ي��وم  للجمهور 
2023 وال��ذي ل ُيعد الأول  فرباير 
من نوعه والأكرث �سموليًة يف املنطقة 
واإمن��ا واح��دا من بني ثالثة  فح�سب 
اإقامتها  املقرر  من  رئي�سية  معار�س 
الثقايف  املو�سم  فعاليات  هام�س  على 

للمتحف لعام 2023-2022.
مه  ينَظّ ال����ذي  امل��ع��ر���س  وي�����س��ت��ع��ر���س 
بال�سراكة مع متحف اأور�سيه وموؤ�س�سة 
متاحف فرن�سا … ل��زّواره اأكرث من 
ال�سوء من  ي�سلط  فنياً  عماًل   150
خاللها على ردود فعل الفنانني جتاه 
والقت�سادية  الجتماعية  التقّلبات 
منت�سف  م��ن  ال��ف��رتة  �سهدتها  ال��ت��ي 
ع�سر حتى  التا�سع  القرن  خم�سينيات 

نهاية القرن نف�سه.
م��دي��ر متحف  راب��ات��ي��ه  وق���ال مانويل 
معر�س  ُي����ع����د  اأب����وظ����ب����ي:  ال����ل����وف����ر 
احلداثة"  درب  على  "النطباعية: 

حدثاً ذا اأهمية بالغةحيث يحفز الفكر 
م�سبوق  غ��ري  م�ستوى  ع��ل��ى  ��م  وُي��ن��َظّ
وتتجلى  العربي،  اخلليج  منطقة  يف 
ب�سكل  والطموح  الإ�سرار  فيه معاين 
لالحتفال  ن�����س��ت��ع��د  ب��ي��ن��م��ا  وا�����س����ح 
املتحف  لتاأ�سي�س  اخلام�سة  بالذكرى 
قريبا. وا�ساف ان هذا املعر�س يج�سد 
امل��ت��ح��ف ع��ل��ى ط���رح ت�سورات  ح��ر���س 
الوعي  وتعزيز  الفن  متجددةلتاريخ 
ودعم  اجلديدة،  النظر  وجهات  جتاه 

التوا�سل واحلوار الثقايف.
ال�سكر  خال�س  راباتيه  مانويل  وق��دم 
وموؤ�س�سة  اأور���س��ي��ه  ملتحف  والتقدير 
�سركائنا  ج��ان��ب  اإىل  فرن�سا  متاحف 
ال��ف��رن�����س��ي��ني امل���وق���ري���ن ال���ذي���ن لول 
املعر�س  ه����ذا  ك����ان  م���ا  اإ���س��ه��ام��ات��ه��م 
ق���ال  ج���ه���ت���ه  م����ن  ثماره".  ل���ي���وؤت���ي 

كري�ستوف لرييبولت، رئي�س املوؤ�س�سة 
العامة ملتحف اأور�سيه ومتحف دى ل 
اأوراجنرييه - فالريي جي�سكاردي�ستان 
يت�سرف  اأن  اأور���س��ي��ه  متحف  ي�سر   "
مبجموعة  املعر�س  هذا  يف  بامل�ساركة 
واأن  املُ���ع���ارة،  ال��ق��ط��ع  م��ن  ا�ستثنائية 
احلواروالنفتاح  لتطلعات  ي�ستجيب 
لدى متحف اللوفر اأبوظبي. وا�ساف 
اأن  ل��ل��ج��م��ه��ور  ي��ت�����س��ن��ى  اأن  ي�����س��ع��دين 
ي�ستك�سف احلداثة التي �سعد جنمها 
التا�سع  القرن  من  الثاين  الن�سف  يف 
ع�����س��ر وال���ت���ي جت�����س��دت يف اإب����داع����ات 
وكايبوت  وديغا  مانيه  اأم��ث��ال  فنانني 
اأكرث  املعر�س  ه��ذا  وي�سم   . ومونيه، 
فنياً  ع��م��اًل  و40  ل��وح��ة،   100 م��ن 
ب��ني م��ر���س��وم وم��ط��ب��وع، و20 �سورة 
يعود  ف�����س��ات��ني  و5  ف���وت���وغ���راف���ي���ة، 

اإىل  اإ�سافة  تلكاحلقبة،  اإىل  تاريخها 
ع��م��ل ف��ن��ي ت��رك��ي��ب��ي م��ع��ا���س��ر يعتمد 
اأب���رز  ال��ف��ي��دي��و، وت�����س��م��ل  ع��ل��ى تقنية 
خمتارة  جمموعة  املعرو�سة  الأعمال 
منمجموعة  ال��ف��ن��ي��ة  الأع����م����ال  م���ن 
مقتنيات اللوفر اأبوظبي، مبا يف ذلك 
لوحتان لإدوار مانيه هما: البوهيمي، 
1861-1862، وطبيعة �سامتة مع 
اإىل   ،1862-1861 والثوم،  القفة 
للفنان  فرييري  ل  درب  لوحة  جانب 
ولوحة   ،1872 ���س��ي�����س��ل��ي،  األ��ف��ري��د 
لغو�ستاف  "البيزيغ"  ال�����ورق  ل��ع��ب��ة 

كايبوت، 1881.
وت�����س��م��ل اأب����رزالأع����م����ال املُ����ع����ارة من 
ال�ُسرفة  ي��ل��ي:  م���ا  اأور����س���ي���ه  م��ت��ح��ف 
 ،1869-1868 م��ان��ي��ه،  لإدوارد 
-1868 م��ون��ي��ه،  ل��ك��ل��ود  وال��ع��ق��ع��ق 
الباركيهلغو�ستاف  وقا�سطو   ،1869
���س��ب��اق��ات اخليل.  ك��اي��ب��وت، وم���ي���دان 
خيالة ه��واة ق��رَب عربة لإدغ��ار ديغا، 
اإبريق  ذات  وامل��راأة   ،1887-1876
-1890 �����س����ي����زان،  ل���ب���ول  ال���ق���ه���وة 

�سيك�سف  ذلك،  اإىل  اإ�سافة   .1895
اأثناء  الأوىل  للمرة  اأبوظبي  اللوفر 
فعاليات املعر�س عن عملية ا�ستحواذ 
لوحة  على  خاللها  �سيح�سل  ه��ام��ة 
لبيري-اأوغي�ست  ال�����س��وك��ول  ف��ن��ج��ان 

رينوار، 1878-1877.

•• اأبوظبي-وام: 

والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
ب���دء ال��ت�����س��ج��ي��ل يف ب��رن��ام��ج الإع�����داد 
جيل  لتهيئة  "انطالقة"،  اجل��ام��ع��ي 
اللتحاق  على  القادرين  الطلبة  من 
باأرقى اجلامعات حملياً وعاملياً، وذلك 
التي  ال��ت��خ�����س�����س��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
وتغذي  العمل،  �سوق  احتياجات  تلبي 
الأولوية وفقاً  ذات  املختلفة  قطاعاته 
وتوجهاتها  ال���دول���ة  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

امل�ستقبلية.
دول  ت��ن��وي��ع  اإىل  ال���ربن���ام���ج  وي���ه���دف 
باجلامعات  الطلبة  وتوعية  البتعاث 
املتميزة حول العامل، وتوفري الإر�ساد 
لختيار  وذل�������ك  ل����ه����م،  الأك������ادمي������ي 
مبا  واملهنية،  الأك��ادمي��ي��ة  م�ساراتهم 
وقدراتهم  م��ه��ارات��ه��م  م���ع  ي��ت��ن��ا���س��ب 
امل�ستقبلية،  وم��ي��ول��ه��م  واإم��ك��ان��ات��ه��م 
ح�سولهم  فر�س  ت�سهيل  اإىل  اإ�سافة 
ع��ل��ى ال��ق��ب��ول الأك���ادمي���ي امل��ب��ا���س��ر يف 
امل�سروط يف  املحلية، وغري  اجلامعات 

اجلامعات العاملية.

تنفذه  ال��ذي  "انطالقة"  وي�ستهدف 
الوزارة بالتعاون مع �سركائها موؤ�س�سة 
�سركة  و  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���غ���ري���ر  ع���ب���داهلل 
ي��ون��ي��ف��ر، ط��ل��ب��ة احل��ل��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
ال�سف التا�سع والعا�سر واحلادي ع�سر 
اجلن�سيات،  جميع  من  ع�سر  وال��ث��اين 
احلكومية  �سواء  الدولة  يف  وامل��دار���س 
التكنولوجيا  ثانويات  اأو  اخلا�سة  اأو 
تنفيذه  ���س��ي��ت��م  ح���ي���ث  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
الدوام  �ساعات  افرتا�سي خارج  ب�سكل 

املدر�سي على مدار العام الأكادميي.
ويت�سمن الربنامج مرحلتني، مرحلة 
ت��اأه��ي��ل الطلبة  ي��ت��م  ال��ت��اأه��ي��ل ح��ي��ث 
باملتطلبات واملهارات الالزمة، وت�سمل 
حتى   11 و   10  ،9 ال�سفوف  طلبة 
لينتقلوا  ع�سر  الثاين  لل�سف  ي�سلوا 
اإىل مرحلة التمكني والتي من خاللها 
الفعلي  ال��ت��ق��دمي  م��ن  متكينهم  ي��ت��م 
القبول  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ام��ع��ات واحل�����س��ول 

الأكادميي املبا�سر وغري امل�سروط.
بجانب ذلك يقدم الربنامج جمموعة 
اإر�سادهم لختيار  من اخلدمات منها 
التخ�س�سات املتوافقة مع �سخ�سياتهم 

ومهاراتهم وقدراتهم، ودعم ت�سجيلهم 
يف الختبارات القيا�سية.

اإث��راء خ��ربات الطلبة  كما يعمل على 
امل�ساركة  على  ت�سجيعهم  خ��الل  م��ن 
يف ال��ربام��ج الإث��رائ��ي��ة ال��ت��ي تنظمها 
ال��وزارة، لتنمية مهاراتهم الأكادميية 
ب��ج��ان��ب خدمة  الأك����ادمي����ي����ة،  وغ����ري 
متابعة ت�سجيلهم يف موؤ�س�سات التعليم 
الت�سجيل  من�سة  خ���الل  م��ن  ال��ع��ايل 
ال��ط��الب��ي ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة ال��رتب��ي��ة و 
وتعريفهم   ،  )NAPO( التعليم. 
املقدمة  ال��درا���س��ي��ة  وال��ب��ع��ث��ات  ب��امل��ن��ح 
واخلا�سة  احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن 

يف الدولة.
واأك����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د املعال 
وكيل وزارة الرتبية والتعليم لل�سوؤون 
حتر�س  ال�����������وزارة  اأن  الأك�����ادمي�����ي�����ة 
ع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات مع 
والأكادميية  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 
وتاأهيل  وا�ستقطاب  والعاملية،  املحلية 
التعليم  الطلبة لاللتحاق مبوؤ�س�سات 
ال����ع����ايل داخ������ل ال����دول����ة وخ���ارج���ه���ا، 
وتزويدهم باملهارات واملعارف والعلوم، 

رغباتهم  حت���دي���د  يف  وم�����س��ان��دت��ه��م 
وميولهم، مبا يتنا�سب مع احتياجات 

�سوق العمل امل�ستقبلية.
ان��ط��الق��ة ي�سكل  ب��رن��ام��ج  اأن  واأو���س��ح 
م��رح��ل��ة ج���دي���دة ل��ت��ه��ي��ئ��ة ج��ي��ل من 
الطلبة املواطنني باملهارات والكفاءات 
ح�سولهم  ف��ر���س  وت�سهيل  ال��الزم��ة، 
على القبول الأكادميي غري امل�سروط 
يف اجلامعات العاملية والقبول املبا�سر 
ال���دول���ة،  امل��ت��م��ي��زة يف  يف اجل���ام���ع���ات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�������ة ال����دول����ة وال���ق���ي���ادة 
بناء  يف   ،2071 امل�ستقبلية  الر�سيدة 
اأجيال وكوادر وطنية مبتكرة وريادية، 

وتهيئتهم خلو�س غمار التناف�سية.
من جانبها قالت �سعادة الدكتورة اآمنة 
امل�ساعد  الوكيل  ال�سام�سي،  ال�سحاك 
لقطاع الرعاية وبناء القدرات يف وزارة 
الإم���ارات  دول��ة  اإن  والتعليم  الرتبية 
تتبنى  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  بتوجيهات 
الطلبة من  لتمكني  املمار�سات  اأف�سل 
الرتقاء بقدراتهم العلمية واملعرفية، 
باجلامعات  ل��الل��ت��ح��اق  وت��ه��ي��ئ��ت��ه��م 
الرائدة حملياً وعاملياً يف التخ�س�سات 

ال��ت��ي ت�����س��ت�����س��رف ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا يف 
اخلم�سني عاماً املقبلة.

الإع������داد  ب���رن���ام���ج  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 
متطلبات  "انطالقة" يلبي  اجلامعي 
الطلبة  لأبنائنا  ويقدم  العمل،  �سوق 
ف��ر���س ت��ع��ل��ي��م م��ت��م��ي��زة مت��ك��ن��ه��م من 
تناف�سية  عمل  فر�س  على  احل�سول 
باملهارات  وت��زوي��ده��م  تخرجهم،  بعد 
مبدعني  ق������ادة  ل���ي���ك���ون���وا  ال�����الزم�����ة، 
العلم  ومبتكرين يف خمتلف جمالت 
واملعرفة، عرب اإك�سابهم اأحدث املعارف 
وال�����ق�����درات، وت���اأه���ي���ل اخل��ري��ج��ني يف 
يحتاجها  التي  املختلفة  التخ�س�سات 
وامل�ستقبلي،  احل�����ايل  ال��ع��م��ل  ����س���وق 
ل���ت���ح���ق���ي���ق الأه�����������������داف واخل�����ط�����ط 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ل����دول����ة الإم��������ارات 
يف  ال��ف��ذة  لقيادتها  الثاقبة  وال���روؤي���ة 
والتنمية  التطور  وا�ستدامة  الزده��ار 

القت�سادية ال�ساملة.
�سونيا بن  الدكتورة  اأكدت  من جهتها 
ملوؤ�س�سة  التنفيذية  الرئي�سة  جعفر 
املوؤ�س�سة  اأن  للتعليم،  الغرير  عبد اهلل 
م��ل��ت��زم��ة ب��ت��ع��زي��ز الب��ت��ك��ار يف جمال 

التعليم وزيادة فر�س ح�سول ال�سباب 
عالية،  ج��ودة  ذي  تعليم  على  العربي 
التطور  واآفاق  العمل  وحت�سني فر�س 
املجالت،  اأمامهم يف جميع  الوظيفي 
ال�سباب  "انطالقة"  ي�����س��ع  ح���ي���ث 
الرتكيز و�سلب  الإم��ارات��ي يف حم��ور 

الهتمام فيما يخ�س هذه الفر�س.
واأ�سافت :" �سعداء بالتعاون مع وزارة 
الرتبية والتعليم التي ت�ساركنا هدفنا 
ال�سباب من حتقيق  املتمّثل يف متكني 
البالد  نه�سة  يف  وامل�ساهمة  الزده���ار 

واملنطقة العربية وتنميتها امل�ستدامة، 
الربنامج  ه����ذا  ب�����اأن  ك���ب���رية  وث��ق��ت��ن��ا 
�سيفتح اآفاقاً جديدة وم�ستقباًل واعداً 
تغذية  �سي�ساهم يف  كما  الطلبة،  اأم��ام 

ودعم القطاعات ذات الأولوية".
ب����دوره اأك����د اأح��م��د اأب��و���س��ي��خ��ة املدير 
" اأحد  " يونيفر  �سركة  يف  التنفيذي 
اأن هذا الربنامج  "انطالقة"،  �سركاء 
ي���اأت���ي ���س��م��ن اإط�����ار ر���س��ال��ت��ه��م والتي 
تهدف لن�سر الوعي بني طلبة املرحلة 
الثانوية، حول البدء مبكراً يف عملية 

وامليول  ال�سخ�سية  القدرات  اكت�ساف 
على  ي�ساعد  مما  واملهنية،  الدرا�سية 
يتعلق  فيما  ال�سحيح  ال��ق��رار  ات��خ��اذ 

مب�ستقبلهم.
على  "انطالقة"  اأه��م��ي��ة  اأن  واأو���س��ح 
املدى املتو�سط والبعيد تكمن بتخريج 
طلبة مبدعني من اجلامعات موؤهلني 
باملهارات الالزمة لدخول �سوق العمل، 
مما  الوظائف،  اأف�سل  على  واملناف�سة 
ينعك�س ب�سورة اإيجابية على القت�ساد 

الوطن.

•• دبي-الفجر: 

العام  القائد  امل��ري،  خليفة  عبداهلل  الفريق  معايل  ا�ستقبل 
امل�ساعد  العام  املفت�س  عمر،  بابا  غاربا  �سعادة  دب��ي،  ل�سرطة 
الوطني  املركزي  املكتب  رئي�س  النيجريية،  ال�سرطة  لقوات 
يف  لالإنرتبول  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  نائب  لالإنرتبول، 
اأفريقيا، وذل��ك يف ن��ادي �سباط �سرطة دب��ي. ورح��ب معايل 
الفريق املري ب�سعادة غاربا بابا عمر، موؤكداً حر�س القيادة 
ع��الق��ات��ه��ا و�سراكاتها  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  دب���ي  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
املمار�سات  واأف�����س��ل  امل���ع���ارف واخل�����ربات  ال��دول��ي��ة، وت���ب���ادل 
الأم��ن��ي��ة وال�����س��رط��ي��ة يف خم��ت��ل��ف جم����الت ال��ع��م��ل الأمني 

ومكافحة اجلرمية.

تعزيز التعاون
ال��ق��ي��ادة العامة  ال��ت��ع��اون ب��ني  ت��ع��زي��ز  ال��ل��ق��اء، �سبل  وب��ح��ث 
ل�سرطة دبي وال�سرطة النيجريية، يف جمال تبادل املعلومات 
اأ�سكالها،  ب��ك��ل  وال��ت��دري��ب وم��ك��اف��ح��ة اجل��رمي��ة  واخل����ربات 
الدويل  التعاون  اإح�ساءات  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  مت  كما 
القانون  اإن��ف��اذ  و�سلطات  دب��ي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ب��ني 

الدولية.

م�ستوى التطور
ومن جانبه، عرب �سعادة غاربا بابا عمر عن اإعجابه مب�ستوى 
العامة  بالقيادة  والأمني  ال�سرطي  العمل  التطور يف جمال 
ل�سرطة دبي، وما مل�سه من متيز وحرفية يف العمل، م�سيداً 

بكفاءة فرق العمل لدى �سرطة دبي، ومدى مواكبتها لكل ما 
هو جديد يف جمال التكنولوجيا احلديثة التي �سخرتها يف 
خدمة الإن�سان، واأمن املجتمع، و�سالمة املواطنني واملقيمني 

والزوار.

منا�سدة
ب�سورة  الإفريقية  اجلاليات  عمر  بابا  غاربا  �سعادة  ونا�سد 
ع���ام���ة، وال��ن��ي��ج��ريي��ة ب�����س��ف��ه خ��ا���س��ة، ع��ن��د ال�����س��ف��ر لدولة 
والقوانني  ب��الإج��راءات  اللتزام  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
ت��ذاك��ر �سفر ذهاباً  الإم�����ارات، وح��ج��ز  امل��ع��م��ول بها يف دول���ة 
باملدة املحددة للزيارة،  واإياباً، وحجوزات للفنادق، واللتزام 
النيجريية. ح�سر  اأبناء اجلالية  ونقل �سورة ح�سارية عن 

اللقاء، اللواء خبري خليل اإبراهيم املن�سوري، م�ساعد القائد 
العام ل�سوؤون البحث اجلنائي، واللواء جمال اجلالف، مدير 
الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، والعميد حممد 
اأهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات واملباحث  عقيل 
اجلنائية ل�سوؤون البحث والتحري، والعميد خالد بن مويزة، 
نائب مدير الإدارة العامة ملكافحة املخدرات، والعميد حارب 
الإدارة  يف  الإدارة  ل�سوؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد  ال�سام�سي، 

العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، وعدد من ال�سباط.

اإهداء
ويف ختام اللقاء، تبادل الفريق عبد اهلل املري، و�سعادة غاربا 

بابا عمر، الهدايا التذكارية مبنا�سبة الزيارة.

بحث �صبل تعزيز التعاون بني �صرطتي دبي ونيجرييا

الرتبية: بدء الت�صجيل يف برنامج الإعداد اجلامعي »انطلقة«

خلل منتدى دبي للم�صتقبل .. اخلبري العاملي جيمي ميتزل: 
القيم الإن�صانية هي الدافع الرئي�صي ل�صت�صراف امل�صتقبل

اللوفر اأبوظبي يفتتح اأحدث معار�صه النطباعية: 
على درب احلداثة اأمام اجلمهور

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5009/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/4588 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )112.488( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : لك�سري �سوبر لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع البراج - بناية فندق جلف كورت 

حمل رقم 02 - بالقرب من فندق ميلينيوم مكاين:261586247
املطلوب اإعالنه : 1- هرنيكو زين - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)112488( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5969/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، اأداء  اأمر  رقم 1415/2022  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

)6.297.487( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : هومان توما�س غا�سيمى

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديره - �سارع بني يا�س - برج امل�سرف - الطابق 14 - مكتب رقم 1407 - بجوار 
بلديه دبي - الهاتف:0557909785 - رقم مكاين:3005495192 - وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي

املطلوب اإعالنه : 1- خلود ابراهيم يحي - �سفته : منفذ �سده
به وقدره  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  : قد  الإع���الن  مو�سوع 
التنفيذية  �ستبا�سر الج��راءات  ، وعليه فان املحكمة  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  )6.297.487( درهم اىل طالب 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:958/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى اخلام�سة رقم 404

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل والت�سامم فيما بينهم بان يوؤدوا اىل امل�سرف املدعي 
 - فلو�س  وثمانية  دره��م  واربعون  ومئتني  الف  وثمانون  وخم�سة  و�سبعمائة  مليون  دره��م   )1.785.240.08( وق��دره  مبلغ 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهم  املدعي  ال��زام  ال�سداد  الق�سائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:م�سرف المارات ال�سالمي م�ساهمة عامه

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مدينة دبي الطيبة - مبنى رقم 16 - الطابق الثالث - مكاين رقم 3135291835 
- وميثله:حليمة مرت�سى حممد خمتار املزروقي

املطلوب اإعالنه :  1- برميري لليموزين والتاجري  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل والت�سامم فيما 
بينهم بان يوؤدوا اىل امل�سرف املدعي مبلغ وقدره )1.785.240.08( درهم مليون و�سبعمائة وخم�سة وثمانون الف ومئتني 
واربعون درهم وثمانية فلو�س - والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد الزام املدعي 
عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/10/18  ال�ساعة 09.00 
�س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70448

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1920/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859

الف  وت�سعون  وثالثه  و�ستمائه  مليون  �سته  دره��م   )6.693.750( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  ال��زام   : الدعوى  مو�سوع 
و�سبعمائة وخم�سون درهم الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 

املدعي:ذاكر عبدالكرمي نايك
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج لطيفه - �سقة الطابق 37 - مكتب 3707

وميثله:اميان ح�سن علي حممد اآل علي
املطلوب اإعالنه :  1- كوديل�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )6.693.750( درهم �سته مليون 
و�ستمائه وثالثه وت�سعون الف و�سبعمائة وخم�سون درهم الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
ادارة الدعوى  - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/10/17  ال�ساعة 09.00 �س ويقت�سي ح�سوركم امام 
البتدائية )الثانية ع�سر( بقاعة التقا�سي عن بعد التي ميكن الو�سول اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�سات الق�سايا  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  11647/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
التجاري  دب��ي  بنك  من  وال�سادر   )657315( رق��م  املرجتعة  ال�سيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
عن  وال�����س��ادر  الوطني  ابوظبي  بنك  م��ن  وال�����س��ادر   )002741( ورق��م   )002742( ورق��م   )002740( ورق��م 
الغزو( بقيمة  بالتوقيع )احمد حممد م�سطفى  املخول  ذ.م.م( واملمهور من  ال�سخر للمقاولت  )�سركة 

)361738058( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة واملنع من ال�سفر .
طالب التنفيذ : �سركة عرب اخلليج للخر�سانة اجلاهزة �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �سارع البراج - مبنى بلو باى - �سقة مكتب 402
املطلوب اإعالنه : 1- ال�سخر للمقاولت �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
وقدره )361738.58( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  824/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1074/2021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )342.022( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعالنهما : 1- ك�سينيا �سينيكوفا 2- ايور �سينيكوف  - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )342022.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  825/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1438/2021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )132.426( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقار

عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
املطلوب اإعالنه : 1- انزهيليكا ايرميفا  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )132426( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 70530

اعالن بالن�شر        
 2828/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر
اإىل املتنازع �سدهما/ا�سامة ح�سني ال�ساوي عبدالقادر - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن املتنازع/مو�سى لتاأجري ال�سيارات �س.م.م
قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلزام املدعي عليه بت�سليم ال�سيارة ومببلغ وقدره 
)35870( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 

ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
بقاعة  ���س  �سباحا   09:00 ال�ساعة   2022-10-18 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن ُبعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� 

من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

معر�س"  يف  م�ساركتها  هام�س  على 
 ،”2022 للتقنية  جيتك�س  اأ�سبوع 
ا�ستعر�ست الهيئة العامة للمعا�سات 
م�سروع  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��اأم��ي��ن��ات 
الذي  التفاعلية"  املعلومات  "لوحة 
م�سروع  خم����رج����ات  اإح�������دى  مي���ث���ل 
لبيانات  الذهبية  ال�سجالت  اإن�ساء 
الهيئة  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 

للتحول الرقمي.
اإدارة  مدير  ال�س�ويدي،  هند  وقالت 
م�سروع  "جاء  التاأمينية  اخل��دم��ات 

الذهبية  ال�����س��ج��الت  ق��اع��دة  اإن�����س��اء 
الهيئة  تاأ�سي�س  اإطار  للمتعاملني يف 
رق��م��ي��ة ج��دي��دة ومتطورة  لأن��ظ��م��ة 
ال��دع��م الالزم  ت��ق��دمي  وق����ادرة على 
لإط��������الق م���ن�������س���ات رق���م���ي���ة متكن 
خدماتهم  اإجن������از  م���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
اأحدث  على  اعتماداً  مبتكرة  بطرق 
التقنيات  جم�����ال  يف  الب����ت����ك����ارات 

كالذكاء ال�سطناعي وغريه.
لوحة  ت������ربز  ال���������س����وي����دي  وق�����ال�����ت 
التي  اجل��ه��ود  التفاعلية  امل��ع��ل��وم��ات 
اإن�ساء  اأج���ل  م��ن  الهيئة  ب��ه��ا  ق��ام��ت 
�ست�سهم  وال���ت���ي  ال�������س���ج���الت،  ه����ذه 

عملياتنا  ج���ودة  تعزيز  يف  �سك  ب��ال 
الت�سغيلية داخل الهيئة، م�سرية اإىل 

الأهم  امل��ال  راأ���س  البيانات تعترب  اأن 
والريادة يف  التميز  البحث عن  عند 
تقدمي اخلدمات، ومتتد اأهمية هذه 
باإدارة  املرتبطة  الأم��ور  يف  البيانات 
اأبعد  ه��و  م��ا  اإىل  امل��ع��ا���س��ات  عمليات 
من ذلك، حيث تلعب دوراً رئي�سياً يف 
تعزيز ال�سفافية يف بيئة عمل الهيئة، 
املوؤ�س�سية  ال��ر���س��اق��ة  م��ي��زة  واإ���س��ف��اء 
ع��ل��ى ب��ي��ئ��ة اأع��م��ال��ه��ا، وامل�����س��اه��م��ة يف 
خدماتها  ت��ط��وي��ر  يف  ا���س��ت��م��راره��ا 
مواردها  على  واحل��ف��اظ  م�ستقباًل، 

و�سمان ا�ستدامتها.
املعلومات  ل��وح��ة  "توفر  واأ���س��اف��ت: 

الهيئة  بها  ت�سارك  التي  التفاعلية 
ال���ب���ي���ان���ات   2022 ج���ي���ت���ك�������س  يف 
وتربز  للمتعاملني  الدميوغرافية 
مثل  معينة  ���س��م��ات  ال��ب��ي��ان��ات  ه���ذه 
الجتماعية،  واحلالة  واملهنة  العمر 
البيانات  حت��ل��ي��ل  ت��ق��ن��ي��ات  وت�����س��اع��د 
البيانات  اأمن��اط من  الك�سف عن  يف 
لتحليل  ا�ستخدامها  ميكن  الأول��ي��ة 
الجت���������اه���������ات ال�����دمي�����وغ�����راف�����ي�����ة 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني ومت���ك���ني ال��ه��ي��ئ��ة من 
ا���س��ت�����س��راف امل�����س��ت��ق��ب��ل وب���ن���اء نظام 
معا�سات رائد وم�ستدام وفقاً لأف�سل 

املمار�سات التقاعدية العاملية".

•• دبي-وام:

الرقمي  والقت�ساد  ال�سطناعي  للذكاء  دول��ة  وزي��ر  مكتب  ك��رم 
وتطبيقات العمل عن بعد، خريجي برنامج "�سباق لهجة" الذي 
نظمه مقر املربجمني اأحد مبادرات مقر املربجمني بالتعاون مع 
�سركة "�سي�سكو" �سمن فعاليات معر�س جيتك�س العاملي 2022، 
يف "جلوبال ديف �سالم" الهادف لال�ستثمار يف نخبة من اخلرباء 
اجلامعات  وطلبة  التكنلوجي  املجال  يف  الأعمال  ورواد  التقنيني 
على ا�ستحداث م�سكل اآيل للكلمات واجلمل العربية ليحل الذكاء 
ال�سطناعي والت�سكيل الآيل حمل اإعراب الكلمات واإثراء جمالت 
يف  وتبينها  العربية  اللغة  اإدراج  خ��الل  م��ن  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
لتطوير  وداع��م��ة  جذرية  تغيريات  واإح���داث  الربجمة  تطبيقات 
حلول الذكاء ال�سطناعي ملعاجلة البيانات باللغة العربية ودعم 

جمالت الربجمة عاملياً.
تنظيم  على  �سهرين،  م��دى  على  توا�سل  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ورك���ز 
حتليل  على  املربجمني  لتدريب  معرفية  وور���س  تدريبية  دورات 
اللغة الطبيعية وتدريب تطبيقات الذكاء ال�سطناعي على اللغة 
العربية، و�سقل مهاراتهم يف جمالت تعلم الآلة والتعلم العميق 
واللغات الربجمية التي ت�سمل لغة بايثون، وتنمية مواهبهم من 
وتعليمهم  الراهنة،  والتحديات  الرقمية  التوجهات  �سرح  خالل 
العربية  اللغة  با�ستخدام  والربجمة  الآل��ة  تعلم  ومفاهيم  اأ�س�س 
مبتكرة  حلول  لت�سميم  عاملية،  الربامج  يف  واعتمادها  لإدراج��ه��ا 

للتحديات امل�ستقبلية يف جمال الذكاء ال�سطناعي.

واإيجاد  حتديات  و�سع  من  املنت�سبون  متّكن  الثانية  املرحلة  ويف 
الآليات  اجل��ودة يف تطبيق  الناجحة مبا ي�سمن حت�سني  احللول 

والأدوات التكنولوجية املتقدمة.
من  ك��اًل  �سم  ال���ذي  بال�سباق،  ال��ف��ائ��ز  بالفريق  املكتب  واح��ت��ف��ى 
متيم،  وحممد  ربيع،  ون��ور  الها�سمي،  وف��واغ��ي  اليافعي،  حممد 
واأحمد �سعد، الذين متّكنوا من تطبيق معرفتهم املكت�سبة �سمن 
امل�ساركة،  الأخ���رى  بالفرق  مقارنة   95% بن�سبة  لهجة  �سباق 
لإدراج اللغة العربية يف اأنظمة الذكاء ال�سطناعي بطرق دقيقة 
وا�ستخدام  اأ�سا�سي،  كمعيار  املجتمع  قبل  من  ال�ستخدام  و�سهلة 
اأدوات الت�سكيل لبناء نظام تركيب الكلمات وجمموعة متنوعة من 
التطبيقات مثل الكتب ال�سوتية وقارئات ال�سا�سة الذكية لتعزيز 

وجود اللغة العربية يف التقنيات العاملية املختلفة.
واأكد �سقر بن غالب، املدير التنفيذي يف مكتب وزير دولة للذكاء 
ال�سطناعي والقت�ساد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، اأهمية 
والتعاون  التكامل  وتعزيز  امل�سرتكة بني اجلهات،  تكثيف اجلهود 
اأ�سحاب  م��ن  امل��ت��م��ي��زي��ن  ل��ل��م��ربجم��ني  ال��ف��ر���س  وت��ق��دمي  بينها 
التطبيقات  يف  ال�سطناعي  الذكاء  خوارزميات  لتطوير  املهارات، 

التكنولوجية.
وقال ابن غالب اإن معر�س جيتك�س العاملي ميثل فر�سة لالحتفاء 
مبخرجات التطورات التكنولوجية والعلوم املتقدمة، التي حققها 
القطاع  يف  املتميزة  وال�سركات  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
اخلا�س، م�سريا اإىل اأن برنامج �سباق لهجة يعك�س �سورة نوعية 
ن��ت��اج عمل امل��ربجم��ني وت��ع��زي��ز خطط  ل��ه��ذه ال�����س��راك��ات، بعر�س 

الذكاء  وخوارزميات  تطبيقات  وتفعيل  الإم��ارات  لدولة  الرقمنة 
ال�سطناعي.

ال��ع��ام ملنطقة اخلليج  امل��دي��ر  النجاري  ع��ب��دالإل��ه  ق��ال  م��ن جهته، 
ب�سركة �سي�سكو: يف اإطار برنامج �سي�سكو لت�سريع التحّول الرقمي، 
قمنا بالعمل ب�سكل وثيق مع مقر املربجمني على برنامج "�سباق 
جمالت  يف  العربية  اللغة  واإدراج  ال�سابة  الكوادر  لهجة" لتنمية 
الذكاء ال�سطناعي وتطبيقات الربجمة؛ وقد اأظهر املربجمون 
املنا�سبة،  العمل  وبيئة  امل��وارد  لهم  تتوّفر  عندما  اأّن��ه  املوهبة  ذوو 
املعتمدة  احللول  تطوير  لدعم  جذرية  حت��ّولت  اإح��داث  ميكنهم 

على الذكاء ال�سطناعي والربجمة.
الأ�سا�سية  ال��رك��ائ��ز  اأح���د  ه��و  الرقمية  امل��ه��ارات  اإث����راء  واأ����س���اف: 
فخورون  ون��ح��ن  ال��رق��م��ي؛  ال��ت��ح��ّول  لت�سريع  �سي�سكو  ل��ربن��ام��ج 
توقيع مذكرة  خ��الل  م��ن  م��وؤخ��راً  ال��ربن��ام��ج  ن��ط��اق  بالتو�سع يف 
تفاهم مع مكتب معايل وزير دولة للذكاء ال�سطناعي والقت�ساد 
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، من اأجل تعزيز العمل امل�سرتك 
الرقمي  التحول  ت�سريع  يف  ت�سهم  م��ب��ادرات  واإط���الق  ت�سميم  يف 

والتنمية يف املجالت التكنولوجية يف دولة الإمارات.
الرقمي  والقت�ساد  ال�سطناعي  للذكاء  دول��ة  وزي��ر  مكتب  وك��ان 
من�سة  يف  لهجة  �سباق  اإط���الق  اأع��ل��ن  بعد  ع��ن  العمل  وتطبيقات 
�سمن  مبتكرة  م��ب��ادرات   10 اإط��الق  خاللها  من  ومت  "ابديت"، 
ينظمها  التي  النوعية  املبادرات  املربجمني، �سمن عدد من  مقر 
مقر امل��ربجم��ني ل��زي��ادة اأع���داد امل��ربجم��ني يف ال��دول��ة، والرتقاء 

باملجتمع الربجمي.

•• دبي-وام:

وق�����ع�����ت م���وؤ����س�������س���ة دب�������ي خل����دم����ات 
ت���ع���اون م�سرتك  ات��ف��اق��ي��ة  الإ����س���ع���اف 
املتخ�س�سة  الت�����س��الت  موؤ�س�سة  م��ع 
التعاون يف جمال  اإىل  "نداء" تهدف 
ت����اأم����ني ���س��ب��ك��ات الت�������س���ال وت���ب���ادل 
اخل��ربات الإداري��ة واملعرفية وتقدمي 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة يف جمال  ال���س��ت�����س��ارات 
املذكرة  . وق���ع  ال���ط���وارئ وال�����س��الم��ة 
"جيتك�س  م��ع��ر���س  ه��ام�����س  ع��ل��ى   -
2022" املقام يف مركز دبي التجاري 
عبدالكرمي  م�سعل  -���س��ع��ادة  ال��ع��امل��ي 
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  جلفار 
خلدمات الإ�سعاف و�سعادة من�سور بو 

ع�سيبه املدير التنفيذي ل� "نداء" .
وقال م�سعل جلفار : "ن�سعى لتحقيق 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة 
رئب�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة ر ئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
اأف�سل  ب��ت��ق��دمي   - اهلل  رع����اه   - دب���ي 
خدمات حكومية يف العامل من خالل 
مبا  التحتية  التقنية  البنية  تطوير 
ال�سرتاتيجية  التوجهات  مع  يتواءم 
اأن  ". واأ���س��اف   2030 حلكومة دب��ي 
ذات  موؤ�س�سية  اأن��ظ��م��ة  اإىل  ال��و���س��ول 
توجهات  م��ع  تتما�سى  ع��ال��ي��ة  ك��ف��اءة 
بن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س  را�سد 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بو�سع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
حتقق  وع��امل��ي��ة  طموحة  م�ستهدفات 
2030 وتالئم مكانة  دب��ي  اأول��وي��ات 

البحث  وتتطلب  ريادتها  وتعزز  دب��ي 
جودة  تدعم  متخ�س�سة  �سراكات  عن 
املوؤ�س�سية  واخل��دم��ات  العمليات  اأداء 
الطوارئ وال�سالمة موؤكدا  يف جمال 
اأن تبادل اخلربات الإدارية واملعرفية 
ويخدم  الطرفني  م�سلحة  يف  ي�سب 
املجتمع. واأ�سار جلفار اإىل اأن الت�سارع 
والت�سال  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����ال  يف 
من  املوؤ�س�سات  متكن  مواكبة  يتطلب 
تلبية احتياجات متعامليها واحلفاظ 
املوؤ�س�سات  ت�سعى  ل��ه��ذا  ثقتهم،  على 
اجلميع  يخدم  مبا  �سراكاتها  لتعزيز 
موؤكدا �سرورة ت�سافر اجلهود لدعم 
دولة  يف  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية 
الم��ارات. من جانبه ذكر من�سور بو 
التعاون اجلديدة  اتفاقية  اأن  ع�سيبه 
الإ�سعاف  خلدمات  دب��ي  موؤ�س�سة  مع 
امل�سرتك على  اإط��ار احلر�س  تاأتي يف 
وك���ف���اءة اخلدمات  ب���ج���ودة  الإرت����ق����اء 
منظومة  وحت�سني  لل�سكان  امل��ق��دم��ة 
اخل��دم��ات الإ���س��ع��اف��ي��ة يف اإم����ارة دبي 
ح���ي���ث ����س���ت���ت���ي���ح ت�������س���خ���ري خ���ربات���ن���ا 

وحم��ف��ظ��ت��ن��ا امل���ت���ن���وع���ة م����ن اأح�����دث 
املتخ�س�سة  الإت�سال  و�سبكات  حلول 
موؤ�س�سة  روؤي������ة  ل���دع���م  وت��وظ��ي��ف��ه��ا 
من  والتاأكد  الإ�سعاف  خلدمات  دب��ي 
مواكبة خدماتها وعملياتها ملتطلبات 
امل�ستقبل وذلك مبا يتما�سى مع روؤى 
وتوجيهات القيادة الر�سيدة حلكومة 
دبي. واأ�ساف اأن اخلدمات الإ�سعافية 
املتطورة والأكرث فعالية ت�سكل اأولوية 
من  لذا  للمجتمعات  بالن�سبة  رئي�سة 
ال�����س��روري ل��ل��غ��اي��ة ال��ت��اأك��د م��ن رفد 
منظومة اخلدمات الإ�سعافية بحلول 
مرونة  تدعم  وذك��ي��ة  متقدمة  تقنية 
الإ�سعافية  ال��ف��رق  ومت��ك��ن  العمليات 
ن���ح���و �سريع  ع���ل���ى  ال����س���ت���ج���اب���ة  م����ن 
يف  والح��ت��ي��اج��ات  للمتطلبات  وف��ع��ال 
ال��ظ��روف والأح�����وال. و�سنعمل  ك��اف��ة 
موؤ�س�سة  م���ع  ���س��راك��ت��ن��ا  خ����الل  م���ن 
دب���ي خل��دم��ات الإ���س��ع��اف ع��ل��ى تبادل 
مبا  وال�ست�سارات  واملعرفة  اخل��ربات 
خدمات  منظومة  حت�سني  يف  ي�سهم 

الطوارئ وال�سالمة .

•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
املوقع  م��ن  حم��ّدث��ة  ن�سخة  املجتمع 
الإل����ك����رتوين ال��ر���س��م��ي ب��ع��د اإع����ادة 
و�سهولة  الب���ت���ك���ار  ت��ع��ت��م��د  ه��ي��ك��ل��ة 
امل�ساكل  ح����ل  وت�����س��ه��ي��ل  ال��ت�����س��ف��ح 
ويتميز  ا�ستباقية،  بطريقة  التقنية 
امل����وق����ع ب��ت��ن��ا���س��ق وت���ن���اغ���م األ�������وان 
واأيقونات املوقع وفقاً ملعايري الهوية 
املعلومات  اإىل  ل��ل��و���س��ول  امل��رئ��ي��ة، 
عن  ف�ساًل  واأ���س��رع،  اأ�سهل  بطريقة 
املوقع  وت��رت��ي��ب حم���ت���وى  حت���دي���ث 

املوقع  وتوافر  البحث،  حمركات  يف 
بعدة لغات.

وت���ه���دف ال��������وزارة م���ن خ����الل هذا 
خالل  عنه  ك�سفت  ال��ذي  التحديث 
م�ساركتها يف اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 
 14 10 اإىل  بدبي ال��ذي ميتد من 
رحلة  حت�سني  اإىل  اجل���اري،  اأكتوبر 
املتعامل خالل ت�سفحه املوقع ومن 
اأبرز مميزاته؛ اإتاحة اخلدمات على 
امل���وق���ع ب��ط��ري��ق��ة اأف�����س��ل م���ن حيث 
وتطوير حمرك  والو�سول،  البحث 
امل��وق��ع لي�سمل  ال��ب��ح��ث اخل��ا���س يف 
خ�����س��ائ�����س ال���ب���ح���ث امل���ت���ق���دم ومت 

تخ�سي�س حمرك بحث اآخر متعلق 
باخلدمات. 

تعزيز م�سرية التحول الرقمي
الد�ستي  ع��ل��ي  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  واأك����د 
ل��ق��ط��اع اخلدمات  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل 
على  حري�سة  ال����وزارة  اأن  امل�����س��ان��دة 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  م�����س��رية  ت��ع��زي��ز 
وابتكار  الذكية  التقنيات  وتوظيف 
لتعزيز  ا�ستباقية  وح��ل��ول  م�����س��ارات 
خطتها  اإط��ار  يف  ال�سحية،  الرعاية 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، م���ن خ����الل دمج 
اأحدث التقنيات يف اخلدمات ومنها 

والبيانات  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
ال�سحابية،  واحل��و���س��ب��ة  ال�����س��خ��م��ة 
وذلك يف اإطار حت�سني جودة احلياة 
توجيهات  وف��ق  للمجتمع  الرقمية 

القيادة احلكيمة لريادة امل�ستقبل.
املوقع  اأن  اإىل  الد�ستي  �سعادة  واأ�سار 
اجلديد من�سة رقمية حديثة تتميز 
وموا�سفات  م��ب��ت��ك��رة  ب��ت�����س��ام��ي��م 
الثورة  م�ستجدات  تواكب  تناف�سية 
�سهولة  ي�����س��م��ن  مب����ا  ال���رق���م���ي���ة، 
تطلعات  لتلبية  البحث  وان�سيابية 
جتربة  املوقع  يوفر  كما  املتعاملني، 
وافية  معلومات  خالل  من  متميزة 

الهوية  ب��ت��ع��زي��ز  ت�سهم  وم��وث��وق��ة، 
اإطار  يف  وذل��ك  واملوؤ�س�سية.   املرئية 
التميز  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����������وزارة  ���س��ع��ي 
الأداء  يف  وال�����ري�����ادة  اخل����دم����ات  يف 

والتحول الرقمي.

توظيف الذكاء ال�سطناعي
اإدارة  م��دي��ر  خ���وري  �سمري  واأو���س��ح 
ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات اأن�����ه مت اإط����الق 
الآلية،  والدرد�سة  للرد  نظام جديد 
يف املوقع الإل��ك��رتوين ل��ل��وزارة، من 
"املُوظف  "مرمي  �سخ�سية  خ���الل 
الف�����رتا������س�����ي ب����اع����ت����م����اد ال����ذك����اء 

ال�����س����ط����ن����اع����ي ل����ت����ق����دمي ال����دع����م 
واإجابة  للمتعاملني  ال���س��ت�����س��اري 
وم�ساعدتهم  ا�ستف�ساراتهم  ك��اف��ة 

اأو  اخل�����دم�����ات  ع���ل���ى  احل�������س���ول  يف 
بالإ�سافة  ال�سفحات،  اإىل  الو�سول 
للمركز  راب���ط  ت��وف��ري  ذل���ك مت  اإىل 

الرتحيبية  ال��ق��ائ��م��ة  يف  الإع���الم���ي 
كاأحد خيارات الدرد�سة الأوىل عرب 

ال� "Chatbot" اجلديد.

•• دبي-الفجر:

ت�سارك موا�سالت الإمارات يف الدورة 
جلوبال  "جيتك�س  معر�س  م��ن   42
دبي  م���رك���ز  يف  امل��ن��ع��ق��د   "2022
ولغاية   10 م��ن��ذ  ال��ع��امل��ي،  ال��ت��ج��اري 
خالل  م���ن  اجل�������اري،  اأك���ت���وب���ر   14
والأنظمة  احل��ل��ول  اأب����رز  ا���س��ت��ع��را���س 
الرقمية الذكية التي مت تبنيها �سمن 
املقدمة  وخدماتها  اأعمالها  منظومة 

للمتعاملني.
الرئي�س  ت����وك����ل،  ف����ري����ال  واأع�����رب�����ت 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ب�����الإن�����اب�����ة مل����وا�����س����الت 
مب�ساركة  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  الإم��������ارات؛ 
التقنية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  يف  ال�����س��رك��ة 
العاملية، موؤكدًة حر�سها على احل�سور 
�سنوياً يف هذا املعر�س الذي ي�ستقطب 
التكنولوجيا  قطاع  يف  املوؤثرين  اأب��رز 

مثيل  ل  ملتقًى  وي�سكل  العامل،  حول 
له على امل�ستوى الإقليمي مبا يتيحه 
م���ن ف���ر����س ل��ع��ق��د ل���ق���اءات م���ع ق���ادة 
تنظوي  وم��ا  وع��امل��ي��اً،  حملياً  التقنية 
اأحدث  على  التعرف  فر�س  من  عليه 
م��ا ح��رر يف ه��ذا امل��ج��ال احل��ي��وي، كما 
اأف�سل  لتبادل  مثالية  م�ساحة  ميثل 
امل������ع������ارف واخل�����������ربات م�����ع اجل���ه���ات 
القطاعني  يف  وال�����س��رك��ات  احلكومية 
للجميع  ويتيح  واخل��ا���س،  احلكومي 
التقنية  اجت��اه��ات  ا�ست�سراف  فر�سة 

ومواكبتها يف �ستى املجالت.
م�����وا������س�����الت  اأن  ت������وك������ل  واأك���������������دت 
الإم��������ارات ق��ط��ع��ت ����س���وط���اً ك���ب���رياً يف 
جم���ال ال��ت��ح��ول ال���ذك���ي ع��ل��ى �سعيد 
واأنها  املختلفة،  وخدماتها  اأنظمتها 
م���ا زال����ت ت��ت��ط��ل��ع ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د يف 
امل���ج���ال واغ��ت��ن��ام ك��اف��ة الفر�س  ه���ذا 

واأعمالها  بخدماتها  لالرتقاء  املتاحة 
على  والإداري����ة  الت�سغيلية  واأنظمتها 
�سوء التقنيات املت�سارعة التي حت�سل 
يف �سناعة النقل على ال�سعيد العاملي، 
وذل������ك ل��ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا ودع����م 
ع��الم��ت��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة واحل���ف���اظ على 

املحلية  ومكا�سبها  الريادية  مواقعها 
والإقليمية.

ما�سية  ال�����س��رك��ة  اأن  ت��وك��ل  واأ���س��اف��ت 
ال�سرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  ن��ح��و  ق��دم��اً 
واأنها  ال��ذك��ي،  وال��ت��ح��ول  الرقمنة  يف 
الن�سخة  يف  مب�ساركتها  اليوم  فخورة 
"جيتك�س  م���ع���ر����س  م�����ن  احل����ال����ي����ة 
من�سة  تتيح  حيث   ،"2022 جلوبال 
م��وا���س��الت الإم�����ارات ل��ل��زوار فر�سة 
ال���ت���ع���رف ع���ل���ى جم���م���وع���ة م����ن اأب�����رز 
حلولها الرقمية وتطبيقاتها الذكية.

احلالية؛  امل�����س��ارك��ة  تفا�سيل  وح���ول 
من  اأرب���ع���ة  ت�ستعر�س  ال�����س��رك��ة  ف����اإن 
جرى  التي  الذكية  الرقمية  الأنظمة 
ت��ب��ن��ي��ه��ا وت���ط���وي���ره���ا م�����وؤخ�����راً، وهي 
 ،"  Maaman "ماأمن  م��ن�����س��ة 
التي توفر حلوًل متنوعة مبا يف ذلك 
ملراقبة  الت�سغيلية  املعلومات  لوحات 

مدر�سة،  ل���ك���ل  ال���ي���وم���ي���ة  ال����رح����الت 
ح�سور  لت�سجيل  امل�سرفات  وتطبيق 
الطالب والإبالغ عن اأي حالة طارئة 
اأثناء الرحالت، بالإ�سافة اإىل تطبيق 
باإخطار  ي�سمح  ال���ذي  الأم����ور  اأول��ي��اء 
اأبنائهم  ح�سور  ب�ساأن  الأم���ور  اأول��ي��اء 
اأث���ن���اء الرحالت  ال��ط��ل��ب��ة وم��واق��ع��ه��م 
ال��ي��وم��ي��ة م��ع خ���ي���ارات ال��ت��وا���س��ل مع 
القائمات  وال�سالمة  النقل  م�سرفات 
ال�سركة  وت��ع��ر���س  ال����رح����الت.  ع��ل��ى 
 Route اأي�ساً خدمة "امل�سار الأمثل
حل  وه���ي   "  Optimization
الطلبة  ن��ق��ل  ط���رق  لتخطيط  ت��ق��ن��ي 
وحت�سينها با�ستمرار، وذلك با�ستخدام 
خوارزميات خا�سة تعتمد على املوارد 
وكذلك  ال��ط��ل��ب��ة،  وم����واق����ع  امل���ت���اح���ة 
 ،"OneET ت���ي  اإي  "ون  ت��ط��ب��ي��ق 
العمل على  وهو تطبيق وا�سع يجري 

م�ستقباًل  لي�سمل  با�ستمرار  تطويره 
خمتلف خدمات ال�سركة، وميثل حالياً 
الأم��ور لطلب خدمات  بوابة لأول��ي��اء 
النقل م��ن م��وا���س��الت الإم����ارات لكل 
طالب على حدة، �سواء كان يدر�س يف 
املدار�س احلكومية اأو اخلا�سة اأو حتى 
اجلامعات، كما تعر�س ال�سركة من�سة 
 Car Sharing املركبة  "م�ساركة 
وتطبيق  من�سة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���ي   ،"

ال�سركة  ت��ق��دم��ه  امل���ح���م���ول  ل��ل��ه��ات��ف 
ال�سركات  من  الراغبني  للمتعاملني 
احلكومي  القطاعني  يف  وامل��وؤ���س�����س��ات 
خدمة  اإدارة  ي��ت��ي��ح  ح��ي��ث  واخل���ا����س، 
ت�سارك املركبات والأ�ساطيل املخ�س�سة 
ل��ن��ق��ل امل��وظ��ف��ني ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا تلك 
ال�سركات واملوؤ�س�سات ملوظفيها، وذلك 
بحجز  للموظفني  ال�سماح  من خالل 
ومراقبة  تتبع  م��ع  وفتحها  امل��رك��ب��ات 

موقع املركبة وبيان توافرها.
اأن امل�ساركة احلالية لل�سركة يف  يذكر 
من  ع��دٍد  عقد  �ست�سهد   42 جيتك�س 
التن�سيقية  والج��ت��م��اع��ات  ال��ل��ق��اءات 
والط�����الع�����ي�����ة م�����ع وف��������ود ����س���رك���ات 
وم��وؤ���س�����س��ات ح��ك��وم��ي��ة وخ��ا���س��ة من 
املعر�س،  يف  وامل�����س��ارك��ني  امل��ت��واج��دي��ن 
كما �سيتم يف اإطار امل�ساركة توقيع عدد 

من مذكرات التفاهم ذات ال�سلة.

�سمن م�ساركتها يف اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2022

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع توظف اأحدث التقنيات الرقمية يف موقعها الإلكرتوين املحّدث

ت�سهم يف تعزيز موقعها الريادي على خارطة التحول الرقمي

 42 جيتك�س  يف  الإمارات  موا�صلت  ت�صتعر�صها  ذكية  رقمية  اأنظمة   4

�سمن م�ساركاتها الرقمية يف جيتك�س2022

 املعا�صات: لوحة املعلومات التفاعلية اإحدى خمرجات 
م�صروع اإن�صاء ال�صجلت الذهبية لبيانات املتعاملني

مكتب الذكاء ال�صطناعي يكرم املتميزين يف �صباق لهجة �صمن جيتك�س 2022 

حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل �صفري كو�صوفو
•• راأ�س اخليمة -وام:

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
راأ�س اخليمة، يف ق�سر �سموه مبدينة �سقر بن حممد اأم�س، �سعادة جابر حميتي، �سفري 

جمهورية كو�سوفو لدى الدولة، الذي قدم لل�سالم على �سموه.
ورحب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة، ب�سعادة ال�سفري، وتبادل معه الأحاديث حول 
�سموه  واأ���س��اد  ال�سعد..  خمتلف  على  ال�سديقني  البلدين  بني  التعاون  عالقات  تعزيز 
�ساأنها  من  والتي  كو�سوفو،  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  تربط  التي  ال�سداقة  بعالقات 

حتقيق املزيد من التقدم والرخاء لل�سعبني.
من جانبه عرب �سعادة جابر حميتي، عن بالغ �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س 

اخليمة على كرم ال�سيافة وح�سن ال�ستقبال.

•• دبي-وام:

وقعت الحتاد للماء والكهرباء - على هام�س َمْعِر�س 
�سركة  مع  تفاهم  مذكرة   -  2022 غلوبال  جيتك�س 
اأوراكل و مبوجبها �سيتم النتقال اإىل نظام احلو�سبة 
جهودها  اإط���ار  يف  ذل��ك  و  ك���الود،  اأوراك����ل  ال�سحابية 

لتطوير اخِلْدَمات الرقمية و حتقيق ا�ستدامتها.
الحتاد  اأن  ال��ع��ام،  امل��دي��ر  �سالح  واأك���د حممد حممد 
تغريات  الراهنة  املرحلة  يف  ت�سهد  الكهرباء  و  للماء 
الرقمي،  التحول  جم��ال  يف  نوعية  ق��ف��زات  و  ج��ذري��ة 

هذا  يف  ال��واع��دة  احلكومية  التوجهات  �سمن  ذل��ك  و 
التغريات..  تلك  اإط��ار  املذكرة يف  تاأتي هذه  و  املجال، 
مو�سحا اأن الهدف هو ت�سريع وترية التحول الرقمي 
و�سمان  خالله  من  املقدمة  اخِلْدَمات  م�ستوى  ورفع 

ا�ستدامتها.
النتقال  �سيتم  التفاهم  اإن��ه من خالل مذكرة  قال  و 
اإىل نظام احلو�سبة ال�سحابية “ اأوراكل كالود” الأمر 
الذي �سي�ساعد يف تطوير الأداء الرقمي و رفع كفاءته، 
ال��رائ��دة يف  اأوراك���ل  بال�سراكة مع  اع��ت��زازه  معربا عن 

اأنظمة تقنية املعلومات و اإدارة قواعد البيانات.

الحتادية للكهرباء و املاء تنتقل اإىل منوذج اأوراكل كلود

اإ�صعاف دبي و نداء تتعاونان لتاأمني �صبكات الت�صال وتبادل اخلربات
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العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
لت�سليح  :رابرت  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الدراجات النارية
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1128043 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة خديجه عي�سى احمد جمعه البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف ها�سم احمد عبداهلل احلامد

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
للنقليات  :رفتار  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واملقاولت العامة
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:3721891 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة نوره حممد �سعيد حممد الرا�سدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبداهلل م�ساعد ح�سن علي املن�سوري

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون 

اأونون لل�سيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4140056 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سقر 

الزرق �سركة تاأمني
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3840113 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جربريا 

�سويت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3658895 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اأدا حياء 

اتري�س للخياطة الن�سائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3782907 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اأر�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفريوز لعمال ال�سباغ
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2410616 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :كينغ توت للمقاولت العامه

رخ�سة رقم:CN 2171083 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كرمي بطر�س حنا فرح %100

تعديل مدير / اإ�سافة كرمي بطر�س حنا فرح
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمدان قران ثامر حممد املن�سورى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ كينغ توت للمقاولت العامه
KING TOOT GENERAL CONTRACTING

اإىل/كينغ توت للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
KING TOOT GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ماجيك كراون لل�سيانة العامة

رخ�سة رقم:CN 2074866 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نادمي ح�سني �سابري ح�سني %100

تعديل مدير / اإ�سافة نادمي ح�سني �سابري ح�سني
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل ربيعه على احلو�سنى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ماجيك كراون لل�سيانة العامة
MAGIC CROWN GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ ماجيك كراون لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
MAGIC CROWN GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :خمبز يافور �سعيد

رخ�سة رقم:CN 2967654 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمدان على حممد على احلمادى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف يافور �سعيد عبدالرحمن رم�سان الهاملى

تعديل اإ�سم جتاري من/ خمبز يافور �سعيد
YAFOUR SAEED BAKERY

اإىل/ خمبز اون تامي ليوا
  ONTIME LIWA BAKERY 

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:فيجن ما�سرت للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:  تاجر اأبوظبي

CN 3020717 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مريال  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/6  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - الدارية 
على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2205041400 -  تاريخ التعديل:2022/10/12
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:ا�ستانا للتجارة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
لدارة  مول  مبنى   90 مكتب   22 ق   39 م  احلو�س  ال�سركة:امل�سفح  عنوان 

العقارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN 2782296 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مريال  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/28  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - الدارية 
على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2205040153 -  تاريخ التعديل:2022/10/12
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:الدلة امللكية خلدمات الفراح ذ.م.م
�سعيد  مطر  حباب  مدينة   - زايد  بن  هزاع  �سارع   - ال�سركة:ابوظبي  عنوان 

الكتبي
CN 1049299 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مريال  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/28  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - الدارية 
على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2205040155 -  تاريخ التعديل:2022/10/12
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:نور ال�سام لبيع الدواجن الطازجة ذ.م.م
عنوان ال�سركة: هيلي ندود جهام 13 الثالث ع�سر مبنى ال�سيد خالد م�سفر 

عبدالرحمن هادي واخرين
CN 3762909 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - واملراجعة  للتدقيق  ال�سادة/املنارة  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/10 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205041882
تاريخ التعديل:2022/10/12

املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سمارت فيجن للو�ساطة التجارية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN 4118873 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات - كم�سفي قانوين لل�سركة 
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/11 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205042084
تاريخ التعديل:2022/10/11

املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

�سركة   - التكنولوجية  لالنظمة  كمبو�س  ديجتال  ات�س  تي  التجاري:اي  ال�سم 
ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

عنوان ال�سركة:امل�سفح م 0.9 مبنى ال�سيخ �سيف حممد خليفه واخرين
CN 2393468 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

2 - تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات - كم�سفي قانوين لل�سركة 
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/11 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250024106
تاريخ التعديل:2022/10/11

املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
العامه  املواد  ونقل  للمقاولت  اخلري  :نبع  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

بال�ساحنات  رخ�سة رقم:CN 2179765 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جنيب اهلل �سيد خليل اهلل %100

تعديل مدير / اإ�سافة جنيب اهلل �سيد خليل اهلل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم را�سد حامد �سعيد ال�ساعدى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ نبع اخلري للمقاولت ونقل املواد العامه بال�ساحنات
 NABAA AL KHAIR GENERAL AND TRANSPORT OF MATERIALS ASSEMBLY TRUCK  

اإىل/ نبع اخلري للمقاولت ونقل املواد العامه بال�ساحنات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
NABAA AL KHAIR GENERAL AND TRANSPORT OF MATERIALS ASSEMBLY  TRUCK   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :هيت �سيلد للمواد العازلة- �سركة ال�سخ�س 

الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:CN 2998318 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عو�س حممد انور املقداد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سني على ح�سني احلربجى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل اإ�سم جتاري من/ هيت �سيلد للمواد العازلة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
HEAT SHIELD INSULATION MATERIALS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ فاندين هوم خدمات ادارة املن�ساأت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
VANDENHOME FACILITIES MANAGEMENT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات ادارة املن�ساأت  8211010
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ا�ست�سارات املوارد الب�سرية  7020008

 تعديل ن�ساط / حذف تركيب املواد العازلة يف الأبنية واملن�ساآت  4390002
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سركة ثمار العقارية - ذ م م

رخ�سة رقم:CN 1085936 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة �سديق بن احمد الربكاوى

Burooj Properties تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة بروج العقارية
BUROOJ PROPERTIES - LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بروج العقارية ذ م م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن ح�سني مظفر
تعديل راأ�س املال / من 150000 اإىل 500000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة ثمار العقارية - ذ م م

THIMAR PROPERT'ES - COMPANY - LLC
اإىل/ ثمار العقارية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

THIMAR PROPERT'ES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :عقال الظبي للملبو�سات اخلليجية

رخ�سة رقم:CN 3706230 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �ساهد ال�سالم نور احمد %100

تعديل مدير / اإ�سافة حممد �ساهد ال�سالم نور احمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد احمد حممد ماجد املهريى

تعديل راأ�س املال / من 40000 اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ عقال الظبي للملبو�سات اخلليجية
IQAL AL DHABI FOR GULF GARMENTS

اإىل/ عقال الظبي للملبو�سات اخلليجية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
IQAL AL DHABI FOR GULF GARMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(
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حذرت وزارة اخلارجية امل�سرية املواطنني امل�سريني من ال�سفر اإىل 
اأوكرانيا يف �سوء التطورات ال�سيا�سية والأمنية املت�سارعة، وطالبت 

رعاياها هناك بال�ستعداد للعودة.
وجاء يف بيان للخارجية امل�سرية اأنه “يف �سوء متابعة وزارة اخلارجية 
للتطورات ال�سيا�سية والأمنية املت�سارعة واملتالحقة ات�ساًل بالأزمة 
الأوكرانية - الرو�سية، ويف اإطار احلر�س على �سمان اأمن و�سالمة 
املواطنني امل�سريني املُقيمني يف اأوكرانيا، فقد �سدرت توجيهات وزير 
اأوكرانيا ب�سرورة  اإىل �سفارة جمهورية م�سر العربية يف  اخلارجية 
التوا�سل مع جميع اأبناء اجلالية امل�سرية، وحثهم على اتخاذ اأق�سى 
درجات احلذر واحليطة، والإق��الل من التحركات غري ال�سرورية، 

وعدم التواجد يف مناطق اخلطر اأو بالقرب منها«.
امل�سرية  اجل��ال��ي��ة  ب��اأب��ن��اء  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  “وُتهيب  ال��ب��ي��ان  وت��اب��ع 
بدولة اأوكرانيا بتوّخي اأق�سى درجات احليطة واحلذر، واتخاذ كافة 
لتدهور  باً  حت�سُّ ال�سرورية  الحتياجات  وتوفري  الالزمة  التدابري 
اأر�س  اإىل  للعودة  بال�ستعداد  اجلالية  اأب��ن��اء  تو�سي  كما  الأو���س��اع، 

الوطن حفاظاً على �سالمتهم واأمنهم«.

تت�سكل زحمة عند  اأوكرانيا،  ت�سارع حركة ت�سدير احلبوب من  مع 
اأبواب البو�سفور حيث ت�سطّف �سفن ال�سحن اإىل ما ل نهاية قبالة 
�سواحل ا�سطنبول. كانت 150 �سفينة �سحن بع�سها فارغة وبع�سها 
حمّملة تنتظر الثالثاء عند مدخل امل�سيق وخمرجه قبل اخل�سوع 
احتمال  م��ع  ب��الإب��ح��ار،  لها  ت�سمح  التي  الدقيقة  التفتي�س  لعملية 
التفاق  واأت��اح  اأحيانا.  يوما   12 ح��واىل  اإىل  النتظار  و�سول مهلة 
املوقع مع كييف ومو�سكو يف 19 متوز يوليو برعاية الأمم املتحدة 
�سفينة   630 اأكرث من  عبور  الأوكرانية،  لت�سدير احلبوب  وتركيا 
اأغ�سط�س.  اآب  التنفيذ يف الأول من  يف الجتاهني منذ دخوله حيز 
6،9 ماليني طن من احلبوب  اأكرث من  اإجمالية توجهت  وب�سورة 
بيانات  اإفريقيا، وفق  اإىل  اأقل  وبن�سبة  الأو�سط  وال�سرق  اأوروب��ا  اإىل 
مركز التن�سيق امل�سرتك يف ا�سطنبول الذي يجيز الرحالت ويدقق 
فيها. وي�سكل القمح والذرة اجلزء الأ�سا�سي من ال�سادرات الرامية 
اإىل تخفيف ال�سغط يف الأ�سواق العاملية وال�ستجابة للمخاوف من 
ال�سحن  �سفينة  طاقم  على  الرت��ي��اح  ويخيم  غذائية.  اأزم��ة  ح�سول 
حني  باربادو�س،  علم  ترفع  التي  والبي�ساء  ال�سوداء  فيند”  “نورد 
اأحد  م���روان  وي��ق��ول  متنها.  على  لل�سعود  املحققني  ف��ري��ق  يتهّياأ 
 11 “منذ  ينتظرون  اإنهم  بر�س  فران�س  لوكالة  ال�سوريني  البحارة 
م��ن �سعوبة  ي��زي��د  م��ا  اأن  ويو�سح  ج���دا«.  ه��ذه مهلة طويلة  ي��وم��ا، 
ال�سفينة  موقع  تبديل  يجب  �سعبة،  الر�سو  “منطقة  اأن  النتظار 

با�ستمرار واإعادة اإطالق املحركات” مت�سائال “ملاذا ننتظر هكذا؟«.
 

خ�سم  ملواجهة  الأوروبيون  ي�ستعد  اأوكرانيا،  يف  احلرب  ا�ستمرار  مع 
ل ميكن ال�سيطرة عليه ول التكهن بعواقبه، هو ال�ستاء الذي يهدد 
ويرى  ال��ك��ه��رب��ائ��ي.  ال��ت��ي��ار  يف  وب��ان��ق��ط��اع  للطاقة  بتقنني  بالت�سبب 
بع�س املحللني اأنه يف حال كان ف�سل ال�ستاء باردا وطويال، ف�سيكون 
الرو�سي فالدميري بوتني، بعدما خف�ست  الرئي�س  بالتاأكيد ل�سالح 
الغربي  الدعم  على  ردا  لأوروب���ا  الغاز  اإم���دادات  كبري  ب�سكل  مو�سكو 
ال�سنوات  يف  الغربية  اأوروب���ا  وعرفت  الرو�سي.  الغزو  بوجه  لكييف 
ويف   ،2011-2010 يف  �سيما  ول  قا�سية،  �ستاء  ف�سول  الأخ���رية 
اأدت اىل  2018 حني �سربتها موجة برد قار�س م�سدرها �سيبرييا 
م�سرع الع�سرات واأثارت بلبلة �سديدة يف حركة النقل. ويف حال تكرر 
ذلك مقرتنا برتاجع اإمدادات الغاز الرو�سي التي كانت متثل ح�سة 
كبرية من واردات الطاقة يف بع�س الدول الأوروبية، فقد ت�سهد القارة 
�سعوبات كربى من املحتمل اأن تنعك�س على ت�سميم الحتاد الأوروبي 
على دعم اأوكرانيا. واأو�سح اإليوت كوهن، موؤرخ احلرب وخبري الأمن 
يف مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدولية يف جامعة جونز هوبكنز 
واحدة،  طلقة  ذو  �سالح  “الطاقة  بر�س  فران�س  لوكالة  الأمريكية، 
واأُطلقت للتو«. و�سعيا اىل ا�ستباق الأمور، دعت العديد من احلكومات 
الأ�سر وال�سركات اإىل خف�س درجة حرارة التدفئة وادخار الطاقة، يف 
اإطار خطة اأوروبية تهدف اإىل خف�س ا�ستهالك الغاز هذا ال�ستاء مبا 

ل يقل عن %15 عن معدل ال�سنوات اخلم�س املا�سية.

عوا�صم

القاهرة

اأنقرة

باري�ص

عقوبات اأمريكية جديدة على طالبان 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأّنها فر�ست عقوبات جديدة على  الثالثاء  الأول  اأم�س  املّتحدة   الوليات  اأعلنت 
حركة طالبان ب�سبب انتهاك احلركة الإ�سالمية املتطرفة حقوق الن�ساء والفتيات 
للفتاة،  العاملي  لليوم  العا�سرة  الذكرى  اأ�سدره مبنا�سبة  بيان  اأفغان�ستان. ويف  يف 
قال وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن “اأعلن اليوم عن فر�س قيود على 
الأفراد  م��ن  وغ��ريه��م  وال�سابقني  احلاليني  طالبان  لأع�ساء  ت��اأ���س��ريات...  منح 
ممار�سة  عرب  اأفغان�ستان  يف  والفتيات  الن�ساء  قمع  يف  املتواطئني  اأو  امل�سوؤولني 

�سيا�سات تقييدية والعنف«.
واأ�ساف اأّن اأفغان�ستان هي “منذ �سنة، الدولة الوحيدة يف العامل التي مُتنع فيها 
الفتيات ب�سورة منهجية من ارتياد املدر�سة بعد ال�سف ال�ساد�س، من دون اأن يلوح 

يف الأفق اأي موعد” لعودة طالبان عن هذا القرار.
يف  ال�سلطة  طالبان  وا�ستعادة  اأفغان�ستان  من  املّتحدة  ال��ولي��ات  ان�سحاب  ومنذ 
كابول يف 15 اآب-اأغ�سط�س 2021، منعت احلركة الإ�سالمية املت�سّددة تلميذات 
باملقابل،  مدار�سهن.  اإىل  ال��ع��ودة  من  البالد  يف  والثانوية  التكميلية  املرحلتني 
�سروط  وف��ق  لكن  درا�ستهن،  با�ستكمال  اجلامعيات  للطالبات  احلركة  �سمحت 
بيانه  ويف  اأفغان�ستان.  يف  للغاية  ح�ّسا�سة  ق�سية  الفتيات  تعليم  وُيعترب  �سارمة. 
قال بلينكن “ندعو احلكومات الأخرى لالن�سمام اإلينا يف اتخاذ اإجراءات مماثلة 
التي  الأفغانية  اأّن احلكومة  ر�سالة جماعية مفادها  التاأكيد على  وال�ستمرار يف 
حقوق  وت��ع��ّزز  وحتمي  �سعبها  ك��ّل  متّثل  التي  تلك  ه��ي  �سرعية  اعتبارها  ميكن 
بقوة،  الأفغاين  ال�سعب  املتحدة تدعم  “الوليات  اأّن  واأ�ساف  لكل فرد«.  الإن�سان 
واحلريات  الإن�سان  حقوق  وتعزيز  حلماية  و�سعها  يف  ما  كّل  بذل  ملتزمة  وتظل 

الأ�سا�سية جلميع الأفغان، مبن فيهم الن�ساء والفتيات«.

بعد ال�صربات الرو�صية.. �صيا�صة »اخليط الرفيع« للغرب على املحك

 اإ�صراب يف القد�س احتجاجا على عملية ع�صكرية اإ�صرائيلية 

بول�صونارو ي�صكك جمددا يف النظام النتخابي بالربازيل 
التي  تلك  �ستكون  “النتيجة  اإن  ال��ب��الد  بجنوب  �سول  دو 
ناأمل فيها جميًعا، لأن اجلانب الآخر “الي�سار” ل ينجح 

يف جمع اأحد. نحن ن�سك يف ذلك«.
املتطرف  اليميني  ال��رئ��ي�����س  ح�سل  الأوىل،  ال����دورة  ويف 
يف  وح��ل  الأ���س��وات  من  باملئة   43،2 على  وليته  املنتهية 
من  باملئة   48،4 ح�سد  ال���ذي  ل��ول  بعد  الثانية  امل��رت��ب��ة 
الأ�سوات واملر�سح الأوفر حًظا للفوز يف الدورة الثانية من 

النتخابات الرئا�سية.
اأن  “لول”  ال��رج��ل  لهذا  ميكن  “كيف  بول�سونارو  وق��ال 
اإذا مل يكن  الأ���س��وات  الكبري من  العدد  يح�سل على هذا 

النا�س اإىل جانبه«.

وخالل احلملة النتخابية، اأ�سار الزعيم اليميني املتطرف 
عرب  “تزوير”  ح���دوث  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  دل��ي��ل  ودون  م����رارا 
ب��ع��دم العرتاف  م��ه��دًدا  الإل��ك��رتون��ي��ة  الق���رتاع  �سناديق 
يف  اعتدال  اأكرث  بات  لكنه  النتخابات.  خ�سر  اإذا  بالنتائج 
الأول- الثاين من ت�سرين  ال��دورة الأوىل يف  خطابه قبل 

اأكتوبر.
وقامت منظمات دولية وخرباء مبراقبة هذه النتخابات 

التي جدد خاللها جمل�سا ال�سيوخ والنواب.
بعثة  اإن  ال��ربازي��ل  يف  العليا  النتخابية  املحكمة  وق��ال��ت 
ب�سكل  “مت  الت�سويت  اأن  اأك��دت  الأمريكية  ال��دول  ملنظمة 

طبيعي ونظامي«.

•• بيلوتا�س-اأ ف ب

�سكك جايري بول�سونارو جمددا ب�سرعية النظام النتخابي 
يف الربازيل قبل الدورة الثانية من القرتاع الرئا�سي التي 
�ستجرى يف 30 ت�سرين الأول-اأكتوبر و�سيتناف�س فيها مع 
�سيلفا  دا  ل��ول  اإينا�سيو  لوي�س  ال�سابق  الي�ساري  الرئي�س 

الذي فاز يف الدورة الأوىل.
الناخبني  من  وليته  املنتهية  الربازيلي  الرئي�س  وطلب 
ي�سوتون  التي  النتخابية  ال��دائ��رة  منطقة”  يف  “البقاء 
يف  بول�سونارو  وق��ال  النتيجة«.  ح�سم  يتم  اأن  “اإىل  فيها 
جتمع حا�سد اأمام موؤيديه يف بيلوتا�س بولية ريو غراندي 

•• عوا�صم-وكاالت:

دفعت ال�سربات ال�ساروخية الرو�سية 
منذ  اأوك��ران��ي��ة  مدنا  ا�ستهدفت  التي 
�سباح الثنني، اإىل ت�ساعد القلق من 
والغرب  مو�سكو  بني  ال�سراع  تفاقم 
ع��ل��ى الأرا�����س����ي الأوك���ران���ي���ة، و�سط 
الغربي  ال���رد  طبيعة  ع��ن  ت�����س��اوؤلت 

حيال ذلك يف الفرتة املقبلة.
الأوكرانية  امل����دن  رو���س��ي��ا  واأم���ط���رت 
اأو�سع الهجمات اجلوية  ب��سواريخ يف 
نطاقا منذ بداية احلرب يف فرباير، 
وانقطاع  قتلى  �سقوط  اإىل  اأدى  م��ا 
مناطق  ع����ن  وال���ت���دف���ئ���ة  ال���ك���ه���رب���اء 

وا�سعة.
اجتماع  ب��ع��د  ال���رو����س���ي  ال�����رد  وج�����اء 
بوتني  ف��الدمي��ري  الرو�سي  للرئي�س 
اأوكرانيا  اإن  فيه  قال  م�سوؤولني،  مع 
نفذت “اأعمال اإرهابية” �سد رو�سيا 
ب��سبه  يربطها  ج�����س��را  ف��ّج��رت  ح��ني 
جزيرة القرم، متعهدا بالرد القا�سي 

عليها اإذا توا�سلت الهجمات.

ا�سرتاتيجية الغرب
الرو�سية  ال�����س��رب��ات  الأوروب����ي����ة  امل��ف��و���س��ي��ة  اع���ت���ربت 
غري  ب�سكل  اأوك��ران��ي��ا  يف  للحرب  اإ�سافيا”  “ت�سعيدا 

مقبول على الإطالق.
�����س����وؤون الحت������اد الأوروب��������ي مبجموعة  وق�����ال م���دي���ر 
الأزم��ات الدولية، جوزيبي فاما، يف ت�سريحات خا�سة 
من  ال���رغ���م  ع��ل��ى  اإن����ه  عربية”،  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع 
فاإن  كييف،  يف  ال�ساروخية  لل�سربات  امل��روع��ة  ال�سور 

ال�سرتاتيجية الغربية لن تتغري عما كانت عليه.

•• القد�س- اأ ف ب

ت�سهد القد�س ال�سرقية اإ�سرابا احتجاجا على فر�س 
�سعفاط  خميم  على  اإغ��الق��ا  الإ�سرائيلية  ال�سلطات 
على  للقب�س  وا�سعة  عملية  وموا�سلتها  لالجئني، 

مهاجم جندية اإ�سرائيلية قتلت قرب املخيم.
القدمية  ال���ب���ل���دة  يف  ال���ت���ج���اري���ة  امل���ح���ال  ت��ف��ت��ح  ومل 

والأ����س���واق خ��ارج��ه��ا اأب��واب��ه��ا، فيما 
�سوارع  فل�سطينيون  ���س��ب��ان  اأغ��ل��ق 
باملكعبات  امل�������ج�������اورة  ال�����ب�����ل�����دات 

الإ�سمنتية وحاويات النفايات.
بعدما  ع���ام���ا(   50( ن����وال  وق���ال���ت 
ا����س���رتت اخل��ب��ز م���ن ف���رن يف �سوق 
امل�سرارة القريب من باب العامود، 
اإن الإ�سراب جاء ت�سامنا مع خميم 

�سعفاط املحا�سر منذ خم�سة اأيام.
واأ�سارت ال�سيدة اإىل اأن ابنتها تعي�س 
هناك مع عائلتها، م�سيفة “عندما 
الو�سع  اإن  ق��ال��ت  م��ع��ه��ا،  حت��دث��ت 

�سيء«.
اأم�س، بينما كنت  “اأول من  وتابعت 
اأحت���دث معها )ع��رب ال��ه��ات��ف( كنت 
ن���ار وقنابل  اإط�����الق  اأ���س��م��ع ���س��وت 
الذهاب  “اأردت  واأ����س���اف���ت  غاز”. 
ال���ي���ه���ا م����ن اأج������ل اإع���ط���ائ���ه���ا م����واد 
ل  يدخل  من  قالت  لكنها  متوينية 

يخرج«.
ال�سبت  اإ�سرائيلية  جندية  وقتلت 
يف�سل  ح��اج��زا  ا�ستهدف  ه��ج��وم  يف 
خم����ي����م �����س����ع����ف����اط ع������ن ال����ق����د�����س 

ب�”اأنظمة  الكربى،  ال�سناعية  ال�سبع  ال��دول  جمموعة 
ملواجهة الق�سف الرو�سي، معتربا  دفاع جوي كافية”، 
اأنظمة دف��اع جوي كافية،  ب��الده على  “اإذا ح�سلت  اأن��ه 

�ستتوقف التهديدات الرو�سية«.

تدريب القوات ودعم بال�سالح
وع��ن اإم��ك��ان��ي��ة ت��غ��رّي �سيا�سة ال��غ��رب جت��اه رو���س��ي��ا بعد 
العالقات  املتخ�س�س يف  الأخ��ري، قال اخلبري  الق�سف 
اإن �سيا�سة الغرب وا�سحة جتاه  الدولية، اأمين �سمري، 
اإمداد  مبوا�سلة  عليها،  العمل  يف  و�سي�ستمر  رو���س��ي��ا 
اأوكرانيا بال�سالح لكن يف نف�س الوقت �سيتجنب اإر�سال 

الغربيني  الأوروب��ي واحللفاء  اأن الحت��اد  واأو�سح فاما 
للم�ساءلة  خا�سعة  رو�سيا  جلعل  جهودهم  �سيوا�سلون 
ردا على  املبا�سر  الت�سعيد  �سيتجنبون  لكنهم  والعقاب، 

اخلطوة الرو�سية.
�سروريا  امل�سار  ه��ذا  يف  ال�ستمرار  “�سيكون  واأ���س��اف: 
ملوا�سلة اإ�سعاف مو�سكو ومنع فوزها بتلك احلرب، مع 
جتنب الدخول يف �سراع مبا�سر معها حتى ل تتفاقم 
اإذ �سيتم امل�سي قدما يف ا�سرتاتيجية الدعم  الأو�ساع، 
ل  لكني  لأوكرانيا،  والقت�سادي  والع�سكري  ال�سيا�سي 

اأتوقع تغيريا كبريا نتيجة الهجوم«.
وطالب الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي، قادة 

تعزيزات  وي�سهد  اأ�سبوعا  ي�ستمر  الذي  العر�س  بعيد 
لل�سرطة الإ�سرائيلية يف اأنحاء املدينة.

وق��ت��ل ج��ن��دي اإ���س��رائ��ي��ل��ي اآخ���ر ال��ث��الث��اء ق��رب جتّمع 
�سفي �سمرون غرب مدينة نابل�س يف ال�سفة الغربية 

املحتلة.
وقال اجلي�س الإ�سرائيلي الأربعاء اإنه اأغلق الطرق يف 

حميط مدينة نابل�س ون�سب احلواجز.

ب��داأت عملية بحث ومطاردة   ، ال�سرقية. وعلى الأث��ر 
وا���س��ع��ة ل��ل��م��ن��ف��ذ ال����ذي ل ي����زال ط��ل��ي��ق��ا ح��ت��ى الآن. 
واأغلقت القوات الإ�سرائيلية مداخل املخيم وتعّطلت 
بني  ا�ستباكات  وان��دل��ع��ت  الطبية،  وامل��راك��ز  امل��دار���س 
حجارة،  واأل��ق��وا  اإط����ارات  اأ�سعلوا  فل�سطينيني  �سّبان 
الأحياء  يف  الإغ���الق  وت��زام��ن  الإ�سرائيلية.  وال��ق��وات 
اليهود  احتفال  ال�سرقية مع  القد�س  الفل�سطينية يف 

لأن  مو�سكو،  اإىل  م��داه  ي�سل  �سالح 
هذا يعني انخراط الغرب والوليات 
مع  ح��رب  يف  مبا�سر  ب�سكل  امل��ت��ح��دة 

رو�سيا.
ملوقع  ت�������س���ري���ح  يف  ���س��م��ري  واأ������س�����ار 
اأن الغرب لن  “�سكاي نيوز عربية”، 
اأكرث  اأ�سلحة ي�سل مداها اإىل  ير�سل 
كييف،  تطالب  كما  كيلومرتا   300
احلايل  بالزخم  يكتفي  �سوف  ولكنه 
واملعدات،  الأ�سلحة  اأن��واع  باإر�سال كل 
وت��دري��ب ال��ق��وات ب��وج��ود خ��ط��ة من 
األف   15 الحت��اد الأوروب���ي لتدريب 

جندي اأوكراين جدد.

الدولية،  ال���ع���الق���ات  خ���ب���ري  واأك�������د 
الوليات  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى  ال��غ��رب  اأن 
رو�سيا  معاقبة  “�سيوا�سلون  املتحدة 
يقدم  ط��رف  لأي  اإ���س��اف��ة  اقت�ساديا، 

الدعم لنظام بوتني«.
العمل  “�سيوا�سل  الغرب  اأن  واأو�سح 
ع��ل��ى زع���زع���ة ال�����س��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة يف 
رو���س��ي��ا، وا���س��ت��غ��الل احل��دي��ث ع��ن اأن 
هناك بني الدائرة ال�سيقة حول الرئي�س بوتني من ل 

يوؤمن بالعملية الع�سكرية الراهنة«.
وا�ستبعد �سمري تفكري الغرب يف توجيه �سربة ا�ستباقية 
ب�”امل�ستحيل حاليا”،  وا�سفا ذلك  الرو�سية،  لالأرا�سي 
القوى  ب��ني  ال�����س��راع  يفجر  اأن  ���س��اأن��ه  “من  ه���ذا  لأن 

الدولية«.
وجمموعة  “الناتو”  الأط��ل�����س��ي  �سمال  حلف  وتعهد 
ال���دع���م لأوك���ران���ي���ا يف مواجهة  ال�����س��ب��ع، مب���زي���د م���ن 
اأي  على  “احلازم واملوحد”  الرو�سية، والرد  ال�سربات 

هجوم متعمد على البنى التحتية لدول احللف.

فتية  اأربعة  اجلمعة  منذ  الإ�سرائيلية  القوات  وقتلت 
يف ال�سفة الغربية، على ما قالت وزارة ال�سحة التي 
اأعلنت الإثنني مقتل طفل )12 عاما( متاأثرا بجروح 
ع�سكرية  عملية  خ���الل  امل��ا���س��ي  ال�سهر  ب��ه��ا  اأ���س��ي��ب 
اإ�سرائيلية يف مدينة جنني. وقتل منذ الربيع املا�سي 
داخل  املدنيني  من  غالبيتهم  ا  �سخ�سً  20 من  اأك��رث 
امل��ح��ت��ل��ة يف هجمات  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  اإ���س��رائ��ي��ل ويف 
من  بع�سهم  فل�سطينيون  ن��ف��ذه��ا 
���س��ك��ان اإ���س��رائ��ي��ل، وق��ت��ل ث��الث��ة من 

املهاجمني خاللها.
وك���ث���ف���ت ال�����ق�����وات الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
عملياتها  ال���ه���ج���م���ات  ع���ل���ى  رًدا 
الغربية  ال�����س��ف��ة  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
امل��ح��ت��ل��ة ح��ي��ث ق��ت��ل وف���ق���ا لأرق�����ام 
منذ  الفل�سطينية  ال�����س��ح��ة  وزارة 
م��ط��ل��ع ال���ع���ام احل������ايل، اأك�����رث من 
ن�سطاء  بينهم  فل�سطينيني   109
ومدنيون وال�سحافية الفل�سطينية 

�سريين اأبو عاقلة.
املتحدة  الأمم  اأرق��ام مكتب  وت�سري 
لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية )اأوت�سا( 
منذ  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ا   84 م��ق��ت��ل  اإىل 
الثاين-يناير  ك���ان���ون  م���ن  الأول 
2022 وحتى 20 اأيلول-�سبتمرب 
الفائت. ويعي�س نحو ن�سف مليون 
م�ستوطنات  يف  ي��ه��ودي  م�ستوطن 
الدويل  املجتمع  معظم  يعتربها 
غري قانونية، ومن بني هوؤلء نحو 
القد�س  يف  ي��ق��ط��ن��ون  األ����ف   200

ال�سرقية املحتلة.

تقارب فرن�صا مع اجلزائر رهن بالتقلبات اجليو�صيا�صية  •• باري�س-اأ ف ب

“�سراكة  لإن�����س��اء  ف��رن�����س��ا  ت��ط��م��ح 
بعد  اجل�����زائ�����ر  م�����ع  متجددة” 
املوؤملة،  ال��ع��الق��ات  م���ن  ع��ام��ا   60
العتبار  يف  ت��اأخ��ذ  اأن  عليها  ل��ك��ن 
التي  اجليو�سيا�سية  ال�سطرابات 
والتوترات  املتو�سط  بغرب  تع�سف 

اجلزائرية املغربية ح�سب خرباء.
الفرن�سية  ال�����وزراء  رئي�سة  ق��ال��ت 
اإليزابيت بورن الثنني اإن البلدين 
متجددة  “�سراكة  نحو  “تقدما” 
زيارة  بعد  وذل���ك  الأمد”  طويلة 

للجزائر ا�ستمرت يومني.
واع���ل���ن���ت دال���ي���ا غ����امن امل��ح��ل��ل��ة يف 
الحتاد  يف  الأم���ن  درا���س��ات  معهد 
الأوروبي، ان “فرن�سا لديها رغبة 
ولي�س  حليف”  اإي���ج���اد  يف  ق��وي��ة 
يف اأكرب دولة يف  “�سريك”  جمرد 
اإفريقيا التي متلك اأكرب جي�س يف 

املغرب العربي.
وقالت لفران�س بر�س “بينما كانت 

ب��ع��الق��ة مم��ي��زة مع  تتمتع  دائ��م��ا 
املنطقة املغاربية نرى اليوم اأوروبا 
العربي  املغرب  يرتاجع نفوذها يف 
تركيا  مثل  اخ���رى  ج��ه��ات  ل�سالح 

وال�سني ...«.
وقال املدير العام ملوؤ�س�سة املتو�سط 
للدرا�سات ال�سرتاتيجية الأمريال 
كنت  “اإذا  اأو���س��ور  با�سكال  ال�سابق 
عبد  )اجل��زائ��ري(  الرئي�س  مكان 
فاإن  اأركانه  رئي�س  اأو  تبون  املجيد 
ول  �سريعة  تقلبات  ي�سهد  ال��ع��امل 
نعرف حقا اإىل اأين يتجه، لكن هذا 

المر يخلق الفو�سى والعنف«.
بالنريان  حم��اط��ون  “نحن  وت��اب��ع 
�ستذهب  اجت����اه  اأي  يف  ن����دري  ول 
نحونا  ���س��ت��دف��ع  ك��ان��ت  اإذا  ال���ري���اح 
مقلق  ف��ه��ذا  ح���ال  اأي  ع��ل��ى  ل.  اأم 
للغاية” م�ست�سهدا بال�سعف املعمم 
الإره����اب  وت��و���س��ع  ال��غ��رب��ي  للنفوذ 

يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��اح��ل ع��ن��د اب����واب 
انه  اأو�سور  با�سكال  وقال  اجلزائر. 
امل�سكلة  “ت�سبح  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  يف 
ثانوية”  ف��رن�����س��ا  م���ع  ال��ن��ف�����س��ي��ة 
ورثة  اجلزائريني  للقادة  بالن�سبة 
ال�ستقالل  م��ن ح���رب  ول���د  ن��ظ��ام 
 .”1962-1954“ ال���دم���وي���ة 
وا�ساف اأنه فيما يتعلق مبا اإذا كان 
ذلك �سيحثهم على جتاوزها للنظر 
قوة  مع  امل�سرتكة”  “امل�سالح  اإىل 
ال�ستعمار ال�سابقة، فالوقت وحده 

كفيل بذلك.
قالت رافاييال ديل �سارتو ال�ستاذة 
ل�����س��وؤون ال�����س��رق الو���س��ط يف كلية 
املتقدمة  ال����دول����ي����ة  ال����درا�����س����ات 
هوبكنز  جونز  جامعة  يف  لأوروب����ا 
“اإنها فرتة فراغ” بني نظام قدمي 
واآخر جديد مل يتم حتديده بعد. 
وا�سافت “من ال�سعب جًدا التنبوؤ 

و�سمال  الأو�����س����ط  ال�������س���رق  ح����ول 
اإف��ري��ق��ي��ا يف ال���وق���ت ال���راه���ن لأن 

الديناميكيات تتغري«.
“يف  وذك���رت راف��اي��ي��ال دي��ل �سارتو 
ا�ستعادت  املا�سية  القليلة  الأ�سهر 
ا�سا�سي  كالعب  موقعها  اجل��زائ��ر 
واأو�سحت  املتو�سط”.  غ���رب  يف 
اأو  دول����ي����ة  ج���ه���ات  ع�����دة  “ت�سعى 
مثل  منها”  التقرب  اىل  اأوروب��ي��ة 
اإيطاليا التي نوعت اإمداداتها من 
اب��رم يف متوز- اتفاق  الغاز بف�سل 

يوليو.
للطاقة  الأوروب��ي��ة  املفو�سة  دع��ت 
ك������ادري ���س��ي��م�����س��ون ال���ث���الث���اء اىل 
طويلة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  “�سراكة 
اإح������دى  اجل�����زائ�����ر  م�����ع  الأمد” 
“الأكرث  ل��ل��غ��از  امل������زودة  اجل���ه���ات 
موثوقية” يف اأوروبا التي ا�ستعانت 
الإم�����دادات  ت��راج��ع  لتعوي�س  ب��ه��ا 

الرو�سية بعد غزو اأوكرانيا.
ال�سبانية  اخلارجية  وزي���رة  ت��رى 
ليا  غونزالي�س  اران�����س��ا  ال�سابقة 
ال���ي���وم  امل�������س���رتك  “القا�سم  ان 
جلميع الدول الع�ساء يف الحتاد 
توطيد  �����س����رورة  ه����و  الوروب���������ي 
ع����الق����ات اجل�����زائ�����ر م����ع الحت�����اد 

الوروبي«.
بر�س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة  وق����ال����ت 
“اول لنه يف حلظة ال�سطرابات 
ن�سمن  ان  ي��ج��ب  اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة 
املجاورة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���س��ت��ق��رار 

مبا�سرة«.
بني  امل���ف���ت���وح���ة  الأزم�����������ة  ان  ال 
اللذين يتنازعان  اجلزائر واملغرب 
ال�سحراء  و���س��ع  ح��ول  ع��ق��ود  منذ 
عالقاتهما  وق���ط���ع���ت���ا  ال���غ���رب���ي���ة 
 ،2021 ع����ام  يف  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

تعقد املعادلة.

“م�ساألة  ان  غ���امن  دال��ي��ا  واع��ل��ن��ت 
يف  �سوكة  تبقى  الغربية  ال�سحراء 
خا�سرة الحتاد الوروبي والحتاد 
ب�سكل  العربي  وامل��غ��رب  الفريقي 
خ����ا�����س لن������ه م���ل���ف ي�����وؤث�����ر على 

م�ستقبل 85 مليون مغاربي«.
“تعتقد ان فرن�سا ل ترغب  لكنها 
يف ت��ه��دي��د ع��الق��ت��ه��ا امل���م���ي���زة مع 
املوقف  دع���م  خ���الل  م��ن  املغرب” 

اجلزائري.
اي��ل��ول-���س��ب��ت��م��رب حذر  ن��ه��اي��ة  يف 
الباحث واملندوب العام ملوؤ�س�سة عبد 
البحاث  م��رك��ز  بوعبيد  ال��رح��ي��م 
الدميوقراطية،  ل�سالح  امل��غ��رب��ي 
اأبدا  يقبلوا  لن  “املغربيني  اأن  من 
م���ن ف��رن�����س��ا ���س��ع��ي��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة اأو 
ب��اأخ��رى لر���س��اء اجل��زائ��ر يف ملف 

ال�سحراء الغربية«.
اأرا�سي  “وحدة  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 
ب�سكل  بب�ساطة  تعترب  ل��ن  امل��غ��رب 
للعالقة  معيارا  �سريح  اأو  �سمني 

بني فرن�سا واجلزائر«.

  خامنئي يتهم اأعداء اإيران بالتورط يف ال�صغب
•• طهران-اأ ف ب

جدد املر�سد الأعلى للجمهورية الإيرانية اآية اهلل علي خامنئي تاأكيد “تورط الأعداء 
تاأتي يف خ�سم  الأرب��ع��اء  اأم�س  اإي���ران، وذل��ك يف ت�سريحات   يف  ال�سغب”  اأع��م��ال  يف 
اأميني. اندلعت يف مدن  ال�سابة مه�سا  احتجاجات ت�سهدها البالد على خلفية وفاة 
اإيرانية منذ 16 اأيلول-�سبتمرب، حتركات احتجاجية اأعقبت وفاة اأميني )22 عاما(، 
بعد ثالثة اأيام من توقيفها من قبل �سرطة الأخالق يف طهران لعدم التزامها قواعد 
عنا�سر من  بينهم  الحتجاجات،  الع�سرات على هام�س  وق�سى  الإ�سالمي.  اللبا�س 
قوات الأمن، واأكد م�سوؤولون توقيف مئات �ساركوا يف التحركات و”اأعمال ال�سغب«. 
وقال خامنئي اإن “ق�سية تورط الأعداء يف اأعمال ال�سغب الأخرية هي حمط اإقرار 
وذلك خالل ا�ستقباله اأع�ساء جممع ت�سخي�س م�سلحة النظام الذي  من اجلميع”، 

يوؤدي مهام عدة منها تقدمي امل�سورة يف اأمور يوكلها اإليه املر�سد الأعلى.
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• موي�صي�س نعيم

نزعة  اأدت  م�سدود.  طريق  يف  العوملة  اأن  يبدو      
وم�ساكل  والربيك�سيت،  احلمائية،  ترامب  دونالد 
يف  واحل��رب   ،19- كوفيد  ب�سبب  التزويد  �سل�سلة 
التي  العاملي  الندماج  موجة  اإنهاء  اإىل  اوكرانيا، 
تكثفت ب�سكل كبري بعد �سقوط جدار برلني، عام 
الأ�سهم  اأ���س��واق  انهيار  �سيقرع  واأخ���رًيا،   .1989

وارتفاع اأ�سعار الفائدة، ناقو�س موت العوملة.
   على الرغم من اأن هذا الراأي �سار مو�سة، اإل اأنه 
يكاد يكون غري مربر متاًما. اأوًل من وجهة نظر 
لقد  وثقافًيا.  اجتماعًيا  ا  اأي�سً ولكن  اقت�سادية، 
اأثبتت العوملة  راأينا خالل العامني املا�سيني كيف 

مرونة و�سمودا.
اأظهر  ا�ستثنائي،  ب�سكل     خالل فرتة م�سطربة 
العامل  والج��ت��م��اع��ي يف  الق��ت�����س��ادي  الن���دم���اج 
-روابط بني البلدان -ب�سكل مفاجئ ابدى �سمودا 
البيانات  ت�سري  ال��واق��ع،  يف  اله�سا�سة.  م��ن  اأك���رث 
الفرتة  يف  العاملية  املالية  الأزم���ة  اأن  اإىل  املتاحة 
اأحدثته،  ال��ذي  احل��اد  والركود   ،2009-2008
وال�سيا�سة  القت�ساد  على  �سلبي  تاأثري  لهما  ك��ان 
الأخ���رى يف  العاملية  الأح���داث  اأك��رث من  العامليني 

العقد املا�سي.
    لقد زاد حجم التجارة الدولية ب�سكل حاد خالل 
حيث   ،”2008-1985“ املفرطة  العوملة  فرتة 
باملائة من   31 اإىل  باملائة   18 ارتفع من ح��وايل 
القيمة الإجمالية للناجت املحلي الإجمايل العاملي. 
الرقم  ه��ذا  خف�س  اإىل   2008 ع��ام  اأزم���ة  واأدت 
ب��امل��ائ��ة. وم��ن��ذئ��ذ، ظ��ل على هذا   28 اإىل ح���وايل 
امل�ستوى اإىل حد ما على الرغم من كل ال�سدمات 
ال�سنوات  ال�سيا�سية يف  القت�سادية وال�سطرابات 

الأخرية.

التكامل القت�سادي مل يرتاجع يف كل مكان
ترامب  دون��ال��د  انتهجها  ال��ت��ي  احل��م��ائ��ي��ة  اأدت     
بقية  م��ع  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ان��دم��اج  اإىل تقلي�س 
العامل. التجارة، التي مثلت 28 باملائة من الناجت 
 ،2015 ع��ام  املتحدة  للوليات  الإج��م��ايل  املحلي 
بالن�سبة  اأما   .2020 باملائة فقط عام   23 كانت 
لل�سادرات الربيطانية اإىل الحتاد الأوروبي، فقد 
اأعقب  14 باملائة يف العام الذي  انخف�ست بن�سبة 

الربيك�سيت.
   لكن هذه النخفا�سات، على الرغم من اأهميتها، 
�سرق  يف  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ك��ام��ل  يف  زي����ادة  قابلتها 
والعتماد  العالقات  ت�ستمر  واأفريقيا، حيث  اآ�سيا 

املتبادل بني البلدان يف التمدد والتعمق.
ق�سور  لديه  القت�سادي  التكامل  اأن  وي��ب��دو        
ذاتي يقاوم حتى الهجمات العنيفة، مثل احلروب 
التجارية التي اأثارها دونالد ترامب اأو الت�سويت 

الإجنليزي ل�سالح الربيك�سيت.
يف  امل�س������هور  اخل��ب��ري  دادو�������س،  اأوري  ووف��������������������ق   
احلمائية  احلواج������ز  ف����������اإن  ال���دويل،  القت�ساد 
له�����ا  ك�����ان  الأخ���رية  ال�س����نوات  يف  اأقيم������ت  التي 

تاأثري �سئيل على التجارة العاملية.
للتوترات  التزويد  �سال�سل  تعر�ست  بالتاأكيد،     
تقريب  اإىل  ال�سركات  دفعت  التي  وال�سطرابات 
ومن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  الأ����س���واق  م��ن  م�سانعها  ب��ع�����س 
العواقب  م���ن  الآن  ت��ع��اين  اأوروب�������ا  اأن  ال���وا����س���ح 
القت�سادية املوؤملة لعتمادها يف جمال الطاقة على 
رو�سيا، لكن الأرقام ت�سري اإىل اأن النتيجة ال�سافية 
الإجمالية، حتى مع مراعاة هذه التغيريات املهمة، 

مل تكن عقبة يف التكامل القت�سادي.
   ثّم، نذّكر اأن العوملة تذهب اإىل ما هو اأبعد من 
العاملي لالأفكار  النت�سار  تقوم على  اإنها  التجارة. 
الأ�سخا�س،  تنقل  وح��ري��ة  والفل�سفات  وامل��واق��ف 
املعنى  وب��ه��ذا  ال�سلع.  ت��ق��وم على جت���ارة  م��ا  ب��ق��در 
ب��الأح��رى. على  تت�سارع  العوملة  اأن  يبدو  الأو���س��ع، 
�سبيل املثال، لدى تيك توك 1.4 مليار م�ستخدم 

منت�سرين يف 150 دولة.

اللقاحات �سد كوفيد، جناح للعوملة
الديناميكية  العوملة  على  اآخ��ر  مثال  هو  العلم     
ال��ع��امل مع  ال��ع��ل��م��اء ح���ول  يتناف�س  وامل��ت�����س��ارع��ة. 
اأم����ر طبيعي،  اأخ�����رى، وه����ذا  زم��الئ��ه��م م��ن دول 
على عك�س �سرعة التحرك التي جنحوا فيها، ويف 
�سد  اللقاحات  لتطوير  التن�سيق  احل��الت،  بع�س 
كوفيد-19، واإنتاجها على نطاق وا�سع، وتوزيعها 
اأنقذ  العامل يف وقت قيا�سي، مما  اأنحاء  يف جميع 
ماليني الأرواح. واإذا ت�سّنى اأن تكون هذه العملية 
من  العديد  يتبعها  اأن  فبالإمكان  جناحا،  العاملية 

النجاحات الخرى.
كل  ولي�ست  نة،  حم�سّ لي�ست  ال��ع��ومل��ة  بالطبع،     
الجتماعي  التفاوت  م�ستويات  اإيجابية.  نتائجها 
اإذا  امل��ث��ال.  امل�����س��اح��ب��ة غ��ري م��ق��ب��ول��ة، ع��ل��ى �سبيل 
ماأ�ساوي  -ب�سكل  اأو  اأوكرانيا  يف  احل��رب  ا�ستمرت 
الطاقة  اإم�����دادات  تقطع  فقد  ن��ووي��ة،  -اأ���س��ب��ح��ت 
العمود  ت�سكل  التي  الرئي�سية  والأ�سمدة  والغذاء 

الفقري للعوملة القت�سادية.
   والأ�سواأ من ذلك، اأن هجوًما ع�سكرًيا �سينًيا على 
تايوان ميكن اأن يق�سي على قدر كبري من قدرتها 
على ت�سنيع الرقائق، ويعطل العامل الذي يعتمد 

ب�سكل متزايد على التقنيات الرقمية.
   بالإ�سافة اإىل ذلك، و يف م�ستقبل قريب، ميكن 
الت�سفري  اأنظمة  الكمي جميع  الت�سفري  اأن يجعل 
من  وه��ذا  قدمية.  الإنرتنت  على  حالًيا  املوجودة 
اإلكرتوين خطرية  اأم��ن  اأزم��ة  اأن يت�سبب يف  �ساأنه 

من �ساأنها اأن تكبح العوملة الرقمية.
   هذه التهديدات، على الرغم من كونها حقيقية 
عامل  يف  امل�ستقبل.  يف  تتنا�سق  ���س��وف  وخ��ط��رية، 
ك��ان عليه  اأك���رث تكاماًل مم��ا  اأ�سبح  ال���ذي  ال��ي��وم، 
ق��ب��ل ع�����س��ر ���س��ن��وات -ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن التكاليف 
والخ���ت���اللت واحل�����وادث ل��ه��ذا ال��ت��ك��ام��ل -يكمن 
اأن��ف�����س��ن��ا من  ال��ت��ح��دي يف م��ع��رف��ة كيفية ح��م��اي��ة 
من  الق�سوى  ال�ستفادة  اأج��ل  م��ن  العوملة  عيوب 

الإمكانيات التي توفرها لنا.
ترجمة خرية ال�سيباين

مل تقل العوملة كلمتها الأخرية...!

* كاتب يف العديد من اأكرب ال�سحف العاملية، وع�سو فخري يف موؤ�س�سة كارجني لل�سالم 
الدويل. وكان رئي�س حترير فورين بولي�سي طيلة 14 عاما. قبل و�سول �سافيز اإىل 

ال�سلطة، كان وزير التجارة وال�سناعة ومدير البنك املركزي الفنزويلي واملدير التنفيذي 
للبنك الدويل. وهو موؤلف لأكرث من اثني ع�سر كتاًبا منها الكتاب الأ�سود لالقت�ساد 
العاملي: املهربون واملتاجرون واملزورون، ونهاية ال�سلطة: من غرف الجتماعات اإىل 

�ساحات املعارك ومن الكنائ�س اإىل الدول، ملاذا ان تكون م�سوؤوًل مل يعد كما كان من قبل.

التقاليد  يف  جت���ذره  رغ��م  امل�ستقبل  اإىل  التطلع  م��ع  ال��ي��وم 
يف  الحتفال  يحافظ  اأن  ويتوقع  امللكية«.  والأبهة  العريقة 
واجتماعية خطرية،  اقت�سادية  اأزم��ة  يعاين حاليا من  بلد 
املعتمدة  الربيطاين  امللكي  النظام  يف  التتويج  تقاليد  على 

منذ األف عام مع ادخال عنا�سر حديثة.
اعتالء  تلي  ال��ت��ي  الأ���س��ه��ر  تقليديا يف  ه��ذا احل���دث  وي��ق��ام 
العر�س. ت�سمح هذه الفرتة مبراعاة فرتة احلداد الوطني 

واحلداد امللكي يف اآن وتنظيم الحتفال.

ويف التفا�سيل التي اأ�سدرها ق�سر باكنغهام حول التتويج:
�سيتم تتويج امللك يف 6 مايو من العام املقبل. �ستقام مرا�سم 

ذلك،  بعد  الوطني.  الن�سيد  تغني اجلوقة  بينما  الأ�ساقفة، 
القما�س  من  رداء  ثم  اأك��م��ام،  بال  اأبي�سا  ثوبا  امللك  يرتدي 

الذهبي.
الأ�ساقفة  ويق�سم  العر�س،  ب��اجت��اه  ذل��ك  بعد  امللك  يتوجه 

بالولء، ويلم�سون التاج ويقبلون يد امللك اليمنى.
�سيتم تتويج امللكة  كاميال، يف حفل مماثل ولكن اأب�سط، بعد 

احلفل الأ�سا�سي.
قلعة  يف  �سبتمرب  م��ن  الثامن  يف  اإليزابيث  امللكة  وُت��وف��ي��ت 
بعد  ال�سكتلندية  املرتفعات  يف  ال�سيفي  منزلها  ب��امل��ورال، 
جلو�سها على العر�س 70 عاما، وتوىل ابنها ت�سارلز العر�س 

من بعدها.

•• لندن-وكاالت:

يف  �سيتوج  الثالث  ت�سارلز  امل��ل��ك  اأن  باكنغهام  ق�سر  اأع��ل��ن 
ك��ات��درائ��ي��ة و�ستمن�سرت يف  3202 يف  م��اي��و  م��ن  ال�����س��اد���س 
اىل  “تتطلع  م��را���س��م  كاميال يف  زوج��ت��ه  ج��ان��ب  اإىل  ل��ن��دن 

امل�ستقبل«.
التي  الثانية  اإليزابيث  امللكة  وف��اة  على  اأ�سهر  ثمانية  وبعد 
69 عاما،  يناهز  عمر  عن  �سبتمرب  من  الثامن  يف  توفيت 
اأ�ساقفة  رئي�س  للتقاليد  وفقا  الديني  الحتفال  �سيرتاأ�س 

كانرتبري جا�سن ويلبي.
وقال ق�سر باكنغهام يف بيان اإن “التتويج �سيعك�س دور امللك 

فيه  اأقيمت  الذي  نف�سه  املكان  اأب��ي،  و�ستمن�سرت  التتويج يف 
جنازة امللكة اإليزابيث.

اأ�سا�سية، تبداأ بالعرتاف،  التتويج من عدة مراحل  يتاألف 
حيث يقف امللك على م�سرح كني�سة و�ستمن�سرت، ليظهر اأمام 

ال�سعب.
امل�سلني  من  ويطلب  ملكا  ت�سارلز  الأ�ساقفة  رئي�س  �سيعلن 
اهلل  “حفظ  ال�سراخ  خ��الل  من  اإجاللهم  اإظهار  واجلوقة 

امللك ت�سارلز«.
�سيتوجه امللك بعد ذلك للمذبح حامال �سيف الدول، �سيقبل 

الكتاب املقد�س ويوقع الق�سم.
رئي�س  ويباركه  املقد�س  بالزيت  امللك  مُي�سح  الق�سم،  بعد 

مت اإعلن املوعد.. ماذا �صيحدث يف تتويج امللك ت�صارلز الثالث؟

•• عوا�صم-وكاالت

ب�سماع  رو�سية  اإع��الم  و�سائل  اأف��ادت 
مدينة  يف  ان�����ف�����ج�����ارات   5 دوي 
خري�سون يف �ساعة مبكرة من �سباح 

الأربعاء.
الرو�سية،  الإع����الم  و���س��ائ��ل  وذك���رت 
فاإنه وفقا ملعلومات غري ر�سمية مت 

اإطالق اأنظمة الدفاع اجلوي.
اإيفان  قال  الأربعاء،  �سابق  ويف وقت 
مليتوبول  بلدية  رئي�س  ف��ي��دوروف، 
جنوب  رو���س��ي��ا  عليها  ت�سيطر  ال��ت��ي 
زاب��وري��ج��ي��ا، ع��ل��ى تطبيق  م��ن��ط��ق��ة 
يف  ح��دث  قويا  انفجارا  اإن  تليغرام، 

املدينة.

•• لندن-وكاالت:

قالت �سحيفة غارديان الربيطانية 
الرو�سية  ال�سربات  عن  تقرير  يف 
ب���ع���د ت��ف��ج��ري ج�����س��ر ال����ق����رم ملدن 
الكرملني  ق�����رار  اإن  اأوك����ران����ي����ة، 
ا����س���ت���ه���داف ك��ي��ي��ف وغ����ريه����ا من 
�سيا�سياً  “كان  احل�سرية  امل��راك��ز 
ول��ي�����س ت��ك��ت��ي��ك��ي��اً، رغ����م م���ا قاله 
فالدميري  ال����رو�����س����ي،  ال���رئ���ي�������س 
بوتني، �سباح الإثنني، عن “�سربة 
وبحرية  ج��وي��ة  باأ�سلحة  �سخمة 
الدقة  عالية  امل���دى  بعيدة  وب��ري��ة 
ملن�ساآت الطاقة والقيادة الع�سكرية 

والت�سالت يف اأوكرانيا«.
موجة  ����س���ح���اي���ا  م���ع���ظ���م  وك��������ان 
الق�سف من املدنيني، يف اأول غارة 
يونيو  نهاية  منذ  العا�سمة  على 
اأ���س��اب��ت املباين  -ح���زي���ران، ح��ي��ث 
ومالعب  واحل����دائ����ق  وال�������س���وارع 
الأط����ف����ال. ك��م��ا ت���اأث���رت اإم������دادات 
ال���ط���اق���ة يف ل��ف��ي��ف وخ���ارك���ي���ف يف 
هجوم اأثار خوفاً جماعياً مل ي�سبق 
ل��ه��ا م��ث��ي��ل م��ن��ذ الأ���س��اب��ي��ع ال�ستة 

الأوىل من احلرب.
واأ�سافت ال�سحيفة اأن “ا�ستهداف 
املدنية،  التحتية  والبنية  املدنيني 
 11 خ��ل��ف��ت  حرب”،  “جرمية 

قتياًل على الأقل من املدنيني«.
“الغارديان”،  ت���ق���ري���ر  ووف�������ق 
الع�سكري  حم���ل���ل  ك���ت���ب���ه  ال�������ذي 
لل�سحيفة، دان �سباغ، فاإن الهدف 
م����ن ال�������س���رب���ات ال���رو����س���ي���ة، كان 
القيادة  ن��ف��و���س  يف  اخل�����وف  ل��ب��ث 
الأوك�����ران�����ي�����ة و����س���ك���ان اأوك����ران����ي����ا 
املدنيني، على اأمل اأن ت�سعر كييف 
“جمربة”  باأنها  املطاف  نهاية  يف 
على التفاو�س بينما ل تزال رو�سيا 

حتتل �سد�س اأرا�سي اأوكرانيا.
وق����������ال ال����رئ����ي���������س الأوك��������������راين 

الرو�سية،  الإع�����الم  وك��ال��ة  وذك����رت 
ن��ق��ال ع���ن ال�����س��رط��ة امل��ح��ل��ي��ة التي 
نا�سفة  ع���ب���وة  اأن  رو����س���ي���ا،  ع��ي��ن��ت��ه��ا 
انفجرت بالقرب من ال�سوق املركزي 

يف املدينة دون وقوع اإ�سابات.
الإداري  امل��رك��ز  خ��ري���س��ون،  وك��ان��ت 
واحدة  الأو����س���ع،  خ��ري���س��ون  ملنطقة 
م���ن اأوائ������ل امل����دن ال��ت��ي ���س��ق��ط��ت يف 
ي��د ال���ق���وات ال��رو���س��ي��ة ب��ع��د اإط���الق 
اأوكرانيا  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ت��ه��ا 

ب�سهر فرباير املا�سي.

�سربات �ساروخية
�ساروخية  ه���ج���م���ات  ا����س���ت���ه���دف���ت 
الرو�سية،  ال��ق��وات  �سنتها  ج��دي��دة، 

جنوب  زابوريجيا  مدينة  الثالثاء، 
ولفيف غرب البالد.

مدينة،  جم���ل�������س  ����س���ك���رت���ري  ق������ال 
زاب��وري��ج��ي��ا، اأن���ات���ويل ك��ورت��ي��ف، اإن 
ومن�ساأة  مدر�سة  اأ�سابت  ال�سواريخ 

طبية ومباين �سكنية.
ذكرت خدمة الطوارئ احلكومية اأن 
اإ�س-300  12 �ساروخا من ط��راز 
اأدى  ما  عامة،  من�ساآت  على  �سقطت 
اإىل اندلع حريق �سخم يف املنطقة، 

ومقتل �سخ�س واحد.
كما ا�ستهدف ق�سف يف منطقة لفيف 
غرب اأوكرانيا من�ساآت الطاقة، وفق 

ما اأعلن م�سوؤولون.
الغارات  م��ن  ال��ت��ح��ذي��رات  وام��ت��دت 

جميع  لت�سمل  اليوم  �سباح  اجلوية 
اأع�������اد بع�س  ال����ب����الد، مم����ا  اأن����ح����اء 
اإىل املالجئ بعد �سهور من  ال�سكان 
كييف  العا�سمة  يف  الن�سبي  الهدوء 

والعديد من املدن الأخرى.
الطوارئ احلكومية  واأ�سارت خدمة 
واأ�سيب  قتلوا  �سخ�سا   19 اأن  اإىل 
غ��ارات �ساروخية  اآخ���رون يف   105
البنية  من�ساآت  ا�ستهدفت  الث��ن��ني 
و12  ك��ي��ي��ف  يف  احل��ي��وي��ة  التحتية 

منطقة اأخرى.
اأك���رث من  ع��ن  ال��ك��ه��رب��اء  وانقطعت 
من  ب������دءا  وب����ل����دة،  م���دي���ن���ة   300
العا�سمة الأوكرانية اإىل لفيف على 

احلدود مع بولندا.

فولودميري زيلين�سكي اإنه “�سيلقي 
طارئ  افرتا�سي  اجتماع  يف  كلمة 
اليوم  ال�����س��ب��ع،  ال������دول  مل��ج��م��وع��ة 
الهجمات  مل���ن���اق�������س���ة  ال����ث����الث����اء، 
اأن  م�سيفاً  الرو�سية على بالده”، 
جوي  درع  اإىل  بحاجة  “اأوكرانيا 
التحتية  والبنية  املدنيني  حلماية 

احليوية، من الهجمات«.
الرئي�س  يطالب  اأن  املتوقع  وم��ن 
برد  ال�سبع،  جمموعة  الأوك���راين، 
فعل قوي جتاه مو�سكو، حيث كانت 
الرو�سية  ال�����س��اروخ��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
الأوكرانية  العا�سمة  �سربت  التي 
الأكرب  هي  اأ�سهر،  منذ  م��رة  لأول 

والأو�سع انت�ساراً منذ �سهور.
الفو�سى  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
الرو�سية،  الهجمات  خلفتها  التي 
الهجوم  كان هذا  اإذا  “ما  وت�ساألت 

على املدن الأوكرانية �سي�ستمر«.

-اأي�����ل�����ول،  ���س��ب��ت��م��رب  اأوائ����������ل  ويف 
ا�ستهدفت خاركيف مبوجة �سر�سة 
م���ن ال��ه��ج��م��ات ال�����س��اروخ��ي��ة بعد 
���س��اح��ة املعركة  اأوك��ران��ي��ا يف  جن���اح 
اأك�����رب مدينة  ث����اين  ب��ال��ق��رب م���ن 
يف ال���ب���الد، م��ع ان��ق��ط��اع اإم�����دادات 

الكهرباء واملياه موؤقتاً.
ومع ذلك، تراجعت حدة الهجمات 
يف وق���ت لح����ق، ومل ي��ك��ن ل��ه��ا اأي 
ت��اأث��ري ك��ب��ري ع��ل��ى ���س��اح��ة املعركة، 
حيث ل تزال رو�سيا تفقد الأر�س 
اجلبهة،  م��ن  ال�سمايل  القطاع  يف 
الأيام  يف  ليمان  مدينة  وخ�����س��رت 

القليلة املا�سية.
“لي�س  اأن����ه  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
م��ن ال��وا���س��ح ع��ل��ى الإط������الق، اإذا 
احلفاظ  على  ق���ادرة  رو�سيا  ك��ان��ت 
على تكثيف ال�سربات ال�ساروخية 
اإىل  ب���ال���ن���ظ���ر  ل����ف����رتة ط����وي����ل����ة، 

ال����ذخ����رية ال���ت���ي ا���س��ت��خ��دم��ت��ه��ا يف 
والإدان���������ات  الآن،  ح���ت���ى  احل������رب 
ال�سيا�سية الدولية التي �ستجذبها 

مثل هذه الهجمات«.
اأي�ساً  الع�سكري  “الواقع  وتابعت 
ال�ساروخية  ال�������س���رب���ات  اأن  ه���و 
لتغيري  �سيئاً  تفعل  ل��ن  ال��رو���س��ي��ة 
ميزان القوى على الأر�س، ومهما 
ك���ان اخل���وف ال���ذي ت��ث��ريه، فاإنها 
ل��ن ت��وؤث��ر ع��ل��ى رغ��ب��ة اأوك��ران��ي��ا يف 
امل��ق��اوم��ة، ع��ل��ى الأق����ل ع��ل��ى املدى 

الق�سري«.
اأن  يدرك  “الكرملني  اأن  واأ�سافت 
�سعيف،  احلايل  الع�سكري  موقفه 
هجوم،  اأن  يف  ال�����س��ب��ب  ه���و  وه����ذا 
ثانياً،  غ���ر����س���اً  ي���خ���دم  الث����ن����ني، 
القوميني  ل��ت��ه��دئ��ة  حم���اول���ة  ه���و 
الأ�سا�سيني  منتقديه  املت�سددين 

وفق ال�سحيفة. الآن”، 

عجب  “ل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ����س���اف���ت 
وك��اأن��ه��ا حتاول  م��و���س��ك��و  ت��ب��دو  اأن 
ت��ق��ري��ب ب��ي��الرو���س��ي��ا م��ن احل���رب، 
قوة  بن�سر  الأخ����رية  وع���دت  ح��ي��ث 

ع�سكرية م�سرتكة«.
وترى ال�سحيفة اأن م�سكلة رو�سيا، 
اأن���ه م��ع ف��ق��دان��ه��ا ل���الأر����س ب�سكل 
القرار  �سنع  عملية  ف���اإن  وا���س��ح، 
يف ح��ل��ق��ة ب���وت���ني اأ���س��ب��ح��ت اأك���رث 

�سرا�سة.
تدرك  “مو�سكو  بالقول:  وختمت 
الت�سعيد  اإىل  ح����اج����ة  يف  اأن����ه����ا 
ال�سجناء  جتنيد  بالفعل  وح��اول��ت 
نتائج  دون  الإج���ب���اري،  والتجنيد 
اإىل موجة  ل��ذل��ك جل����اأت  ف���وري���ة، 
للمدن  ال�������س���ام���ل  ال���ق�������س���ف  م����ن 
اأن  اإىل  م�����س��رية  الأوكرانية”، 
“مو�سكو قد تلجاأ ملثل هذا الق�سف 

مرة اأخرى«.

انفجارات قوية تهز خري�صون ومليتوبول واإطلق اأنظمة الدفاع اجلوي

 وا�صنطن: نرف�س »متثيلية لفروف«

بايدن: بوتني »اأ�صاء تقدير« قدرة قواته على احتلل اأوكرانيا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأّن  على  الثالثاء  الأول  اأم�س  بايدن   جو  الأمريكي  الرئي�س  �سّدد 
قواته  ق���درة  تقدير”  “اأ�ساء  ب��وت��ني  ف��الي��دمي��ر  ال��رو���س��ي  ن��ظ��ريه 
بالن�سبة  متاماً”  اأخ���ط���اأت  و”ح�ساباته  اأوك���ران���ي���ا،  اح��ت��الل  ع��ل��ى 
مقابلة  يف  ب��اي��دن  وق��ال  يواجهها.  اأن  يتوّقع  ك��ان  التي  للمقاومة 
“اأعتقد  الأمريكية  الإخ��ب��اري��ة  “�سي.اإن.اإن”  �سبكة  معه  اأجرتها 
اأّن بوتني  اأ�ساء التقدير ب�سكل كبري«. واأ�ساف  اأّنه �سخ�س عقالين 
اأخطاأت  اأّن ح�سابته  واأعتقد  بالأح�سان  �سُي�ستقبل  اأّنه  “كان يعتقد 

متاماً«. واأعلنت رو�سيا الثالثاء �سّن �سربات “كثيفة” على من�ساآت 
اأوكرانية فيما تعهدت جمموعة ال�سبع التي عقدت اجتماعا طارئاً 
“حما�سبة” الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني على هذه الهجمات. 
�سرق  �سمال  يف  كثرية  ع�سكرية  لنك�سات  م��وؤخ��راً  رو�سيا  وتعّر�ست 
اأوكرانيا و�سرقها وجنوبها. من جهة ثانية، اأّكد الرئي�س الأمريكي 
قمة  خ���الل  ال��رو���س��ي  ن��ظ��ريه  ل��ل��ق��اء  نّية”  “اأّي  ل��دي��ه  لي�ست  اأّن 
جمموعة الع�سرين املقّررة يف اأندوني�سيا يف ت�سرين الثاين-نوفمرب 
اإّن  ق��ال  اإذ  الإمكانية  ه��ذه  متاماً  ي�ستبعد  اأن  دون  من  لكن  املقبل، 
اأّي  لدّي  لي�ست  “اأنظر،  بايدن  وقال  بالظروف.  مرهون”  “الأمر 

قّمة  اإيّل يف  اإذا جاء  املثال،  �سبيل  على  “لكن  واأ�ساف  للقائه«.  نّية 
الع�سرين وقال اإّنه يريد اأن يتحّدث ب�ساأن اإطالق �سراح “جنمة كرة 
ف�ساألتقي  غريرن،  بريتني  رو�سيا”  يف  املحتجزة  الأمريكية  ال�سلة 
الأمريكي  الرئي�س  لكّن  بالظروف.  الأم��ر مرهون”  اأّن  اأق�سد  به. 
اأّكد اأّنه يرف�س “التفاو�س مع رو�سيا على اأّي �سيء يتعّلق ببقائهم 
“الرو�س” يف اأوكرانيا اأو احتفاظهم بجزء من اأوكرانيا«. ورّداً على 
�سّد  النووي  ال�سالح  ا�ستخدام  باإمكانية  بوتني  تلويح  ب�ساأن  �سوؤال 
اأوكرانيا، اأجاب بايدن “ل اأعتقد اأّنه �سيفعل ذلك. لكّنني اأعتقد اأّنه 

اأمر غري م�سوؤول من جهته اأن يتحّدث عن ذلك«.

»غارديان«: لهذا تريد رو�صيا النتقام من اأوكرانيا

•• وا�صنطن-وكاالت

ع��ل��ق��ت ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة على 
ح��دي��ث وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الرو�سي 
اأم�������س الأول  ���س��ريغ��ي لف������روف  
حمادثات  ب��خ�����س��و���س  ال���ث���الث���اء 

“ممكنة” مع الغرب.
مو�سكو  اإن  لف�����������روف  وق����������ال 
مع  امل���ح���ادث���ات  ع��ل��ى  “منفتحة 
وهو  اأوكرانيا،  حرب  ب�ساأن  الغرب 
وا�سنطن وو�سفته  اإعالن رف�سته 
وق����ت  يف  “متثيلية”،  ب������اأن������ه 
املدن  رو���س��ي��ا ق�سف  ف��ي��ه  ت��وا���س��ل 

الأوكرانية.
اأذاع�����ه�����ا  م���ق���اب���ل���ة  واأ��������س�������اف يف 
“رو�سيا  اأن  الر�سمي،  التلفزيون 
على ا�ستعداد لإجراء حمادثات مع 
ب�ساأن  تركيا  اأو  املتحدة  ال��ولي��ات 
�سبل اإنهاء احلرب” التي اندلعت 
قبل ثمانية اأ�سهر، لكنها “مل تتلق 

ثقة  ل���دي���ه���ا  “لي�ست  وا����س���ن���ط���ن 
تذكر” يف اأن رو�سيا تطرح عر�سا 
لأن  حم���ادث���ات،  لإج�����راء  حقيقيا 
ج����اءت  لف��������روف  “ت�سريحات 
�سربات  م���ن  ���س��اع��ات  غ�����س��ون  يف 
بحياة  اأودت  رو���س��ي��ة  ���س��اروخ��ي��ة 

مدنيني يف اأوكرانيا«.
واأ������س�����اف ب���راي�������س خ�����الل اإف������ادة 
�سحفية: “نرى هذه الت�سريحات 
بناء  ن���راه���ا ع��ر���س��ا  مت��ث��ي��ل��ي��ة. ل 
جهود  يف  ل���ل���دخ���ول  وم�������س���روع���ا 
الالزمة  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  احل����وار 
ل����و�����س����ع ن����ه����اي����ة ل�����ه�����ذه احل�����رب 

العدوانية الوح�سية«.
وم�سى قائال اإن املحادثات لإنهاء 
بني  جت������رى  اأن  ي���ج���ب  احل��������رب 
اأوكرانيا ورو�سيا يف نهاية املطاف.

للتفاو�س«.  ج��اد  اق���رتاح  اأي  بعد 
رو�سيا  انفتاح  على  ت��اأك��ي��ده  وج��اء 
�سل�سلة  بعد  املحادثات  فكرة  على 
�سبتمرب،  بداية  الهزائم، منذ  من 
ال�������س���راع ل�سالح  دف����ة  ق��ل��ب  مم���ا 

اأوكرانيا.
م�سوؤولني،  اأن  لف����روف  واأ����س���اف 
م���ن���ه���م امل���ت���ح���دث ب���ا����س���م الأم������ن 
ال��ق��وم��ي ب��ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س جون 
كريبي، قالوا اإن الوليات املتحدة 
م��ن��ف��ت��ح��ة ع���ل���ى امل����ح����ادث����ات لكن 
رو���س��ي��ا رف�����س��ت. وق���ال لف���روف: 
عرو�س  اأي  نتلق  مل  ك��ذب.  “هذا 

جادة لإجراء ات�سال«.
قال  ح��دي��ث لف�����روف،  ع��ل��ى  وردا 
اخلارجية  وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث 
اإن  ب����راي���������س  ن����ي����د  الأم����ري����ك����ي����ة 

رو�سيا  اإن  اأي�����س��ا  لف����روف  وق����ال 
الرئي�س  بني  اجتماعا  ترف�س  لن 
ف�������الدمي�������ري ب������وت������ني ون�����ظ�����ريه 
الأم�����ريك�����ي ج����و ب�����اي�����دن، خ���الل 
الع�سرين  جمموعة  قمة  اجتماع 
اإندوني�سيا  يف  ع���ق���ده���ا  امل����ق����رر 
و�ستدر�س  املقبل،  ال�سهر  منت�سف 

اأي اقرتاح ي�سلها بهذا ال�سدد.
الرو�سي:  وت��اب��ع وزي��ر اخل��ارج��ي��ة 
اأبدا  نرف�س  ل  اإن��ن��ا  م���رارا  “قلنا 
اقرتاح  و�سلنا  اإذا  الج��ت��م��اع��ات. 

�سننظر فيه«.
وتعليقا على احتمال اأن ت�ست�سيف 
رو�سيا  ب�����ني  حم�����ادث�����ات  ت���رك���ي���ا 
اإن مو�سكو  قال لف��روف  والغرب، 
لال�ستماع  ا�ستعداد  على  �ستكون 
ل  ل��ك��ن��ه��ا  اق������رتاح������ات،  اأي  اإىل 

اإن  م��ا  م�سبقا  ت��ق��ول  اأن  ت�ستطيع 
كان ذلك �سيوؤدي اإىل نتائج.

واأ�ساف اأن الرئي�س الرتكي رجب 
اأردوغ��ان �سُتتاح له الفر�سة  طيب 
بوتني  اإىل  م���ق���رتح���ات  ل��ت��ق��دمي 
كازاخ�ستان  كالهما  ي��زور  عندما 

هذا الأ�سبوع.



اخلميس   13  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13670  
Thursday    13    October    2022   -  Issue No   13670 عربي ودويل

11

•• الفجر -اأوليفييه جويوتوت 
ترجمة خرية ال�صيباين

   منذ اإن�ساء اجلبهة الوطنية قبل خم�سني عاًما، عام 
 2017 عام  الوطني  التجمع  اأ�سبح  -الــذي   1972
عائلة  اأفراد  اأحد  با�ستمرار  احلزب  رئا�سة  -احتل 
    .2011 لوالدها جان ماري عام  لوبان، مارين خلًفا 
“غري  اإىل  الرئا�سة  بالتخلي عن  قرار هذه الأخرية 
لوبان” قد يثري الده�سة والت�ساوؤل. اإنه ميثل، رمزيا 
على الأقل، نهاية حقبة، حتول تبّنته مارين لوبان 
 6 اخلمي�س  املخ�س�سة  الندوة  يف  طرحها  خالل  من 

اأكتوبر للجمعية الوطنية “حتديث” احلزب.

يبدو اأن اختيار مارين لوبان ترك
 رئا�صة احلزب هو ثمرة ثلث ظواهر

ميثل ت�صليم رئا�صة احلزب اليميني 
املتطرف، نهاية رمزية حلقبة حتّول 

هل حت�صم رو�صيا احلرب يف اأوكرانيا عرب القوة النريانية الهائلة؟

عمدة بربينيان لوي�س األيوت والربملاين الأوروبي جوردان بارديال اإىل جانب مارين لوبانجان ماري الب املوؤ�س�س

وداخل  باي”  “ بلتيري”  ماري�سال 
اأن  ي����ب����دو  “حيث  اجل���م���ه���وري���ني 
�سيوتي  اإي���ري���ك  ان��ت��خ��اب  ف��ر���س��ي��ة 
ع��ل��ى راأ�����س احل���زب مت��ه��د الطريق 
للوران  م�ستقبلية  رئا�سية  حلملة 
ت�سكل تهديدات عند جمع  واكيز” 
الأفكار  باأكرث  املرتبطني  الناخبني 
بالنق�سام  اأو  رادي��ك��ال��ي��ة  القومية 

بني اليمني والي�سار.
للحكم  الوقت  �سيحني  وعندها،     
التاريخي  احل��زب  ك��ان  اإذا  م��ا  على 
ظل  يف  املتطرف  الفرن�سي  لليمني 
اجلمهورية اخلام�سة �سيحتفظ، يف 
2027 وب��دون وجود  منظور ع��ام 
راأ�سه،  على  ل��وب��ان  عائلة  م��ن  ف��رد 

بقوة جاذبيته.
*اأ�ستاذ باحث يف 
ال�سرتاتيجية والعلوم 
ال�سيا�سية، معهد 
الدرا�سات القت�سادية 
والتجارية العليا.

رو�صيا تك�صف »العقل املدبر« 
لهجوم ج�صر القرم.. واملتواطئني

•• مو�صكو-وكاالت

ك�سف جهاز الأمن الفيدرايل الرو�سي، اأم�س الأربعاء: اأن منظم الهجوم على ج�سر 
القرم هو رئي�س ال�ستخبارات الع�سكرية الأوكرانية كرييل بودانوف.

مّت  التي  التحقيق  جلنة  مع  بالتعاون  الفيدرايل  الأم��ن  جهاز  التقرير  يف  وج��اء 
ت�سكيلها، اأنه “مّت اإثبات اأن منظم الهجوم الإرهابي على ج�سر القرم كان مديرية 
املخابرات الرئي�سية بوزارة الدفاع الأوكرانية، ورئي�سها كرييل بودانوف، واملوظفون 
والوكالء«. كما حدد جهاز الأمن الفيدرايل الرو�سي 12 �سخ�سا من “املتواطئني 

يف التح�سري للهجوم الإرهابي على ج�سر القرم، مت اعتقال 8 منهم«.
من  مواطنني  و3  رو�سيا  م��ن  مواطنني   5 اعتقال  “مت  اأن��ه  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 

اأوكرانيا واأرمينيا، �ساركوا يف الإعداد للجرمية«.
وبح�سب اجلهاز، فاإن القنبلة التي ا�ستخدمت يف الهجوم كانت مموهة يف لفائف 

ومت اإر�سال املتفجرات من اأودي�سا عرب بلغاريا وجورجيا واأرمينيا.
الإج���راءات  بت�سديد  يق�سي  مر�سوما  بوتني  ف��الدمي��ري  الرو�سي  الرئي�س  ووق��ع 
الأمنية جل�سر كريت�س الذي دمر جزئيا بجانب مرافق البنية التحتية التي تزود 
�سبه جزيرة القرم بالكهرباء والغاز الطبيعي، كما اأمر بت�سكيل جلنة للتحقيق بعد 

النفجار الذي ا�ستهدف اجل�سر.

ا�سرتاتيجية  من  جزء  ا  اأي�سً لكنه   
لنائب  ال�����س��م��اح  اإىل  ت��ه��دف  اأو����س���ع 
ال��ت��ج��م��ع ال��وط��ن��ي ب���ال���ربمل���ان بان 
ُت��ن��ت��خ��ب رئ��ي�����س��ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ة يف 
قبل ب�سعة  انتخابات عام 2027. 
مارين  وقيادة  �سرعية  بدت  اأ�سهر، 
لوبان مو�سع خالف ب�سكل خا�س. 
اله�سا�سة م�ساألة وجود  وتثري هذه 
ال�سخ�سي...  وم�ستقبلها  ح��زب��ه��ا 

فالو�سع اليوم خمتلف متاما.

ا�ستعادة ال�سرعية والقيادة
   م��ن خ���الل ال��ت��اأه��ل م���رة اأخ���رى 
النتخابات  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��ج��ول��ة 
ال����رئ����ا�����س����ي����ة، وم������ن خ������الل جعل 
املاأ�ساوية  مناظرتها  ين�سون  النا�س 
بف�سل   2017 ع���ام  ج��ول��ت��ي  ب��ني 
عام  خ���الل  جن���اًح���ا  الأك�����رث  الأداء 
على  ح�����س��ول��ه��ا  واأخ������رًيا   ،2022
نتيجة اأف�سل مقارنة بعام 2017 
 33.9 م��ق��اب��ل  ب��امل��ائ��ة   41.45(

من  لوبان  مارين  متكنت  باملائة(، 
يف  املتمثل  اخل��ارج��ي  التهديد  درء 
وقّوت  وريكونكيت!  زمي��ور  اإي��ري��ك 
اأ�ّس�سه  ال��ذي  احل��زب  على  قب�ستها 
وال���ده���ا.    رح��ي��ل �سخ�سيات مثل 
باي  نيكول�س  اأو  ك���ولرد  جيلربت 
فرن�سا!  ا���س��ت��ع��ادة  ح���رك���ة  ب���اجت���اه 
وان�����س��م��ام م���اري���ون م��اري�����س��ال اإىل 
هذه احلركة نف�سها خالل احلملة 
�ساهم يف تو�سيح اخلط  الرئا�سية، 
ال����س���رتات���ي���ج���ي والأي���دي���ول���وج���ي 
ل����ل����ح����زب ح�������ول ال����ت����ع����ار�����س بني 
تدعو  ال��ذي  والعومليني  الوطنيني 
ل���وب���ان ع��ل��ى ح�ساب  اإل���ي���ه م���اري���ن 

النق�سام ميني - ي�سار.
املتناف�سني  �سخ�سيتا  وت��و���س��ح     
ال��رئ��ي�����س��ي��ني ع��ل��ى خ��الف��ت��ه��ا هذه 
ال�����س��اب��ق لوي�س  ال��ن��ق��ط��ة. رف��ي��ق��ه��ا 
العمدة  ه���و  ع����اًم����ا،   53 األ����ي����وت، 
الوطني  ال���ت���ج���م���ع  يف  ال����وح����ي����د 
مائة  �سكانها عن  عدد  يزيد  ملدينة 

النتخابات  من  الأوىل  اجلولة  يف 
���ا يف  ال��رئ��ا���س��ي��ة، ق���د ���س��اه��م��ا اأي�������سً
للحزب  اجل����دي����دة  ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
اجل��م��ه��وري وال��ن��ج��اح��ات الأخ���رية 

ملارين لوبان.
   وم��ن ال��وا���س��ح اأن الأخ��ب��ار التي 
تركز على خماوف املقدرة ال�سرائية 
الو�سع احلايل حلزب  تتما�سى مع 

املواجهة ال�سابق.
ماذا عن ق�سايا الهوية؟

املتعلقة  ال���ه���وي���ة  م�����س��ائ��ل  ل��ك��ن     
اخل�سو�س  وج����ه  ع��ل��ى  ب��ال��ه��ج��رة 
النقد  م��ن  يت�سح  ك��م��ا  ت��خ��ت��ف،  مل 
لرئي�س  ال��ه��ج��رة  ل�سيا�سة  الأخ���ري 
لوبان  م��اري��ن  ع��ن  ال�سادر  ال��دول��ة 
العودة  مب��ن��ا���س��ب��ة  ك��ل��م��ت��ه��ا  خ����الل 
ال�سيا�سية يوم الأحد 18 �سبتمرب.

اأ�سبح هذا املو�سوع مركزًيا     واإذا 
جم��ددا، ف��اإن حركات اإع��ادة ت�سكيل 
فرن�سا!  ا�ستعادة  مع  حالًيا  جارية 
الثالثي  ت�����اأث�����ري  ي���ن���م���و  “حيث 

ترك رئا�سة احلزب هو ثمرة ثالث 
ظ����واه����ر: ���س��ل�����س��ل��ة م���ن الأح������داث 
الواقع  مع  والتكيف  املتوقعة،  غري 
ا�سرتاتيجية  ون��ت��ي��ج��ة  اجل����دي����د، 

طويلة املدى.
   تتعلق الظاهرة الأوىل بالنتخاب 
وثمانني  ل��ت�����س��ع��ة  امل���ت���وق���ع  غ����ري 
الوطني  التجمع  برملانًيا من حزب 
اإط����ار  يف  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اإىل 
نظام اقرتاع بالأغلبية على الرغم 
قاد حملة  الوطني  التجمع  اأن  من 

ت�سريعية متوا�سعة. 
ح��ت��ى اأن م���اري���ن ل���وب���ان ذه��ب��ت يف 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  بعد  اإج����ازة 
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  اأن  م��ع��ت��ق��دة 
الأغلبية  على  ب�سهولة  �سيح�سل 

املطلقة للحكم.
ع��ل��م��ا بهذه  الأخ������ذ  وال���ث���ان���ي���ة،     
وثقل  الن�سبية  الرئا�سية  الأغلبية 
الربملان  يف  الوطني  التجمع  ح��زب 
اجل��دي��د. ف��ه��ذا الأخ����ري ه��و اليوم 

ولطاملا  )ب��رب��ي��ن��ي��ان(  ن�����س��م��ة  األ����ف 
احلركة.  يف  مهمة  �سخ�سية  ك���ان 
ع���اًم���ا،   27 ب�����اردي�����ال،  وج���������وردان 
على ع��الق��ة م��ع اب��ن��ة اأخ���ت مارين 
ل��وب��ان، ومي��ث��ل، ع��ل��ى ح���ّد تعبريه، 
للحزب  الجتماعي”  “الن�سيج 
كان  لقد  املتوا�سعة.  اأ�سوله  ب�سبب 
ال���ذراع المي��ن مل��اري��ن ل��وب��ان لعدة 
�سنوات. املر�سحان ل يج�سدان تياًرا 
اأيديولوجًيا ملحوًظا وهما قبل كل 

�سيء “ماريني�ست«. 
خا�سة  ه���ي  بينهما  امل���ب���ارزة  ان     
الأجيال  ب���ني  امل��واج��ه��ة  م���ن  ج���زء 
املثال،  �سبيل  على  م��ن،  يت�سح  كما 
بالذكرى  الحتفال  الأول يف  رغبة 
الثاين  ورغبة  للحركة،  اخلم�سني 

يف األ يثقل كاهله.

بني حالة غري م�سبوقة، 
وفر�سة لالغتنام، وجناح خطها

م��اري��ن لوبان  اخ��ت��ي��ار  اأن  ي��ب��دو     

ال�سرتاتيجية.  ل��ه��ذه  ���س��دى  ه��ي 
ل���وب���ان مهمتها  م���اري���ن  وت��ف�����س��ي��ل 
ي�������س���م���ح لها  ب���رمل���ان���ي���ة  ك���زع���ي���م���ة 

بالتاأطري واملوا�سلة.

اأفق 2027
   ب��ي��ن��م��ا ل����ن ي��ت��م��ك��ن اإمي���ان���وي���ل 
اأخرى،  م��رة  الرت�سح  م��اك��رون من 
و�سّرح جان لوك ميلين�سون موؤخرا 
بذلك  القيام  متاأكًدا من  لي�س  اإن��ه 
نظًرا ل�سّنه، فاإن قرار مارين لوبان 
ب���رتك ق��ي��ادة احل���زب ي��ت��ن��زل، على 
موجهة  ا�سرتاتيجية  يف  ال��ع��ك�����س، 
لعام  النهائي  املوعد  نحو  بالكامل 

.2027
ينطوي  ف������اإن������ه  ذل���������ك،  وم��������ع     
ع���ل���ى خم����اط����ر م�����ن وج����ه����ة نظر 
فالريي  حملة  لأن  اأي��دي��ول��وج��ي��ة. 
الت�سويت  اأو  ال��ف��ا���س��ل��ة  ب��ي��ك��ري�����س 
زمور  اإري���ك  اأن  يبدو  ال��ذي  املفيد، 
اأق�����س��ى اليمني  ق���د ع��ان��ى م��ن��ه يف 

ف�����س��اء ل��ل�����س��ل��ط��ة وال��ن��ق��ا���س حيث 
���س��ي��ت��م حت����دي����د ����س���ي���ا����س���ة ال���ب���الد 
لوبان  م��اري��ن  اخ��ت��ي��ار  اإن  ج��زئ��ًي��ا. 
لنواب  ك��رئ��ي�����س��ة  دوره������ا  ت��ف�����س��ي��ل 
التجمع الوطني يدمج هذا الو�سع 
الروؤية  العتبار  وياأخذ يف  اجلديد 
التي  امل�س�هد  العالية واحل�س����ور يف 

يوفرها.
   والثالثة، ت�سري اإىل ا�سرتاتيجية 
و�سعتها  ال����ت����ي  ال�����س��ي��ط��ن��ة  ن������زع 
ا�ستالمها  ع���ن���د  ل����وب����ان  م����اري����ن 
رئا�سة احلزب قاطعة مع جتاوزات 
والدها والتموقع التاريخي للحزب 
اليميني املتطرف. ان املقاربة التي 
يعتمدها حزب التجمع الوطني يف 
اجلمعية الوطنية يف الوقت احلايل 
واملعار�سة  الأن����ي����ق����ة،  “املالب�س 
خالل  من  بناءة  اأنها  على  املقدمة 
املحتمل  ال�����دع�����م  ع�����ن  الإع����������الن 
مل�����س��اري��ع ق��وان��ني ح��ك��وم��ي��ة معينة 
ذلك”  اإىل  وما  املو�سوعات،  ح�سب 

•• عوا�صم-وكاالت

ال�سواريخ  م��ن  واب���ال  رو�سيا  اأطلقت 
ق�سف  ح���م���ل���ة  يف  اأوك�����ران�����ي�����ا  ع���ل���ى 
خطوة  يف  م�������دن،  ع�����دة  ا����س���ت���ه���دف���ت 
ملرحلة  “بداية  حم��ل��ل��ون  اع���ت���ربه���ا 
ج��دي��دة م��ن احل���رب م��ع ق��ائ��د جديد 
للعملية الع�سكرية ُيعرف عنه احل�سم 

عرب قوة النريان ال�سخمة.
ا�ستهدفت  رو�سيا  اإن  اأوكرانيا  وقالت 
وخاركيف  ك��ي��ي��ف  ����س���اروخ���ا   75 ب���� 
و������س�����وم�����ي )������س�����م�����ال( وج���ي���ت���وم���ري 
واإيفانو- وترينوبول  وخميلنيت�سكي 

واأودي�سا  فرانكوف�سك ولفيف )غرب( 
ومقاطعات  )ج����ن����وب(  ون���ي���ك���ولي���ف 
اأخرى، حيث طالت ال�سربات اجلوية 
التحتية  البنية  مواقع  وال�ساروخية 
ق��ط��ع جميع  وت�����س��ب��ب��ت يف  احل���ي���وي���ة 
اإم��دادات الطاقة، كما توقفت ال�سكك 
ت�سود  بينما  ذل���ك  ي��اأت��ي  احل��دي��دي��ة. 
ب�����س��اأن الجتماع  ال��رتق��ب  ح��ال��ة م��ن 
ال������ذي ي���ع���ق���ده ال���رئ���ي�������س ال���رو����س���ي، 
ف���الدمي���ري ب���وت���ن، ي���وم الث���ن���ني، مع 
جمل�س الأمن القومي لبحث تداعيات 
ج�سر  ال�سبت  ���س��رب  ال���ذي  التفجري 
ال���رب الرو�سي  ب��ني  ال���راب���ط  ك��ريت�����س 

و�سبه جزيرة القرم.
الرو�سي،  اجل��ي�����س  اأع���ل���ن  وال�����س��ب��ت، 
تعيني قائد جديد لعمليته الع�سكرية 
ب���اأوك���ران���ي���ا؛ وه���و اجل�����رنال �سريغي 
ال����ذي  ع����ام����ا(   55( ����س���وروف���ي���ك���ني 
الأهلية  احل����رب  يف  ����س���ارك  اأن  ���س��ب��ق 

بع�س النت�سارات يف امليدان«.

 من الوعيد اإىل التنفيذ
م������ن ج����ان����ب����ه، اع�����ت�����رب الأك������ادمي������ي 
طارق  ال���دويل،  ال�ساأن  يف  املتخ�س�س 
تدخل  الأوك��ران��ي��ة  الأزم���ة  اأن  فهمي، 
مرحلة جديدة حيث انتقل بوتن من 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ، حيث  اإىل  ال��وع��ي��د  م��رح��ل��ة 
ح��ذر م���رارا م��ن اأن امل�����س ب���اأي اأرا�س 
يطالبون  ال��رو���س  اأن  خا�سة  رو�سية، 
الكرملني  لتاأخر  وانتقادات  قا�س  برد 

يف القرارات.

من هو القائد اجلديد
 حلرب اأوكرانيا؟

• اجل�����رنال ���س��وروف��ي��ك��ني ي��ب��ل��غ من 
باجلي�س  وع���م���ل  ع���ام���ا،   55 ال��ع��م��ر 

الرو�سي قائدا للقوات املحمولة جوا.
• ك��ان م�����س��وؤول ع��ن اإن�����س��اء ال�سرطة 
منظومة  وه��ي  ال��رو���س��ي��ة،  الع�سكرية 

جديدة داخل اجلي�س الرو�سي.
• قاد �سوروفيكني املنطقة الع�سكرية 
 2013 ع�����ام�����ي  ب������ني  ال���������س����رق����ي����ة 

و2017.
الأهلية  احل��رب  يف  �سارك  اأن  �سبق   •
الت�سعينيات،  خ��الل  طاجيك�ستان  يف 
بداية  يف  الثانية  ال�سي�سان  ح��رب  ويف 
الرو�سي  التدخل  الثالثة، ويف  الألفية 

يف �سوريا الذي بداأ عام 2015.
ق��وات اجلنوب  كان يقود جمموعة   •
ل���وزارة  ت��ق��ري��ر  بح�سب  اأوك���ران���ي���ا،  يف 

الدفاع الرو�سية يعود اإىل يوليو.

بطاجيك�ستان خالل الت�سعينيات، ويف 
الألفية  بداية  الثانية  ال�سي�سان  حرب 
ال���ث���ال���ث���ة، ويف ال���ت���دخ���ل ال���رو����س���ي يف 

�سوريا الذي بداأ عام 2015.

خيار القوة
اأندرو  الت�سيكي،  ال�سيا�سي  املحلل  قال 
“�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريح  يف  بويفيلد، 
الرو�سي  اجل��ي�����س  اإن  عربية”،  ن��ي��وز 
ال�����س��وارع، حيث  م�ستعد حل���رب  غ��ري 
باهظة،  التكلفة  وكانت  �سابقا  جربها 

اأي�سا  ���س��وري��ا  “يف  بويفيلد  واأ����س���اف 
ت��ع��ل��م��ت رو���س��ي��ا ال���در����س اأي�����س��ا، فلم 
على  م�����ع�����ارك  يف  ج����ن����وده����ا  ت����دخ����ل 
اإىل احل���رب اجلوية،  الأر����س وجل���اأت 
بداية  يف  اأخ���ط���اءه���ا  ت���ك���رر  اأن  ق��ب��ل 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ع��ن��دم��ا اجتهت  ال��ع��م��ل��ة 
تن�سحب  اأن  ق��ب��ل  كييف  ن��ح��و  ���س��م��ال 
ال�سوارع  ف��ح��رب  ثقيلة،  خ�سائر  بعد 
وت�ستنزفها  النظامية  حترج اجليو�س 
ك��م��ا ح���دث م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف 
فيتنام واأفغان�ستان والعراق«. واأو�سح 

ال�سوفييت  تكبد  ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  ف��ف��ي 
خ�سائر فادحة اأمام املقاتلني الأفغان، 
يف  اأي�����س��ا  الأوىل  ال�سي�سان  ح��رب  ث��م 
اأحرجوا  ح��ي��ث  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات  ب���داي���ة 
اأفعال  ارت���ك���ب���وا  اإن���ه���م  وق���ي���ل  ه���ن���اك 
فادحة، قبل اأن يعودوا يف حرب ثانية 
بداية الألفينيات ملحو اخل�سائر حيث 
ح��ا���س��رت ال��ق��وات ال��رو���س��ي��ة غروزين 
لأ�سابيع  ل��ع��ن��ي��ف  ال���ق���ت���ال  وت���وا����س���ل 
الذي  اجل���و  ل�����س��الح  احل�����س��م  و”كان 

حول املدينة لأر�س حمروقة«.

رو�سيا،  بها  منيت  ال��ت��ي  اخل�سائر  اأن 
موؤخرا، ومن ثم ا�ستهداف اأماكن باتت 
القرم  كج�سر  رو�سية  مو�سكو  نظر  يف 
“ومن  كبري،  ب�سكل  الكرملني  اأح���رج 
اجلديد  للقائد  التوجيهات  كانت  ثم 
الهجمات  باتباع  الع�سكرية  للعملية 
ال�ساملة التي عرفه���ا وفعلها �سابقا يف 
من  فال�ستغاثات  ورو�س���يا،  ال�سي�سان 
مبثابة  �ستكون  اأوك��ران��ي��ا  ق��ادة  جانب 
تغري  ب��ع��د  ل��ل��رو���س  معن����وي  ن�س����ر 
لهجة كييف خالل ال�سهر املا�سي اإثر 

تكّيفا مع واقع فرن�سي وحزبي جديد

هل �صينجو التجمع الوطني من نهاية �صللة لوبان...؟
�سي�ستفيد تر�سيح مارين لوبان لرئا�سّية عام 2027 من هذه اخلطوة ال�سرتاتيجية

جمموعة ال�صبع تتعهد »حما�صبة« بوتني  •• كييف-اأ ف ب

اأعلنت رو�سيا الثالثاء �سّن �سربات “كثيفة” على بنى حتتية اأوكرانية 
فيما تعهدت جمموعة ال�سبع خالل اجتماع طارئ “حما�سبة” الرئي�س 

الرو�سي فالدميري بوتني على هذه الهجمات.
و���س��ّن��ت ال��ق��وات ال��رو���س��ي��ة ه���ذه ال�����س��رب��ات غ���داة ق�سف غ��ري م�سبوق 
املدن  من  والعديد  كييف  ط��ال  ووت��ريت��ه  نطاقه  حيث  من  اأ�سهر  منذ 
الأوكرانية الأخرى واأ�سفر عن �سقوط ما ل يقّل عن 19 قتياًل و105 

جرحى يف �سفوف املدنيني ونّددت به الأمم املّتحدة والغرب.
ورو�سيا التي تكّبدت نك�سات ع�سكرية كثرية يف الفرتة الأخرية، وا�سلت 
خطوط  عن  بعيداً  م�ستهدفة  اأق���ّل،  بحّدة  واإن  ه��ذا،  ق�سفها  الثالثاء 

اجلبهة من�ساآت للطاقة يف غرب اأوكرانيا.
وخالل م�ساركته يف اجتماع طارئ عقده قادة دول جمموعة ال�سبع عرب 
الفيديو الثالثاء، دعا الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي �سركاء 

اإن�ساء درع جوية ل�سّد ال�سربات الرو�سية التي  بالده اإىل امل�ساهمة يف 
تنهال على اأوكرانيا.

ب��ي��ان ���س��در يف خ��ت��ام ه���ذه القمة  ال����دول ال�سبع يف  وق��ال��ت جم��م��وع��ة 
الفرتا�سية “ندين هذه الهجمات باأ�سد العبارات ونذّكر باأن الهجمات 

الع�سوائية على املدنيني الأبرياء ت�سكل جرمية حرب«.
هذه  ع��ن  وامل�سوؤولني”  ب��وت��ني  الرئي�س  “�سنحا�سب  ال��ب��ي��ان  واأ���س��اف 

ال�سربات.
برلني  نّظمتها  التي  الفرتا�سية  القمة  خالل  القادة  اعترب  ذلك  اإىل 
“اأحدث مثال  اإن�ساء قوة ع�سكرية م�سرتكة بيالرو�سية-رو�سية هو  اأّن 
“ال�سلطات  مطالبني  ال��ن��زاع،  يف  مو�سكو  م��ع  مين�سك  تواطوؤ”  على 
البيالرو�سية بالكّف عن ال�سماح للقوات امل�سلحة الرو�سية با�ستخدام” 

اأرا�سيها.
ويف وا���س��ن��ط��ن، ���س��ّدد ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ج��و ب��اي��دن ع��ل��ى اأّن نظريه 
احتالل  على  قواته  ق��درة  تقدير”  “اأ�ساء  بوتني  فاليدمير  الرو�سي 
كان  التي  للمقاومة  بالن�سبة  متاماً”  اأخ��ط��اأت  و”ح�ساباته  اأوك��ران��ي��ا، 

يتوّقع اأن يواجهها.
وقال بايدن خالل مقابلة اأجرتها معه �سبكة “�سي.اإن.اإن” الإخبارية 
كاملة  بّثها  موعد  من  �ساعات  قبيل  منها  مقتطفات  وبّثت  الأمريكية 
ب�سكل  التقدير  اأ���س��اء  ع��ق��الين  �سخ�س  اأّن���ه  “اأعتقد  ال��ث��الث��اء  م�ساء 

كبري«.
اأّن  واأعتقد  بالأح�سان  �سُي�ستقبل  اأّن��ه  يعتقد  “كان  بوتني  اأّن  واأ���س��اف 

ح�سابته اأخطاأت متاماً«.

من  والقريبة  البالد  جنوب  يف  زابوريجيا  مدينة  تعّر�ست  والثالثاء، 
اجلبهة لق�سف بوا�سطة 12 �ساروخاً من طراز اأ�س-300 ا�ستهدفت 

من�ساآت “مدنية” ما اأّدى اإىل �سقوط قتلى.
وقال نائب مدير الإدارة الرئا�سية كريي تيمو�سينكو اإن �سربات رو�سية 
يف  وكتب  الثالثاء.  م�ساء  زابوريجيا  منطقة  ا�ستهدفت  قاتلة  جديدة 
تغريدة “الإرهابيون الرو�س “..” ق�سفوا اأوريخيف و�ستيبنوغري�سك” 

ما اأّدى اإىل �سقوط �سبعة قتلى و�سبعة جرحى.
يف من�ساآت للطاقة يف منطقة  “دمارا كبريا”  واأحلقت عمليات ق�سف 
من  “الكثري  الكهربائي  التيار  من  حارمة  اأوكرانيا  و�سط  يف  دنيربو 

البلدات” على ما اأفاد حاكم املنطقة.
ل�سبكة  امل�سّغلة  ال�سركة  ل��ك��ّن  ال��ث��الث��اء  للق�سف  كييف  تتعّر�س  ومل 
بانتظام  �سينقطع  الكهربائي  التيار  اأن  اأعلنت  العا�سمة  يف  الكهرباء 
ال�ستاء،  ف�سل  اق��رتاب  مع  خمتلفة  اأحياء  يف  الثالثاء”  من  “اعتباراً 

فيما يخ�سى الأوكرانيون نق�سا يف املياه والتدفئة والكهرباء.
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•• الفجر -خرية ال�صيباين
    بينما ينتظر اأن ترت�سح منطقًيا لولية ثالثة يف 
الكوجنر�س، ب�سفتها ممثلة املنطقة الرابعة ع�سرة 
ا اأن ترت�سح األك�ساندريا  يف نيويورك، من املتوقع اأي�سً

اأوكا�سيو-كورتيز للرئا�سة عام 2024.
اأ�سبحت  الــنــواب،  جمل�س  يف  �سنوات  ــع  اأرب بعد      
رئي�سية  �سخ�سية  اأوكا�سيو-كورتيز  األك�ساندريا 
ال�سيا�سة  يف  اأعم،  وب�سكل  الدميقراطي،  احلزب  يف 
الأمريكية. ملتزمة بق�سايا احلق يف الإجها�س، اأو 
فاإن  املناخ،  اأو  والقت�سادية،  الجتماعية  الق�سايا 
والتي  اإ�سباين،  اأ�سل  من  الكونغر�س،  اأع�ساء  اأ�سغر 
متثل الدائرة الرابعة ع�سرة يف نيويورك، تخو�س 

ال�سباق الآن للرت�سح لولية ثالثة.

�صيكون دعم �صاندرز ر�صيًدا هائًل لها لأنه يحظى باحرتام كبري داخل جمهور الناخبني 

دعم برين كنز ثمنيالي�سارية املتمردة

انتخابات التجديد الن�سفي الأمريكية:

هل �صتخو�س األك�صاندريا اأوكا�صيو-كورتيز رئا�صية 2024 ...؟
األك�ساندريا اأوكا�سيو-كورتيز، �سخ�سية »متمردة« ل تروق جلميع الدميقراطيني

الن�سفية  الن��ت��خ��اب��ات  خ����الل      
تينا  ����س���ت���واج���ه  ن���وف���م���رب،   8 ي�����وم 
اجلمهوري  احل��زب  ممثلة  فورتي، 
انتخابات  النتخابية.  ال��دائ��رة  يف 
ال��ت��ج��دي��د ال��ن�����س��ف��ي ح��ي��ث تعترب 
اأوكا�سيو-كورتيز  األ��ك�����س��ان��دري��ا 
اأنه  خا�سة  حظا،  الوف��ر  املر�سحة 
الإعالم  و�سائل  العديد من  ح�سب 
الأمريكية، كانت مناف�ستها من بني 
املحتجني خالل الهجوم على مبنى 
الكابيتول يف 6 يناير 2021. واإذا 
األك�ساندريا  تق�سي  اأن  ينتظر  كان 
اأوكا�سيو-كورتيز عامني اآخرين يف 
اأن  ا  اأي�سً املتوقع  فمن  الكونغر�س، 

ترت�سح للرئا�سة عام 2024.
األك�ساندريا  ت��رف�����س  ���س��ائ��ع��ة،     
اأوك���ا����س���ي���و-ك���ورت���ي���ز ت��غ��ذي��ت��ه��ا يف 
ال���وق���ت احل�����ايل. مت���ت دع��وت��ه��ا يف 
اأمريكي،  ل��ربن��ام��ج  امل��ا���س��ي  يونيو 
�ستيفن  املقدم  مع  مقابلة  واأج���رت 
كولبري حول هذا املو�سوع. اأجابت 
اأعرف على  “ل  بابت�سامة:  النائب 
قبل اأن ت�سيف، ب�سكل  الإطالق”. 
اأكرث جدية: “نحتاج ب�سكل خا�س 
على  ال��رتك��ي��ز  يف  ال���س��ت��م��رار  اإىل 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��دمي��ق��راط��ي��ة ملن 
�سيكون رئي�ًسا يف ال�سنوات القادمة. 
هديف الوحيد هو م�ساعدة النا�س. 

وهو اأمر مهم للغاية يف النتخابات 
الأمريكية«.

اأن  ����ا  اأي���������سً ن��ن�����س��ى  األ  »ي���ج���ب     
كورتيز  اأوك���ا����س���ي���و  األ���ك�������س���ان���دري���ا 
دعمت بريين �ساندرز عام 2016 
و2020 واأنه ميكن اأن يرد اجلميل 
اجلناح  م����ن  امل�����س��ع��ل  اأخ�������ذت  اإذا 
الخت�سا�سية.  ت�سري  ال��ت��ق��دم��ي، 
و�سيكون هذا ر�سيًدا هائاًل لها لأن 
�ساندرز يحظى باحرتام كبري داخل 

جمهور الناخبني الأمريكيني. 
واإذا كانت �سيا�سته الي�سارية للغاية 
الناخبني  م���واج���ه���ة  يف  ب���ه  ت�����س��ر 
ال����و�����س����ط����ي����ني، ف���������اإن ال���ن���اخ���ب���ني 
روؤي�����ة مر�سح  ي���ري���دون  الآخ���ري���ن 
قادر على القتال والوقوف يف وجه 
دونالد  ك��ان  اإذا  خا�سة  خ�سومه، 

ترامب �سيرت�سح«.
   مي���ك���ن ل���ل���رئ���ي�������س اجل���م���ه���وري 
���ا ت�����س��ري��ع اإط����الق  ال�����س��اب��ق اأي�������سً
اأعلن  “اإذا   ،2024 ل��ع��ام  احلملة 
النتخابات  ب��ع��د  م��ر���س��ًح��ا  ن��ف�����س��ه 

الن�سفية مبا�سرة”.
 �سباق رئا�سي يعد مرة اأخرى باأنه 
“طوياًل و�سعًبا ومكلًفا”،  �سيكون 
للم�ستقبل  ح��ا���س��ًم��ا  ي��ك��ون  ورمب����ا 
اأوكا�سيو- لألك�ساندريا  ال�سيا�سي 

كورتيز.

وب���ي���ن���م���ا ت���رف�������س األ���ك�������س���ان���دري���ا 
اإمكانية  مناق�سة  اأوكا�سيو-كورتيز 
الرئا�سية  النتخابات  يف  الرت�سح 
ا  لعام 2024، فاإنها مل تعرب اأي�سً
تر�سح  اإذا  ب��اي��دن،  جلو  دعمها  عن 

مرة اأخرى لولية ثانية كرئي�س.

�سخ�سية “متمردة« 
   بالن�سبة ملاري كري�ستني بونزوم، 
وال�سحفية  ال�سيا�سة  يف  اخل��ب��رية 
املتحدة،  الوليات  يف  واملتخ�س�سة 
عرب  ع����اًم����ا   30 ع���ا����س���ت  وال����ت����ي 
تر�سيح  ف����اإن  الأط��ل�����س��ي،  امل��ح��ي��ط 
عام  اأوكا�سيو-كورتيز  األك�ساندريا 
امل��م��ك��ن... لقد  “يف خ��ان��ة   2024
�سيا�سية  �سخ�سية  الآن  اأ�سبحت 

ميكن اأن يكون بريين
 �ساندرز دعما قويا

اأن      الح��ت��م��ال الآخ����ر يتمثل يف 
ب�سكل  ال��ك��ون��غ��ر���س  ت��ع��م��ل مم��ث��ل��ة 
ا  خا�سً حزًبا  تن�سئ  اأن  اأو  م�ستقل، 
اإىل  باملخاطر  حمفوف  خيار  بها. 
ح��د م��ا، لأن��ه �سيكون م��ن ال�سعب 
اأوكا�سيو-كورتيز  األك�ساندريا  على 
الدميقراطيني،  دع��م  ب��دون  الفوز 
وال���ت���ي ���س��ت��ق��ط��ع م��ع��ه��م ب��ع��د ذلك 

ب�سكل نهائي ..
�سيكلفها  ذل���ك  لأن  ��ا  اأي�����سً ول��ك��ن   
غاليا جدا، حتى لو اأثبتت النائب، 
وف�����ق م������اري ك��ري�����س��ت��ني ب����ون����زوم، 
جمع  ع���ل���ى  ال����ك����ب����رية  “قدرتها 
املانحني،  اإىل  وال��و���س��ول  الأم����وال 

“املتمردة”،  ���س��ورة  ا  اأي�سً كورتيز 
لغالبية  ت������روق  ل  �����س����ورة  وه�����ي 
األك�ساندريا  خلقت  الأم��ري��ك��ي��ني. 
اأوكا�سيو-كورتيز م�ساعر خمتلطة 
بهزمها  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب  يف 
 ،2018 ع�����ام  ك�������راويل  ج����وزي����ف 
دائرة  يف  و�سطي،  دميقراطي  وه��و 
مّثلها  التي  النتخابية  ن��ي��وي��ورك 

ل�سنوات عديدة.
ب�سورة  عنها  ك��ث��ريون  يحتفظ     
����س���خ�������س ي���ن���ت���ق���د ق�����ي�����ادة احل�����زب 
ال����دمي����ق����راط����ي، الأم�������ر ال������ذي ل 
ير�سي ل داخل مع�سكرها ول على 
يخلق  ه��ذا  ك��ل  ال��وط��ن��ي.  امل�ستوى 
راأًيا عاما غري مواٍت. يبقى يّتبعها 
الذين  الدميقراطيون  الناخبون 

املفاجاأة  اأح���دث���ت  لأن���ه���ا  رئ��ي�����س��ي��ة 
احلني  ذل����ك  وم���ن���ذ   2018 ع����ام 
من  �ستبلغ  م�سموًعا.  �سوتها  ك��ان 
انتخابات  ق��ب��ل  ع���اًم���ا   35 ال��ع��م��ر 
القانوين  “ال�سن   2024 ع����ام 
لالنتخابات  للرت�سح  ب��ه  امل�سموح 
املحرر”،  م��الح��ظ��ة  الأم���ري���ك���ي���ة، 
كثرًيا  وتتوا�سل  وبليغة  �سابة  اإنها 
 ،“ الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سبكات  بف�سل 
اإذاعة  ت�سرح ال�سحفية ال�سابقة يف 

�سوت اأمريكا وبي بي �سي.
خط  ويف  ل���ل���غ���اي���ة،  ت���ق���دم���ي���ة     
رعاها  -ال�������ذي  �����س����ان����درز  ب�����ريين 
ع����ن����دم����ا ان�������س���م���ت اإل�����ي�����ه خ����الل 
 2016 ل��ع��ام  النتخابية  احلملة 
-مت��ت��ل��ك األ��ك�����س��ان��دري��ا اأوك��ا���س��ي��و-

وليات  ح��ك��ام  او  �سيناتورات  ن��رى 
ي�سبحون روؤ�ساء، ونادًرا ما يكونون 

نواًبا«.
   خا�سة اأن �سخ�سيات اأخرى يبدو 
اأنها �سبقتها لتمثيل الدميقراطيني 
يرت�سح  مل  ح���ال  يف   ،2024 ع���ام 
ج��و ب��اي��دن. ه��ذا ه��و احل���ال ب�سكل 
خ��ا���س م��ع ك��ام��ال ه��اري�����س، نائب 
بوتيجيج،  وبيت  احل��ايل،  الرئي�س 
وزير الدولة احلايل للنقل، وحتى 
تر�سل  “التي  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ه���ي���الري 
اأنها  اإىل  ت�سري  اأن  ميكن  اإ����س���ارات 
ميكنها  كمر�سحة  نف�سها  ت�سع  قد 
اإن���ق���اذ احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي من 
تتابع  املتطرف”،  اجل���ن���اح  ه����ذا 
الخت�سا�سية يف الوليات املتحدة.

تقل اأعمارهم عن 45 عاًما، ولكن 
ا من قبل بع�س اجلمهوريني  اأي�سً
ال�����س��ب��اب ال��ذي��ن ي��ق��درون اجلانب 
ماري  ت��وؤك��د  للنظام”،  امل��ن��اه�����س 

كري�ستني بونزوم.
األك�ساندريا  ل���  اأخ����رى  ���س��ع��وب��ة     
موقعها  اأوك����ا�����س����ي����و-ك����ورت����ي����ز: 
اجلناح  على  تقدمية،  ال�سيا�سي، 
الدميقراطي،  ل��ل��ح��زب  ال��ي�����س��اري 
ولكن “الفائ�س الي�ساري ل ميكن 
الناخبني  ل���دى  ���س��ي��م��ا  ل  ق��ب��ول��ه، 
الدميقراطي  للحزب  الو�سطيني 
امل�ستقلني،  للناخبني  ا  اأي�سً ولكن 
�سيناتورة  لت�سبح  �سباق  يف  ���س��واء 
تعاين  اأن����ه����ا  ك���م���ا  ل���ل���رئ���ا����س���ة.  اأو 
ن���ائ���ب، لأننا  م���ن م�����س��اوئ ك��ون��ه��ا 

لن ي�سع حدًا للقتال.. بل �سيعقده فح�سب

حرب اأوكرانيا: اأي اجلي�صني �صي�صتفيد من ال�صتاء؟
•• باري�س-وكاالت

ل�سالح  ال�������س���ت���اء  ف�������س���ل  ت����دخ����ل 
املغول،  ���س��د  ح��روب��ه��ا  يف  رو���س��ي��ا 
وال�سويديني، والفرن�سيني، والأملان 
على التوايل. والآن، وبينما يدخل 
اجل��ي�����س��ان ال��رو���س��ي والأوك������راين 
يعّقد  اأن  قبل  الزمن  مع  �سباق  يف 
الع�سكرية،  العمليات  الف�سل  هذا 
“لوفيغارو”  �سحيفة  ت�����س��اءل��ت 
“ال�ستاء  ك�����ان  اإذا  ال���ف���رن�������س���ي���ة، 
�سيفعلها مرة اأخرى يف اأوكرانيا”.
احلرارة  اأن  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 
اأوكرانيا  يف  ال�����س��ت��اء  ف�سل  خ���الل 
ميكن اأن تنزل اإىل 30 درجة حتت 
ال�����س��ف��ر، م���ا ي���وؤث���ر ب�����س��ك��ل خطري 
امل����ن����اورات. ولكنها  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ل��ى 
نقلت عن الباحث يف املعهد الدويل 
يوهان  الإ�سرتاتيجية،  للدرا�سات 
“لن ي�سع حداً  اأن ال�ستاء  مي�سيل 
فح�سب”،  ���س��ي��ع��ق��ده  ب���ل  ل��ل��ق��ت��ال، 
كييف  حتقيق  اإمكانية  اأن  م�سيفاً 
ان��ت�����س��ارات م��ذه��ل��ة ع��ل��ى غ���رار ما 
ال�سيف  ه���ذا  خ��ارك��ي��ف  ح�����س��ل يف 

“اأقل احتماًل” مع بداية ال�ستاء.
ب��������دوره، ق�����ال ت��ي��ب��و ف���وي���ي���ه، من 
الإ�سرتاتيجية،  البحوث  موؤ�س�سة 
اإىل  “�سيتجهون  الأوك��ران��ي��ني  اإن 
مبنطق  ال���س��ت��ن��زاف  ح��رب  تعزيز 
الق�سم كما يف خري�سون”، م�سيفاً  
“لن جتمد اجلبهة، لكن الهجمات 

الرئي�سية �ست�سبح نادرة«.

هجوم رو�سي جديد؟
التي  رو�سيا  اأن  ال�سحيفة  وذك��رت 
منذ  التكتيكية  ال��ه��زائ��م  ت��ت��ج��رع 
املا�سي،  )اأي���ل���ول(  �سبتمرب  ب��داي��ة 
اإمكانية  ال�����س��ت��اء  ل��ه��ا  ي��ع��ن��ي  “قد 
ا�ستقرار اجلبهة، وبالتايل �سيكون 
م��ف��ي��داً، خ��ا���س��ة اأن����ه ي��ع��ن��ي نهاية 
اجلنود  م���ن  األ����ف   300 ت���دري���ب 

اأن  م�سيفاً  القتال”،  عن  الناجتة 
“التدّفقات اللوج�ستية هي الأكرث 
فاإن احلريق  املعنى،  وبهذا  اأهمية، 
بج�سر كريت�س ميثل �سربة نف�سية 

كربى«.
ف�سل  ح����ل����ول  وم������ع  ذل��������ك،  اإىل 
النباتات  من  عدد  يختفي  ال�ستاء، 
ي��ك�����س��ف متويه  م����ا  والأ������س�����ج�����ار، 
ي�سهل  ال��وح��دات. كما  العديد من 
ال��ت��ج��م��د ع���ب���ور ب��ع�����س امل���ج���اري 
امل���ائ���ي���ة، وب���ال���ت���ايل ال��ت�����س��ّل��ل اإىل 

مناطق العدو.

دعم احللفاء حتت الختبار
اأن  اع���ت���ربت  ال�����س��ح��ي��ف��ة  اأن  غ���ري 
اخلطر الرئي�سي على الأوكرانيني 
اأو  ال���ق���ار����س  ال������ربد  يف  ي��ك��م��ن  ل 
ال�سقيع، ولكن يف انخفا�س الدعم 
ا�ستطالعات  اأن  خ��ا���س��ة  ال��غ��رب��ي، 
ال���دع���م  اأن  اإىل  ُت�������س���ري  ال����������راأي 
التقّلب،  ب����داأ  ل��ك��ي��ي��ف  الأم���ري���ك���ي 
واأزمة  القت�سادية  الأزم����ات  واأن 
الطاقة مُيكن اأن توؤثر على الدعم 

الأوروبي لكييف.
كييف  اأن  ال�������س���ح���ي���ف���ة  وذك���������رت 
���س��ت��خ��ت��رب م����رون����ة ال���غ���رب���ي���ني يف 
والت�سخم  الطاقة،  قيود  مواجهة 
ب�����س��ك��ل خ���ا����س. ويف ه���ذا الإط�����ار، 
يحذر جويل “ال�ستاء �سيلعب على 
وميكن  للحرب،  النف�سي  العامل 
ال�سعبي  ال���دع���م  ع��ل��ى  ي���وؤث���ر  اأن 

لل�سراع«.
كان  اإذا  اأن�����ه  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
م�ستمرين  الآن  حتى  الأوروب��ي��ون 
يف دع��م��ه��م لأوك���ران���ي���ا م��ن خالل 
العقوبات  الأ�سلحة وفر�س  ت�سليم 
الق��ت�����س��ادي��ة ع��ل��ى رو����س���ي���ا، ف���اإن 
البع�س يخ�سى العك�س يف مواجهة 

ق�سايا الطاقة.
وه�����و م����ا ل ي���رج���ح���ه ف���وي���ي���ه ول 

مي�سيل.

���ص��ن��وات   6 ال�����ص��ج��ن 
اإ�صافية على  �صو ت�صي 

•• رانغون-اأ ف ب

البورمية  ال���زع���ي���م���ة  ع���ل���ى  ح���ك���م 
����س���و ت�سي  ����س���ان  اأون�������غ  ال�����س��اب��ق��ة 
يف  ع�سكري  انقالب  اأطاحها  التي 
بال�سجن   ،2021 �سباط-فرباير 
مل������دة ����س���ت ����س���ن���وات اإ����س���اف���ي���ة يف 
ق�سيتي ف�ساد، ح�سبما ذكر م�سدر 
ق��ري��ب م��ن امل��ل��ف ل��وك��ال��ة فران�س 

بر�س الأربعاء.
اإنه  ب��ر���س  لفران�س  امل�����س��در  وق���ال 
“بال�سجن  ت�����س��ي  ���س��و  ع��ل��ى  ح��ك��م 
م��ن ق�سيتي  ك��ل  �سنوات يف  ث��الث 
بتلقي  ف��ي��ه��م��ا  اُت���ه���م���ت  ف�ساد” 

ر�ساوى من رجل اأعمال.
حائزة  عاما”   77“ ت�����س��ي  و���س��و 
 1991 يف  لل�سالم  ن��وب��ل  ج��ائ��زة 
معتقلة يف حب�س انفرادي يف �سجن 

يف العا�سمة البورمية نايبيداو.
طويلة  مل��ح��اك��م��ة  ت��خ�����س��ع  وه�����ي 
معتربا  ال����دويل  املجتمع  يدينها 

اأنها �سيا�سية.
وقد �سدرت بحقها اأحكام بال�سجن 
لأ���س��ب��اب خمتلفة  ع��اًم��ا   20 مل���دة 
بينها التزوير النتخابي والف�ساد.

و�سو ت�سي ما زالت �سخ�سية حتظى 
ب�سعبية كبرية يف بورما.

 

مادورو يتوقع بلوغ 
ح�صيلة النهيار 

الأر�صي مئة قتيل 
•• كراكا�س-اأ ف ب

اأع�����ل�����ن ال����رئ����ي���������س ال���ف���ن���زوي���ل���ي 
ن��ي��ك��ول���س م�����ادورو  اأم�����س الأول 
تتوّقع  الإن��ق��اذ  ف��رق  اأّن  الثالثاء 
اأر�سي  ان��ه��ي��ار  ح�سيلة  ت��ب��ل��غ  اأن 
تيخرييا�س،  ل�������س  يف  ح�������س���ل 
ال�سغرية  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل���دي���ن���ة 
البالد،  �سمال-و�سط  يف  الواقعة 
مادورو  وق��ال  قتيل.  مئة  ح��وايل 
ع���رب ال��ت��ل��ف��زي��ون احل��ك��وم��ي اإّن���ه 
39 جثة،  “مّت حتى الآن انت�سال 
ول ي����زال ه��ن��اك ع���دد ك��ب��ري من 
مفقوداً.   56 ه��ن��اك  امل��ف��ق��ودي��ن: 
ن���ق���رتب م���ن م��ئ��ة �سحية  ن��ح��ن 

لهذه الكارثة الطبيعية«.
وف���ق���دت ف����رق الإن����ق����اذ ك����ّل اأم���ل 
ع���داد  ن����اج يف  اأّي  ع��ل��ى  ب��ال��ع��ث��ور 
منذ  فنزويال  وت�سهد  املفقودين. 
اأمطار  ه��ط��ول  اأي��ل��ول-���س��ب��ت��م��رب 
الأخ���رية  الأي����ام  ويف  ا�ستثنائية. 
ت�����س��ّب��ب��ت اأم���ط���ار غ��زي��رة يف ل�س 
ال�سناعية  امل��دي��ن��ة  ت��ي��خ��ريي��ا���س، 
ال��ب��ال��غ ع����دد ���س��ّك��ان��ه��ا 50 األ���ف 
جبل،  �سفح  على  والواقعة  ن�سمة 

بفي�سان جداول وانهيار اأر�سي.

من الناحية الإ�سرتاتيجية، اأو�سح 
جتنب  “تريد  رو���س��ي��ا  اأن  مي�سيل 
�سّمتها  ال��ت��ي  الأرا�����س����ي  خ�����س��ارة 

اأخرياً«.
كييف  اأن  فوييه  اأو�سح  املقابل،  يف 
“ت�سعى ل�ستعادة اأكرب قدر ممكن 
ال�ستاء  يعّقد  اأن  قبل  الأر����س  من 
اأن  خ���ا����س���ة  القتال”،  م���ه���م���ات 
على  �سيح�سل  الأوك���راين  اجلي�س 
م�ساعدة اأمريكية جديدة ب� 625 

مليون دولر.
قي�سر  م��داف��ع  “�ستكون  واأ���س��اف 
فرن�سا  �ستمنحها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
�سواريخ  ق���اذف���ات  اأو  لأوك���ران���ي���ا، 

و�سولهم  �سي�سمح  ال��ذي��ن  اجل���دد، 
املوجودة  الفعلية  ال��ق��وات  ب��اإغ��اث��ة 

على اجلبهة منذ 7 اأ�سهر«.
اأنه  رغ��م  اأن��ه  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
جنود  ع���م���ل  ط��ب��ي��ع��ة  ُت��ك�����س��ف  مل 
الح��ت��ي��اط، اإل اأن���ه ق��د ي���وؤدي اإىل 
اخ�����ت�����الل ال������ت������وازن م�����ع اجل���ن���ود 

الآخرين املخ�سرمني بالفعل.
املجندين  “على  ف���وي���ي���ه:  وق�����ال 
اجل�����دد زي�����ادة م���ه���ارات���ه���م، لذلك 
اجلي�س  ي�سّن  اأن  امل��رّج��ح  من غري 
الرو�سي هجوماً جديداً يف ال�ستاء، 
احلفاظ  اإىل  ذل��ك  ب��دل  و�سي�سعى 

على قواته لف�سل الربيع«.

جت��ّم��د الأر�����س، ول��ذل��ك ميكن اأن 
ولكن  هجومها،  اأوكرانيا  ُتوا�سل 
ب���وت���رية اأب���ط���اأ مم���ا ك����ان ع��ل��ي��ه يف 

الأ�سابيع املا�سية«.
اإن  فوييه  قال  القتال،  عن  وبعيداً 
ال�سقيع والربد يجلبان “تعقيدات 
املبكر  للتاآكل  لوجي�ستية، فيوؤديان 
يوؤثر على  واملقاتلني، ما  للمعدات 

معنويات اجلنود«.
ال�ستاء  اإن  م��ي�����س��ي��ل  ق���ال  ب������دوره، 
الأجهزة  يف  اأع���ط���ال  اإىل  “يوؤدي 

اللكرتونية«.
“مع  اأن����ه  اإىل  اأم����ا ج���ويل ف��اأ���س��ار 
ال�ستاء، تزيد �سعوبات احلرب غري 

لإكمال  مفيدة  املتعددة،  هيمار�س 
نطاق التاأثريات والقدرات«.

اللوج�ستيات على املحك
جويل،  اإدوارد  راأى  ن��اح��ي��ت��ه،  م��ن 
ال����ب����ح����وث  م����ع����ه����د  ال�����ب�����اح�����ث يف 
ال�سرتاتيجية للمدر�سة الع�سكرية  
ب�������وزارة ال����دف����اع ال��ف��رن�����س��ي��ة، اأن 
لي�س  تغريها  اأو  الأر�����س  “جتمد 
ميزة اإ�سرتاتيجية بال�سرورة، وهو 
فر�سة  اجليو�س  بانتهاز  م��ره��ون 
املفاجاأة،  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ت�����س��اري�����س 
خا�سة مع ف�سل ال�ستاء، على غرار 
هجوم هتلر يف 1941 الذي �سهله 

وا�صنطن حت�صد لإدانة �صّم رو�صيا مناطق اأوكرانية 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

الرامية حل�سد  الثالثاء جهودها  الأول  اأم�س  املّتحدة   الوليات  كّثفت 
العامة  اجلمعية  يف  ق��رار  مل�سروع  ال���دول  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك��رب  تاأييد 

لالأمم املّتحدة يدين �سّم رو�سيا اأربع مناطق اأوكرانية.
وقال املتحّدث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد براي�س لل�سحافيني 

“نعتقد اأّن اأوان احلياد قد وىّل«.
واأ�ساف “ل ميكن اأن يكون هناك حياد يف و�سع مماثل«.

وبداأت اجلمعية العامة لالأمم املّتحدة ع�سر الثنني مناق�سة م�سروع 
قرار قّدمته اأوكرانيا و�سارك يف �سياغته الحّتاد الأوروبي ينّدد ب�سّم 
رو�سيا اأربع مناطق اأوكرانية، يف خطوة ي�سعى من خاللها الغرب لإثبات 

عزلة مو�سكو على ال�ساحة الدولية.
وبح�سب م�سادر دبلوما�سية، فاإّن الت�سويت على الن�ّس ميكن اأن يح�سل 

الأربعاء اأو “على الأرجح اخلمي�س«.
اأنتوين  الأمريكي  اأجرى وزير اخلارجية  الت�سويت،  وبانتظار ح�سول 
ال��ق��ادة الأج���ان���ب، م��ن بينهم  بلينكن حم��ادث��ات هاتفية م��ع ع��دد م��ن 
الرئي�س ال�سربي األك�سندر فو�سيت�س، ومع العديد من نظرائه يف �سائر 
اأنحاء العامل، وذلك يف حماولة منه حل�سد تاأييد اأكرب عدد ممكن من 

الدول مل�سروع القرار.

مل�سروع  التاأييد  حل�سد  بلينكن  يقودها  التي  احلملة  ف��اإّن  ال��واق��ع  ويف 
القرار املناه�س لرو�سيا بداأها الأ�سبوع املا�سي خالل جولة قام بها يف 

الالتينية و�سملت كولومبيا وت�سيلي والبريو، حيث طلب من  اأمريكا 
كّل القادة الذي التقاهم الت�سويت اإىل جانب الن�ّس.

وح��م��ل م��ع��ه ال���وزي���ر الأم���ريك���ي ه���ذا امل��ط��ل��ب اإىل ل��ي��م��ا ح��ي��ث �سارك 
البلدان  ملنظمة  العامة  اجلمعية  اأع��م��ال  يف  واجلمعة  اخلمي�س  يومي 

الأمريكية.
فيكتوريا  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  وم�ساعدته  بلينكن  اأج���رى  وال��ث��الث��اء 
عرب  نقا�ساً  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  يف  الثالثة  امل�سوؤولة  ن��ولن��د، 

الفيديو مع ممّثلني عن حوايل 100 دولة.
على  حمادثيهم  م�سامع  على  �سّددا  ونولند  بلينكن  اإّن  براي�س  وق��ال 
اأرا�سَي يف  “حما�سبة رو�سيا على �سّمها غري القانوين  �سرورة ان تتّم 

اأوكرانيا«.

اأّن وا�سنطن  اأّن قرارات اجلمعية العامة لي�ست ملزمة قانوناً، اإل  ومع 
ال�ساحة  اإث��ب��ات ع��زل��ة مو�سكو على  ال��ق��رار  ت��اأم��ل م��ن خ��الل م�����س��روع 

الدولية.
وخالفاً ملجل�س الأمن الدويل حيث متتلك رو�سيا مع اأربع دول اأخرى 
فاإّن  النق�س،  ح��ّق  وفرن�سا”  وبريطانيا  وال�سني  املّتحدة  “الوليات 

الفيتو لي�س له وجود يف اجلمعية العامة.
وخ��الل ت�سويت جرى اأخ��رياً يف جمل�س الأم��ن ال��دويل مل ي�سّوت اأّي 
والهند والربازيل  ال�سني  اأرب��ع دول هي  لكّن  اإىل جانب رو�سيا،  ع�سو 

والغابون امتنعت عن الت�سويت.
القرار يف اجلمعية  اأن يحظى م�سروع  اأوروب��ي  رّج��ح م�سوؤول  والإثنني 

العامة مبا بني 100 و140 �سوتاً.
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املال والأعمال
تفاهم بني ناف�س و دو لتوظيف 500 مواطن يف موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س

�سراكاتنا  نو�سع  اأن  “ ي�سعدنا  امل��زروع��ي:  غنام  �سعادة  وق��ال 
التي  ال��رائ��دة  املتكاملة  لالت�سالت  الإم���ارات  �سركة  لت�سم 
ا�ستطاعت اأن حتقق جناحاً لفتاً واأن تواكب اأف�سل ما تو�سل 
اإليه عامل التكنولوجيا يف جمال الت�سالت، وناأمل اأن حتقق 
املرجوة منها يف توفري فر�س عمل  الأه��داف  ال�سراكة  هذه 
املواطنني، ول�سيما يف ظل ما ي�سهده قطاع  تلبي متطلبات 
التي  الرقمية  الثورة  بف�سل  مت�سارع  تطور  من  الت�سالت 
ا�ستثمارية جديدة ومتنوعة، ومهدت الطريق  خلقت فر�ساً 
الذي  امل�ستقبل  معمتطلبات  تن�سجم  حديثة  وظائف  لن�سوء 
ال�سطناعي،  ال��ذك��اء  ه��ي  الأ�سا�سية  �سمته  اأن  وا�سحاً  ب��ات 
لذلك فاإن قطاع الت�سالت الوثيق ال�سلة بعامل التكنولوجيا 
يعّد وجهة مف�سلة لل�سباب الراغبني بالنخراط يف وظائف 

ال��ك��وادر الإم��ارات��ي��ة لتن�سيق اجل��ه��ود وت��وح��ي��ده��ا مب��ا يعود 
ال�سروع  الإم��ارات وميّكنهم من  اأبناء  النفع على  مبزيد من 
امل�ساهمة  لهم  تتيح  بالنجاحات  مليئة  مهنية  م�����س��ارات  يف 
الإم����ارات وتطلعاتها  اأه����داف دول���ة  ب���دور ح��ي��وي يف حتقيق 
ت�سجيع  على  ال�سراكة  ه��ذه  اإط���ار  يف  و�سنعمل  للم�ستقبل. 
�سركائنا يف قطاع التجزئة على ا�ستقطاب املواهب الإماراتية 
وتدريبها وتاأهيلها للعمل يف جمال خدمة املتعاملني، ون�سعى 
خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة اإىل ا�ستقطاب 500 موظف 
من اأبناء الإمارات مبعدل 100 موظف كل عام، اإ�سافة اإىل 
موا�سلة تزويد اخلريجني اجلدد من اأبناء الإمارات بخربات 
متاجر  يف  العمالء  مع  التعامل  ا�سرتاتيجيات  ح��ول  عملية 

ومراكز التجزئة التابعة لنا«.

•• اأبوظبي -وام:

مذكرة  “ ناف�س”  الإماراتية  الكوادر  تناف�سية  وّق��ع جمل�س 
تفاهم مع �سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة “دو” وذلك 
الذي يهدف  الربنامج الحت��ادي  اإط��ار برنامج”ناف�س”،  يف 
العاملة  القوى  �سمن  الإماراتيني  املواطنني  ح�سور  لزيادة 
وموؤهالتهم،  كفاءتهم  ورف��ع  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  يف 
املواطنني  م�ساركة  تعزيز  اإىل  الرامية  للجهود  وا�ستكماًل 
�سعادة غنام  املجل�س  ع��ن  امل��ذك��رة  وق��ع   . اخل��ا���س  القطاع  يف 
الإماراتية،  الكوادر  تناف�سية  ملجل�س  العام  الأم��ني  املزروعي 
الرئي�س  احل�����س��اوي،  فهد  ���س��ع��ادة  ال�سركة  ع��ن  وقعها  فيما 

التنفيذي ل�سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة .

امل�ستقبل، كذلك ل نغفل عن الوظائف الأخرى املرتبطة بهذا 
القطاع احليوي وهو قطاع التجزئة والتي نتطلع م�ستقباًل 
بروؤية املواطنني كواجة مبا�سرة مع املتعاملني«. واأ�ساف: “ 
التوطني  ما�س يف خططه لتحقيق ن�سب  “ناف�س”  برنامج 
القطاع اخلا�س وفق ج��دول زمني حم��دد، عرب �سراكاته  يف 
مع اجلهات املعنية بذلك. ونتطلع اإىل الفر�س املهنية التي 
توفرها �سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة، لأنها متنوعة 
اإىل  وجاذبة للعديد من التخ�س�سات، من خدمة املتعاملني 
تقنية املعلومات، اإىل الوظائف الفنية والإدارية، التي �سيجد 
فيها املواطنومنا يالئم موؤهالتهم ورغباتهم، ليكونوا جزءاً 
من جناح هذه ال�سركة«.  من جانبه قال �سعادة فهد احل�ساوي: 
“ي�سرنا توقيع مذكرة التفاهم اجلديدة مع جمل�س تناف�سية 

جمارك اأبوظبي وبريد الإمارات يتعاونان لت�صهيل وان�صيابية حركة التجارة يف اإمارة اأبوظبي 

الحتاد للقطارات تنجز اأعمال مد ق�صبان ال�صكك احلديدية للم�صار الرئي�صي يف ال�صارقة وراأ�س اخليمة

•• دبي-وام: 

جلمارك  ال��ع��ام��ة  الإدارة  وق��ع��ت 
ح���ك���وم���ة  ج�����ن�����اح  يف  اأب������وظ������ب������ي 
جيتك�س  معر�س  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي 
املركز  يف  ي��ع��ق��د  ال�����ذي   2022
ب��دب��ي، مذكرة  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري 
بريد  جمموعة  �سركة  مع  تفاهم 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  الإم�����ارات 
عالقات  وب����ن����اء  ال���ط���رف���ني  ب����ني 
الأهداف  لتحقيق  فعالة  ت�ساركية 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل�����س��رتك��ة، وفق 

اأف�سل املمار�سات العملية. 
وق���ع امل���ذك���رة م��ن ج��ان��ب جمارك 
اأب���وظ���ب���ي ����س���ع���ادة م����ب����ارك مطر 
املن�سوري، املدير التنفيذي لقطاع 
بريد  ج���ان���ب  وم�����ن   ، ال��ع��م��ل��ي��ات 
القطامي،  الإم��ارات عبيد حممد 
املدير التنفيذي لل�سوؤون املوؤ�س�سية 

يف جمموعة بريد الإمارات. 
وتاأتي مذكرة التفاهم انطالقاً من 
للجمارك  العامة  الإدارة  حر�س 
اجلمركي  بالعمل  الرت��ق��اء  على 
تن�س  التي  روؤيتها  مع  وان�سجاماً 
على اأن تكون هيئة جمركية رائدة 

•• دبي-الفجر: 

الرائدة  العاملية  اإن��ت��ل  �سركة  اأعلنت 
افتتاح  ع��ن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف جم���ال 
والتطوير  ل��ل��ب��ح��ث  الأول  م��رك��زه��ا 
�������س ب����ربجم����ي����ات ال����ذك����اء  امل���ت���خ�������سّ
جمل�س  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال����س���ط���ن���اع���ي 
مدينة  يف  وذل��ك  اخلليجي،  التعاون 
العاملية  ال��وج��ه��ة  ل���الإن���رتن���ت،  دب����ي 
والع�سو  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��الأع��م��ال 
جاء  وق����د  “تيكوم”.  جم��م��وع��ة  يف 
ه���ذا الإع�����الن ع��ل��ى ه��ام�����س معر�س 
احل������دث  جلوبال”،  “جيتك�س 
ي�ستقطب  الذي  العاملي  التكنولوجي 
اأب��رز اجلهات احلكومية  ممثلني عن 
وال�سركات العاملية وال�سركات النا�سئة 

من 10 – 14 اأكتوبر 2022.
وياأتي افتتاح “اإنتل” ملركزها للذكاء 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال����س���ط���ن���اع���ي 
ا�سرتاتيجية  مع  ان�سجاماً  الأو���س��ط 
التحّول الرقمي التي تطمح املنطقة 
هذا  ي���ق���ّدم  و����س���وف  حت��ق��ي��ق��ه��ا.  اإىل 
م��ت��ط��ورة لربجميات  ح��ل��وًل  امل��رك��ز 

الذكاء ال�سطناعي. 

لتنظيم  اآل���ي���ة  وو����س���ع  ال��ب�����س��ري، 
والعمليات  الإج������راءات  وت��ط��وي��ر 
امل�سرتكة، ف�ساًل عن تعزيز تطبيق 
من  الإلكرتونية  التجارة  من��وذج 
خالل ربط �سل�س مع جهات القيد 

املعنية. 
وم����ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ع��ب��ي��د حممد 
بتوقيع  �سعداء  “نحن  القطامي: 
ال�سرتاتيجية  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
ه��ذه م��ع ج��م��ارك اأب��وظ��ب��ي خالل 
ج���ل���وب���ال  “جيتك�س  م����ع����ر�����س 
لت�سهيل حركة التبادل   ،”2022
اأب���وظ���ب���ي.  اإم���������ارة  ال����ت����ج����اري يف 
ون��ه��دف م��ن خ���الل ه���ذا التعاون 
ممار�سات  اأف�������س���ل  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل 
الأع���م���ال وت��ع��زي��ز ال��ك��ف��اءة �سمن 
خم��ت��ل��ف ع��م��ل��ي��ات��ن��ا، ح��ي��ث تو�سح 
ا�سرتاتيجياتنا  التفاهم  م��ذك��رة 
الإنتاجية من  تعزيز  اإىل  الرامية 
واملعلومات  البيانات  تبادل  خالل 
ال��رق��م��ي��ة التي  امل��ن�����س��ات  وت��ب��ن��ي 
التدخل  م����ن  ال���ق���ل���ي���ل  ت��ت��ط��ل��ب 
املبادرات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ب�����س��ري، 
التي تعمل على حت�سني العمليات 

التجارية يف الإمارة.« 

جمّمع لبتكار اأحدث
 الو�سائل التكنولوجية

لالإنرتنت  دب�����ي  م���دي���ن���ة  ت�����س��ط��ل��ع 
الرامية  امل�����س��اع��ي  ب���دور حم���وري يف 
القت�سادي  ال���ت���ن���ّوع  حت��ق��ي��ق  اإىل 
وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ح��ّول ال��رق��م��ي يف 
دول���ة الإم������ارات م��ن��ذ اأك���رث م��ن 20 
ع����ام����اً. وه�����ي وج���ه���ة ع���امل���ي���ة لأب�����رز 
قائمة  ع���ل���ى  امل�����درج�����ة  ال���������س����رك����ات 
وال�������س���رك���ات   ”500 “فورت�سن 
وال�سركات  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 

النا�سئة ورّواد الأعمال..
مركز   15 م��ن  ت�سّمه  ع��ّم��ا  ف�ساًل   
حلول  ت��ط��وي��ر  اإىل  ي���ه���دف  اب���ت���ك���ار 
�سة على م�ستوى  تكنولوجية متخ�سّ
املنطقة والرتقاء بالبتكارات العاملية 

لتلبية احتياجات املنطقة.
التقنيات  اأّن  اإىل  الإ����س���ارة  وجت����در   
ال��ت��ي مّت ت��ط��وي��ره��ا م��ن خ���الل هذه 
ب�����������������ارزاً يف  ل��ع��ب��ت دوراً  ق���د  امل���راك���ز 
ال���رق���م���ي يف دول  ال���ت���ح���ّول  حت��ق��ي��ق 
الهندية  القارة  و�سبه  اأفريقيا  �سمن 
ال�سرقية  اأوروب��ا  وجمموعة من دول 

وغريها.

اأن جمالت التعاون مع بريد  اإىل 
التفاهم  م��ذك��رة  �سمن  الإم����ارات 
ت�سهيل  يف  امل�������س���اه���م���ة  ت�������س���م���ل 
وان�سيابية حركة التجارة يف اإمارة 
الوقت  تقليل  حيث  م��ن  اأب��وظ��ب��ي 

املنطلقة  ال�سرتاتيجية  وخطتها 
من اأهداف خطة حكومة اأبوظبي 
ال�����س��اع��ي��ة ل��ت�����س��ه��ي��ل الإج��������راءات 
وت�����ق�����دمي اأع�����ل�����ى م�������س���ت���وى من 
م�سرياً  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني،  اخل���دم���ات 

اخلدمات  جم����ال  يف  ط����رف  ل��ك��ل 
خدمات  وا����س���ت���ح���داث  امل�����س��رتك��ة 
ج���دي���دة، وزي������ادة الع���ت���م���اد على 
والو�سول  الإل��ك��رتون��ي��ة  املن�سات 
التدخل  م���ن  الأدن�������ى  احل����د  اإىل 

التي من �ساأنها امل�ساهمة يف حتقيق 
الريادة، ودعم ال�سركاء. 

م������ب������ارك مطر  ������س�����ع�����ادة  واأك�����������د 
اأبوظبي  ج���م���ارك  اأن  امل��ن�����س��وري 
ور�سالتها  روؤي��ت��ه��ا  بتحقيق  تلتزم 

اأمكن ذلك، وتبادل  والتكلفة كلما 
م�سبق  ب�سكل  واملعلومات  البيانات 
وو�سع اإطار عام منوذجي للتعاون 
امل�سرتك، بالإ�سافة اإىل ال�ستفادة 
املتاحة  الإمكانيات  من  الق�سوى 

لتعزيز  �سعياً  التغيري  تقود  عاملياً، 
وتقدمي  التجارة  وت�سهيل  الأم��ن 
خدمات متميزة، وذلك من خالل 
املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  توفري 
واخل��دم��ات اجلمركية  وامل��ب��ادرات 

ويعك�س  املبتكرة،  للتكنولوجيا  رائدة 
يف  التكنولوجيا  �سركات  ك��ربى  ثقة 
ملمار�سة  العامل بدبي كوجهة مثالية 
والب��ت��ك��ار«. ومن  التجارية  الأع��م��ال 
جانبه، �سّرح طه خليفة، املدير العام 

“اإنتل”  مثل  رائ���دة  �سركة  ت��ب��ادر  اأن 
وتطوير  ب��ح��ث  م���رك���ز  اف���ت���ت���اح  اإىل 
�������س ب����ربجم����ي����ات ال����ذك����اء  م���ت���خ�������سّ
ال�سطناعي يف جمتمعنا التقني، ما 
كوجهة  دبي  مكانة  تر�سيخ  يف  ي�سهم 

ال�سحية  الرعاية  فيها  مبا  متعددة، 
والنقل وال�سالمة العامة«.

املركز الأول من نوعه على 
م�ستوى جمل�س التعاون اخلليجي

بنخبة  “اإنتل”  ت�����س��ت��ع��ني  ����س���وف 
بت�سغيل  ل����ل����ب����دء  م����واه����ب����ه����ا  م�����ن 
امل��رك��ز اجل��دي��د ال���ذي ي��ه��دف ب�سكل 
ت��ق��دمي جم��م��وع��ة من  اإىل  اأ���س��ا���س��ي 
الذكاء  وخ���دم���ات  م��ن��ت��ج��ات  اأح�����دث 
حمفظة  ����س���م���ن  ال�����س����ط����ن����اع����ي، 
م�ساريعها ذات ال�سلة. و�سوف يتعاون 
هذا املركز ب�سكل وثيق مع املوؤ�س�سات 
واجل��ه��ات الأك��ادمي��ي��ة لإع����داد نخبة 
من ذوي املهارات القادرة على تطوير 
املنتجات امل�ستقبلية وت�سغيل التقنيات 
وجود  م���ن  م�����س��ت��ف��ي��داً  ال�����س��ل��ة،  ذات 
مقربة  على  ل��الإن��رتن��ت  دب��ي  مدينة 
وتعاونها  للمعرفة  دب��ي  جم��ّم��ع  م��ن 
الأكادميية  دب��ي  مدينة  م��ع  ال��وث��ي��ق 

العاملية. 

يف ا�ستقطاب كربى ال�سركات العاملية 
تكنولوجيا  جم����ال  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
ناع  و�سُ والت���������س����الت  امل���ع���ل���وم���ات 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

العامل..
اأ����س���ه���م يف حت���ق���ي���ق ال���ت���ح���ّول   مم����ا 
الرقمي املن�سود ل يف دبي فح�سب، بل 
باأكملها.  املنطقة  �سعيد  على  اأي�ساً 
الذكاء  م��ث��ل  امل���ت���ط���ورة  ف��ال��ت��ق��ن��ي��ات 
اليوم يف  يتجزاأ  ال�سطناعي جزء ل 
ر�سم م�ستقبل خمتلف القطاعات من 
دون ا�ستثناء، بدءاً من قطاع الت�سنيع 

و�سوًل اإىل قطاع التعليم«.
دبي  مدينة  كانت  “ولطاملا  واأ�ساف: 
الرئي�سية  اجل��ه��ات  م��ن  ل��الإن��رتن��ت 
الطموح  ه���ذا  حت��ق��ي��ق  يف  امل�����س��اه��م��ة 
20 عاماً، حيث توفر  منذ اأكرث من 
املدعومة  وامل��رن��ة  التناف�سية  البيئة 
ملختلف  امل��ت��ط��ورة  التحتية  بالبنية 
ال�سركات العاملية وال�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة وال�سركات النا�سئة. ي�سّرنا 

الأو�سط،  ال�����س��رق  يف  “اإنتل”  ل���دى 
عاملياً  رائ��دة  �سركة  “ب�سفتنا  قائاًل: 
و�سركة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  جم�����ال  يف 
ل�سنوات  م��وث��وق��ة  تقنية  ا�ست�سارات 
الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  طويلة 
اأن نو�ّسع نطاق عملياتنا  ي�سرنا جداً 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  يف دول���ة الإم�����ارات 
عرب افتتاحنا مركز البحث والتطوير 
الذكاء  ب���رجم���ي���ات  يف  �����س  امل��ت��خ�����سّ
اخلطوة  هذه  وحتظى  ال�سطناعي. 
ا�سرتاتيجية  �سمن  ك��ربى  باأهمية 
حتقيق  يف  ق��دم��اً  للم�سي  “اإنتل” 
والتنويع  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ّول  اأه����داف 
ب��ه��ا، وتوفر  الق��ت�����س��ادي والل���ت���زام 
للتعاون �سمن  جديدة  فر�ساً  كذلك 
التكنولوجية  ال�����س��رك��ات  م��ن��ظ��وم��ة 
امل��ت��ن��ام��ي��ة وال��غ��ن��ي��ة ب���امل���واه���ب على 
اأن  ذلك  �ساأن  املنطقة. ومن  م�ستوى 
ي�سهم يف حتفيز املزيد من البتكار يف 
ل  للتو�سّ ال�سطناعي  الذكاء  جمال 
قطاعات  ���س��م��ن  ع��امل��ي��ة  ح���ل���ول  اإىل 

وثيق  ب�سكل  “اإنتل”  تتعاون  و�سوف 
�سة بربجميات  املتخ�سّ ال�سركات  مع 
واملوؤ�س�سات  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
واجلهات الأكادميية القائمة يف دبي، 
تعاونها  ن��ط��اق  ت��و���س��ي��ع  ع���ن  ف�����س��اًل 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة ب�����س��ك��ل عام، 
ال�سرتاتيجية  ال�������س���راك���ات  ل��ب��ن��اء 
والت�سجيع  الرقمي  التحّول  وحتفيز 
ال�سناعية  الثورة  تقنيات  تبني  على 
فّعالة  ة  الرابعة، يف ظّل توفري من�سّ
لتبادل املعرفة حول اأحدث التوجهات 
والتقنيات واحللول املرتبطة بالذكاء 

ال�سطناعي.
املالك،  عمار  ���س��ّرح  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
جمموعة  لرئي�س  التنفيذي  النائب 
متحدثاً  التجاري،  القطاع   - تيكوم 
لالإنرتنت،  دب���ي  م��دي��ن��ة  ع���ن  ن��ي��اب��ًة 
قائاًل: “جنحت دبي بف�سل ما توفره 
من بيئة اأعمال متكاملة وما متتلكه 
متطورة  ت��ق��ن��ي��ة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  م����ن 
ومرونته  اقت�سادها  ق��وة  عن  ف�ساًل 

م�سافة  على  وال��ت��ي متتد  الحت���اد 
145 كيلومرتاً من اإمارة ال�سارقة 
و  ال���ف���ج���رية  اإىل م��ي��ن��اء  و�����س����وًل 
اخليمة،  راأ��������س  ب�����اإم�����ارة  م��������روراً 
الفرتة  خ�����الل  م��ه��م��ة  ت����ط����ورات 
اأعمال مد  بدء  املا�سية، متثلت يف 
ق�سبان ال�سكك احلديدية يف �سهر 
زيارة  م��ع  تزامنت   ،2022 م��اي��و 
بن  حممد  ب��ن  ذي���اب  ال�سيخ  �سمو 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة 
�سركة الحتاد للقطارات، للحزمة 
واأبرز  م�ستجداتها  على  لالطالع 
امل�سروع  م�سار  ويت�سمن  معاملها. 
يف احل��زم��ة الأخ����رية م��ن املرحلة 
معرباً  و20  ج�����س��راً   54 ال��ث��ان��ي��ة 
اإن�����س��اء 9  ل��ل��ح��ي��وان��ات، ك��م��ا ي�سم 
جبال  يف  ط��ري��ق��ه��ا  ت�����س��ق  اأن����ف����اق 
6.9 كم، مبا  احلجر على م�سافة 
فيها اأطول نفق لل�سكك احلديدية 
منطقة  يف  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ل��ل��ح��م��ولت 
 1.8 ب����ط����ول  ال����ع����رب����ي  اخل���ل���ي���ج 
كونه  امل�سار  كيلومرت، وميتاز هذا 
مي��ر يف واح����دة م��ن اأك���رث املناطق 
اجل���غ���راف���ي���ة ���س��ع��وب��ًة ن���ظ���راً اإىل 

الت�ساري�س اجلبلية املحيطة به.

•• اأبوظبي-وام:

للقطارات،  الحت���اد  �سركة  اأعلنت 
ال�سكك  ل�سبكة  وامل�����س��غ��ل  امل���ط���ّور 
ال���وط���ن���ي���ة يف دول����ة  احل����دي����دي����ة 
اإجناز  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
ال�سكك  ل�سبكة  الرئي�سية  الأعمال 
احل��دي��دي��ة ال��وط��ن��ي��ة، م��ن خالل 
ا�ستكمالها لأعمال امل�سار الرئي�سي 
وراأ�س  ال�سارقة  اإمارتي  من  كل  يف 
اخل���ي���م���ة، وذل������ك ���س��م��ن اأع���م���ال 
املرحلة  م����ن  الأخ��������رية  احل����زم����ة 
الثانية من م�سروع قطار الحتاد، 
حيث ا�ستكملت ال�سركة اأعمال مد 
ق�سبان ال�سكك احلديدية للم�سار 
ال��ذي ميتد من منطقة  الرئي�سي 
اململكة  الغويفات على احلدود مع 
العربية ال�سعودية، مروراً باإمارات 
اأب��وظ��ب��ي ودب���ي وال�����س��ارق��ة وراأ����س 

اخليمة.
ك���م���ا ت���وا����س���ل ال�������س���رك���ة اأع����م����ال 
احلديدية  ال�����س��ك��ك  ق�����س��ب��ان  م���د 
ل�ستكمالها  ال��ف��ج��رية  اإم������ارة  يف 
لتقرتب  املقبلة،  الأ���س��اب��ي��ع  خ��الل 
�سبكة  تطوير  ا�ستكمال  م��ن  اأك��رث 

وامل�ستمر لنا لتحقيق هذا الإجناز 
الوطني  م�������س���روع���ن���ا  وت����ط����وي����ر 
بهذه  ن���ف���خ���ر  وال�����س����رتات����ي����ج����ي، 
ت�سريع  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  اخل��ط��وة 
وترية جناح ال�سركة يف تطوير هذا 
وال�سرتاتيجي  الوطني  امل�����س��روع 
بعد  تاأتي  والتي  “قطار الحتاد” 
حققتها  التي  املتتالية  الإجن���ازات 
املا�سية،  ال��ف��رتة  خ���الل  ال�����س��رك��ة 
وال���ت���ي ك���ان اآخ���ره���ا رب���ط حمطة 
ال�����س��ح��ن ب��ال�����س��ك��ك احل���دي���دي���ة يف 
اأبوظبي ال�سناعية )اأيكاد(  مدينة 
الحتاد،  لقطار  الرئي�سي  بامل�سار 
نحو  الطريق  على  اليوم  لنوا�سل 
النجاحات  م����ن  امل����زي����د  حت��ق��ي��ق 
مب�ساهمة  والأه��������داف،  امل��ت��ت��ال��ي��ة 
واأجنبية  وطنية  وخ��ربات  كفاءات 
تعزيز  يف  �سك  ب��ال  ت�سهم  متميزة 
م���ن���ظ���وم���ة ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة يف 

الدولة.
و���س��ه��دت احل��زم��ة الأخ����رية �سمن 
قطار  م�سروع  من  الثانية  املرحلة 

وفق  الوطنية  احلديدية  ال�سكك 
اجل����دول ال��زم��ن��ي امل��ع��ت��م��د، وذلك 
مبا ين�سجم مع اأهداف “الربنامج 
اأكرب  الوطني لل�سكك احلديدية”، 
امل�ستدام  للنقل  متكاملة  منظومة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى اإم��������ارات ال���دول���ة، 
وال��������ذي ي����ه����دف ل����رب����ط اإم��������ارات 
احلديدية  ال�����س��ك��ك  ع���رب  ال���دول���ة 

وت�سريع التنمية ال�ساملة.
ال�سارقة  اإم�����ارة  يف  امل�����س��ار  ومي��ت��د 
�سمن  كيلومرتاً   45 م�سافة  على 
امل�سروع،  م���ن  الأخ������رية  احل���زم���ة 
وال��ت��ي مت��ت��د ع��ل��ى م�����س��اف��ة 145 
على  العمل  وا���س��ت��غ��رق  كيلومرت. 
باخلط  الإم�����������ارة  رب������ط  اأع�����م�����ال 
مليون   11.7 اأكرث من  الرئي�سي 
�سارك  ���س��ه��راً،   25 خ���الل  ���س��اع��ة 
�سخ�س   2900 ن���ح���و  خ���الل���ه���ا 
م���ن الأي������دي ال��ع��ام��ل��ة واخل�����رباء 
تثبيت  ت�سمن  حيث  واملهند�سني، 
ق�������س���ب���ان ال�������س���ك���ك احل����دي����دي����ة 
للم�سار  اجل��ودة  اختبارات  واإج��راء 

ومتكني  والتوريد  النقل  قطاع  يف 
يف  وامل�ساهمة  املجتمعية  التنمية 
اقت�سادية واع��دة يف  توفري فر�س 
�ستى املجالت على م�ستوى الدولة 

واملنطقة.
  واأ�سافت املزروعي: نتوجه بال�سكر 
للدوائر املحلية يف اإمارتي ال�سارقة 
الكبري  الدعم  وراأ���س اخليمة على 

املزروعي،  خلود  املهند�سة  وق��ال��ت 
ب�سركة  امل���������س����روع  م����دي����ر  ن����ائ����ب 
اليوم  قطعنا  للقطارات:  الحت��اد 
���س��وط��اً ك���ب���رياً م���ن خ����الل اإجن����از 
ال�سكك  ل�سبكة  الرئي�سية  الأعمال 
احلديدية الوطنية وربطها بامل�سار 
الرئي�سي يف اإمارتي ال�سارقة وراأ�س 
اخل���ي���م���ة، مم���ا ي��ق��رب��ن��ا اأك�����رث من 

اجل����دي����د، ب��ي��ن��م��ا مي��ت��د امل�������س���ار يف 
م�سافة  على  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة 
العمل  وا�ستغرق  كيلومرت،   5.7
على اأع��م��ال رب��ط الإم����ارة باخلط 
الرئي�سي 1.3 مليون �ساعة خالل 
25 ���س��ه��راً، ���س��ارك خ��الل��ه��ا نحو 
350 �سخ�س من الأيدي العاملة 

واخلرباء واملهند�سني.

احلديدية  ال�����س��ك��ك  �سبكة  اإجن����از 
الزمني  اجل�����دول  وف���ق  ال��وط��ن��ي��ة 
امل��ع��ت��م��د، وذل����ك مب���ا ي��ن�����س��ج��م مع 
للقطارات  الحت���اد  �سركة  اأه���داف 
نقل  ���س��ب��ك��ة  ت��وف��ري  اإىل  ال���رام���ي���ة 
تتميز بالكفاءة وال�ستدامة وتعمل 
على ربط اإمارات الدولة باملنطقة، 
م�ستقبلية  اآف���اق  فتح  نحو  وذل���ك 

مدينة دبي للإنرتنت مقرًا ملركز البحث والتطوير ل�صركة اإنتل يف جمال الذكاء ال�صطناعي

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7411/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 831-2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )45428.68( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : دولر ال�سرق الو�سط لتاجري ال�سيارات ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�س - مبنى امل�سرف - �سقة 1407 - بلدية دبي

املطلوب اإعالنه : 1- �سريكومار جوبينات - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)45428.68( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8835/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/2227 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )34732.18( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : ال�سركة الوطنية لتاأجري ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

عنوانه:المارات - الم��ارات - ام��ارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع بني يا�س - بناية امل�سرف - 
الطابق الرابع ع�سر مكتب رقم 1407

املطلوب اإعالنه : 1- كالدوديو�س باملريى - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)34732.18( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  802/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1439/2021 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )101.968( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : موؤ�س�سة عقار

عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
املطلوب اإعالنه : 1- دامري فايزولني  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )101968.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70530 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اعالن بالن�شر        
 11/2022/1608 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- روبرت نايل كلينك  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :جوري كلينك 
وقدره  مبلغا  للمدعية  ي����وؤدي  ان  عليه  امل��دع��ي  ال����زام  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
)6.617.716.86( �سته ماليني و�ستمائة و�سبعة ع�سر الف و�سبعمائة و�سته ع�سر درهما وثمانون 
فل�سا والفائدة القانونية التاأخريية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية ولغاية ال�سداد 

التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/10/18 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70459
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املال والأعمال

مياه وكهرباء الإمارات تت�صلم 3 عرو�س لتطوير م�صروع حمطة ال�صويهات 4 لتحلية املياه بالتنا�صح العك�صي 

كافة  م����ع  وال�������س���راك���ة  ال���ت���ع���اون 
املعر�س  يف  امل�������س���ارك���ة  اجل����ه����ات 
على  القت�سادي  بال�ساأن  واملعنية 

وجه اخل�سو�س.

جمتمع  ومن��و  ا�ستدامة  تعزيز  يف 
و�سناعة  وا���س��ت�����س��راف  الع���م���ال 
م�ستقبل العمال وتنويع ممكنات 
جانب  اإىل  وال���ري���ادة،  التناف�سية 

اأهمية امل�ساركة يف تبادل اخلربات 
املمار�سات  اأف�سل  على  والط���الع 
واأح������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات واخل���دم���ات، 
فر�س  وبحث  العالقات  وتوطيد 

•• دبي- الفجر 

و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اأط��ل��ق��ت 
ع���ج���م���ان خ������الل م�������س���ارك���ت���ه���ا يف 
معر�س جيتك�س للتقنية 2022، 
والهادفة  مرئيات”  “من�سة 
رقمية  قانونية  ق��ن��اة  ت��وف��ري  اإىل 
واملن�ساآت  الأعمال  اأ�سحاب  مُتكن 
القت�سادي  القطاع  والعاملني يف 
م�����ن الط���������الع ع���ل���ى ال���ق���وان���ني 
والإحتادية،  املحلية  والت�سريعات 
جهود  �سمن  املن�سة  ت��اأت��ي  ح��ي��ث 

الغرفة لتنمية القطاع القت�سادي 
م�ستدامة  اأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  وت��وف��ري 

جاذبة لال�ستثمارات.
وع����ل����ى ه���ام�������س الإط����������الق اأك�����د 
املدير  امل����رزوق����ي  ع��م��ر  ع���ب���داهلل 
معامالت  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
الع�سوية واخلدمات القانونية يف 
غرفة عجمان، على اأهمية املن�سة 
لدى  ال��ق��ان��وين  ال��وع��ي  تعزيز  يف 
جم��ت��م��ع الع���م���ال ع���رب الط���الع 
والت�سريعات،  ال���ق���وان���ني  ع���ل���ى 
ك��م��ا اأ����س���اد مب�����س��اه��م��ة امل��ن�����س��ة يف 

بيئة اأعمال تناف�سية«.
واأ�����س����اد ع���ب���داهلل ع��م��ر امل���رزوق���ي 
مب�������س���اه���م���ة امل����ع����ر�����س ال���ع���امل���ي 
القطاع  م�����س��ت��ق��ب��ل  ����س���ي���اغ���ة  يف 
القت�سادي وحلول الأعمال ب�سكل 
خ���ا����س ع���رب ا���س��ت��ع��را���س اأح����دث 
واخلدمات  وامل��ب��ادرات  البتكارات 
على  املعتمدة  الذكية  ال�ستباقية 
الذكاء  وا���س��ت��غ��الل  التكنولوجيا 
دور  ج���ان���ب  اإىل  ال����س���ط���ن���اع���ي، 
املعر�س يف تطوير وحت�سني واقع 

وم�ستقبل خمتلف القطاعات.  

اأع�ساء  اأعمال  وتطوير  ا�ستدامة 
امل��ن�����س��اآت عرب  غ��رف��ة عجمان م��ن 
والواجبات  احلقوق  على  التعرف 

التي �سرعها القانون.
املتاحة  مرئيات  “من�سة  واأ�ساف 
www. عرب املوقع الإلكرتوين
a j m a n c h a m b e r .
الآراء  ل��ر���س��د  ق���ن���اة  ت���وف���ر   ae
وامل��ق��رتح��ات م��ن ج��ان��ب جمتمع 
التوا�سل  تعزيز  بهدف  الأع��م��ال، 
ال�ستباقية  وحت���ق���ي���ق  امل���ب���ا����س���ر 
�سمن  العمال  ممار�سة  وت�سهيل 

من جانبها اأكدت عائ�سة النعيمي 
عجمان  غرفة  عمل  فريق  رئي�س 
معر�س  ف���ع���ال���ي���ات  يف  امل�������س���ارك 
ق�سم  رئ��ي�����س   �  2022 ج��ي��ت��ك�����س 
يف  ال���ق���ان���ون���ي���ة  اخل����دم����ات  اإدارة 
عجمان  غرفة  اأن  عجمان،  غرفة 
�سنويا  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة 
 2022 ج��ي��ت��ك�����س  م���ع���ر����س  يف 
عجمان،  ح���ك���وم���ة  م��ظ��ل��ة  حت����ت 
ل����س���ت���ع���را����س اأح���������دث خ���دم���ات 
ومنتجات غرفة عجمان الداعمة 
ال�سرتاتيجية  اأهدافها  لتحقيق 

من�سة مرئيات اأحدث خدمات غرفة عجمان يف معر�س جيتك�س

عبداهلل املرزوقي: املن�صة لها دور رئي�صي
 يف تعزيز الوعي القانوين لدى جمتمع الأعمال

مرًتا مكعًبا يوميا(، مما ي�سهم يف تعزيز اأمن اإمدادات املياه يف منطقة 
الظفرة من اإمارة اأبوظبي؛ كما �ستقوم املحطة بدور رئي�سي يف �سمان 
التنا�سح  تقنية  يف  ال�ستثمار  خ��الل  من  وفاعلة،  نة  حم�سَّ اإم���دادات 

العك�سي التناف�سية. 
وكهرباء  م��ي��اه  ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ي،  اآل  ع��ث��م��ان  وق���ال 
خطة  ت�سريع  على  الإم���ارات  وكهرباء  مياه  �سركة  تعمل  الإم����ارات: 
الكهربائية،  ال��ط��اق��ة  اإن��ت��اج  ع��ن  امل��ي��اه  واإن���ت���اج  حتلية  عملية  ف�سل 
الهدف  ودع��م  العك�سي،  التنا�سح  تقنيات  اأح��دث  اعتماد  خ��الل  من 
النظام،  يف  الكربونية  الب�سمة  من  احلد  اإىل  الرامي  ال�سرتاتيجي 
و�سوف يقوم م�سروع ال�سويهات 4 لتحلية املياه بدور رئي�سي يف �سمان 
اأمن اإمدادات املياه وكذلك تقليل انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون، ودعم 

املبادرة ال�سرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050. 
لإبداء  طلبا   35  (  2021 اأكتوبر  يف  ت�سلمت  ق��د  ال�سركة  وك��ان��ت 
مت  حيث  امل�سروع،  تنفيذ  يف  الراغبة  ال�سركات  قبل  من   ) الهتمام 
بعد ذلك اإ�سدار طلبات تقدمي العرو�س يف مار�س 2022 لل�سركات 
والئ��ت��الف��ات ال��ت��ي ت��اأه��ل��ت ل��ت��ق��دمي ع��رو���س��ه��ا ب��ع��د ت��ق��دمي بيانات 

التاأهيل، والبالغ عددها 18 �سركة. 
مف�سلة  وم���ايل  فني  حتليل  لعملية  امل��ق��دم��ة  ال��ع��رو���س  و�ستخ�سع 
الرت�سية  اإع��الن  يتم  اأن  املتوقع  العرو�س، حيث من  اأف�سل  لختيار 
ومن   ،2023 من  الأول  الربع  بحلول  املياه  �سراء  اتفاقية  وتنفيذ 
S4 للتنا�سح العك�سي عملياتها  اأن تبداأ حمطة ال�سويهات  املخطط 

الت�سغيلية يف الربع الثالث من عام 2025. 

•• اأبوظبي-وام:

املتكامل  التن�سيق  يف  الرائدة  الإم���ارات،  وكهرباء  مياه  �سركة  اأعلنت 
للتخطيط وال�سراء والإم��داد باملياه والكهرباء يف جميع اأنحاء دولة 
الإمارات، ت�سلمها ثالثة عرو�س لتطوير م�سروع حمطة ال�سويهات 
 ،)S4( العك�سي  التنا�سح  بتقنية  املياه  لتحلية  امل�ستقل  للمنتج   4
اإجني،  و�سركة  اأك�سيونا،  �سركة  هي  بعرو�سها  املتقدمة  وال�سركات 

و�سركة جي اإ�س اإنيما. 
و����س���وف ي��ع��م��ل م�����س��روع ال�����س��وي��ه��ات S4 ع��ل��ى حت��ل��ي��ة م��ي��اه البحر 
با�ستخدام تقنية التنا�سح العك�سي منخف�سة الكربون، لإنتاج حوايل 
70 مليون جالون من مياه ال�سرب يوميا، اأي ما يعادل )318،225 

مدينة دبي ال�صناعية ت�صارك اإىل جانب موؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صناعة وال�صادرات يف معر�س �صيال باري�س 2022

التغري املناخي والبيئة والإمارات للوقود البديل توقعان مذكرات تفاهم مع 4 م�صانع اأ�صمنت ل�صتخدام الوقود البديل
•• دبي -وام: 

4 مذكرات  وقعت وزارة التغري املناخي والبيئة، و�سركة الإم��ارات للوقود البديل، 
الإمارات،  ولف��ارج   ، دبليو  اإ���س  واأ�سمنت جي  الفجرية،  اأ�سمنت  تفاهم مع م�سانع 
النفايات  معاجلة  حمطة  من  املنتج  البديل  الوقود  ل�ستخدام  لالأ�سمنت،  و�ستار 
الت�سنيعية،  عملياتها  لت�سغيل  ب�سكل جزئي  القيوين  اأم  اإم��ارة  يف  ال�سلبة  البلدية 
ويف اإطار جهود الوزارة لتعزيز م�ساركة القطاع اخلا�س يف ال�سعي لتحقيق احلياد 
املتكاملة  الإدارة  منظومة  وتعزيز  ال��دائ��ري،  القت�ساد  معايري  وتطبيق  املناخي، 

للنفايات.
ال��وزارة بح�سور معايل  دي��وان  ال��وزارة يف  جاء ذلك خالل فعالية خا�سة نظمتها 
وممثلني  والبيئة  املناخي  التغري  وزي��رة  املهريي  ح��ارب  �سعيد  حممد  بنت  م��رمي 
جلنة  واأع�����س��اء  ال��دول��ة،  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  ع��ن 

اأم  ب��اإم��ارة  البديل  احليوي  ال��وق��ود  اإن��ت��اج  م�سروع حمطة  على  والإ���س��راف  املتابعة 
ا�ستخدام  امل�سانع  �ستبداأ  حيث  الإ�سمنت،  مل�سانع  التنفيذيني  وامل���دراء  القيوين، 
التزامهم  على  تاأكيدا  وذل��ك  الإنتاجية  اأن�سطتهم  �سمن  البديل  احليوي  الوقود 
با�سرتاطات ال�ستدامة ودعما لتحقيق اقت�ساد دائري من خالل حل فاعل وطويل 
الأمد لإدارة النفايات يف مبا يتما�سى مع �سيا�سة القت�ساد الدائري لدولة الإمارات 
2021 - 2031. وقالت معايل مرمي بنت حممد املهريي: متثل م�ساركة القطاع 
اخلا�س ركيزة رئي�سة يف حتقيق م�ستهدفات الدولة للتحول نحو القت�ساد الأخ�سر 
وتطبيق وتبني معايري القت�ساد الدائري ويف مقدمتها الإدارة املتكاملة للنفايات، 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  موؤ�س�سات  م��ع  تعاونها  دائ���رة  تو�سيع  على  ال����وزارة  حت��ر���س  ل��ذا 
ل�سمان تعزيز م�ساهمتها ب�سكل فعال يف توجهات الدولة لتحقيق تنمية اقت�سادية 
م�ستدامة، واإيجاد م�ستقبل اأف�سل م�ستدام. واأ�سافت: ميثل توقيع مذكرات تفاهم 
مع جمموعة رائدة من م�سانع الأ�سمنت يف الدولة ل�ستخدام الوقود البديل ب�سكل 

الإدارة  جهود  يف  ع��ايل  تاأثري  ذات  خطوة  الت�سنيعية،  عملياتها  ت�سغيل  يف  جزئي 
املتكاملة للنفايات، وخف�س معدلت النبعاثات ال�سارة. وتوجهت معاليها بال�سكر 
على  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  اإىل  والتقدير 
رعايتها ومتابعتها لتنفيذ م�سروع حمطة معاجلة النفايات البلدية ال�سلبة واإنتاج 
والكهرباء  للماء  الحت��اد  و�سركة  القيوين  اأم  اإم��ارة  يف   )RDF( البديل  الوقود 
ودائرة البلدية والتخطيط عجمان ودائرة بلدية اأم القيوين لدعهم لهذا امل�سروع.

للنفايات  املتكاملة  الإدارة  مل�ساريع  ال���وزارة  دع��م  اإط��ار  يف  التفاهم  مذكرات  وتاأتي 
من خالل معاجلة النفايات وحتويلها اإىل موارد اقت�سادية تكون رافداً لالقت�ساد 
 ، الهدف  ه��ذا  حتقيق  يف  امل�ساهمة  الوطنية  لل�سناعات  الدعم  وتقدمي  الوطني، 
ا�ستخدام  �ساأن  ال��وزارة يف  اأ�سدرته  ال��ذي   2019 لعام   98 ال��وزاري رقم  والقرار 
العمليات  يف   )RDF( ال��ن��ف��اي��ات  م��ع��اجل��ة  عمليات  ع��ن  ال��ن��اجت  ال��ب��دي��ل  ال��وق��ود 

الت�سغيلية مل�سانع ال�سمنت،.

خالل معر�س جيتك�س جلوبال 2022

»دو« و»طرق دبي« توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات الت�صال والتواأمة الرقمية

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت مدينة دبي ال�سناعية التابعة 
يف  م�ساركتها  ع��ن  تيكوم،  ملجموعة 

قيادتنا  خ��ط��ط  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى  مب���ا 
ال�سرتاتيجية  م���ث���ل  ال���ر����س���ي���دة 
 2051 ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن  الوطنية 
ال�سناعية  دب�����ي  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
2030. ونطمح كذلك اإىل ت�سليط 
ت����وف����ره مدينة  م����ا  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
اأعمال  ب��ي��ئ��ة  م���ن  ال�����س��ن��اع��ي��ة  دب����ي 
م��ت��ك��ام��ل��ة وم���رن���ة م��دع��وم��ة ببنية 
املوا�سفات  ع��امل��ي��ة  م��ت��ط��ورة  حتتية 
جمالت  �ستى  يف  العاملة  لل�سركات 
���س��ن��اع��ة الأغ����ذي����ة وامل�������س���روب���ات«. 
ت�سطلع مدينة دبي ال�سناعية بدور 
حموري على �سعيد الأمن الغذائي 
وق���ط���اع الأغ����ذي����ة وامل�������س���روب���ات يف 
حالياً  ت�سّم  حيث  الإم�����ارات،  دول���ة 
جمموعة من اأكرب �سركات الأغذية 
الربكة”  و”متور  “اأ�سماك”  مثل 
اإىل  وذل����ك  “الأمرية”،  واأط��ع��م��ة 
جانب نخبة من ال�سركاء الرياديني 
ال�����ذي ي�����س��ه��م��ون ب�����س��ك��ل ف���اع���ل يف 
تكنولوجية  ح��ل��ول  اإىل  ��ل  ال��ت��و���سّ
واعدة من �ساأنها اأن ت�سمن م�ستقبل 

الأمن الغذائي.

القت�صاد تدعو رواد الأعمال الإماراتيني للطلع على 
من�صة الربنامج الوطني للم�صاريع يف جناحها بجيتك�س 

•• دبي -وام: 

 ”2022 غلوبال  “جيتك�س  مبعر�س  جناحها  يف  القت�ساد  وزارة  ا�ستعر�ست 
الذي يعقد يف مركز دبي التجاري العاملي خالل الفرتة من 10 اإىل 14 اأكتوبر 
يف  ج��اء  والتي  املبتكرة،  الرقمية  ومبادراتها  خدماتها  اأب��رز  من  باقة  اجل���اري، 
مقدمتها احلوافز واخلدمات املقدمة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة عرب من�سة 

الربنامج الوطني للم�ساريع واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.
ودعت الوزارة رواد الأعمال املواطنني اإىل زيارة جناحها يف “جيتك�س” لالطالع 
للم�ساريع  الوطني  الربنامج  من�سة  لهم  تقدمها  التي  املتنوعة  اخلدمات  على 
اأبرمها  واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة من خالل �سبكة ال�سراكات الوا�سعة التي 
25 موؤ�س�سة رائدة يف القطاعني  الربنامج خالل املرحلة املا�سية مع اأكرث من 
الأعمال  رواد  لفائدة  واخلدمات  املبادرات  لتطوير  بالدولة  واخلا�س  احلكومي 
املحا�سبة  خدمة  وت�سمل  تناف�سية،  وباأ�سعار  ال��ربن��ام��ج  اأع�����س��اء  م��ن  امل��واط��ن��ني 
الإماراتيني  الأع��م��ال  ل���رواد  املميزة  الرقمية  واخل��دم��ات  ال��داخ��ل��ي،  والتدقيق 
املوارد  تخطيط  وخ��دم��ة  ���س��اب��ق��اً(،  )ات�����س��الت   »&e« جمموعة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املوؤ�س�سية، وخدمات التاأمني وغريها، وميكن ال�ستفادة من تلك اخلدمات من 

./https://www.uaesme.ae :خالل من�سة الربنامج على الرابط
مبوجب  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملن�ساآت  للم�ساريع  الوطني  الربنامج  واأُ���س�����س 
الأعمال  رّواد  اإىل متكني  2014، ويهدف  ل�سنة   ”2“ رقم  القانون الحت��ادي 
 6 وي�ستهدف  ال��دول��ة،  مواطني  م��ن  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  واأ���س��ح��اب 
م�سارات وهي: دعم الأعمال، امل�ساركة يف املعار�س اخلارجية، التمويل، الت�سويق، 
توفري املعلومات، التدريب والتطوير. ويوفر الربنامج الوطني لأع�سائه اأي�ساً 
اإمكانية ال�ستفادة من برنامج امل�سرتيات احلكومية، التي توفر لأ�سحاب امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة من مواطني الدولة اإمكانية الو�سول اإىل �سفقات امل�سرتيات 
والعقود احلكومية التي تطرحها موؤ�س�سات احلكومة الحتادية وال�ستفادة من 
فر�سها، مما يوفر خطوة جوهرية لتمكني ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز منو 
ال�سوقية ودعم  واملتو�سطة للمواطنني ورفع ح�ستهم  ال�سغرية  امل�ساريع  اأعمال 

اإيراداتهم، وبالتايل تعزيز جناحهم التجاري وفر�سهم يف النمو امل�ستدام.

لالرتقاء  احل��ث��ي��ث��ة  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى 
ب��ق��ط��اع الأغ����ذي����ة وامل�������س���روب���ات يف 
دول����ة الإم��������ارات، مب���ا ي��ن�����س��ج��م مع 
ال�سلة،  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  امل���ب���ادرات 
مثل ال�سرتاتيجية الوطنية لالأمن 
الغذائي 2051، وا�سرتاتيجية دبي 
ال�سناعية 2030، ومبادرة “ا�سنع 
يف الإمارات” �سمن اإطار “م�سروع 

300 مليار«.
�سعود  �����س����ّرح  ال�������س���ي���اق،  ه�����ذا  ويف 

والتوزيع.
الأغ����ذي����ة  ق���ط���اع  اأّن  اإىل  ون����ظ����راً 
القطاعات  اأح�����د  ه���و  وامل�������س���روب���ات 
دبي  مدينة  يف  الرئي�سية  احليوية 
ال�سناعية مب�ساحة تاأجري اإجمالية 
مربع  ق��دم  مليون   23.5 ت��ت��ج��اوز 
لالأعمال  �سة  املخ�سّ الأرا���س��ي  م��ن 
ال�����س��ن��اع��ي��ة، ت���اأت���ي م�����س��ارك��ة هذه 
الأخ������رية يف ف��ع��ال��ي��ات رائ�����دة مثل 
تاأكيداً   ”2022 ب��اري�����س  “�سيال 

عام 2021، وفقاً للبيانات ال�سادرة 
عن غرفة جتارة دبي. وُيعزى ذلك 
املتزايد  الطلب  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل 
تعزيز  جهود  وتوا�سل  القطاع  على 
ال��غ��ذائ��ي«. واأ���س��اف قائاًل:  الأم���ن 
“تاأتي م�ساركتنا يف معر�س “�سيال 
م�ساعينا  �سمن   ”2022 باري�س 
م�ستهدفات  حت��ق��ي��ق  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
ملف الأمن الغذائي بدولة الإمارات 
وتعزيز تناف�سية قطاعنا ال�سناعي، 

من  ون��خ��ب��ة  وال�����س��ادرات  ال�سناعة 
و�سوف  الرائدة.  اجلهات احلكومية 
ي�����س��ت��ق��ط��ب ه�����ذا احل������دث ال���رائ���د 
اأب�����رز اجل���ه���ات ال��ف��اع��ل��ة واخل����رباء 
التغذية  ق���ط���اع  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ني 
وامل�����س��روب��ات م���ن اأك����رث م���ن 100 
الفرن�سية  ال��ع��ا���س��م��ة  اإىل  دول������ة، 
15 و19  ب���ني  ال���ف���رتة  ب��اري�����س يف 
واملعرفة  اخل���ربات  لتبادل  اأك��ت��وب��ر، 
واإطالق احلوارات ال�سّيقة وامللهمة.

امل�������س���ارك يف هذا  ال����وف����د  وي���ط���م���ح 
امل���ع���ر����س، م���ن خ����الل ج���ن���اح دول���ة 
الإمارات بقيادة موؤ�س�سة دبي لتنمية 
تعزيز  اإىل  وال�������س���ادرات،  ال�سناعة 
التبادل  ال��دول��ي��ة وف��ر���س  ال��ت��ج��ارة 
ال���ت���ج���اري م���ع اأوروب��������ا وال����ولي����ات 
واأفريقيا.  الأم����ريك����ي����ة  امل���ت���ح���دة 
وب�����س��ف��ت��ه��ا اإح�������دى اأك������رب امل���راك���ز 
املنطقة،  يف  واللوج�ستية  ال�سناعية 
يف  ال�سناعية  دب��ي  مدينة  �ست�سارك 
على  ال�سوء  لت�سليط  املعر�س  ه��ذا 
ما متلكه دولة الإمارات من قدرات 
واإمكانات وا�سعة يف جمال الت�سنيع 

التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ال�������س���وارب،  اأب����و 
– القطاع  تيكوم  لرئي�س جمموعة 
ال�سناعي، متحدثاً نيابًة عن مدينة 
“ي�سهد  ق���ائ���اًل:  ال�����س��ن��اع��ي��ة،  دب���ي 
دولة  يف  وامل�سروبات  الأغذية  قطاع 
انعك�س  م��ل��ح��وظ��اً  الإم�������ارات من����واً 
التبادل  ق��ي��م��ة  يف  وا�����س����ح  ب�����س��ك��ل 
والتي  القطاع  هذا  �سمن  التجاري 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ار   20 ب��ل��غ��ت 
من  الأوىل  الت�سعة  الأ���س��ه��ر  خ��الل 

 ”2022 ب��اري�����س  “�سيال  معر�س 
م���ن خ����الل ج���ن���اح دول�����ة الإم�������ارات 
وال������ذي يجري  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
تنظيمه بقيادة موؤ�س�سة دبي لتنمية 

الذكية يف الوقت الفعلي، بالإ�سافة 
ومعلومات  ا�ست�سرافية  روؤى  اإىل 
ال�سيانة  ب��ع��م��ل��ي��ات  ال�����س��ل��ة  ذات 
جلميع الأ�سول الرئي�سة عرب �سبكة 

املوا�سالت العامة يف دبي.
وتوفر معدات ال�ست�سعار املخ�س�سة 
القدرة  الرقمية  ال��ت��واأم��ة  لتقنيات 
والعيوب  الأع��ط��ال  ا�ستك�ساف  على 

يف دب�����ي، ب��ح��ي��ث ي��ت��م ال���رتك���ي���ز يف 
املرحلة الأولية على اإطالق مرحلة 
جتريبية يف جمال التواأمة الرقمية 
يف مرتو دبي لتطوير اخلدمات يف 
�سبكة املرتو. وت�ساعد تقنية التواأمة 
الرقمية املدعومة مبجموعة هائلة 
ت��زوي��د م�سغلي  ال��ب��ي��ان��ات على  م��ن 
ال�سبكات مبجموعة من التحليالت 

واقع ملمو�س خالل  اإىل  وحتويلها 
الفرتة املقبلة. وي�سرنا التعاون مع 
التي  املتميزة  ال�سراكة  ه��ذه  يف  دو 
جديدة  اب��ت��ك��ارات  ت��ق��دمي  لنا  تتيح 
بالإ�سافة  الركاب  جتارب  لتح�سني 
الفر�س  م��ن  جمموعة  ت��وف��ري  اإىل 
لالرتقاء  ال��ف��ري��دة  والإم���ك���ان���ي���ات 
بقيمة اخلدمات التي يوفرها قطاع 

النقل العام ل�سكان دبي«. 
احل�ساوي،  ف��ه��د  ق���ال  ج��ه��ت��ه  وم���ن 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة الإمارات 
“تتمحور  امل��ت��ك��ام��ل��ة:  ل��الت�����س��الت 
الطرق  هيئة  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة 
مبادرات  تعزيز  ح��ول  وامل��وا���س��الت 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي واب��ت��ك��ار خدمات 
وح�����ل�����ول ج�����دي�����دة ت����ع����زز جت�����ارب 
التواأمة  ح���ل  وُي���ع���د  امل��ت��ع��ام��ل��ني. 
اإط��ار هذا  ال��ذي نوفره يف  الرقمية 
منها  نتطلع  نافذة  مبثابة  التعاون 
امل�ستقبلية  طموحاتنا  لتحقيقات 
بالإ�سافة  “امليتافري�س”،  عامل  يف 
اإىل دورها يف حماية البيئة وتعزيز 
بت�سخري  ال����س���ت���دام���ة  مم���ار����س���ات 
كفاءة  لتح�سني  احلديثة  التقنيات 
���س��ب��ك��ة امل���وا����س���الت ال��ع��ام��ة واحلد 
وتر�سيد  ال�����س��ارة  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن 

ا�ستهالك الطاقة«.

ال�������س���وء ع��ل��ى اأح������دث الب���ت���ك���ارات 
التي  الرقمية  واملن�سات  واحل��ل��ول 
ت��ت��م��ت��ع ب��ال��ق��درة ع��ل��ى خ��ل��ق املزيد 
مثل:  النمو  واإمكانيات  فر�س  من 
والواقع  الأ���س��ي��اء  اإن��رتن��ت  تقنيات 
املعزز وعامل “امليتافري�س” وبلوك 
القابلة  غري  الرموز  وتقنية  ت�سني 
ويعتمد  وال��روب��وت��ات.  لال�ستبدال 
على  اجلديد  الرقمية  التواأمة  حل 
ت��وظ��ي��ف الب���ت���ك���ارات امل��ت��ق��دم��ة يف 
ال�سلكية  الت�����س��ال  تقنيات  جم���ال 
وال��ال���س��ل��ك��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة واإن���رتن���ت 
املمتد،  ال���واق���ع  وت��ق��ن��ي��ات  الأ���س��ي��اء 
ال�سوء على مالمح  بهدف ت�سليط 
يف  الرقمية  للتواأمة  التايل  اجليل 

ع�سر “امليتافري�س«.
ال��ت��ف��اه��م جوانب  م���ذك���رة  وحت����دد 
ت�سمل خدمات  التعاون يف جمالت 
الت�سال الثابتة وحلول تكنولوجيا 
بالإ�سافة  والت�����س��الت  امل��ع��ل��وم��ات 
امل���������س����اري����ع  م������ن  جم����م����وع����ة  اإىل 
الفني  الدعم  وخدمات  املتخ�س�سة 
ط��وي��ل الأج����ل. وُت��ع��د ه��ذه املذكرة 
املوقعة بني الطرفني مبثابة خطوة 
متكامل  ن��ظ��ام  ل��ت��ف��ع��ي��ل  مت��ه��ي��دي��ة 
والثابتة  املتنقلة  الت�سال  خلدمات 
العامة  امل��وا���س��الت  منظومة  ع��رب 

قراءة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��ب��ك��ة،  يف 
ال�سحابة  يف  مكان  اأي  من  البيانات 
الفعلي.  ال�����وق�����ت  يف  وحت���ل���ي���ل���ه���ا 
و�ستتمكن هيئة الطرق واملوا�سالت 
ب�����دب�����ي م������ن م�����راق�����ب�����ة الأ�������س������ول 
املتحركة  ال�����س��المل  م��ث��ل  امل����ادي����ة، 
واأجهزة  ال�سا�سات  حماية  واأنظمة 
با�ستخدام  احل��دي��د  �سكك  ت�سغيل 
امل�����س��ت�����س��ع��رات امل��ت�����س��ل��ة ع��ل��ى نحو 
اخلام�س  اجل���ي���ل  ب�����س��ب��ك��ة  م��ب��ا���س��ر 
اخل���ا����س���ة، م���ا مُي���ِك���ن ف����رق الدعم 
ومالحظة  الأع��ط��ال  اكت�ساف  م��ن 
يف  البيانات  م�ستوى  على  ال��ع��ي��وب 
تقنيات  با�ستخدام  الفعلي  ال��وق��ت 

الذكاء ال�سطناعي. 
التفاقية،  عن  حديثه  معر�س  ويف 
املظرب:  يو�سف  حممد  ال�سيد  قال 
الرقمية  التقنيات  م�سار  “ي�سهد 
ودوره��ا حت��وًل مت�سارعاً من كونها 
كفاءة  ل��ت��ع��زي��ز  اأ����س���ا����س���ي���اً  حم���رك���اً 
الأعمال والرتقاء مب�ستويات الأداء 
التمكينية  العوامل  اأهم  اإحدى  اإىل 
لالبتكار والتحول ال�سامل. وتتطلع 
ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����س���الت بدبي 
مل��وا���س��ل��ة ت��ع��زي��ز الب��ت��ك��ار وحت�سني 
ل�ست�سراف  الت���������س����ال  ت���ق���ن���ي���ات 
احل�سري  امل�����س��ت��ق��ب��ل  اإي���ج���اب���ي���ات 

•• دبي-الفجر: 

الإمارات  ل�سركة  التابعة  دو،  وقعت 
مذكرة  امل���ت���ك���ام���ل���ة،  ل���الت�������س���الت 
تفاهم مع هيئة الطرق واملوا�سالت 
تعزيز  ب���ه���دف   )RTA( دب����ي  يف 
واملتنقلة  الثابتة  الت�سال  خدمات 
توفري  اإىل  بالإ�سافة  الهيئة،  لدى 
حلول تدعم تقنية التواأمة الرقمية 
تقنيات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل����رتو  يف 
العامل الفرتا�سي الهجني. وجرى 
اأم�س،  ال���ت���ف���اه���م،  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع 
م��ع��ر���س جيتك�س  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل 
دبي  م���رك���ز  يف   ،2022 ج���ل���وب���ال 
من  واملعار�س،  للموؤمترات  العاملي 
جانب كل من  ال�سيد حممد يو�سف 
لقطاع  التنفيذي  – املدير  املظرب 
املوؤ�س�سي يف  التقني  الدعم  خدمات 
وال�سيد  واملوا�سالت،  الطرق  هيئة 
التنفيذي  – املدير  احل�ساوي  فهد 
لالت�سالت  الإم�����������ارات  ل�������س���رك���ة 

املتكاملة. 
الثانية  ال�������دورة  يف  دو  وت�������س���ارك 
جيتك�س  م��ع��ر���س  م���ن  والأرب����ع����ني 
“متكني  �����س����ع����ار  حت�����ت  ج����ل����وب����ال 
معكم  ن�سنع  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل��ه��ات 
ت�سّلط  حيث  الإماراتي”،  ال��واق��ع 

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
  8887/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
و�سيانتها  البحريه  وامل��ع��دات  املكائن  ل�سالح  �ستار  با�سيفك  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 

�س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اجلزيرة لل�سفريات وال�سياحة �س.ذ.م.م

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )51.515( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
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املال والأعمال

اإثرائها  على  وال��ع��م��ل  منها  املنبثقة 
م����ن خ�����الل امل���م���ار����س���ة ال��ع��م��ل��ي��ة يف 
جمال حتليل البيانات خالل الفرتة 

املقبلة. 
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����س���اد ���س��ع��ادة ي��ون�����س اآل 
ن��ا���س��ر م�����س��اع��د امل���دي���ر ال���ع���ام لدبي 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��رق��م��ي��ة 
ب��ه��ذا الإجن������از قائاًل:  دب����ي  ب��ي��ان��ات 
يف  ال���ب���ح���ث���ي  اجل���ه���د  ه�����ذا  “يندرج 
منظومة  لبناء  املوؤ�س�سة  مهمة  �سياق 
البتكار  ت��دع��م  وم���زده���رة  متكاملة 
قيمة  خل���ل���ق  ال����ب����ي����ان����ات  جم������ال  يف 
الرقمية  احلياة  نحو  التحول  تدعم 
ال�������س���ام���ل���ة وامل���ت���ك���ام���ل���ة وال����ذك����ي����ة. 
نحن  هذه  م�سوؤوليتنا  من  وانطالقاً 
للبيانات  ال�ستثنائية  الأهمية  ندرك 
والقطاعات  احل���ي���اة  م���ن  ال���ن���اجت���ة 
املختلفة يف اإمارة دبي لكننا يف الوقت 
ن��ف�����س��ه ن��ع��ي ����س���رورة احل���ف���اظ على 
اأمان وخ�سو�سية الأفراد واملوؤ�س�سات 
لذلك  اخلا�سة.  اأو  احلكومية  �سواء 
امل�سروع  ه��ذا  نطلق  اأن  الطبيعي  من 
ال����رائ����د ال������ذي ي�����س��ك��ل واح��������داً من 
لتطوير  تهدف  عديدة  عمل  حم��اور 
لت�سهيل  واإر�سادات  ومعايري  �سيا�سات 
ح�سن  و�سمان  البيانات  وتبادل  ن�سر 

ا�ستخدامها.«  واأعترب اأن هذا الإجناز 
ما  على  تبني  متقدمة  خطوة  ي�سكل 
ن�سرت  حيث   2020 ع��ام  يف  �سبقها 
التي  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ب��ادل  اأدوات  الهيئة 
اأثبتت  واع�����دة ح��ي��ث  ن��ت��ائ��ج  ح��ق��ق��ت 
ن�سخ  اإيجاد  بالإمكان  اأن  خاللها  من 
مركبة خا�سة من منظومات البيانات 
البيانات  حت��اك��ي  ب��ح��ي��ث  احل�����س��ا���س��ة 
اأماناً وان�سجاماً  الواقعية لكنها اأكرث 
مع قوانني اخل�سو�سية. ومن خالل 
ال�سطناعية  البيانات  تلك  معاجلة 
ال�سرية  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  م���ن  مت��ك��ن��ا 
من دون التفريط باملعلومات القّيمة 
البيانات  منظومات  تت�سمنها  التي 
ي�سمح  نحو  وعلى  الأولية  حالتها  يف 
ب��ال��ت��ح��ل��ي��ل امل��ت��ق��دم واحل�����س��ول على 
منتجات  وت�����س��م��ي��م  م��ف��ي��دة  اأمن�����اط 

وحلول مبنية على البيانات. 
مع  ب���ال�������س���راك���ة  ن���ا����س���ر  اآل  واأ������س�����اد 
يف  ال���ع���امل���ي���ة  ال�������س���رك���ة  “فاكلتي” 
ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي والتي  جم���ال 
اإجناز  على  الرقمية  دب��ي  م��ع  عملت 
البيانات  ا�ستخدام  العمل حول  اإط��ار 

ال�سطناعية. 
لدبي  ال��ت��اب��ع  البحثي  ال��ف��ري��ق  وق���ام 
�ساندبوك�س  بيئة  بتطبيق  الرقمية 

اأنظمة مماثلة.  وغريها على تطبيق 
ول يختلف الو�سع يف دولة الإمارات 
بيانات تعود  ا�ستخدام  حيث ل يجوز 
من  موؤ�س�سات  اأو  لأ�سخا�س  ملكيتها 

دون موافقة اأ�سحابها. 
القائمني  امل�ستجد و�سع  الو�سع  هذا 
كما  العامل،  الرقمي يف  التحول  على 
يف دولة الإمارات اأمام مفرتق طرق. 

ال�سطناعية  البيانات  فكرة  ن�ساأت  و 
 Synthetic( ال���رتك���ي���ب���ي���ة  اأو 
ال����ذي  ال����ب����دي����ل  ل���ت���ك���ون   )Data
للذكاء  الأخ��الق��ي  البعد  ب��ني  يجمع 
حماية  ذل����ك  يف  مب���ا  ال���س��ط��ن��اع��ي 
اخل�سو�سية وبني ال�ستخدام العلمي 
والعملي للبيانات ال�سخمة من اأجل 
لتبلغ  الرقمي  التحول  عجلة  ت�سيري 

الآفاق املرجوة منها. 
وتعترب البيانات امل�سطنعة منظومات 
ب��ي��ان��ات ي��ج��ري اإن��ت��اج��ه��ا م���ن خالل 
لتحاكي  ح���ا����س���وب���ي���ة  خ����وارزم����ي����ات 
اأن  دون  م����ن  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال���ب���ي���ان���ات 
ميكن  معطيات  اأو  معّرفات  تت�سمن 
بحيث  العك�سية  للهند�سة  اإخ�ساعها 
اأو  طبيعيني  اأ�سخا�س  هويات  تك�سف 
اع��ت��ب��اري��ني. ولأن��ه��ا ك��ذل��ك ف���اإن هذا 
النوع من البيانات ل يقع حتت طائلة 

•• دبي- وام:

اأط���ل���ق���ت دب����ي ال��رق��م��ي��ة اإط������ار عمل 
البيانات  ا���س��ت��خ��دام  ح���ول  تطبيقي 
م�ساعدة  ب����ه����دف  ال����س���ط���ن���اع���ي���ة 
الذكاء  تقنية  اعتماد  على  املوؤ�س�سات 
ال����س���ط���ن���اع���ي ل���ت���ط���وي���ر احل���ل���ول 
واخل������دم������ات امل���خ���ت���ل���ف���ة م����ن خ���الل 
عمليات  يف  ال��ب��ي��ان��ات  تلك  ا���س��ت��خ��دام 
ال��ت��ح��ل��ي��ل وت��ع��ل��ي��م الآل������ة ب�����دًل من 
تنطوي  قد  التي  احلقيقية  البيانات 

على انتهاك للخ�سو�سية. 
وت��ع��د ال��ب��ي��ان��ات ال��رق��م��ي��ة اأ���س��ا���س��اً ل 
غنى عنه يف ع�سر البيانات ال�سخمة 
لتخاذ القرارات ال�سحيحة وتطوير 
احلكومية  واحل������ل������ول  اخل������دم������ات 
تطوير  وم����ع  ب���ع���ام���ة.  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
تقنيات الذكاء ال�سطناعي وما انبثق 
الآلة  وتعّلم  العميق  التعّلم  عنها من 
يف  الهائلة  التطورات  مع  وبالتوازي 
اجليل اخلام�س لالت�سالت اأ�سبحت 
الثورة  ثمار  لقطف  جاهزة  الو�سفة 
من  حتمله  مب��ا  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية 
اآف������اق ت���ت���ج���اوز اخل���ي���ال يف جم���الت 
اخلدمات احلكومية وميادين ال�سحة 

والنقل وغريها. 
حتليل  يف  ال����ع����ام����ل����ني  ت������واج������ه  و 
الذكاء  وتقنيات  ال�سخمة  البيانات 
م�ستع�سية  م�����س��ك��ل��ة  ال���س��ط��ن��اع��ي 
الإن�سانية  ال���غ���اي���ات  ت��ل��ك  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ما  عادة  املتداولة  فالبيانات  النبيلة. 
تدّل على اأ�سحابها �سواء كانوا اأفراداً 
نزع  يتم  عندما  وحتى  موؤ�س�سات  اأو 
املعرفات منها فاإن الهند�سة العك�سية 
تتكفل با�ستعادة تلك املعرفات وك�سف 
هويات الأفراد. وكما هو معروف فاإن 
ينطوي  ق��د  ال��غ��ري  ب��ي��ان��ات  ا�ستخدام 

على انتهاك للخ�سو�سية. 
منذ  ت�ساوؤل  مو�سع  الو�سع  هذا  كان 
البداية لكن ال�سوؤال حتول اإىل مع�سلة 
عند �سدور النظام الأوروبي حلماية 
يف  واع��ت��م��اده   )GDPR( البيانات 
الذي  ال��ن��ظ��ام  وه���و   2016 اإب���ري���ل 
اأ����س���ب���ح م���ل���زم ال��ت��ط��ب��ي��ق ع��ل��ى كافة 
املوؤ�س�سات يف الحتاد الأوروبي. وزادت 
دول  تعاقبت  عندما  تعقيداً  املع�سلة 
املتحدة  وال���ولي���ات  كال�سني  اأخ���رى 

قوانني حماية البيانات ول ي�سكل اأي 
انتهاك للخ�سو�سية. 

الرقمية  دب�����ي  ه��ي��ئ��ة  خ�����الل  وم�����ن 
املن�سوية  دب����ي  ب���ي���ان���ات  وم��وؤ���س�����س��ة 
واحدة  ت��ق��ود  اأن  دب��ي  اخ��ت��ارت  حتتها 
من التجارب الرائدة عاملياً يف حتقيق 
هذه القفزة التي متكنها من الدخول 
الرقمية  البيانات  ع�سر  يف  ب�سال�سة 

والذكاء ال�سطناعي. 
واأط����ل����ق����ت م���وؤ����س�������س���ة ب����ي����ان����ات دب���ي 
درا�سة  عامليني  خ���رباء  م��ع  بالتعاون 
عملية  ح��ل��ول  لإي��ج��اد  علمية  بحثية 
ت�����س��م��ن ال����س���ت���ف���ادة ال��ق�����س��وى من 
تعليم  ���س��ي��اق  يف  ال�سخمة  ال��ب��ي��ان��ات 
الآل�������ة وال�����ذك�����اء ال����س���ط���ن���اع���ي مع 
الذكاء  ب��اأخ��الق��ي��ات  الل��ت��زام  �سمان 
على  احلفاظ  وق��وان��ني  ال�سطناعي 

�سرية وخ�سو�سية الأفراد. 
ومت���خ�������س���ت ت����ل����ك ال�����درا������س�����ة عن 
اإ�����س����دار ورق����ة ب��ي�����س��اء مت��ث��ل دلياًل 
حول  مف�ساًل  �سرحاً  يت�سمن  عملياً 
البيانات ال�سطناعية باعتبارها حاًل 
مبتكراً يعزز احلياة الرقمية وي�سمح 
ب���ال����س���ت���ف���ادة ال���ق�������س���وى م����ن اآف�����اق 
ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي. حت��ت��وي هذه 
عنوان  حتمل  التي  البحثية  ال��ورق��ة 

خالل  م���ن  ال��ب��ي��ان��ات  ق���وة  “اإطالق 
اخلا�سة”  ال���س��ط��ن��اع��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
على معلومات واإر�سادات مهمة لقادة 
البيانات يف دبي مبا ميّكنهم من فهم 
ال�سطناعية  البيانات  طبيعة  اآف���اق 
ا�ستخدامها  كيفية  ومعرفة  اخلا�سة 
تنعك�س  قيمة  اإىل  البيانات  وحتويل 
على م�سرية التحول الرقمي يف دبي.  
ي�ستهدف  جانباً  الورقة  تت�سمن  كما 
خرباء علم البيانات بحيث يوفر لهم 
روؤية تقنية تف�سيلية حول الأ�ساليب 
املتبعة حالياً للتعامل مع خ�سو�سية 
نتائج  على  واف��ي��ة  واإ���س��اءة  البيانات 
تبنّي  ع���م���ل���ي���ة  وب������راه������ني  ال����ب����ح����ث 
اخل�سو�سية  منهج  وف��اع��ل��ي��ة  ك��ف��اءة 
بني  امل��وازن��ة  يف  ودوره����ا  التف�سيلية 
احل����ف����اظ ع���ل���ى اخل�������س���و����س���ي���ة من 
املن�سودة  الأه����داف  وحتقيق  ن��اح��ي��ة، 
من حتليل البيانات وتعليم الآلة من 

ناحية ثانية. 
املن�سوري  عبيد  ح��م��د  ���س��ع��ادة  وق���ال 
مدير عام هيئة دبي الرقمية: “ينبع 
اه��ت��م��ام��ن��ا ب��ال��ب��ي��ان��ات ال��رق��م��ي��ة من 
اإدراكنا لأهميتها يف هذه املرحلة التي 
تقوم على توظيف التقنيات املدعومة 
بالذكاء ال�سطناعي يف كافة مناحي 

التعامل  يف  جهودنا  وت�سكل  احل��ي��اة. 
مهماً  م�����س��اراً  الرقمية  البيانات  م��ع 
اأ�س�س  ل���رت����س���ي���خ  رح���ل���ت���ن���ا  ����س���م���ن 
واملتكاملة  ال�ساملة  الرقمية  احلياة 
على  قائمة  ذكية  بحلول  وامل��دع��وم��ة 
تنفيذاً  ال��رق��م��ي��ة  امل��ع��ط��ي��ات  حت��ل��ي��ل 
بتعزيز  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات 
يف  ال��ع��امل  تلهم  كمدينة  دب��ي  مكانة 
�سعيها ل�سنع م�ستقبل زاهر لأبنائها 

وللمقيمني على اأر�سها«. 
تاأتي  الأخ�����رية  اجل��ه��ود  اأن  واأ����س���اف 
على  التغلب  ب��ه��دف  ال�سياق  ه��ذا  يف 
واح���د م��ن اأه���م ال��ت��ح��دي��ات يف جمال 
واملتمثل يف حفظ  البيانات  ا�ستخدام 
مع  وال��ك��ي��ان��ات  الأف������راد  خ�سو�سية 
����س���م���ان ال����س���ت���ف���ادة ال���ق�������س���وى من 
البيانات ال�سخمة املتاحة. وقد تكللت 
ه���ذه اجل��ه��ود ب��ال��ن��ج��اح ح��ي��ث اأ�سبح 
لدينا اليوم دليل عملي متقدم ميكن 
ب��ه ل���دى ���س��ن��اع القرار  ال���س��رت���س��اد 
املختلفة.  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  واخل������رباء 
اإىل فريق  بال�سكر والتقدير  متوجهاً 
موؤ�س�سة بيانات دبي والفرق البحثية 
احلكومية  الدوائر  ..داعياً  وامل�ساندة 
اىل الطالع على خمرجات الدرا�سة 
الإر�سادات  من  وال�ستفادة  البحثية 

التجريبية لختبار فاعلية بيانات مت 
ت�سنيعها با�ستخدام برامج حا�سوبية 
معينة  ل���وغ���اري���ت���م���ات  وف�����ق  ت��ع��م��ل 
ومعرفة مدى �سالحية تلك البيانات 
اآليات  يف  لتطبيقها  ال���س��ط��ن��اع��ي��ة 
الذكاء ال�سطناعي. وا�ستخدم فريق 
ثالث  الرقمية  لدبي  التابع  البحث 
اآلف  بينها  م��ن  ب��ي��ان��ات  م��ن��ظ��وم��ات 
منظومة  �سمن  البيانات  ملفات  من 
امل��وج��ودة على  امل���رور  بيانات ح���وادث 
بحوادث  واملتعلقة  بال�س  دبي  من�سة 

املرور يف دبي. 
املوحدة  امل��ن�����س��ة  ب��ال�����س  دب����ي  وت���ع���د 
للبيانات يف اإمارة دبي وهي ت�سم كمية 
التي  املتنوعة  البيانات  م��ن  �سخمة 
ميكن حتليلها للح�سول على اأمناط 
التحديات  من  العديد  حل  يف  ت�سهم 
العامة  ال�سيا�سات  من  الكثري  وخلق 
وتطوير اخلدمات واملنتجات املبتكرة 
التي توؤمن ال�سعادة للمجتمع، وتدعم 

احليوية القت�سادية لالإمارة. 
واملقارنة  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ع��م��ل��ي��ات  وع����رب 
امل�ستندة اإىل منهجيات علمية جديدة 
البحث احل�سول على  ا�ستطاع فريق 
م��ق��ارب��ة ت��وؤم��ن احل��ف��اظ ع��ل��ى �سرية 
وخ�����س��و���س��ي��ة ال���ب���ي���ان���ات ع���ل���ى نحو 
اأف�سل بكثري من الطريقة التقليدية 
ال��ه��وي��ة يف  م��ع��ّرف��ات  ن���زع  املتمثلة يف 

منظومات البيانات حمل البحث. 
وت��ف��ت��ح ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة اآف���اق���اً رحبة 
ل��ل��ك�����س��ف ع���ن ج���وان���ب ك��ام��ن��ة وغري 
منظومات  ل���ت���وظ���ي���ف  م�������س���ب���وق���ة 
البيانات اخلا�سة املتوفرة يف الدوائر 
لحقاً  ميكن  كما  دب��ي  يف  احلكومية 
تو�سيع هذا النموذج لي�سمل موؤ�س�سات 
القطاع اخلا�س مبا ي�سهم يف حتقيق 
التقنيات  وتطبيق  الرقمية  احل��ي��اة 
ال�سطناعي  ب���ال���ذك���اء  امل���دع���وم���ة 

لإقامة املدينة الذكية. 
ال�سادرة  البي�ساء  الورقة  وتت�سمن 
ع���ن دب���ي ال��رق��م��ي��ة ت��ف��ا���س��ي��ل كثرية 
العتبار  يف  اأخ��ذت  التجربة  اأن  تبني 
والجتماعية  القت�سادية  اجل��وان��ب 
م���ع ال��رتك��ي��ز يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه على 
مرجعاً  يجعلها  مما  التقنية  الأب��ع��اد 
مهماً ومتقدمة وحمطة ملهمة على 

طريق �سنع امل�ستقبل. 

دبي الرقمية تطلق دليًل اإر�صاديًا حول البيانات ال�صطناعية ودورها يف تعزيز الذكاء ال�صطناعي 

اقت�صادية اأبوظبي تو�صع نطاق برنامج حتفيز تعرفة الطاقة لدعم اإنتاجية وفعالية القطاع ال�صناعي 
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة التنمية القت�سادية - اأبوظبي، عن تو�سيع 
ن��ط��اق ب��رن��ام��ج حتفيز ت��ع��رف��ة ال��ط��اق��ة م��ن اأج���ل دعم 
الأث���ر الق��ت�����س��ادي وزي����ادة الإن��ت��اج��ي��ة وحت�سني كفاءة 
اأبوظبي،  اإم���ارة  ال�سناعي  للقطاع  الطاقة  ا�ستهالك 
ا�سرتاتيجية  اأه����داف  لتحقيق  ج��ه��وده��ا  �سمن  وذل���ك 
اأبوظبي ال�سناعية.  وي�ستهدف برنامج تعرفة الطاقة 
برنامج  من  الثاين  اجليل  ُيعد  ال��ذي   ،)ETIP 2.0(
ال�سناعي  القطاع  دع��م  الكهربائية،  التعرفة  حتفيز 
بناًء على  للغاز والكهرباء  اأ�سعار تف�سيلية  عرب توفري 
معايري ت�سمل الأثر القت�سادي للمن�ساآت ال�سناعية، و 

اإجمايل ال�ستهالك  باأن  تناف�سية للطاقة، علماً  اأ�سعار 
ال�سنوي للغاز الطبيعي يف القطاع ال�سناعي يبلغ نحو 

 .)MBTU ( 18.5 مليون وحدة حرارية قيا�سية
التي  التف�سيلية  الأ���س��ع��ار  ع��ل��ى  احل�����س��ول  اأج���ل  وم���ن 
ي��وف��ره��ا ب��رن��ام��ج حتفيز ت��ع��رف��ة ال��ط��اق��ة، ي��ج��ب على 
املعايري  بع�س  تلبية  ال�سناعية  وامل��ن�����س��اآت  ال�����س��رك��ات 
ي��ت��م حتديده  ال���ذي  الق��ت�����س��ادي،  الأث����ر  ال��ت��ي ت�سمل 
املاهرة  العمالة  ون�سبة  التوطني  بال�ستثمارات ومعدل 
ال�سناعية،  املن�ساأة  يف  العاملة  القوى  باإجمايل  مقارنًة 

وامل�ساهمة يف �سل�سلة التوريد والإمداد. 
وقال معايل حممد علي ال�سرفاء، رئي�س دائرة التنمية 
اأبوظبي  ا�سرتاتيجية  تتميز  اأبوظبي:   - القت�سادية 

التوطني، و اإدارة الطاقة.  واأطلق مكتب تنمية ال�سناعة، 
التعرفة  حتفيز  برنامج  اأبوظبي«،  ل�»اقت�سادية  التابع 
الكهربائية يف العام 2019، ويبلغ اإجمايل ا�ستثمارات 
امل�سانع ال�55 املن�سوية يف الربنامج 24 مليار درهم، 
فتح  مع  خا�سًة  امل�سانع  من  اإق��ب��اًل  الربنامج  وي�سهد 
واملتو�سطة.   ال�سغرية  لل�سركات  الن�����س��م��ام  اإم��ك��ان��ي��ة 
ال�سناعية  املن�ساآت  اإنتاجية  زي��ادة  يف  الربنامج  واأ�سهم 
الكهربائية  التعرفة  حتفيز  ���س��ه��ادات  على  احلا�سلة 
بن�سبة %15، وي�سهم تو�سيع نطاق الربنامج لي�سمل 

الغاز الطبيعي يف خف�س التكاليف الت�سغيلية. 
لتلبية  ال��ط��اق��ة  حتفيز  ب��رن��ام��ج  ن��ط��اق  تو�سيع  وي��اأت��ي 
متطلبات املن�ساآت ال�سناعية يف اإمارة اأبوظبي عرب توفري 

اأجل تر�سيخ مكانة  باأهدافها الطموحة من  ال�سناعية 
يف  تناف�سيًة  الأك��رث  ال�سناعي  املركز  ب�سفتها  الإم���ارة 
لتعزيز  م��ب��ادرات  ع��دة  ب��اإط��الق  نقوم  ل��ذل��ك،  املنطقة، 
املحليني  للم�ستثمرين  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  ج��اذب��ي��ة 
والإقليميني والعامليني، والتي تهدف للتح�سني امل�ستمر 
لبيئة الأعمال.  واأ�ساف معاليه: ياأتي اإطالق برنامج 
حتفيز تعرفة الطاقة، ب�سكله اجلديد، تلبيًة للتحولت 
ال�سناعي،  وال��ق��ط��اع  ال��ط��اق��ة  اأ����س���واق  ت�سهدها  ال��ت��ي 
وي�سهم تعزيز كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف دعم القطاع 
الناجت املحلي الإجمايل  ال�سناعي لزيادة م�ساهمته يف 
حيث ن�ستهدف م�ساعفة حجم القطاع اإىل 172 مليار 

درهم بحلول العام 2031.

“نلتزم   : اأحمد احلداد  املبتكرة. و قال  التاأمني  باأف�سل حلول  تزويدها 
و�سركاء  لل�سركات  ومريحة  اآمنة  عمل  بيئة  بتوفري  ورلد‘  بي  ‘دي  يف 
الأعمال الذين ي�ساهمون ب�سكل كبري يف تنمية القت�ساد الوطني لدولة 
للتاأمني  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  مع  �سراكتنا  لنا  وت�سمن  الإم����ارات. 
على  لديها  العاملة  وال��ق��وى  ال�����س��رك��ات  م��ن  لدينا  املتعاملني  ح�سول 
خدمات التاأمني ال�سحي من قبل اأحد اأف�سل مزّودي خدمات التاأمني يف 

دولة الإمارات، والتمتع بالرعاية الطبية يف اأرقى املرافق ال�سحية«.
و�سي�ستفيد جمتمع اأعمال جافزا من خدمات الت�سجيل فائقة ال�سهولة 
عرب الإنرتنت لإ�سدار بوال�س التاأمني ال�سحي، دون احلاجة اإىل تقدمي 
ال�سابقة.  ال�سحية  اأو تقارير طبية عن احلالت  ا�ستمارات طلب فردية 
املبادرات والربامج  ا�ست�سافة عدد من  اأي�ساً  الأخرى  وت�سمل اخلدمات 
تتيح  احل���رة  املنطقة  يف  متخ�س�سة  طبية  ع��ي��ادة  اإن�����س��اء  م��ع  ال�سحية، 

ملراجعيها احل�سول على ال�ست�سارات الطبية عن بعد.
ال�ستثنائية  واملزايا  اخلدمات  هذه  توفري  “ميثل  اإدري�س:  اأحمد  وق��ال 
اإجنازاً  العامل،  احل��رة يف  املناطق  اأك��رب  واح��دة من  العاملة يف  لل�سركات 
نوعياً جديداً يف م�سرية اأعمال �سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني، التي تعد 

•• اأبوظبي -وام:

���س��راك��ة مع  ل��ل��ت��اأم��ني، ع��ن دخ��ول��ه��ا يف  اأب��وظ��ب��ي الوطنية  اأع��ل��ن��ت �سركة 
املركز التجاري واللوج�ستي الرائد  املنطقة احلرة جلبل علي “جافزا”، 
يف ال�سرق الأو�سط، لتزويد جمتمعها احليوي من ال�سركات واملوظفني 

بخدمات التاأمني ال�سحي والتاأمني على املمتلكات باأ�سعار ح�سرية.
و�ستقوم �سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني مبوجب التفاقية التي وّقعها 
كل من اأحمد اإدري�س الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني 
و اأحمد احلداد، املدير التنفيذي للعمليات - املجّمعات واملناطق احلرة يف 
ومنتجات  حللول  ح�سرية  اأ�سعار  بتقدمي  الإمارات”،   - ورل��د  بي  “دي 

التاأمني ال�سحي والتاأمني على املمتلكات ملتعاملي جافزا.
اأكرب  اأح��د  ُتعترب  التي  “جافزا”،  علي  جلبل  احل��رة  املنطقة  وحتت�سن 
املراكز التجارية العاملية، ما يزيد على 9،000 �سركة، منها 100 من 
الوطنية  اأبوظبي  500 �سركة، لتوا�سل �سركة  قائمة فورت�سن لأف�سل 
ل��ل��ت��اأم��ني ع��رب ه���ذه ال�����س��راك��ة دع��م��ه��ا ل��الأع��م��ال وال�����س��رك��ات م��ن خالل 

العاملية  ال�سركات  م��ن  ملتعامليها  احل��رة  املنطقة  توفرها  التي  املميزة 
املتزايدة با�ستمرار. ونتطلع اإىل العمل وامل�ساهمة يف تعزيز �سحة ورفاه 

املوظفني وعائالتهم، اإىل جانب تاأمني �سالمة مكاتبهم وممتلكاتهم«.

من اأبرز �سركات التاأمني الرائدة واملوثوقة يف دولة الإمارات؛ و�ست�سكل 
على  والتاأمني  ال�سحي  التاأمني  خلطط  احل�سرية  وعرو�سنا  خدماتنا 
املمتلكات ملجتمع اأعمال “جافزا” اإ�سافة مهمة اإىل جمموعة اخلدمات 

•• دبي-وام:

اأكد خالد مر�سد الرئي�س التنفيذي 
لق�سم التكنولوجيا وتقنية املعلومات 
اأن   »&e م����ن  “ات�سالت  ل�����دى 
م�ساركة ال�سركة يف معر�س جيتك�س 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  تهدف   2022
تهدف  التي  املقدمة  اخلدمات  على 
اإىل تعزيز التجربة الرقمية للعمالء 

حيث  عاملياً  النظري  منقطع  جناحاً 
اأكدت �سرعات 5G امل�سجلة عاملياً اأن 
يف حدث اإك�سبو 2020   5G سبكة�
هي الأ�سرع على الإطالق مما جعل 
العامل،  يف  الأ���س��رع  احل���دث  اإك�سبو 
 »&e م��ن  “ات�سالت  وا���س��ل��ت  ث��م 
الأجيال  م�سمار  يف  جناحها  رحلة 
املتحرك  الهاتف  ل�سبكات  املتعاقبة 
�سبكة  وخ���ا����س���ة  وع����امل����ي����اً  حم���ل���ي���اً 

ت��ق��دم��ه��ا ال�����س��رك��ة ل��ل��ع��م��الء داخل 
امل�سرتكني  ع���دد  ب��ل��وغ  اإىل  ال���دول���ة 
 »&e م���ن  “ات�سالت  خ���دم���ات  يف 
بنهاية  م�سرتك  مليون   13.3 اإىل 

الن�سف الأول من العام 2022. 
 »&e م��ن  “ات�سالت  اأن  واأ����س���اف 
وجيزة  ف�����رتة  خ�����الل  ا����س���ت���ط���اع���ت 
تكون  اأن  املتوا�سل  جهدها  وبف�سل 
الهاتف  �سبكات  اأ���س��رع  م��ن  واح����دة 

واأح�����دث احل��ل��ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف 
جمالت خمتلفة اأبرزها امليتافري�س 
الهولولينز”  “مثل  الواقع  ومزيج 
التكنولوجي  ال���ت���ط���ور  وع����ر�����س 
اأن  ميكن  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  لتو�سيح 
خا�سة  امل�ستهلكون  منها  ي�ستفيد 
ال�سركات يف امل�ستقبل وكذلك عر�س 
مم��ي��ز ل��ل��روب��وت��ات وغ��ريه��ا الكثري 
م���ن ال��ت��ج��ارب امل��م��ت��ع��ة.  ج���اء ذلك 

لالإعالن  �سحفية  ت�����س��ري��ح��ات  يف 
معر�س  يف  امل�����س��ارك��ة  تفا�سيل  ع��ن 
التي   42 ال����  ب���دورت���ه  “جيتك�س” 
العاملي  التجاري  دبي  تقام يف مركز 
 14 اإىل   10 املمتدة من  يف الفرتة 
اإن  مر�سد  وق���ال    .2022 اأك��ت��وب��ر 
e&« قطعت �سوطاً  “ات�سالت من 
كبرياً يف جمال ال�ستثمار يف �سبكات 
وحققت   »5G“ اخل��ام�����س  اجل��ي��ل 

اجليل اخلام�س والإع��داد لالأجيال 
�سبكة  تغطية  بلغت  حيث  الالحقة 
اإىل %95 من ن�سبة املناطق   5G
املاأهولة بال�سكان يف الدولة وب�سرعة 
جيجابايت   3.1 و���س��ل��ت  حت��م��ي��ل 
اإىل و�سول تغطية  ال�سركة  وتطمح 
اإىل %97 بنهاية العام   5G سبكة�
احلايل، ولقد �ساهم ذلك بالإ�سافة 
اإىل اخلدمات الأخرى املتميزة التي 

و�ساهمت  ال�����ع�����امل،  يف  امل����ت����ح����رك 
املا�سية، يف  ال�سنوات  بفعالية طوال 
اأن حتتل الإمارات املركز الأول عاملياً 
الألياف  �سبكة  نفاذ  ن�سبة  من حيث 
 »FTTH« ل��ل��م��ن��ازل  ال�����س��وئ��ي��ة 
والتي بلغت اأكرث من 2.60 مليون 
طولية  م�����س��اف��ة  ب���اإج���م���ايل  م���ن���زل 
كيلومرت  م��ل��ي��ون   12.7 تتخطي 

لالألياف ال�سوئية. 

�صراكة بني اأبوظبي الوطنية للتاأمني واملنطقة احلرة جلبل علي

مليون درهم ا�صتثمارات ات�صالت من e& يف اجليل اخلام�س بالإمارات العام املا�صي   600

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2045/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1470/2022 نزاع حمدد القيمة ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )16540.70( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : تور�س لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م
���س��ارع الب���راج - دام���اك اك�سل ت��ور - مكتب رق��م 2006 - رقم  ال��ت��ج��اري -  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي - اخلليج 

مكاين:2542586046
املطلوب اإعالنه : 1- مويدوين �ساهنواز اراكافيتيل مويدوين اراكافيتيل - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)16540.70( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:675/2022/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
والمالك  الرا�سي  دائ��رة  ر�سوم  �ساملة  غري  دره��م   )481.350( مبلغ  ب�سداد  مطالبة  دع��وى  املو�سوع   : الدعوى  مو�سوع 
واملطالبة بالتعوي�س القانوين مببلغ )100.000( درهم عن التاأخري والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى 

ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف . 
املدعي:زياد خان فرج اهلل مريزائي

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - مبنى اوركيدا - �سقة الثالث - 306- بجوار حمطة مرتو جي جيكو
وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي

املطلوب اإعالنه :  1- �سركة/لمي ليت للتطوير العقاري �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
غري  دره��م   )481.350( مبلغ  ب�سداد  مطالبة  دع��وى  املو�سوع  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
والفوائد  التاأخري  عن  دره��م   )100.000( مببلغ  القانوين  بالتعوي�س  واملطالبة  والم��الك  الرا���س��ي  دائ��رة  ر�سوم  �ساملة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف - وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  
2022/10/13  ال�ساعة 08.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2626/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات املرجتعة رقم )7367 و 7369 و 7368( وال�سادر عن املنفذ �سدها 

بقيمة )100287( واملبلغ الجمايل )103008( والر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : تك رميك�س ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة عجمان - ال�سناعية - عجمان - �سارع اجلرف - مبنى م�ستودع رقم 1
املطلوب اإعالنهما : 1- ديربى املقاولت �س.ذ.م.م 2- �سالح احمد ابراهيم حممد علي - �سفتهما : منفذ 

�سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)103008( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1002/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 243/2022 عقاري جزئي - ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )519284( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : عبدال�سالم اكرب

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الظفرة - مبنى بناية ذا جرين - �سقه 516
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة ات�س ايه بي ان للتطوير العقاري �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
به وقدره )519284.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197



اخلميس   13  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13670  
Thursday    13    October    2022   -  Issue No   1367016

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اأك�سيلي �سوليو�سونز لتكنولوجيا املعلومات

رخ�سة رقم:CN 3771742 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة نيلي�س �ساه يا�سوانت �ساه

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نيلي�س �ساه يا�سوانت �ساه من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / نيلي�س �ساه يا�سوانت �ساه من 100 % اإىل %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اأك�سيلي �سوليو�سونز م.د.م.�س
ACCELY SOLUTIONS DMCC

تعديل وكيل خدمات / حذف احمد �سعيد عبداهلل را�سد ال�سام�سى
تعديل راأ�س املال / من 100000 اإىل 40000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ اأك�سيلي �سوليو�سونز لتكنولوجيا املعلومات

ACCELY SOLUTIONS INFORMATION TECHNOLOGY
اإىل / اأك�سيلي �سوليو�سونز لتكنولوجيا املعلومات ذ.م.م

ACCELY SOLUTIONS INFORMATION TECHNOLOGY L.L.C
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ب�ست كلر ملكافحة احل�سرات

رخ�سة رقم:CN 2020104 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل حممد �سخا �سريو من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل حممد �سخا �سريو من 100 % اإىل %0
تعديل وكيل خدمات / حذف حمدان �سلطان حممد القرطا�سى النعيمى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 10000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ب�ست كلر ملكافحة احل�سرات
PEST KILLER FOR PEST CONTROL

اإىل/ ب�ست كلر ملكافحة احل�سرات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PEST KILLER FOR PEST CONTROL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
�سركة   - التجارية  للو�ساطة  :�سبارك�س  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم:CN 4593803 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سبارك�س التجارية للو�ساطة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

SPARKS FOR COMMERCIAL BROKERAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ �سبارك�س التجارية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

SPARKS COMMERCIAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة عامة  4690018

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :فريدا للتجارة

 رخ�سة رقم:CN 3664634 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة حممد �سليمان اجلهمانى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سليمان اجلهمانى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حنان �ساكر ح�سني عداى ال�سمرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ فريدا للتجارة
VERDA TRADING

اإىل/ فريدا للتجارة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 VERDA TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سالون نيجومبو للرجال

 رخ�سة رقم:CN 4322436 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة �سمريه �سوراجنيت اودوجالجى دون

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سمريه �سوراجنيت اودوجالجى دون %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمعه �سالح خلفان �سويلم الكا�سبى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون نيجومبو للرجال
NEGOMBO GENTS SALOON

اإىل/ �سالون تيجومبو للرجال - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
NEGOMBO GENTS SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :اي�ست ما�سك للمقاولت وال�سيانه العامة 

ذ.م.م   رخ�سة رقم:CN 1080457 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ح�سن املعاب غالم �سري من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ح�سن املعاب غالم �سري من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ح�سن املعاب غالم �سري من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / ح�سن املعاب غالم �سري من 49 % اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جا�سم على ابراهيم بوعتابه الزعابى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اي�ست ما�سك للمقاولت وال�سيانه العامة ذ.م.م

EAST MASK CONTRACTING & GENERAL MAINTENENCE L.L.C
اإىل / اي�ست ما�سك للمقاولت وال�سيانه العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

EAST MASK CONTRACTING & GENERAL MAINTENENCE  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سيف هزاع الكلباين للخ�سروات والفواكه

 رخ�سة رقم:CN 2974710 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سيخه على حمود حمد الكلبانى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ورثة �سيف هزاع �ساملني الكلبانى

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيف هزاع الكلباين للخ�سروات والفواكه

SAIF HAZZA ALKALBANI VEGETABLES AND FRUITS

اإىل/ �سيخه علي الكلباين للخ�سروات و الفواكه الطازجة

SHAIKH ALI ALKALBANI VEGETABLES AND FRESH FRUITS  

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بقالة زهرة الفلج

رخ�سة رقم:CN 1121321 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة �سلمان توتييل كونهى حممد

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سلمان توتييل كونهى حممد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف احمد مبارك حممد باحلطم العامرى

تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة زهرة الفلج
ZAHRAT AL FALAJ GROCERY

اإىل/ بقالة زهرة الفلج - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ZAHRAT AL FALAJ GROCERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان / من العني العني - منطقة فلج هزاع - بناية - الهيئة العامة لالوقاف اإىل 
  RCS - 1107209 - 1602 RCS - 1107209 - 1602 العني فلج هزاع اجلفري اجلديد

ال�سيد عاي�س ح�سني حممد مانع و اخرين
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :توا�سل ال�سالمة لنقل الركاب باحلافالت

رخ�سة رقم:CN 2845597 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جنيب اهلل �سيد خليل اهلل %100

تعديل مدير / اإ�سافة جنيب اهلل �سيد خليل اهلل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم را�سد حامد �سعيد ال�ساعدى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ توا�سل ال�سالمة لنقل الركاب باحلافالت
TAWASUL ALSALAMAH PASSENGER TRANSPORT

اإىل/ توا�سل ال�سالمة لنقل الركاب باحلافالت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
TAWASUL ALSALAMAH PASSENGER TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جنم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بي�ساور لاللكرتونيات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1124488 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

اكتمال لتاأجري العقارات وبيعها
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4455644 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:ماونن جيت لدارة خدمات ال�سيافة ذ.م.م
داماك  �سركة  مبنى   -  0.1 �سم�س  الرمي   - الرمي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

للعقارات الفخمة ذ.م.م
CN 3756297 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مريال  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/10  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - الدارية 
على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2205041799 -  تاريخ التعديل:2022/10/12
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :منجرة كريياتيف

 رخ�سة رقم:CN 2269792 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة على حيدر حممد يا�سني اكرب

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة على حيدر حممد يا�سني اكرب  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سن را�سد ح�سن حممد ال�سام�سى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 30000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ منجرة كريياتيف
CREATIV CARPENTRY

اإىل/ منجرة كريياتيف - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CREATIV CARPENTRY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي لالأعمال )اأبوظبي(

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/9561

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/10/19 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده افرين اجنوم �ساه و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                          الو�سف  

 10،200                                                          اأثاث  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/7433

اإعلن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
2022/10/19 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذه  6:00 م�ساءا يوم الربعاء  ال�ساعة 

�سده �سركة كري�ستال �ستار لتعبئة املياه ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                             الو�سف  

 75،300                                                  معدات حتلية املياه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363

يرجى الت�سال علىلإعلناتكم  ف����ي 

هاتف:024488300 

 فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اإعالن بالن�شر 

يف الق�شية رقم 7287 ل�شنة 2021 جنايات
النيابة العامة - دائرة حماكم راأ�س اخليمة

املجنى عليه : �سركة �ستاندارد ل�سناعة زيون التزليق.
املتهم : عياز خان حبيب خان.

اإىل املتهم : عياز خان حبيب خان، 
انت مدعو للح�سور �سخ�سياً اأو بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة )الهند�سية( املقرر عقده ال�ساعة 10:00 �سباحاً 
يوم الثالثاء املوافق 18 اأكتوبر 2022م، وذلك عرب برنامج الإت�سال املرئي وامل�سموع زووم )ZOOM(، على ان يتم 

اإر�سال الرابط حل�سرتكم قبل يوم عمل واحد من موعد الإجتماع املقرر وقته وتاريخه.
ويرجى مراعاة الآتي : 1( تقدمي �سور من كافة املذكرات و امل�ستندات بعدد اأطراف الدعوى. 2( ترجمة اآية م�ستندات 
باللغة الأجنبية اىل اللغة العربية لدى مكتب ترجمة قانونية مرخ�س و معرتف به بالدولة. 3( يف حالة وجود �سهود 
لدي اأحد الطراف يجب تقدمي اأ�سمائهم و اثبات ح�سورهم يف موعد اجلل�سة التي حددتها اخلربة. 4( يف حالة وجود 
اطراف ل جتيد اللغة العربية يجب اأن ي�سحبها مرتجم معتمد قانونيا ليمثلها امام اخلربة.  ناأمل احل�سور يف املوعد و 
املكان املحددين اأعاله مع �سرورة توكيل ر�سمي لل�سادة / املحامني و الوكالء عن اأطراف الدعوى و يف حال عدم ح�سور 

اأي طرف فاأن اخلربة �سوف ت�ستمر يف اأداء مهامها يف غيابه وفقا لل�سالحياتها املخوله لها قانونيا.
  اخلبري الهند�شي املنتدب

م. كتاب �شعيد االأحبابي        

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4994/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/7801 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)702.410( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة الكيبالت العاملية املحدودة ذ.م.م
عنوانه:امارة ال�سارقة - ال�سجعة ال�سناعية خلف �سارع المارات ار�س م�سورة ملك اناهيد طهما�سيان - 

alkefahadvocates@gmail.com:موبايل 0505780444 - فاك�س:065304313 - الربيد اللكرتوين
املطلوب اإعالنهما : 1- راجي العاملية �س.ذ.م.م 2- راكي�س ديوان ام ا�س ديوان - �سفتهما: منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)702410( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6420/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )100011( وال�سادر عن بنك نور ال�سالمي بقيمة 
)36750( درهم بال�سافة الر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ايفكت لتجاره الجهزه الكهربائية �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود ديره - دبي - �سارع القرهود - مبنى ابو�سقره - مرتوجيجيكو

اإعالنهما : 1- ابيليتى لالعمال الكهروميكانيكيه ���س.ذ.م.م 2- وائل يو�سف �سلوم - �سفتهما :  املطلوب 
منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)36750( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7063/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )100151( وال�سادر عن ابيلتي لالأعمال الكهروميكانيكية 
�س.ذ.م.م واملوقعة من/وائل يو�سف �سلوم بقيمة )11.455( درهم بال�سافة الر�سوم وامل�ساريف  .

طالب التنفيذ : ايفكت لتجاره الجهزه الكهربائية �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود ديره - دبي - �سارع القرهود - مبنى القرهود - �سقة مكتب 304 - 

مرتوجيجيكو
املطلوب اإعالنهما : 1- وائل يو�سف �سلوم 2- ابيليتى لالعمال الكهروميكانيكيه �س.ذ.م.م - �سفتهما : منفذ 

�سدهما
مو�سوع الإعالن :بتاريخ:2022/9/15 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )12.202( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي
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                      يف التنفيذ رقم  5918/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )189( وال�سادر عن ابيلتي لالأعمال الكهروميكانيكية 
�س.ذ.م.م واملوقعة من/وائل يو�سف �سلوم بقيمة )13331( درهم بال�سافة الر�سوم وامل�ساريف  .

طالب التنفيذ : ايفكت لتجاره الجهزه الكهربائية �س.ذ.م.م
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الثالث 304
املطلوب اإعالنهما : 1- وائل يو�سف �سلوم 2- ابيليتى لالعمال الكهروميكانيكيه �س.ذ.م.م - �سفتهما : منفذ 

�سدهما
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  :قد  الإع��الن  مو�سوع 
)14113( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533

العدد 13670 بتاريخ 2022/10/13 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5165/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )190( وال�سادر عن ابيلتي لالأعمال الكهروميكانيكية 
�س.ذ.م.م واملوقعة من/وائل يو�سف �سلوم بقيمة )13331( درهم بال�سافة الر�سوم وامل�ساريف  .

طالب التنفيذ : ايفكت لتجاره الجهزه الكهربائية �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - اأبوهيل - ديره - دبي - �سارع القرهود - مبنى ابو�سقره - �سقة الثالث - 304 

- مرتو جيجيكو
املطلوب اإعالنهما : 1- وائل يو�سف �سلوم 2- ابيليتى لالعمال الكهروميكانيكيه �س.ذ.م.م - �سفتهما : منفذ 

�سدهما
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  :قد  الإع��الن  مو�سوع 
)14113( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533
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•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ف���ري���ق  ب��ع��ث��ة  ال���ي���وم  ت���غ���ادر 
اإيطاليا من  اإىل  الفورمول1  ل��زوارق 
الرابعة من  اجلولة  امل�ساركة يف  اأج��ل 
الفورمول1،  ل���زوارق  ال��ع��امل  بطولة 
���س��م��ن رح���ل���ة امل���ن���اف�������س���ة ع���ل���ى لقب 
البطولة العاملي ملو�سم 2022. وتقام 
اأول��ب��ي��ا بجزيرة  م��دي��ن��ة  ال��ب��ط��ول��ة يف 
�سردينيا ابتداء من غد اجلمعة حتى 

يوم الأحد املقبل.
بقيادة  اأبوظبي  فريق  زوارق  وت�سارك 
ثاين القمزي لزورق 5، و�سون تورنتي 
لزورق 6 ، حيث يت�سدر كال الزورقني 
للبطولة  ح���ال���ي���ا  ال����ع����ام  ال���رتت���ي���ب 
 35 و  ل��ت��ورن��ت��ي،  نقطة   52 بر�سيد 
نتائج متميزة يف  بعد  للقمزي،  نقطة 

اجلولت ال�سابقة.
�سامل  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ف��ري��ق  بعثة  وت��غ��ادر 
اأبوظبي  ن����ادي  ع���ام  ال��رم��ي��ث��ي م��دي��ر 
واملت�سابقني  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 

القبي�سي راديو  القمزي وجمعة  ثاين 
مان القمزي، ونا�سر الظاهري اإداري 
ال���ف���ري���ق. وك�����ان ال��ط��اق��م ال��ف��ن��ي مع 
املدرب جيدو كابليني قد غادر مبكرا 

م��ن اأج���ل حت�سري وجت��ه��ي��ز ال����زوارق 
املناف�سة  اأج����ل  م���ن  امل���ث���ايل  ب��ال�����س��ك��ل 
اأي�سا  ه��ن��اك  لهم  وتن�سم   ، املرتقبة 
من  للجولة  للتح�سري  تورنتي  �سون 

الدولية  م�ساركاته  و�سمن  البطولة. 
يف بطولة العامل لزوارق الفورمول1، 
حقق فريق اأبوظبي اللقب �سبع مرات 
عام  املناف�سة  يف  م�ساركته  ب���دء  م��ن��ذ 

اللقب  احتكار  اآخرها  وكان   ،1997
لثالث   2019 وح��ت��ى   2017 منذ 
امل�ستوى  وع���ل���ى  م��ت��ت��ال��ي��ة،  ����س���ن���وات 
ر�سيد يف  اأف�����س��ل  ف���اإن �ساحب  ال��ع��ام 

كابليني  جيدو  الإيطايل  هو  املناف�سة 
بع�سرة األقاب، وهو حاليا مدرب فريق 
الثانية  امل��رت��ب��ة  يف  وي���اأت���ي  اأب��وظ��ب��ي، 
فريق اأبوظبي ب�سبعة األقاب ميكن اأن 

حال  يف  امل��و���س��م  ه���ذا  لثمانية  ت��رت��ف��ع 
متكن من الفوز باللقب.

ووج����ه ���س��امل ال��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س بعثة 
بن  حممد  ال�سيخ  اإىل  ال�سكر  الفريق 

رئي�س  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان 
جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي للريا�سات 
للفريق يف كافة  البحرية، على دعمه 
اأهمية اجلولة  اإىل  م�ساركاته، م�سريا 
احلالية من البطولة و�سرورة ح�سد 
على  املناف�سة  ل�سمان  فيها  ال��ن��ق��اط 

اللقب.
قوية  كانت  :"بدايتنا  الرميثي  وق��ال 
يف اجلولت الثالث املا�سية ونريد اأن 
ن�ستمر بنف�س القوة يف هذه اجلولة.. 
للفريق  ث��ال��ث  ل��ق��ب  لتحقيق  ن�سعى 
بلقب  ال��ف��وز  ب��ع��د  2022 خ��ا���س��ة  يف 
 ،2 الفورمول  ل��زوارق  العامل  بطولة 
ولقب فئة احلركات ال�ستعرا�سية يف 

بطولة العامل للدراجات املائية".
اأعمالها  البعثة  ت��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ف�����ور ال���و����س���ول م�������س���اء اجل���م���ع���ة مع 
امل�ساركة،  ل���ل���زوارق  ال��ف��ن��ي  ال��ف��ح�����س 
والت�سجيل الر�سمي ثم انطالق �سباق 
ي���وم ال�سبت،  ال�����س��رع��ة واأف�����س��ل زم���ن 
يوم  الرئي�سي  ال�سباق  يكون  اأن  على 

•• اأبوظبي-وام:

ن�سخة  القدم على موعد مع  لكرة  العامل  كاأ�س  كانت بطولة   ،1982 يف عام 
تاريخية بكل املقايي�س وعلى كافة الأ�سعدة، خا�سة مع ارتفاع عدد املنتخبات 

امل�ساركة يف النهائيات من 16 اإىل 24 منتخبا.
وفازت اإ�سبانيا بحق ا�ست�سافة هذه الن�سخة "ال�12" خالل اجتماعات الحتاد 
الوقت كافيا لت�ستعد  1966، وكان  القدم )فيفا( يف لندن عام  الدويل لكرة 

اإ�سبانيا ل�ست�سافة ن�سخة بهذا احلجم.
ومع الزيادة يف عدد املنتخبات امل�ساركة بالنهائيات، كانت الحتادات القارية ال� 
اجلنوبية  لأمريكا  و4  لأوروبا  منتخبا   14 بواقع  الن�سخة  هذه  يف  ممثلة   6
و2 للكونكاكاف "اأمريكا ال�سمالية والو�سطى والكاريبي" ومنتخبني لأفريقيا 

ومنتخب واحد لكل من اآ�سيا واأوقيانو�سية.
وللمرة الأوىل يف تاريخ بطولت كاأ�س العامل، �سارك منتخبان عربيان يف ن�سخة 
واحدة حيث كان املنتخب الكويتي ممثال للقارة الآ�سيوية، فيما كان منتخب 

اجلزائر واحدا من املنتخبني املمثلني للقارة الأفريقية.
يتاأهل  املونديال، مل  الأوروب��ي��ة من مقاعد  ال��ق��ارة  ن�سيب  ال��زي��ادة يف  وبرغم 

املنتخب الهولندي الفائز باملركز الثاين يف ن�سختي 1974 و1978.

واإجنلرتا  وال�سلفادور  ال�سوفيتي  والحت��اد  ت�سيكو�سلوفاكيا  منتخبات  وع��ادت 
فيما غاب املنتخب املك�سيكي عن النهائيات.

ووزعت املنتخبات ال�24 يف الدور الأول على 6 جمموعات؛ بواقع 4 منتخبات 
يف كل منها، وا�ستمر نظام دور املجموعات يف الدور الثاين، الذي تاأهل اإليه 12 

منتخبا بواقع 3 منتخبات بكل جمموعة.
وبداأت الأدوار الإق�سائية بن�سف النهائي الذي �سارك فيه مت�سدرو املجموعات 

الأربع يف الدور الثاين للبطولة.
فوزه  خ��الل  م��ن  ده�سة اجلميع  الإي��ط��ايل  املنتخب  اأث���ار  ال��ب��ط��ول��ة،  وخ���الل 
باللقب رغم تاأهله ال�سعب للغاية بفارق الأهداف امل�سجلة على ح�ساب املنتخب 

الكامريوين يف جمموعتهما بالدور الأول.
ع��ل��ى ح�ساب  ال��ط��ري��ق��ة  بنف�س  ال��ث��اين  ل��ل��دور  الإ���س��ب��اين  املنتخب  ت��اأه��ل  ك��م��ا 
يوغ�سالفيا، واجتاز املنتخب ال�سوفيتي الدور الأول اأي�سا بفارق الأهداف اأمام 

ا�سكتلندا.
وقدم املنتخب اجلزائري يف الدور الأول عرو�سا مميزة وحقق انت�سارا مفاجئا 
 2-3 ف��وزه  النم�سا قبل  اأم��ام   2-0 2-1 وخ�سر  الغربية  اأملانيا  على منتخب 

على منتخب ت�سيلي.
مباراة  ولكن  الأول،  ال���دور  لجتياز  بقوة  مر�سحا  اجل��زائ��ري  املنتخب  وك��ان 

النتيجة  وه��ي   "  0-1 " الأول  ب��ف��وز  انتهت  والنم�ساوي  الأمل���اين  املنتخبني 
الوحيدة التي كانت توؤهل الفريقني �سويا على ح�ساب املنتخب اجلزائري.

ومل يقدم املنتخب الأرجنتيني حامل اللقب الأداء املتوقع منه واإن اجتاز الدور 
الأول قبل اأن ي�سقط مع جاره الربازيلي يف مواجهة املنتخب الإيطايل بالدور 

الثاين.
و�سهدت مباراة املنتخبني الأرجنتيني والربازيلي يف الدور الثاين طرد الالعب 
اأرماندو مارادونا من �سفوف حامل اللقب علما باأنه  ال�سهري الراحل دييجو 
مل يقدم املنتظر منه يف اأول م�ساركة له باملونديال حيث اأحرز هدفني فقط يف 

هذه الن�سخة.
ال��دور الأول حيث  وكان املنتخب الربازيلي هو الأف�سل على الإط��الق خالل 
اأه����داف واه��ت��زت �سباكه م��رت��ني ف��ق��ط ل��ت��زداد ال��رت���س��ي��ح��ات التي  اأح����رز 10 
رافقته اإىل البطولة خا�سة واأنه كان ميتلك مقومات التتويج باللقب يف هذه 

الن�سخة.
العاثر  احل��ظ  اأوق��ع��ه  بعدما  الثاين  ال��دور  يف  توقفت  الفريق  انطالقة  ولكن 
جاره  على  ف��از  حيث  والأرج��ن��ت��ني  اإيطاليا  منتخبي  م��ع  واح���دة  جمموعة  يف 
اأف��اق من  ال��ذي  الإيطايل  املنتخب  اأم��ام   3-2 ، لكنه خ�سر   1-3 الأرجنتيني 
غفوته يف الدور الثاين وحقق انت�سارين متتاليني على مناف�سيه من اأمريكا 

اجلنوبية.
وبرغم امل�ساكل التي حا�سرت الكرة الإيطالية يف العامني ال�سابقني للمونديال 
املنتخب  ���س��ق  امل��ح��ل��ي،  ال����دوري  يف  امل��ب��اري��ات  بنتائج  ال��ت��الع��ب  ق�سية  ب�سبب 
واأملانيا  وبولندا  فرن�سا  منتخبات  رفقة  النهائي  ن�سف  اإىل  طريقه  الإيطايل 

الغربية ليكون املربع الذهبي اأوروبيا خال�سا.
 0-2 البولندي  نظريه  على  الإي��ط��ايل  املنتخب  ف��از  النهائي  ن�سف  وخ��الل 
فيما تغلب منتخب اأملانيا الغربية على نظريه الفرن�سي بركالت الرتجيح بعد 

مباراة مثرية �سهدت 6 اأهداف وانتهت بالتعادل 3-3.
يف  ال��ث��ال��ث  لقبه  ع��ن  منهما  ك��ل  يبحث  منتخبني  ب��ني  النهائي  جمع  وب��ه��ذا، 
 1954 يف  اأمل��ان��ي��ا  ولقبي  و1938   1934 يف  اإيطاليا  لقبي  بعد  البطولة 

و1974.
وخالل النهائي على ا�ستاد "�سانتياجو برنابيو" بالعا�سمة الإ�سبانية مدريد، 
املنتخب الإيطايل �سحوته بقيادة املهاجم اخلطري باولو رو�سي الذي  وا�سل 
�سجل هدفا ليقود الفريق اإىل الفوز 3-1 على منتخب اأملانيا الغربية كما فاز 

هو نف�سه بلقبي اأف�سل لعب والهداف يف هذه الن�سخة.
لقب  اأك��رب لع��ب يحرز  زوف  دينو  العمالق  الإي��ط��ايل  املرمى  واأ�سبح حار�س 

كاأ�س العامل مع فريقه حيث كان قائدا للفريق و�سنه 40 عاما و133 يوما.

•• اأبوظبي –الفجر:

 ينظم احتاد الإمارات للجوجيت�سو 
مهرجان  م���ن  ال���راب���ع���ة  ال��ن�����س��خ��ة 
والتي  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و،  ال���ت���ح���دي 
تت�سمن بطولة التحدي املخ�س�سة 
لفئات الرباعم والأ�سبال للمراحل 
عاماً"   15 اإىل   4" م��ن  ال�����س��ن��ي��ة 
اأك��ت��وب��ر اجل���اري   16  15 ي��وم��ي 
مبدينة  اأري�����ن�����ا  ج���وج���ي���ت�������س���و  يف 
مئات  مب�ساركة  ال��ري��ا���س��ي��ة،  زاي���د 
خمتلف  من  والالعبات  الالعبني 

الأندية والأكادمييات.
وي�������ع�������د م������ه������رج������ان ال�����ت�����ح�����دي 
الفعاليات  اأب��رز  اأح��د  للجوجيت�سو 
ال���ت���ي ت��ت�����س��م��ن��ه��ا اأج���ن���دة الحت����اد 
وت�ستهدف  احل��������ايل،  ل���ل���م���و����س���م 
ميثلون  الذين  وال�سغار  ال��رباع��م 
الإم������ارات.  ج��وج��ي��ت�����س��و  م�ستقبل 
وقد حظيت الن�سخ الثالث املا�سية 
من املهرجان باإقبال كبري وحققت 
التوقعات،  ك����ل  ف���اق���ت  جن����اح����ات 
وحر�س كبري من الأ�سر والعائالت 
امل��درج��ات خلف  على احل�����س��ور يف 

لت�سجيعهم  وب���ن���ات���ه���م  اأب���ن���ائ���ه���م 
وموؤازرتهم يف بداية م�سريتهم.

ال�سام�سي  ع���ل���ي  ف���ه���د  وي�����ق�����ول 
الأم������ني ال���ع���ام لحت�����اد الإم�������ارات 
احت���اد  ي���وا����س���ل  للجوجيت�سو:" 
تنظيم  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  الإم��������ارات 
تركز  التي  والفعاليات  البطولت 
ع��ل��ى ف���ئ���ات الأط����ف����ال وال���رباع���م 
لإ�سرتاتيجيته  مواكبة  والنا�سئني 
الطموحة التي تويل اهتماما كبريا 
و�سقل  الأج���ي���ال،  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
مواهبهم باعتبارهم حجر الزاوية 

لتطوير جوجيت�سو الإمارات ور�سم 
مالحمه امل�ستقبلية". 

ي�ساهم  ال�������س���ام�������س���ي:  واأ�������س������اف 
ال��ع��دي��د من  امل��ه��رج��ان يف حتقيق 
الوعي  تعزيز  اأهمها  املكا�سب ومن 
والرتحيب  اجلوجيت�سو،  بريا�سة 
ب�����س��ري��ح��ة ج����دي����دة م����ن امل���واه���ب 
م�سوارهم  ب���ت���د����س���ني  امل���ه���ت���م���ني 
خالل  ال���ري���ا����س���ة  يف  الح��������رتايف 

الأعوام القادمة.
الإقبال  اأن  اإىل  ال�سام�سي  ول��ف��ت 
املتزايد للم�ساركة يف هذه الفعالية 

احتاد  روؤي��ة  يعك�س جن��اح  املتميزة، 
ت�سميم  يف  للجوجيت�سو  الإم���ارات 
ت�ساهم  ال���ت���ي  امل����ب����ادرات  وت��ن��ف��ي��ذ 
وتو�سيع  اللعبة  انت�سار  تعزيز  يف 
ق��اع��دة امل��م��ار���س��ني وال��رتك��ي��ز على 
ف��ئ��ة الأط���ف���ال ال��ت��ي مت��ث��ل اجليل 

اجلديد من الأبطال." 
البطولة  تنطلق  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
ي����وم ال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل امل���واف���ق 15 
اأك��ت��وب��ر مب��ن��اف�����س��ات الأط���ف���ال من 
حملة الأحزمة الأبي�س والرمادي 
نزالتها  ت�ستكمل  فيما  والأ�سفر، 

فئتي  مبناف�سات  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف 
الأ����س���ب���ال وال��ن��ا���س��ئ��ني م���ن حملة 
الأح�����زم�����ة الأب���ي�������س وال����رم����ادي 

والأ�سفر والربتقايل والأخ�سر.
للمتناف�سني  امليزان  مرحلة  وتبداأ 
يوم  البطولة  م��ن  الأول  ال��ي��وم  يف 
ال�ساعة  ب��ني  اأك��ت��وب��ر   14 اجلمعة 
 15 ال�سبت  ويوم  م�ساء،   7 –  5
 – �سباحا   9 ال�ساعة  ب��ني  اأكتوبر 
املناف�سات  تبداأ  اأن  على  12 ظهرا 

عند ال�ساعة الواحدة ظهرا.
ال��ث��اين من  ال��ي��وم  اأم���ا بخ�سو�س 

البطولة فتبداأ مرحلة امليزان يوم 
ال�ساعة  ب��ني  اأك��ت��وب��ر   15 ال�سبت 
 16 الأح��د  وي��وم  م�ساء،   7 –  5

اأكتوبر بني ال�ساعة 8 10- �سباحا 
على اأن تبداأ املناف�سات عند ال�ساعة 

�سباحا.  11

»اأبوظبي للزوارق ال�صريعة« اإىل اإيطاليا اليوم للم�صاركة يف رابع جولت مونديال الفورمول 1

مونديال 1982.. اإيطاليا تنتف�س بعد البداية الهزيلة لتتوج بلقبها العاملي الثالث

مهرجان التحدي للجوجيت�سو ينطلق من اأبوظبي ال�سبت 

فهد ال�صام�صي: الك�صف عن املواهب اإحدى 
اأولويات ا�صرتاتيجية الحتاد لتطوير اللعبة 
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•• اأبوظبي-وام: 

التعادلت  ف��ي��ه��ا  خ��ي��م��ت  ل��ي��ل��ة  يف 
اأوروب�����ا  اأب���ط���ال  ن��ت��ائ��ج دوري  ع��ل��ى 
التعادل  نقطة  ك��ان��ت  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 
ك��اف��ي��ة ل��ك��ل م���ن م��ان�����س�����س��رت �سيتي 
الإ�سباين  مدريد  وريال  الإجنليزي 
حلجز اأول مقعدين يف الدور الثاين 

ال�16" للبطولة. "دور 
م�ساء  اأقيمت  مباريات   8 بني  وم��ن 
اجلولة  يف  ال���ث���الث���اء  الأول  اأم�������س 
اخلام�سة  من  باملجموعات  الرابعة، 
مباريات   5 ان��ت��ه��ت  ال��ث��ام��ن��ة،  اإىل 
بنتيجة  مباريات   4 منها  بالتعادل 
بالتعادل  واح�����دة  وم����ب����اراة   1-1
ال�������س���ل���ب���ي، ف���ي���م���ا ان���ت���ه���ت ك�����ل من 
املباريات ال�3 الأخرى بنتيجة 0-2 
ليكون اإجمايل عدد الأهداف يف هذه 

املباريات 14 هدفا.
التهديفية  احل�سيلة  ه��ذه  واأك����دت 
ال�سديد  احل�����ذر  ح���ال���ة  ال�����س��ع��ي��ف��ة 
ال��ت��ي �سيطرت  ال��دف��اع��ي��ة  وال��ن��زع��ة 
ع��ل��ى معظم ال��ف��رق م��ع دخ���ول دور 

املجموعات يف جولة الإياب.
وقدم مان�س�سرت �سيتي وريال مدريد 
عر�سان اأكدا من خاللهما قدرتهما 
على ال�سمود والتحدي يف الظروف 
ال�سعبة، والقدرة على املناف�سة على 

اللقب هذا املو�سم.
يف العا�سمة الدمناركية كوبنهاجن، 
كان مان�س�سرت �سيتي على موعد مع 
م��واج��ه��ة م��ث��رية يف غ��ي��اب مهاجمه 

التهديفية  واأي���ق���ون���ت���ه  الأ����س���ا����س���ي 
اجلديدة املهاجم الرنويجي اإيرلنج 
ه����الن����د؛ ح���ي���ث ف�����س��ل الإ����س���ب���اين 
الفني  امل��دي��ر  ج���واردي���ول  جو�سيب 
املباراة  راحة يف هذه  للفريق منحه 
ب��ع��د امل��ج��ه��ود ال��ك��ب��ري ال�����ذي بذله 
م��ع ال��ف��ري��ق م��ن��ذ الن��ت��ق��ال اإل��ي��ه يف 
�سيف هذا العام قادما من بورو�سيا 

دورمتوند الأملاين.
وبرغم غياب هالند، كان مان�س�سرت 
بالنقاط  اخل��روج  على  ق��ادرا  �سيتي 
العاثر  احل���ظ  ل��ك��ن  ل��ل��م��ب��اراة  ال�3 
ح��رم��ه م���ن ال���ف���وز واحل���ف���اظ على 

التعادل  كان  الكاملة حيث  العالمة 
انت�سارات   3 بعد  للفريق  الأول  هو 
ال�سابعة  امل���ج���م���وع���ة  يف  م��ت��ت��ال��ي��ة 

بالبطولة.
�سددها  ج��زاء  "�سيتي" �سربة  ون��ال 
24 لكن  الدقيقة  ريا�س حم��رز يف 
ت�سدى  كوبنهاجن  م��رم��ى  ح��ار���س 
ل��ه��ا ب��رباع��ة ل��ت��ك��ون ���س��رب��ة اجلزاء 
مان�س�سرت  ي���ه���دره���ا  ال���ت���ي  ال�24 
حتت  خا�سها  م��وا���س��م   7 يف  �سيتي 

قيادة جوارديول.
و�سهدت الدقيقة 30 طرد الالعب 
�سفوف  م�����ن  ج���وم���ي���ز  ����س���ريخ���ي���و 

مان�س�سرت �سيتي؛ ليجري جوارديول 
تعديال على �سفوف الفريق بخروج 
الدفاعي  ال��ت��اأم��ني  حم���رز حل�����س��اب 

للفريق.
�سيتي  مان�س�سرت  جنح  ه��ذا،  وبرغم 
واحلفاظ  ج��ي��د  ب�سكل  ال��ظ��ه��ور  يف 
ي�ستطيع  ك��ان  اإن��ه  بل  التعادل،  على 
ال��ف��وز يف امل���ب���اراة ل���ول ���س��وء احلظ 
الذي لزم لعبيه يف بع�س الهجمات 
كانت  التي  التعادل  بنقطة  ليخرج 
كافية ليحجز الفريق مقعده يف دور 
ال�16 بعد انتهاء املباراة الأخرى يف 
دورمتوند  ب��ني  بالتعادل  املجموعة 

واأ�سبيلية.
خالل  م��ن  �سيتي  مان�س�سرت  واأك����د 
بالوفرة يف  يتمتع  اأن��ه  ه��ذه اجلولة 
�سفوفه، ما ميكنه من التعامل مع 
ال���ظ���روف ال��ط��ارئ��ة وه���ي م���ن اأهم 
يف  ت��ت��واف��ر  اأن  يجب  ال��ت��ي  ال�سفات 
على  لقدرته  اإ�سافة  البطل  الفريق 

اجتياز املواقف ال�سعبة.
من  مدريد  ري��ال  اأفلت  املقابل،  ويف 
�ساختار  م�سيفه  اأم��ام  الهزمية  فخ 
دون��ي��ت�����س��ك الأوك��������راين يف امل���ب���اراة 
البولندية  بالعا�سمة  اأقيمت  التي 

وار�سو.

���س��اخ��ت��ار يف ط��ري��ق��ه لتحقيق  وك���ان 
ال��ف��وز على ري��ال م��دري��د حيث ظل 
متقدما بهدف نظيف حتى الدقيقة 
ال�سائع  ب��دل  ال��وق��ت  م��ن  اخلام�سة 
للمباراة والتي �سهدت هدف التعادل 
اأملانية خال�سة  بنكهة  لريال مدريد 
اثر  رودي��ج��ر  اأنطونيو  �سجله  حيث 
توين  وزميله  مواطنه  من  متريرة 

كرو�س.
مدريد  ري��ال  النقطة  ه��ذه  ومنحت 
حامل لقب البطولة بطاقة التاأهل 
لدور ال�16 رغم عدم حفاظه اأي�سا 
تعادل  حيث  الكاملة  العالمة  على 

انت�سارات   3 ب��ع��د  امل���ب���اراة  ه���ذه  يف 
متتالية.

ف���وز لي���ب���زج ع��ل��ى �سلتيك  وب���رغ���م 
املباراة الأخرى باملجموعة  2-0 يف 
6 نقاط  اإىل  وارتفاع ر�سيد ليبزج 
�ساختار،  اأم���ام  واح���دة  ب��ف��ارق نقطة 
وليبزج  �ساختار  بني  املواجهة  ف��اإن 
يف اجل��ول��ة ال�����س��اد���س��ة الأخ����رية من 
امل���ج���م���وع���ة ح�����س��م��ت ت����اأه����ل ري����ال 
مدريد لأن نتيجتها �ستحرم اأي من 
الفريقني من اللحاق بر�سيد ريال 

مدريد.
على  امل������الح������ظ  ال�����������س�����يء  وك����������ان 

اأقيمت  ال���ت���ي  ال�4،  امل���ج���م���وع���ات 
الأول  اأم���������س  م�������س���اء  م���ب���اري���ات���ه���ا 
الأخرى  الفرق  جميع  اأن  الثالثاء، 
يف هذه املجموعات ما زالت يف دائرة 
ال�16  ل���دور  ال��ت��اأه��ل  على  املناف�سة 
با�ستثناء �سلتيك الذي مل يعد اأمامه 
�سوى املناف�سة على املركز الثالث يف 
املجموعة ال�ساد�سة اأمال يف النتقال 

اإىل م�سابقة الدوري الأوروبي.
بن�سب  �سانحة،  الفر�سة  ت���زال  ول 
متفاوتة، اأمام 13 فريقا للمناف�سة 
الباقية  ال�6  ال��ت��اأه��ل  بطاقات  على 
من هذه املجموعات اإىل دور ال�16.

وفرة النجوم والإ�صرار يقودان مان�ص�صرت �صيتي وريال مدريد للتاأهل املبكر بدوري الأبطال

•• دبي -وام:

بطولة  يف  املنتخب  م�ساركة  البدنية  واللياقة  الأج�سام  لبناء  الإم���ارات  احت��اد  اأعلن 
العامل لبناء الأج�سام للرجال، وحتدي اللياقة البدنية لل�سيدات، يف كتالونيا باإ�سبانيا 
خالل الفرِتة من 1 اإىل 3 نوفمرب املقبل، حيث ميثل منتخب الإمارات من الرجال 

البدنية. اللياقة  حتدي  يف  لعبات  و6  الأج�سام،  بناء  مناف�سات  يف  لعبا   25
ويرتاأ�س البعثة في�سل الغي�س الزعابي ع�سو جمل�س الإدارة، بالإ�سافة اإىل الأع�ساء 
واأحمد جوهر  لل�سيدات،  البدنية  اللياقة  ملنتخب  الفال�سي مديرا  اأحمد بن ظبوي 

مديرا ملنتخب بناء الأج�سام للرجال، اإ�سافة اإىل اجلهازين الفني والإداري.
واأكد حممد املري ع�سو جمل�س اإدارة الحتاد اأن املنتخب الوطني ي�سارك يف املناف�سات 
�سهدت  حيث  املناف�سات،  جميع  يف  الأوىل  امل��راك��ز  على  واحل�سول  التتويج  بطموح 
الفرتة املا�سية ا�ستعدادات مكثفة من قبل جميع الالعبني للمناف�سات، م�سريا اإىل 
احتاد  اإدارة  رئي�س جمل�س  ال�سرقي  �سيف  بن  بن حمد  ال�سيخ عبداهلل  توجيهات  اأن 
الإمارات لبناء الأج�سام واللياقة البدنية، ونائبه علي عبداهلل بن حيدر بتوفري كافة 
و�سعود  العامل  بطولة  يف  م�ساركة  اأف�سل  حتقيق  ت�ستهدف  للمنتخب  النجاح  �سبل 

من�سات التتويج.

وقال املري : �سهدت الفرتة املا�سية العديد من امل�ساركات املحلية والدولية، وحتققت 
نتائج مميزة، و�سنعمل على موا�سلة هذا اجلهد من اأجل زيادة اأعداد املمار�سني للعبة 
واحلفاظ على املكانة التي و�سلت اليها اللعبة يف الإمارات بف�سل الدعم الالحمدود 

للريا�سة من قبل القيادة الر�سيدة.
اإن هذا  الن�سائي يف بطولة العامل للياقة البدنية، قال املري  وعن م�ساركة العن�سر 
الأمر مت التخطيط له �سلفا والتن�سيق مع جلنة اللياقة البدنية يف الحتاد برئا�سة 
اأحمد بن ظبوي الفال�سي، وكذلك مع عدد كبري من الالعبات حيث مت ا�ستقطابهن 

وتدريبهن وقد اأظهرن جناحا لفتا .

الأج�صام  بناء  مونديال  يف  الإمارات  ميثلون  ولعبة  لعبا   31
وحتدي اللياقة البدنية باإ�صبانيا

بعث مدافع ريال مدريد اأنطونيو روديغري ر�سالة اإىل جماهري ريال مدريد، 
عرب اأن�ستغرام كتب فيها "اأنا بخري"، بعد تلقيه 20 غرزة يف جبهته ب�سبب 
ا�سطدامه بقوة مع حار�س مرمى �ساختار الأوكراين، اأناتويل تروبني، بعد 
اأن اأحرز الالعب الأملاين هدف التعادل لفريقه يف الدقيقة اخلام�سة من 

الوقت املحت�سب بدًل من ال�سائع.
مع  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على  ح�ساباته  على  ال��ري��ال  لع��ب  كتب 
�سورة له وهو يغادر امللعب والدماء على راأ�سه وعلى قمي�سه "ما ل يقتلك 

يجعلك اأقوى. انا بخري. �سكراً على كل الر�سائل".
و�سيخ�سع املدافع الأملاين الأربعاء لفحو�سات، يف مدريد، للتاأكد من عدم 

تعر�سه لأي ك�سور.
وبعد مغادرة الفريق لأر�سية امللعب، و�سع الدويل الأملاين �سورة له على 

ح�سابه يف اأن�ستغرام مع تعليق "نحن على قيد احلياة".

العني ت�صت�صيف اجلولة اخلتامية لبطولة
 كاأ�س اآ�صيا ل�صباعيات الرجبي

احتاد الإمارات  للري�صة الطائرة يبحث اأف�صل 
التجارب والآليات الآ�صيوية لن�صر وتطوير اللعبة

•• كواالملبور-وام:

ن��اق�����س احت����اد الإم�������ارات ل��ل��ري�����س��ة ال��ط��ائ��رة م���ع الحت���اد 
اأف�سل  الإق���ل���ي���م���ي،  ال���ق���ادة  اج��ت��م��اع  ، خ����الل  ال����س���ي���وي 
اللعبة وتطويرها والرتويج لها  التجارب والآليات لن�سر 
ظل  يف  خا�سة  طموحة،  ا�سرتاتيجية  خطط  خ��الل  م��ن 
بت�سكيل  الإماراتية  الأندية  قبل  من  املت�ساعد  الهتمام 
والإقليمية  املحلية  ال��ب��ط��ولت  خمتلف  يف  ت�سارك  ف��رق 
وال���دول���ي���ة. وم��ث��ل الحت����اد الإم����ارات����ي خ���الل الجتماع 
الحتاد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  النقبي  ه��الل  عبيد  حممد 
للري�سة  القاري  الحتاد  وكان  الفعاليات.  – رئي�س جلنة 
الطائرة وبح�سور 43 دولة اآ�سيوية قد وافق على تنظيم 
المارات لبطولة اآ�سيا للري�سة الطائرة العام املقبل وملدة 

دولة  ملكانة  تقديرا  دب��ي،  مدينة  يف  متتالية  �سنوات   5
التنظيمية وت�سجيعا لالحتاد الذي مت ت�سكيله  الإم��ارات 
ع�سو  النقبي  ه���الل  عبيد  حم��م��د  واأك����د  للعبة.  اأخ����ريا 
جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للري�سة الطائرة اأنه مت عقد 
القارية  املنف�سلة مع الحت��ادات  العديد من الجتماعات 
املنطوية حتت مظلة الحتاد الآ�سيوي، الأمر الذي �ساهم 
يف اك��ت�����س��اب امل��زي��د م��ن اخل����ربات والط����الع ع��ل��ى ال���روؤى 
والتجارب املختلفة لهذه الحتادات، خا�سة وانه الجتماع 
اخلارجي الأول لالحتاد الإماراتي. وثمن النقبي اهتمام 
الذي لقاه  الإماراتي والدعم  الآ�سيوي بالحتاد  الحتاد 
من اأجل ت�سهيل كافة العقبات للتواجد بقوة على ال�ساحة 
واأن  خا�سة  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 

الحتاد الإماراتي ل يزال يف مراحله الأوىل.

•• دبي-وام:

ي�ست�سيف نادي العني للفرو�سية والرماية واجلولف مبدينة 
العني اجلولة اخلتامية لبطولة كاأ�س اآ�سيا ل�سباعيات الرجبي 
باإمارة  اإقامتها  تعذر  بعد   ، املقبل  نوفمرب  و27   26 يومي 

عجمان لأ�سباب فنية.
وي�سارك يف هذه اجلولة 8 منتخبات للرجال هي "الإمارات، 
ك����وجن، وال���ي���اب���ان، وم��ال��ي��زي��ا، والفلبني،  وال�����س��ني، وه����وجن 
هي  لل�سيدات  منتخبات   8 اجلنوبية" و  وكوريا  و�سريلنكا، 
وماليزيا،  وكازاخ�ستان،  واليابان،  ك��وجن،  وه��وجن  "ال�سني، 

والفلبني، وتايالند، و�سريلنكا".

ال��ظ��ال��ع��ي رئ��ي�����س الحت����اد الآ���س��ي��وي للرجبي  واأع����رب قي�س 
مبدينة  اخل��ت��ام��ي��ة  اجل��ول��ة  ه���ذه  با�ست�سافة  ت��رح��ي��ب��ه  ع��ن 
للح�سور  الرجبي  ريا�سة  وجماهري  العائالت  ودع��ا  العني، 
معتربا  امل�ساركة،  املنتخبات  من  الراقي  ب���الأداء  وال�ستمتاع 
جديدة  جماهريية  ق��اع��دة  لت�سكيل  جيدة  فر�سة  البطولة 
الدولة.  م�ستوى  على  اللعبة  تطور  يف  ي�ساهم  ما  للرجبي، 
من جهته عرب حممد الزعابي الأمني العام لحتاد الرجبي 
النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  ل�سمو  وتقديره  �سكره  عن 
ويل عهد عجمان واجلهات احلكومية يف اإمارة عجمان وعلى 
تعاونهم  على  عجمان   – ال�سياحية  التنمية  دائ���رة  راأ���س��ه��ا 
من  امل��زي��د  ا�ست�سافة  متمنًيا   .. الرجبي  لريا�سة  ودعمهم 

بطولت الرجبي يف امل�ستقبل.
نقل  ت�سهيالت  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  �سكر  ك��م��ا 
الرجبي حيث  املهمة للعبة  امل��دن  اإح��دى  العني  اإىل  البطولة 
يتواجد “نادي العني اآمربز ” بطل الدوري املمتاز للرجبي يف 
هذه املدينة، م�سريا اإىل الهتمام الكبري بالبطولة واحلر�س 
ظل  يف  ا�ستثنائية  لإ�ست�سافة  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  ت�سخري  على 
من  للعديد  با�ست�سافتها  اأبوظبي  حتققها  التي  النجاحات 
لنادي  ال�سكر  وج��ه  كما  الريا�سية.  الدولية  ال�ستحقاقات 
رئي�س  النا�سري  را���س��د  حممد  بقيادة  وال��رم��اي��ة  الفرو�سية 
والت�سهيالت  ال��ت��ج��اوب  ���س��رع��ة  ع��ل��ى  ال���ن���ادي  اإدارة  جمل�س 

املقدمة للجنة املنظمة.

روديغري يبعث ر�صالة جلماهري »املرينغي«

Date 13/ 10/ 2022  Issue No : 13670
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0007290 - Civil (Partial)

To the defendant : Jayan Sivathanulingam Unknown Place of residence:
As per the Claimant request : Sharjah Taxi L.L.C
They sued you and demands the following :
1. Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing 
the defendant. 2. Obligate the defendant to pay an amount of (23741.83 dirhams) 
Twenty-three thousand seven hundred forty-one dirhams and eighty-three fils, and the 
legal interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment. 
3. Obligate the defendant to pay the fees, expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 25/10/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court at 8:30 AM - Office No. (Case 
Manager Office No. 10) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a 
plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the case 
mentioned above, as a you are the defendant. Notification by Publication in Arabic 
and English Language.
Judicial Services Office 
Aisha Ali Mohamad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 13/ 10/ 2022  Issue No : 13670
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No : 211/2022/802-real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1439/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 101.968), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai Airport St Port Saeed area Business Point Building 
Mezzanine Office No. 9 | Tel: 0504643947 | Email : Execution1@omalc.ae Makkani : 
3244594826 | IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Damir Faizulin, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 101.968) to the 
execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Amal Abdulla Mohammed
Date of approval/11-10-2022 10:15:22

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 13/ 10/ 2022  Issue No : 13670
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No :211/2022/825-real estate execution
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1438/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 132.426), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai Airport St Port Saeed area Business Point Building 
Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947) Email: Execution1@omalc.ae Makkani: 
3244594826  IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Anzhelika Eremeeva, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 132.426) to the 
execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Halima Mohammed Al Balooshi
Date of approval / 11-10-2022 06:27:41

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 13/ 10/ 2022  Issue No : 13670
Dubai Court of First Instance 

Notice by publication
In Enforcement No. 4994/2022/207-commercial execution 
Filed in : Enforcement Circuit (3) No. 185
Enforcement subject matter : Enforcement of the judgment issued in Lawsuit No. 
7801/2021, a performance order to pay the executed amount (AED 702,10), including 
fees and expenses. 
Claimant : International Cable Corporation LLC
Address : The Emirate of Sharjah, Al Saja'a Industrial, behind Emirates Street, 
Maswarah, owned by Anahid Tahmaseyan. Mobile: 0505780444 Fax: 065304313. 
Email : alkefahadvocates@gmail.com
Adressee  : 1.RAJAY International LLC - Capacity : Enforcee
 2. Rakesh Diwan MS Diwan - Capacity : Enforcee
Publication subject matter : It filed the above-mentioned enforcement Lawsuit against 
you and obligated you to pay the enforcement amount of (AED 702410) to the Claimant 
or the court treasury. Therefore, the court shall proceed with the executive procedures 
against you in the event of non-compliance with the aforementioned resolution within 
15 days from the date of publication of this notice.
Prepared by : Rabih Abdel Rahim Mohamed
Approved on : 12/10/2022 10:42:37

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 13/ 10/ 2022  Issue No : 13670
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0007287-Civil (Partial)

To the defendant : Sreejith Chandeakumar - Unknown Place of residence
As per the Claimant request : Sharjah Taxi L.L.C
They sued you and demands the following:
1. Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing 
the defendant. 2. Obligate the defendant to pay an amount of (19,111.92 dirhams) 
Nineteen thousand one hundred eleven dirhams and ninety-two fils, and the legal 
interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment. 
3. Obligate the defendant to pay the fees, expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 26/10/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court at 8:30 AM - Office No. (Case 
Manager Office No. 10) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a 
plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of publication, in order to hear and examine the case 
mentioned above, as a you are the defendant. Notification by Publication in Arabic 
and English Language.
Judicial Services Office
Aisha Ali Mohamad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 13/ 10/ 2022  Issue No : 13670
Published Notice for enforced against him in two newspapers, 

one of which is published in a foreign language
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court 

Emaco catering and trading LLC and Who is legally represented
Pay notification in case No. SHCEXCIPOR2022/0005407 - Partial Commercial

To : The convicted : Emaco catering and trading LLC and Who is legally represented
Adreess : Emirate of Dubai, Jebel Ali Industrial Area, 3 Lahbab Street, near Spinneys 
Fresh Food, behind Dewa Electricity and Water Building, Dubai Plot No. 599478, Phone 
No., 0557836748, 050 6249458 and announced via text messages
As on the date the attached judgment was issued a copy of it against you in favor of the 
plaintiff
Claimant: Bright Star Foodstuff Trading
In the case referred to above
And since the aforementioned convicted person has applied for the execution of the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
requested to be executed is as follows: The grand total, including fees and Expenses: 
23014.0 AED
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within [15] days from the date of your announcement / announcement of 
this notification. And in the event that you fail to do so, you are entrusted with attending a 
day - - at-session before the aforementioned court.
The judge / Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 13/ 10/ 2022  Issue No : 13670
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In the execution No : 211/2022/824- real estate execution 
Considered at : 4th execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 1074/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to (AED 342.022), including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai Airport St Port Saeed area Business Point Building 
Mezzanine Office No. 9 | Tel : 0504643947 | Email : Execution1@omalc.ae Makkani: 
3244594826 | IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Kseniia Chainykova, his capacity : Defendant
2- Ihor Chainykov, his capacity: Defendant
Subject of Notification : has filed the abovementioned execution case against you 
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 342.022) to the 
execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment 
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Amna Ahmed Falankaz
Date of approval/11-10-2022 11:36:55

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530
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•• اأبوظبي-وام:

حافلة  م�سرية  تتويج  اأو  للظهور  فر�سة  ال��ك��ب��رية  ال��ب��ط��ولت  ت��ك��ون  ق��د 
بالنجاح، ولكن اأن ت�سبح طوقا للنجاة وفر�سة ذهبية 

نادر  اأم��ر  فهو  الطبيعية  احلياة  اإىل  للعودة 
وفريد. 

ك��ان��ت ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��امل 1982 
ب��اإ���س��ب��ان��ي��ا مبثابة  ال���ق���دم  ل���ك���رة 
الإيطايل  للمهاجم  احلياة  قبلة 

ب���اول���و رو����س���ي ال�����ذي ن��ف�����س عن 
واملعاناة  الإي����ق����اف  غ���ب���ار  ن��ف�����س��ه 
العاملية  الن�سخة  ه��ذه  خ��الل  م��ن 
لي�ستاأنف  التتويج  ملن�سة  و�سعد 

م�����س��ريت��ه ال���ك���روي���ة، ب��ع��دم��ا كادت 
تنتهي مبكرا. 

كرة  ت��ل��ق��ت   ،1980 ع�����ام  ويف 
القدم الإيطالية �سفعة موجعة 

للتالعب  ك��ب��رية  بق�سية 
ب���ن���ت���ائ���ج 

املباريات يف ال��دوري املحلي وت��ورط العديد من الالعبني كان من بينهم 
اآن��ذاك على �سبيل الإع��ارة من  ال��ذي كان لعبا يف بريوجيا  باولو رو�سي، 

فيت�سنزا. 
 28 يف  فقط  هدفا   13 1980، �سجل رو�سي   - 1979 وخالل مو�سم 
تورطه يف  اأثبتت  التحقيقات  لكن  بالدوري،  الفريق  مباراة خا�سها مع 
ق�سية التالعب التي عرفت بلقب "توتونريو" ما ت�سبب يف اإيقافه 
ليغيب  اأع����وام،  لثالثة  باللعبة  يتعلق  ن�ساط  اأي  مم��ار���س��ة  ع��ن 
الالعب بهذا عن �سفوف املنتخب الإيطايل يف كاأ�س اأمم اأوروبا 
)يورو 1980( باإيطاليا، والتي احتل فيها الفريق املركز الرابع.  
وفيما مت تخفي�س العقوبة لحقا اإىل عامني، كان رو�سي ي�ستنكر 
التهامات  هذه  من  براءته  ويوؤكد  عليه  املفرو�سة  العقوبة  دائما 

واأنه مل يكن �سوى كب�س فداء. 
اأثارت  خطوة  على  يوفنتو�س  اأق��دم  الثقيل،  العيار  من  مفاجاأة  ويف 
جدل هائال يف 1981 عندما وقع عقدا مع الالعب ملدة خم�س �سنوات 
تت�سمن العام الثاين يف فرتة اإيقافه ليح�سل الالعب على راتب مو�سم 
كامل مل ي�سارك خالله اإل يف ثالث مباريات بنهاية املو�سم لي�سجل هدفا 

واحدا وي�سارك يف فوز الفريق بلقب الدوري. 
ولكن املفاجاأة الأكرب كانت من املدرب اإنزو بريزوت املدير الفني للمنتخب 
ملونديال  الفريق  قائمة  اإىل  رو���س��ي  �سم  وال���ذي  وقتها،  الإي��ط��ايل 

باإ�سبانيا.   1982
رو�سي  اختيار  على  الن��ت��ق��ادات  من  لكثري  ب��ريزوت  وتعر�س 
�سمن قائمته بدعوى اأنه يفتقد للياقة املباريات بعد عامني 
من الإيقاف والبتعاد عن املالعب، ومل تتوقف النتقادات اإل 
املجد  �سهادة  وال��ذي كتب  املونديال،  الثاين يف  ال��دور  مع حلول 

لرو�سي ومديره الفني بريزوت. 
البطولة  يف  التهديفي  �سجله  رو���س��ي  د�سن  ال���دور،  ه��ذا  وخ��الل 
كان  ال���ذي  ال��ربازي��ل��ي،  املنتخب  ���س��ب��اك  يف  )ه��ات��ري��ك(  بثالثية 
املر�سح الأبرز وقتها للفوز باللقب ليفوز املنتخب الإيطايل 
الربازيل  ح�ساب  على  النهائي  ن�سف  اإىل  وي��ت��اأه��ل   2-3
رو���س��ي هديف  �سجل  النهائي،  ن�سف  ويف  والأرج��ن��ت��ني.  
الفوز 2-0 على املنتخب البولندي العنيد ليحجز 
كثري  عك�س  النهائي  يف  مكانه  الإي��ط��ايل  الفريق 
بافتتاح  اأهدافه  رو�سي  واختتم  التوقعات.   من 
الت�سجيل لفريقه يف �سباك اأملانيا الغربية يف 
النهائي ليفوز الفريق 3-1 ، ويحرز 
لقبه العاملي الثالث بف�سل موهبة 
ال��ق��ن��ا���س ال��راح��ل رو���س��ي الذي 
يعترب من اأبرز جنوم كرة القدم 

يف التاريخ. 
وكانت هذه الن�سخة من بطولت 
جديدة  بداية  �سربة  العامل  كاأ�س 
ومهمة يف م�سرية رو�سي، التي امتدت 
ليوفنتو�س  ل��ع��ب  ح��ي��ث   1987 ح��ت��ى 
مع  الكروية  م�سريته  يختتم  اأن  قبل  وميالن 
ف��وزه بلقب ه��داف البطولة،  ف��ريون��ا.  واإىل جانب 
اأحرز رو�سي جائزة الكرة الذهبية لأف�سل لعب يف 
ه��ذه الن�سخة م��ن امل��ون��دي��ال ث��م ت��وج يف ال��ع��ام نف�سه 

بجائزة الكرة الذهبية لأف�سل لعب يف العامل. 

اإنه  الأربعاء  اأم�س  يونايتد  مان�س�سرت  م��درب  هاج  تن  اإري��ك  الهولندي  قال 
يرغب يف احل�سول على اأف�سل ن�سخة من كري�ستيانو رونالدو بعدما �سجل 

الأ�سبوع حني هز  700 يف م�سريته مطلع  املخ�سرم هدفه رقم  املهاجم 
�سباك اإيفرتون يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.

وي�سارك رونالدو، الذي ت�سدر هدايف يونايتد املو�سم املا�سي بر�سيد 24 
هدفا يف جميع امل�سابقات، بديال هذا املو�سم حيث مل يظهر يف الت�سكيلة 

الأ�سا�سية �سوى اأربع مرات و�سجل هدفني.
وقال تن هاج اإن الربتغايل، الذي غاب عن فرتة الإعداد التي �سبقت انطالق 
املو�سم وكان �سريحل عن الفريق يف ال�سيف املا�سي، افتقر اإىل قوته الذهنية 

املعروفة يف بداية املو�سم لكنه اأ�سبح اأكرث جاهزية ولياقة الآن.
يوم  نيقو�سيا  اأومونيا  ا�ست�سافة  قبل  لل�سحفيني  الهولندي  املدرب  وقال 

اخلمي�س يف الدوري الأوروبي "اأريد اأن اأدعمه قدر الإمكان. لدينا 
مطالب معينة من الالعبني يف مراكز حمددة.

اأف�سل  هو  منه.  ن�سخة  اأف�سل  على  اأح�سل  اأن  "اأريد 
البداية كان يعاين  واأنا �سعيد بذلك. يف  بدنيا الآن 

اأهمية  جم���ددا  ه��ذا  ويثبت  اللياقة(  )نق�س  م��ن 
فرتة الإعداد التي ت�سبق انطالق املو�سم".

اأمام  ال�����س��ارب��ة  بقوته  للعب  يونايتد  وي�ستعد 
ك��ب��ريا لعمالق  ت��ه��دي��دا  �سكل  ال���ذي  اأوم��ون��ي��ا، 
مان�س�سرت قبل اأن يخ�سر 3-2 الأ�سبوع املا�سي، 
نظرا لأن الفريق الإجنليزي ي�ستهدف �سدارة 

املجموعة اخلام�سة.
متاأخرا  الثاين  املركز  ه��اج  تن  فريق  ويحتل 

�سو�سيداد  ري����ال  ع���ن  ن��ق��اط  ث���الث  ب���ف���ارق 
املت�سدر.

لدينا  م��ا  ك��ل  "�سنقدم  ه���اج  ت��ن  واأ����س���اف 
اأوروبية  م��واج��ه��ة  ه��ي  ال���ف���وز،  لتحقيق 
و����س���ع���ب���ة... ق���ل���ت ل���الع���ب���ني ق���ب���ل عدة 
املجموعة،  نت�سدر  اأن  املهم  م��ن  اأ�سابيع، 

الوا�سح  امل��ب��اري��ات، وم��ن  بكل  ال��ف��وز  نريد 
املجموعة  ننهي  )اأن  نتجنب  اأن  نريد  اأننا 

يف املركز الثاين(".
عن  مار�سيال  اأنطوين  املهاجم  و�سيغيب 
م��ب��اراة اأوم��ون��ي��ا بعدما ع��اد م��وؤخ��را من 
الفخذ  يف  مل�سكلة  تعر�س  لكنه  الإ�سابة 
مواجهة  م����ن  الأول  ال�������س���وط  خ�����الل 

اإيفرتون.
وق����ال ت��ن ه���اج ع��ن ال��ف��رن�����س��ي الذي 
اآخ���ر ثالث  اأه����داف يف  ث��الث��ة  �سجل 
اأريد وجوده.  "بالطبع كنت  مباريات 
اأحيانا يكون من املحبط غياب بع�س 
م��دى حاجة  اأع��رف  لأنني  الالعبني 

)الالعبون(  يغيب  ح��ني  ل��ه��م.  ال��ف��ري��ق 
علينا اأن نتعامل مع املوقف".

ك��م��ا ي��غ��ي��ب ه����اري جم��واي��ر ق��ائ��د الفريق 
ال��و���س��ط دوين ف��ان دي  ي��ع��اين لع��ب  بينما 

من  وان-بي�ساكا  اآرون  الأمي��ن  والظهري  بيك 
اإ�سابة طويلة.

غالتييه،  كري�ستوف  جريمان  �سان  باري�س  م��درب  حتدث 
عن الأنباء التي اأ�سارت اإىل طلب النجم الفرن�سي كيليان 
-كانون  يناير  يف  الباري�سي  ال��ن��ادي  ع��ن  الرحيل  مبابي 

الثاين.
وبنفيكا  جريمان  �سان  باري�س  مباراة  عقب  غالتييه  قال 
فريقه  ه��دف  مبابي  واأح���رز   1-1 بالتعادل  انتهت  التي 
ومل  مبابي  عن  خرجت  الأق��اوي��ل  من  "الكثري  الوحيد: 
مركزين،  نكون  اأن  كانت  مهمتنا  لأن  معه  عنها  اأحت��دث 
رائع لأنه ركز على  اأنه لعب  واأظهر  الكثري  اأعطانا  لقد 

املباراة".
واأ�ساف: "جميعنا كنا مركزين على املباراة، �سائعة خرجت 
اأ�سبح بياناً، واأجد ذلك الأمر  وحتولت اإىل خرب واخلرب 

مفاجئاً قبل �ساعات قليلة من مباراة مهمة".
واأ�سار اإىل اأن مبابي مل يبد اأي رغبة يف الرحيل عن باري�س 

�سان جريمان يف فرتة النتقالت ال�ستوية املقبلة.
وحت���دث ع��ن امل��ب��اراة وق���ال: "عندما ت��ك��ون ب��اري�����س �سان 
ال��ف��وز يف ك��ل م��ب��اراة واأن تكون  اأن حتقق  ج��ريم��ان يجب 

اأكرث خطورة".

من  خ�سناها  التي  عن  خمتلفة  اليوم  "مباراة  ووا���س��ل: 
وقللنا  امل��ب��اراة  يف  اأبطاأ  كنا  وتركناهم،  ل�سبونة  يف  اأ�سبوع 

ال�سغط وهذا ما �سمح لهم بالعودة اإىل املباراة".
وتعادل باري�س �سان جريمان مع بنفيكا بهدف لكل فريق 
الأم���راء يف اجلولة  اأقيمت على ملعب حديقة  م��ب��اراة  يف 

الرابعة من دور جمموعات دوري اأبطال اأوروبا.
و���س��ج��ل م��ب��اب��ي ه���دف ب��اري�����س ���س��ان ج��ريم��ان ال��وح��ي��د يف 
األغاه  اآخ��راً ولكن  املباراة من ركلة جزاء، كما �سجل هدفاً 

احلكم لوجوده يف و�سعية ت�سلل.

باولو رو�صي .. من رحم املعاناة 
اإىل من�صة التتويج باملونديال 

تن هاج:اأرغب يف احل�صول على 
اأف�صل ن�صخة من رونالدو 

ق������ال م����دي����ر ب���ط���ول���ة اأ����س���رتال���ي���ا 
املفتوحة لكرة امل�سرب غريغ تايلي 
ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  ال�سربي  اإن 
حري�س على خو�س غمار مناف�سات 
العام  �سالم  الغراند  اأوىل بطولت 
املقبل، لكن الأمر مرتوك له "حلل 
اأن  م��وؤك��داً  احلكومة،  املوقف" م��ع 
بامكانهم  وال��ب��ي��الرو���س  ال���رو����س 

امل�ساركة ولكن حتت علم حمايد.

ومت ترحيل ديوكوفيت�س غري امللقح 
الأ�سرتالية  ال�����س��ل��ط��ات  ق��ب��ل  م���ن 
اأ�سرتاليا  ب��ط��ول��ة  ان��ط��الق  ق��ب��ي��ل 
معركة  ب��ع��د  احل���ايل  ال��ع��ام  مطلع 
قانونية ب�ساأن و�سع التاأ�سرية، اأدت 
مرات   9 باللقب  امل��ت��وج  حظر  اإىل 
م���ن دخ�����ول ال���ب���الد ل���ف���رتة ثالث 

�سنوات.
غري اأن حكومة ي�سار الو�سط تعترب 
ب�سبب  احلظر  ازال��ة  بالمكان  ان��ه 
الئتالف  م��ع  ال���راأي  يف  اختالفها 
امل��ح��اف��ظ يف ال�����س��ل��ط��ة ع��ن��دم��ا مت 
اأ�سرتاليا،  م��ن  ال�����س��رب��ي  ت��رح��ي��ل 
اأي موؤ�سر  اأن متنح  ولكن من دون 

اإىل ما اإذا كانت �ستفكر يف ذلك.
واأك�������������د ت�����اي�����ل�����ي ال�����������ذي ال���ت���ق���ى 

�سابعاً  امل�����س��ن��ف  ب��دي��وك��وف��ي��ت�����س 
كاأ�س ليفر  مناف�سات  عاملياً خالل 
 21 ب���  الفائز  ال�سربي  اأن  للفرق 
جمدداً  امل�ساركة  يريد  كبرياً  لقباً 
�سالم  ال��غ��ران��د  ب���ط���ولت  اأوىل  يف 
ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر املقبل يف  ك��ان��ون  يف 

ملبورن.
اإيدج" خالل  "ذي  وق��ال ل�سحيفة 
"ما  للبطولة  ال��ر���س��م��ي  الف��ت��ت��اح 

نقوله يف هذه املرحلة هو اأن نوفاك 
اإىل  بحاجة  الفيدرالية  واحلكومة 
اأي  �سنتبع  ذلك  وبعد  املوقف.  حل 

تعليمات".
واأ�ساف "لقد اأم�سيت بع�س الوقت 
مع نوفاك يف كاأ�س ليفر. حتدثنا 
اإنه  وا���س��ح  ب�سكل  ق��ال  ع��ام.  ب�سكل 
لكنه  اأ���س��رتال��ي��ا  اإىل  ال��ع��ودة  يحب 
�سيكون  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ق��رار  اأن  يعلم 

للحكومة الفيدرالية".
واأردف "لقد قبل هذا املوقف. اإنها 

م�ساألة خا�سة بينهما".
قالت  ذات���������ه،  ال�������س���ي���اق  و����س���م���ن 
اأندروز  كارين  املعار�سة  ال�سيا�سية 
وزيرة  من�سب  ت�سغل  كانت  والتي 
ال���������س����وؤون ال���داخ���ل���ي���ة ع���ن���دم���ا مت 
"اآيه  لإذاع���ة  ديوكوفيت�س  ترحيل 
يعامل  اأن  ينبغي  ل  ان��ه  �سي"  ب��ي 

معاملة خا�سة.
على  ���س��ف��ع��ة  "�ستكون  واأ����س���اف���ت 
ال����وج����ه لأول����ئ����ك الأ����س���خ���ا����س يف 
ال�سيء  ف��ع��ل��وا  ال���ذي���ن  اأ����س���رتال���ي���ا 
وفعلوا  تطعيمهم،  ومت  ال�سحيح، 
�ُسمح  اإذا  اإل��ي��ه  ي��ح��ت��اج��ون  م��ا  ك��ل 
لنوفاك ديوكوفيت�س فجاأة بالعودة 
اإىل البالد ملجرد اأنه من الالعبني 
امل��راك��ز وميلك  اأع��ل��ى  امل�سنفني يف 

ماليني الدولرات".
اأنه ل يتوقع  تايلي  اأكد  املقابل،  يف 
الالعبني  ع��ل��ى  ق���ي���ود  اأي  ف���ر����س 
ال�سراع  يف  امل��ت��ورط��ة  ال����دول  م��ن 
قرار  بخالف  الرو�سي-الأوكراين، 
وميبلدون  بطولة  ع��ن  امل�سوؤولني 
حال  ال��ذي  العام  ه��ذا  الربيطانية 

دون م�ساركتهم.
�سيكون  امل��رح��ل��ة،  ه���ذه  "يف  وق����ال 
الرو�س والبيالرو�س موؤهلني للعب 

يف بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة".
وتابع "الختالف الوحيد هو اأنهم 
ول  رو���س��ي��ا،  متثيل  ي�ستطيعون  ل 
مي��ك��ن��ه��م مت��ث��ي��ل ع��ل��م رو���س��ي��ا، ول 
مثل  ن�ساط  اأي  يف  امل�����س��ارك��ة  ح��ّت��ى 
حتت  اللعب  وعليهم  رو�سيا  ن�سيد 

علم حمايد".

ديوكوفيت�س »�صيحب« اللعب جمددًا يف اأ�صرتاليا

مدرب �صان جريمان يعلق على اأنباء طلب مبابي بالرحيل

بالأزمة  األيغري،  ما�سيميليانو  الإيطايل  امل��درب  اع��رتف 
ال��ف��ري��ق خ�سارة  ب��ع��دم��ا تلقى  ي��وف��ن��ت��و���س  ب��ه��ا  ال��ت��ي مي��ر 
موجعة اأمام ماكابي حيفا بهدفني دون رد الثالثاء يف دور 

املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا.
التف�سري،  ال�سعب  "من  اإن���ه:  امل��ب��اراة  عقب  األيغري  ق��ال 
ميكننا فقط اأن ن�سمت، لأننا مل نقدم اأداًء جيداً بخ�سو�س 

ال�سخ�سية".
وت��اب��ع: "علينا اخل���روج م��ن ه��ذا امل��وق��ف ون��ظ��ل هادئني، 
�سنعود اإىل تورينو و�سنبقى يف مقر تدريبات الفريق حتى 

الديربي".
العا�سرة  ال�سبت يف اجلولة  تورينو  ويلتقي يوفنتو�س مع 

من الدوري الإيطايل.
وحدد األيغري امل�سكلة التي يعاين منها اليويف، وقال: "ل 
منر مب�ساكل تقنية اأو فنية، الفريق يفتقد القلب وال�سغف، 

نلعب كثرياً بفردية، ونريد اإعادة الفريق جمدداً".
و�سقط يوفنتو�س يف فخ اخل�سارة الثالثة بدور املجموعات 
م��ن دوري الأب���ط���ال، حم��ت��اًل امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ب��ر���س��ي��د 3 

نقاط.

حجم  عن  اأن�سيلوتي،  كارلو  الإي��ط��ايل  امل��درب  ك�سف 
اإ�سابة املدافع الأملاين اأنطونيو روديغري اأثناء مباراة 
دوري  يف  الثالثاء  الأوك���راين  و�ساختار  مدريد  ري��ال 

اأبطال اأوروبا.
قال اأن�سيلوتي عقب املباراة: "اإ�سابة روديجري خطرية 
جداً، لقد اأراد اأن ي�سارك يف املباراة جمدداً بعد اإ�سابته 

مل يدرك اأنه تعر�س ل�سربة قوية".
ت�سجيل  اأثناء  اأنه  اإذ  جداً  خطرة  "الإ�سابة  واأ�ساف: 
روديغري لهدف التعادل براأ�سه ارتطم راأ�سه بقوة مع 

حار�س �ساختار و�سقط والدماء تنهمر منه".
"مل تكن مباراة جيدة،  التعادل، وق��ال:  وحت��دث عن 
�سيطرنا يف ال�سوط الأول لكننا مل نتحل بالفاعلية، 

مل تكن ليلة مثالية لنا".
والآن  ن�ست�سلم  مل  لكننا  �سيئة  مباراة  "لعبنا  وتابع: 
نحن يف الدور التايل من دوري الأبطال، والآن علينا 

ت�سدر املجموعة".
ووا�سل: "لعبنا �سيئاً وهذا يحدث يف كرة القدم ولكن 

الأمر الإيجابي هو عدم ال�ست�سالم".
"اأرحنا  ق��ال:  بر�سلونة  �سد  الأح��د  الكال�سيكو  وع��ن 
اأجل  ولي�س من  بالإرهاق  ل�سعورهم  الالعبني  بع�س 

الكال�سيكو".
الأربعاء،  �ساختار  م�سيفه  مع  مدريد  ري��ال  وت��ع��ادل 
اأبطال  دوري  ج���ولت  راب���ع  يف  ملثله  ب��ه��دف  اإي��ج��اب��ي��اً 

اأوروبا �سمن مناف�سات املجموعة ال�ساد�سة.

 األيغري معرتفًا باأزمة يوفنتو�س: يجب اأن نلتزم ال�صمت

اأن�صيلوتي يك�صف حجم اإ�صابة 
روديغري اأمام �صاختار



�صيدة تخرب 100 اإطار �صيارة
قيامها  �سبب  عاما،   62 العمر  من  تبلغ  بريطانية  �سيدة  ك�سفت 
ب��ت��خ��ري��ب وت��ف��ري��غ اإط�����ارات ح����وايل 100 ���س��ي��ارة دف���ع رب��اع��ي يف 
 The Tire ال�سهر املا�سي. وقالت الع�سو والنا�سطة يف جمموعة
Extinguishers البيئية، ل�سبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية، اإنها 
ت�سعر "بالغ�سب" من �سائقي املركبات "املدمرة للمناخ"، لفتة اإىل 
اأنها وتريد جتنيد "جي�س من الن�ساء" لالن�سمام اإىل احتجاجها. 
�سيارات  ت�ستهدف  اأنها  اآن��ا،  ُتدعى  اأن  التي طلبت  ال�سيدة  وذك��رت 
بالدراجة  العمل  اأثناء عودتها من  الرباعي يف غرب لندن  الدفع 
16 مركبة يف  اإط��ارات  بتفريغ  اأنها قامت  اإىل  املنزل، م�سرية  اإىل 
الوقت  بع�س  لق�ساء  اأنها م�ستعدة  اآن��ا  واأك��دت  الأم�سيات.  اإح��دى 
احلكومة  اتخذت  اإذا  اإل  تتوقف  ولن  ق�سيتها،  ب�سبب  ال�سجن  يف 
اإجراءات �سد �سيارات الدفع الرباعي، مبا يف ذلك حظر الإعالنات 
"تت�سبب  اآن��ا:  املركبات. وعن مربراتها، قالت  الفئة من  عن تلك 
اأن �سائقيها يرهبون  ال�سيارات بتلوث كبري يوؤثر علينا، كما  هذه 
راكبي الدراجات وامل�ساة". واأ�سافت: "ل اأ�سعر باخلجل مما اأقوم 
به. هديف جذب النتباه خلطورة واأ�سرار �سيارات الدفع الرباعي 

على البيئة واملناخ، وا�ستهالكها الكبري من الوقود".

تعرف على اأعلى ماكينة �صراف اآيل بالعامل
على ارتفاع 4693 مرتاً، تقع اأعلى اآلة �سرف للنقود بالعامل "اأيه 
ت��ي اإم" يف اأع��ل��ى م��ع��رب ح����دودي م��ر���س��وف ب��ال��ع��امل ع��ن��د حدود 
باك�ستان  �سمال  بالت�ستان  جيلجيت  با�س" مبقاطعة  "خوجنراب 
على احلدود مع ال�سني، وتتبع البنك الوطني الباك�ستاين، وتعمل 
اأك��رث م�سهد غري ع��ادي ميكن  ال�سم�سية وال��ري��اح، وه��ي  بالطاقة 
القطع  اأك��رث  اأح��د  الآيل  ال�سراف  ويعد  منعزل.  مكان  يف  روؤي��ت��ه 
انت�ساراً يف العامل، وميكن روؤيتها يف كل مكان، لكن  التكنولوجية 
بالثلوج،  املغطاة  اجلبال  يف  جتولك  اأثناء  واح��دة  ت��رى  اأن  املذهل 
ال�سراف  تركيب  مت  �سنرتال".  "اأوديتي  موقع  يف  ورد  ما  ح�سب 
الآيل الذي يعمل بكامل طاقته، بالطاقة ال�سم�سية والرياح، من 
2016. ويعد توفري  قبل البنك الوطني الباك�ستاين "NBP" عام 
ال�سيانة واإعادة تعبئة املاكينة نقداً ب�سكل منتظم اأمراً �ساقاً، حيث 
ال�سراف  وي��خ��دم  كيلومرتاً.   82 بعد  على  اإل��ي��ه  بنك  اأق���رب  يقع 
حر�س احلدود الذين ي�سحبون رواتبهم ال�سهرية منه، اإىل جانب 
عدد من ال�سكان املحليني، والقليل من الأ�سخا�س الذين يعربون 
األف   18.350" احل��دود عرب املمر، ومع ذل��ك، يتم �سحب ما بني 

دولر اإىل 23 األف دولر" من املاكينة كل اأ�سبوعني.

اأول �صائقة حافلة يف الأردن تروي ق�صتها
للمرة الأوىل يف تاريخ الأردن، ت�سبح �سيدة �سائقة حلافلة عامة، 

على اأحد اخلطوط الداخلية يف مدينة اإربد �سمايل البالد.
العمل  النابل�سي  ر�سان  ب��داأت  ال��رك��اب،  من  ع��دد  ا�ستغراب  وو�سط 
اأحياء  ب��ني  ال�سكان  تنقل  بحيث  "كو�سرت"،  م��ن  حلافلة  �سائقة 
مدينة اإربد. وتقول ر�سان ملوقع "�سكاي نيوز عربية" اإنها اجتهت 
على  احل�سول  يف  العديدة  حماولتها  ف�سلت  بعدما  العمل  لهذا 
الأ�سباب  يف  وت�سيف  غذائية.  كمهند�سة  تخ�س�سها  يف  وظيفة  
تعمل  اأن  اإل  اأمامها  يبق  اأمامها، ومل  اأغلقت  العي�س  �سبل  كل  اأن 
�سائقة حافلة عمومية. واأ�سافت النابل�سي اأن طبيعة عمل ال�سائقة 
ال�سم�س  غ��روب  حتى  فجرا   5 ال�ساعة  دوامها  يبداأ  حيث  �سعبة، 
من  انتقادات  تواجه  اأنها  اإىل  وتلفت  كبري.  ب��دين  جلهد  وحتتاج 

املجتمع وخا�سة من ال�سائقني والركاب.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بناء جهاز لل�صفر عرب الزمن يكلف 100 مليون دولر
100 مليون  اآلة زمنية يف العامل �سيكلف حوايل  اأول  اأن بناء  اأنه تو�سل اإىل  يدعي اأحد ع�ساق ال�سفر عرب الزمن 

دولر.
ومتت م�ساركة هذه املعلومة الغريبة على جمموعة لل�سفر عرب الزمن على في�سبوك، حيث يناق�س الأع�ساء اإمكانية 

الذهاب اإىل املا�سي اأو امل�ستقبل.
الرد  باإمكانية حتقيق ذلك، عادة ما يتم  اأ�سئلة للمتفائلني  ال�سفحة هي  املن�سورات على  العديد من  اأن  ويف حني 
ب�سكل مت�سائم من قبل الراف�سني لهذه الفكرة، اإل اأن �سخ�ساً واحداً عر�س م�سروعاً يفرت�س اأنه مدرو�س جيداً 

للتنقل عرب الزمن.
و�ساأل امل�ستخدم املدعو اأرون يوهنان اأع�ساء املجموعة البالغ عددهم 32 األف ع�سو "ما هي املواد والطاقة وامليزانية 

التي �ستحتاجها ل�سنع اآلة ت�سمح لك بال�سفر اإىل املا�سي وامل�ستقبل والعودة اإىل احلا�سر؟"
اأن امليزانية  األيك�س  اآرون ما كان ليحلم به. ويعتقد  األيك�س بولي�سوك رداً على  وخالل عطلة نهاية الأ�سبوع، قدم 
اأن ت�سمح نظرياً  التقنية مبا يف ذلك املغناطي�سات فائقة التو�سيل ميكن  املواد عالية  الهائلة لتوفري العديد من 

للم�ستخدمني بالعودة بالزمن اإىل الوراء.
، يف الواقع".  "اإنها رخي�سة جداً  100 مليون دولر قد تكفي  "لقد حاولت ح�ساب امليزانية، مبدئياً  األيك�س  وقال 

املواد: قد تكون مغناطي�س فائق التو�سيل و املواد التي ت�سنع منها �سفينة الف�ساء".
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اإنقاذ �صيادين من اأ�صماك القر�س يف الوقت املنا�صب
اأو  املوت غرقا  انت�سال �سيادين كانوا ي�سارعون خطر  متكن منقذون من 

قتال باأ�سنان اأ�سماك القر�س قبالة �سواحل الوليات املتحدة.
اأمام  وقعت  احلادثة  اأن  الثالثاء  الأول  نيوز" اأم�س  "�سكاي  �سبكة  وذك��رت 

�سواحل ولية لويزيانا الأمريكية.
وقالت اإنه جرى اإنقاذ "3 �سيادين حمظوظني" من منطقة مليئة باأ�سماك 
القر�س يف خليج املك�سيك. وبداأت الق�سة عندما بداأت قارب ال�سيد الذي 
يقلهم يف الغرق عند ال�ساعة 10 �سباحا بالتوقيت املحلي، ال�سبت املا�سي، 

وما زاد يف �سعوبة حمنتهم اأن انقالب القارب تركهم دون و�سائل ات�سال.
كانوا  الثالثة  ال�سيادين  م��ن  اثنني  اإن  الأم��ريك��ي  ال�سواحل  خفر  وق��ال 
العارية، وذلك لدى  باأيديهم  التي حا�سرتهما  القر�س  يت�سدون لأ�سماك 
امل��ك��ان. ويف وق��ت لح��ق، ج��رت عملية معاجلة  اإىل  اإن��ق��اذ  و�سول مروحية 
امل�ست�سفى  يف  حالتهما  وو�سفت  القر�س،  اأ�سماك  ع�سات  م��ن  ال�سيادين 
يف  متوا�سلة  �ساعة   24 م��ن  اأك��رث  ال�سيادون  اأم�سى  وبعدما  بامل�ستقرة. 
البحر، كانوا يواجهون خطر الإ�سابة بانخفا�س درجة حرارة اجل�سم الذي 
ب�"هيبوثرمييا". واأظهرت لقطات فيديو �سورها  يوؤدي اإىل املوت ويعرف 
الإنقاذ، حيث اقرتب  الأمريكي حلظات حا�سمة يف عملية  ال�سواحل  خفر 
انت�سال  عملية  تبداأ  اأن  قبل  قريبة،  م�سافة  اإىل  ال�سيادين  من  املروحية 

واحد منهم، فيما متكن قارب تابعة للخفر من اإنقاذ ال�سادين الآخرين.

اآن�صتونا.. اأول جتربة م�صرحية لدنيا �صمري غامن
اجلاري  اأكتوبر   20 ي��وم  ُيعر�س  م�سرحي  لعمل  غ��امن  �سمري  دنيا  ت�ستعد 
بالقاهرة، با�سم "اآن�ستونا"، ُمعيدة لالأذهان بهذا ال�سم رائعة والدها الذي 

رحل عن عاملنا يف 20 مايو من العام 2021.
وذكرت دنيا يف وقت �سابق اأنها يف "ان�ستونا" جت�سد دور فتاة �سعبية، ح�سنة 
ال�سوت وحتلم باأن تكون ُمطربة، حتى تلتقي مبو�سيقي كبري يعمل على 

اكت�ساف املواهب وفتح طريق النجومية اأمامهم.
�سامي  ك��رمي  تاأليف  من  وه��و  امل�سرحي،  العر�س  تفا�سيل  على  وللوقوف 
"�سكاي  موقع  توا�سل  ال�سبكي،  اأحمد  حممد  واإنتاج  الوهاب  عبد  واأحمد 
نيوز عربية" مع خمرج العمل، خالد جالل، الذي اأو�سح اأن الفتتاح يوم 
20 اأكتوبر اجلاري، راف�ساً الإف�ساح عن الكوالي�س وتفا�سيل امل�سرحية اإل 

بعد العر�س الأول.
نيوز  "�سكاي  ملوقع  العزيز، يف ت�سريحات خا�سة  الفنان عمرو عبد  ك�سف 
امل�ساركني  الأبطال  اأحد  وهو  التفا�سيل،  من  جانباً  القاهرة،  عربية" من 
التي  ال�سخ�سية  اأعمال  �سخ�سية مدير  دور  يج�سد  اإن��ه  وق��ال  العر�س،  يف 
بتوريطه  يقوم  ثم  الوقت،  نف�س  يف  و�سديقه  ف��وؤاد،  بيومي  الفنان  يلعبها 
امل�سرحية  عليها  تقوم  التي  الفكرة  البداية، وهي  العمل يف  اأح��داث  خالل 

انتقادات ملتجر كاردا�صيان 
كلوزيت ب�صبب اأ�صعاره 

كلوزيت  ك��اردا���س��ي��ان  متجر  تلقى 
الن��ت��ق��ادات من  م��ن  الكثري  الأول 
اإط���الق���ه يف يونيو  م��ن��ذ  ال��ع��م��الء 
ب�سائعة  اأ����س���ع���ار  ب�����س��ب��ب   ،2021

الباه�سة الثمن.
ي��ح��ت��وي ك���ات���ل���وج ال��ب�����س��ائ��ع على 
���س��ف��ح��ة ت�����س��م��ل ���س��ت ح��ق��ائ��ب يد 
م�����س��م��م��ة ي���زي���د ���س��ع��ره��ا ع���ن 50 
باع  امل��ت��ج��ر  اأن  ك��م��ا  دولر.  األ�����ف 
“كيلي  حقيبة  امل��ا���س��ي  ال�سهر  يف 
جينري بريكني” مقابل 100 األف 
دولر اأمريكي. ومت بيع زوج اأحذية 
الأزرق من بوتوغا فينيتا  كورتني 
اأنه  حني  يف  دولراً،   1690 مقابل 
م���ت���وف���ر يف م���ت���اج���ر ب����ريغ����دورف 

غودمان ب�سعر 950 دولراً.
عائلة  ف��اإن  امل�سادر،  لبع�س  ووفقاً 
ب��ي��ع مالب�س  ق�����ررت  ك���اردا����س���ي���ان 
باهظة  باأ�سعار  امل�ستعملة  اأفرادها 
توقع  حيث  وج��ي��ه،  �سبب  اأي  دون 
اأرباح املتجر قد تذهب  اأن  البع�س 
هذا  اأن  اإل  اخلريية،  الأعمال  اإىل 
بع�س  اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة  ي��ح��دث،  مل 
قد  املتجر  يبيعها  ال��ت��ي  الب�سائع 
تفتقد لالأ�سالة مما اأوقف الكثري 

من مبيعات املتجر.
العديد  تتوفر  امل�����س��ادر،  وبح�سب 
م�����ن ح���ق���ائ���ب ال����ي����د والأح������ذي������ة 
امل�سممة بالفعل باأ�سعار اأقل بكثري 
م��ن اأ���س��ع��ار متجر ك��اردا���س��ي��ان، يف 
متاجر التجزئة اأو متاجر ال�سحن 
ال��ف��اخ��رة الأخ�����رى، وه���ذا م��ا دفع 
الكثريين لنتقاد املتجر والمتناع 

عن �سراء منتجاته املعرو�سة.

اآيفون 14 يحرج اأبل 
ب�ات�صالت النجدة املغلوطة

اأن ميزة اكت�ساف ال�سطدام  يبدو 
هواتفها  يف  "اأبل"  طرحتها  التي 
"تبالغ" يف  اجل���دي���دة  و���س��اع��ات��ه��ا 
بع�س  يف  احلقيقي  الو�سع  تقدير 

احلالت.
وتبني اأنها تقوم بالت�سال بخدمة 
بناًء على  النجدة  الطوارئ لطلب 
يح�سل  مل���ا  مغلوط"،  "حتليل 
"اآيفون  م�ستخدمي  م��ع  بالفعل 

األرتا". وات�س  "اأبل  14" و�ساعة 
ميزة  "اأبل"  ط���رح���ت  وع���ن���دم���ا 
اإنها  قالت  ال�سطدام"،  "اكت�ساف 
"يدرك وي�سمع   14 "اآيفون  جتعل 
ال�سيارة  يف  ال�سطدام"  ويقي�س 
"النجدة"،  بطلب  الهاتف  ليقوم 
اأن حامله يعجز عن  �سعر  يف حال 

ذلك.
ولكن الوقائع على الأر�س اأظهرت 
اإذ  "اأبل"،  ب��اإح��راج  ب���داأت  امل��ي��زة  اأن 
قام هاتف "اآيفون 14 برو" اأخريا 
بالت�سال بخدمة الطوارئ عندما 
ك���ان���ت م��ال��ك��ت��ه ع���ل���ى م����ن قطار 
ارتفاعه  ي�سل  �سريع  "اأفعواين" 
حتى 109 اأقدام يف مدينة مالهي 
يف اأوهايو الأمريكية، وذلك بح�سب 
�سحيفة "وول �سرتيت جورنال ". 
وق��ال��ت ���س��ارة واي����ت، وه���ي طبيبة 
اأ�سنان تبلغ من العمر "39 عاما"، 
بخدمة  تلقائيا  ات�سل  هاتفها  اإن 
على  كانت  عندما   911 ال��ط��وارئ 
واأخربهم من  "الأفعوانية"،  من 
اأنها  خالل ر�سالة �سوتية م�سجلة 
واأنها تعر�ست  ل ترد على هاتفها 
حلادث �سري، ومن ثم قام بتحديد 
مكانها، وهو اأمر اأثبتته ت�سجيالت 

مركز خدمة الطوارئ.

وفاة  املمثلة اأجنيل لن�صربي
الأمريكية  امل��م��ث��ل��ة  ع���ام���اً   96 ع���ن  ت��وف��ي��ت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة اأجن��ي��ال لن�����س��ربي ب��ع��د م�سرية 
حافلة ُعرفت خاللها بدورها ككاتبة وحمققة 
روت"  �سي  "مورِدر  التلفزيوين  امل�سل�سل  غ��ي 
ويف  الغنائية  امل�سرحيات  م��ن  ع��دد  يف  وب���رزت 
اأرب��ع��ي��ن��ات القرن  م��ن��ذ  60 ف��ي��ل��م��اً  اأك����رث م���ن 

الع�سرين.
واأو�سحت عائلة املمثلة الربيطانية التي نالت 
عدد  على  وزعته  بيان  يف  الأمريكية  اجلن�سية 
"توفيت  اأنها  الأمريكية  الإع���الم  و�سائل  من 
ب�سالم اأثناء نومها يف منزلها يف لو�س اأجنلي�س 
قبل خم�سة اأيام فقط من عيد ميالدها ال�سابع 

والت�سعني".
وا���س��ت��ح��ق��ت لن�����س��ربي ع��ن جم��م��ل م�سريتها 
جائزة اأو�سكار فخرية عام 2014، بعدما كانت 
اأدته  ُر�سحت لالأو�سكار عن دورها الأول الذي 
ال�سابعة  "غا�ساليت" عندما كانت يف  يف فيلم 

ع�سرة. 

انتحل �صفة رائد ف�صاء واحتال على �صيدة 
وقعت �سيدة يابانية �سحية عملية احتيال �سخمة خ�سرت 
فيها مبلغ يقدر بنحو 30 األف دولر، ودون اأن حتقق ما 

تبتغيه.
 65" العمر  م��ن  تبلغ  يابانية  �سيدة  اأن  التفا�سيل،  ويف 
عاما" تعر�ست لالحتيال من طرف رجل يدعي اأنه رائد 

ف�ساء رو�سي موجود يف حمطة الف�ساء الدولية.
وزع��م ال��رج��ل اأن��ه يحتاج اإىل م��ال م��ن اأج��ل ال��ع��ودة اإىل 

الأر�س، لكي يتمكن من الزواج بها.
من�سة  عرب  املا�سي  يونيو  يف  الدرد�سة  يف  الث��ن��ان  وب��داأ 
"ديلي ميل" الربيطانية. "اإن�ستغرام"، بح�سب �سحيفة 

الرجل ح�سابه على  بال�سحية، م��لء  الإي��ق��اع  اأج��ل  وم��ن 
"اإن�ستغرام" ب�سور من الف�ساء، وقال لها اإنه موجود يف 

حمطة الف�ساء الدولية.
ولحقا، اأبلغ الرجل املراأة التي مل ُيذكر ا�سمها، اأنه وقع 
اإىل  �سينتقل  ذل��ك  ولأج��ل  ال���زواج منها،  ويريد  يف حبها 

اليابان حتى يبداأ معها حياة جديدة.
وبني 19 اأغ�سط�س و5 �سبتمرب، حّولت مبالغ توازي 29 
الذي  ال�سخ�س  ح�ساب  اإىل  اأمريكيا  دولرا   775 و  األفا 

كانت تعتقد اأنها �ستتزوجه.
وقال لها الرجل اإنه بحاجة اإىل اأم��وال من اأجل تغطية 
حتى  الأر���س  اإىل  العودة  ور�سوم  ال�ساروخ  ثمن  تكاليف 

يكون بجانبها.
ل��ك��ن يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف، ���س��ك��ت امل�����راأة ب��ق�����س��ة "احلبيب 
املزعوم"، وجتري ال�سلطات اليابانية التحقيق يف الق�سية 

على اعتبار اأنها ق�سية "احتيال رومان�سية".

جناح اأول عملية زراعة اأمعاء يف العامل
عملية  لأول  �سهرا   17 عمرها  اإ�سبانية  ر�سيعة  خ�سعت 
ب�سبب  اأمعاء، من متربع تويف  لزراعة  العامل  ناجحة يف 
يف  "لباث"  م�ست�سفى  ق���ال  ح�سبما  ال��ق��ل��ب،  يف  ق�����س��ور 

مدريد،  اأم�س الأول الثالثاء.
واأ�ساف امل�ست�سفى يف بيان اأن "الطفلة خرجت الآن وهي 

يف حالة ممتازة يف املنزل مع والديها".
واإ�سبانيا واحدة من الدول البارزة على م�ستوى العامل يف 
عمليات زراعة الأع�ساء، حيث جرت اأكرث من 102 عملية 
لكل مليون ن�سمة عام 2021، وهو معدل مل تتجاوزه اإل 

الوليات املتحدة، وفق بيانات وزارة ال�سحة الإ�سبانية.
كان  بف�سل معوي حني  اإمي��ا  الر�سيعة  اإ�سابة  و�سخ�ست 
اأمعاءها كانت ق�سرية  عمرها �سهرا واحدا فح�سب، لأن 
جدا، وتدهورت �سحتها ب�سرعة حتى خ�سعت لعملية زرع 

لأح�ساء متعددة.
ومعدة  كبد  على  اأي�سا  اإمي��ا  ح�سلت  الأم��ع��اء،  وبخالف 
اأن  وطحال وبنكريا�س. وقالت والدتها لل�سحفيني قبل 
ت�سكر اأ�سرة املتربع والأطباء: "اخلرب ال�سار هو اأن احلياة 
ت�ستمر، واأن اإميا �سجاعة للغاية وتثبت كل يوم اأنها تريد 

ال�ستمرار يف العي�س".

نا�صا تك�صف نتيجة ا�صطدام مركبتها بجرم �صماوي
اأعلنت وكالة الف�ساء الأمريكية "نا�سا"، اأن مركبة 
بكويكب  لال�سطدام  عمدا  دفعتها  التي  الف�ساء 
ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي جن��ح��ت يف دف���ع���ه خ�����ارج م����داره 
الطبيعي، وهي املرة الأوىل التي يغري فيها الب�سر 
مالحظات  نتائج  واأظ��ه��رت  �سماوي.  ج��رم  حركة 
لوكالة  اإف��ادة  يف  عنها  الك�سف  مت  التل�سكوب  عرب 
ملركبة  الن��ت��ح��اري��ة  التجريبية  ال��رح��ل��ة  اأن  نا�سا 
الف�ساء "دارت" يف 26 �سبتمرب اأيلول  املا�سي قد 
حققت هدفها الأ�سا�سي، وهو تغيري اجتاه كويكب 

من خالل القوة احلركية املطلقة.
من  ال�26  يف  متعمد،  ب�سكل  ال��وك��ال��ة  و���س��دم��ت 
عر�سه  يبلغ  بكويكب  ف�سائية  مركبة  �سبتمرب، 
500 قدم ُيدعى دميورفو�س، ويدور حول كويكب 
ناجح  ب��اخ��ت��ب��ار  دي��دمي��و���س،  ي�سمى  ب��ك��ث��ري  اأك����رب 

للغاية.
التي  الأوىل  امل���رة  لي�ست  اأن��ه��ا  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
متعمد  ا���س��ط��دام  ب��اإح��داث  الب�سر  فيها  يتق�سد 
اأن  اإل  ب���ني م��رك��ب��ة ف�����س��ائ��ي��ة وج�����س��م ف�����س��ائ��ي، 
جتربة نا�سا الأخ��رية هي الأوىل من حيث تغيري 

اأي  ل�سرف  ا�سرتاتيجية  واإع��داد  الكويكب،  م��دار 
كويكبات مهددة لالأر�س يف امل�ستقبل.

اأم�س  لل�سحفيني،  نيل�سون  بيل  نا�سا  مدير  وقال 
الأول الثالثاء: "حتاول نا�سا اأن تكون جاهزة لأي 
اأن  للعامل  اأظهرنا  لقد  الكون،  علينا  يلقيه  �سيء 

نا�سا جادة كمدافع عن هذا الكوكب".
وي�����س��ري ه���ذا ال��ت��ح��ول يف م���دار ال��ك��وي��ك��ب اإىل اأن 
عن  لإخراجه  بكويكب  ف�سائية  مركبة  ا�سطدام 
كويكبات  اأي  ل�سرف  معقولة  طريقة  هو  م�ساره 

خطرة تهدد الأر�س يف امل�ستقبل.
ا�سرتاتيجية  ا���س��م  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  وُي��ط��ل��ق 
ال�سطدام احلركي، وهي طريقة قابلة للتطوير 
على الأرجح لت�ستيت �سخور ف�سائية اأكرب بكثري 
على  جماعية  انقرا�سات  ت�سبب  اأن  ميكن  والتي 

الأر�س، طاملا مت اكت�سافها مبكرا بدرجة كافية.
عن  قلياًل  حجمها  يقّل  التي  الف�سائية  واملركبة 
ح��ج��م ���س��ي��ارة ا���س��ط��دم��ت، ك��م��ا ك���ان م��ت��وّق��ع��اً، يف 
تزيد عن  ب�سرعة  بالكويكب  غ  23:14 ت  ال�ساعة 

20 األف كلم-�ساعة يف ال�ساعة.

ممثلة بوليوود هوما قري�سي خالل حفل زفاف املمثلني ري�سا ت�سادا وعلي ف�سل يف مومباي. ا ف ب

�صيلينا غوميز تك�صف عن رحلتها مع امل�صاكل النف�صية
رحلتها  غوميز  �سيلينا  النجمة  ت�سارك  النف�سية،  لل�سحة  العاملي  لليوم  دع��م��اً 
ال�سخ�سية من خالل املقطع الدعائي لفيلمها الوثائقي اجلديد "�سيلينا غوميز: 
عقلي واأنا". الفيديو من اإخراج واإنتاج األيك كي�سي�سيان واإنتاج تلفزيون اأبل، ويغطي 
�ست �سنوات يف حياة املغنية واملمثلة امل�سهورة. وتقول غوميز يف الفيديو "فقط كن 
اأك���ون بخري  اأن  و  اأن��ا  الأم���ر مب��ن  يتعلق  اأح��د يهتم مب��ا تفعله.  على طبيعتك، ل 
ت�سخي�س  عن  الفيديو  ويك�سف  احلياة".  قيد  على  لكوين  ممتنة  اأن��ا  مكاين.  مع 
ذلك.  اإثر  على  نف�سي  بانهيار  اأ�سيبت  اأنها  وتقول  الذئبة،  اإ�سابة غوميز مبر�س 
النجمة �سريحة  النحو". وكانت  العي�س على هذا  "�ساأتوقف عن  ووعدت غوميز 
اأنها   2020 النف�سية، حيث ك�سفت يف عام  ال�سحة  ب�ساأن معاناتها مع  اإىل حد ما 
"ذهبت  اأي دبليو. وقالت غوميز  م�سابة با�سطراب ثنائي القطب، بح�سب موقع 
اإىل اأحد اأف�سل امل�ست�سفيات النف�سية يف العامل، ولكن بالتاأكيد يف اأمريكا،  موؤخراً 
م�ست�سفى ماكلني، وناق�ست اأنه بعد �سنوات من املرور بالعديد من الأ�سياء املختلفة، 
اأدركت اأنني م�سابة با�سطراب ثنائي القطب". ل يخيفني جمرد اأن اأعرف ذلك. 

واأعتقد اأن النا�س يخافون من هذا الأمر، األي�س كذلك؟".


