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مناف�صة امريكية-�صينية يف املحيط الهادئ

ا�ستهداف قن�سلية اأملانيا.. وق�سف بجوار مكتب زيلين�سكي 

�نفجار�ت �سخمة يف كييف.. وبوتني يتوعد برد �أقوى م�ستقبال
قياد�ت م�ستقيلة من �لنه�سة تكذب �لغنو�سي.. وتتهمه باملناورة

•• تون�س-وكاالت:

كّذبت قيادات م�صتقيلة من حركة النه�صة يف تون�س ما 
اأعلنه رئي�س احلركة را�صد الغنو�صي جلهة عزمه ترك 
اإي��اه باملناورة جمدداً  من�صبه يف رئا�صة احل��زب، متهمة 

من اأجل البقاء يف امل�صهد ال�صيا�صي.
الأ�صبوع  نهاية  للغنو�صي  ت�صريح  على  رداً  ذل��ك  ي��اأت��ي 
يجدد  ل��ن  من�صبه  ع��ن  �صيتخلى  اإن��ه  فيه  ق��ال  الفائت، 
القادم،  النه�صة  م��وؤمت��ر  يف  احل��رك��ة  لرئا�صة  تر�صحه 
الرئي�صية  الأ�صباب  اأحد  باأنه  اإق��راراً  يف خطوة ت�صمنت 
وت�صتته،  حزبه  ولنق�صام  البالد  يف  ال�صيا�صية  لالأزمة 

واأن خروجه �صيكون بداية احلل.
الغنو�صي  فيها  يعلن  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  لي�صت  وه���ذه 
من  واخل���روج  النه�صة  رئا�صة  ع��ن  للتخلي  ا���ص��ت��ع��داده 

احلياة ال�صيا�صية
اإمكانية  النه�صة  من  م�صتقيلة  قيادات  ا�صتبعدت  فيما 

تخلي الغنو�صي عن رئا�صة النه�صة.
فقد اعترب القيادي ال�صابق بالنه�صة حممد بن �صامل اأن 
هذا القرار متاأخر و�صعب التحقيق على اأر�س الواقع، 
م�صدداً على اأنه مل يبق �صيء يف حركة النه�صة وهي يف 
بالرئا�صة  الغنو�صي  ب�صبب مت�صك  ال��زوال  اإىل  طريقها 
ال�صلطة  على  وال��ت��داول  الدميقراطية  تكري�س  وع��دم 

داخل احلزب.

احلركة  راأ���س  على  بالبقاء  الغنو�صي  ت�صبث  انتقد  كما 
ان�صقاقات  ح��دوث  اإىل  اأدى  م��ا  �صرعية،  غ��ر  بطريقة 
داخلها من القياديني واملوؤ�ص�صني وكذلك من القواعد، 
اأن الغنو�صي �صاهم يف الإطاحة بالدميقراطية  م�صيفاً 
اكتمال  دون  وح���ال  وال��وط��ن��ي  احل��زب��ي  امل�صتويني  على 

امل�صروع الذي حلم به التون�صيني.
ي�صار اإىل اأن حركة النه�صة خ�صرت منذ حوايل عام دعم 
100 قيادي، ا�صتقالوا منها، ب�صبب رف�صهم  اأكرث من 

لرت�صح الغنو�صي لولية جديدة على راأ�س احلركة.
القت�صادية  الأزم���ة  يف  احل��رك��ة  مب�صوؤولية  اأق���روا  كما 
قيادتها  وم�صوؤولية  البالد  تعي�صها  التي  والجتماعية 
يف العزلة التي و�صلت لها النه�صة يف امل�صهد ال�صيا�صي، 

واعرتفوا بف�صلهم يف اإ�صالحها من الداخل.
كذلك هاجم القيادي ال�صابق بالنه�صة عماد احلمامي 
ال��غ��ن��و���ص��ي وات��ه��م��ه ب�����ال���ص��ت��ي��الء ع��ل��ى احل���رك���ة، وذلك 
اإمكانية  اأي  اإب��ط��ال  بغاية  م��وؤمت��ره��ا  ان��ع��ق��اد  منع  بعد 

لإ�صالحها داخلياً، وفق تعبره.
ال�صخ�صيات  لئحة  يت�صدر  ال��ذي  الغنو�صي  اأن  يذكر 
وفق  مطلقاً  التون�صيون  ب��ه��ا  ي��ث��ق  ل  ال��ت��ي  ال�صيا�صية 
للتظاهر  ال�����ص��ارع  ح�صد  ي��وا���ص��ل  ال����راأي،  ا�صتطالعات 
مل�صار  رف�صاَ  �صعّيد،  قي�س  الرئي�س  �صد  املقبل  ال�صبت 
النتخابات  دفعه على مقاطعة  اأج��ل  ومن  يوليو   25

الربملانية املقررة نهاية العام احلايل.

مقتل 200 من م�سلحي
حركة �ل�سباب و�سط �ل�سومال

•• مقد�شو-وكاالت:

قال اجلي�س ال�صومايل اإنه قتل 200 من م�صلحي حركة ال�صباب املرتبطة بتنظيم 
القاعدة، يف وقت متاأخر م�صاء اأم�س الأول الأحد، باإقليم هران و�صط البالد.

الوطني  اجلي�س  اأن  الإث��ن��ني،  اأم�����س  ال�صومالية،  الوطنية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
بالتعاون مع الثوار املحليني قتلوا م�صلحي ال�صباب اأثناء عملية ع�صكرية جرت يف 

مدينة بولوبردي باإقليم هران.
ونقلت الوكالة عن �صباط باجلي�س قوله اإن القوات امل�صلحة والثورة ال�صعبية ت�صدت 
لهجوم يائ�س �صد قرية جعبو على بعد 25 كيلومرتاً عن مدينة بولوبردي، مما 

اأ�صفر عن �صقوط قتلى وجرحى يف �صفوف املتمردين.
واأ�صار ال�صباط اإىل اأن اخلاليا الإرهابية كانت ترمي اإىل قطع الطريق بني مدينتي  

بلدوين وبولوبردي مبحافظة هران.  
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كريي : الإمارات رائدة يف اجلهود الهادفة 
اإىل مواجهة التغريات املناخية

اأخبار الإمارات

اأمام 6 اآلف عقوبة.. هكذا تعو�ص 
رو�سيا خ�سارة الأ�سواق الأوروبية

عربي ودويل

رباعية “�سيتي” وهزمية ليفربول 
ت�سعل �رصاع ال�سدارة بالدوري الإجنليزي

الفجر الريا�سي

منعرج جديد يف م�ساألة تايوان:
�لتوتر بني �ل�سني و�لواليات 
�ملتحدة �أ�سبح �أكرث ر�ديكالية

•• الفجر -بيري انطوان دونيت -ترجمة خرية ال�شيباين

ت�صاعدت التوترات بني وا�صنطن وبكني ب�صاأن ق�صية تايوان ب�صكل مطرد 
يف الأ�صهر الأخرة. واليوم، ن�صل اإىل منعطف يعتربه العديد من اخلرباء 
خطر  تزايد  من  بع�صهم  ويحذر  خطًرا،  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�صني  من 

ن�صوب نزاع م�صلح.
ت�صنها  التي  للحرب  حالًيا  الأول��وي��ة  تعطي  الأمريكية  الإدارة  كانت  لئن 
امللف  ت��زال  ت��اي��وان ول  كانت  الأول��وي��ة جلية.  ف��اإن  اأوك��ران��ي��ا،  رو�صيا على 
احلقيقي الذي يعمل عليه الرئي�س جو بايدن واإدارته باأكملها بن�صاط، مما 
يظهر تقارًبا بطيًئا ولكن ملحوًظا للوليات املتحدة مع فورموزا ال�صابقة.

تظهر عدة اإ�صارات مقنعة اأن الرئي�س الأمريكي يعتزم حتذير ال�صني من 
اأن الوليات املتحدة �صتدافع ع�صكريا عن تايوان يف حالة ن�صوب نزاع م�صلح 

مع القوات الع�صكرية ال�صينية.                        )التفا�صيل �س11(

�رتفاع ح�سيلة �سحايا �لهجوم 
�الرهابي يف �أبني �إىل 6 قتلى

•• اليمن-وكاالت:

الهجوم  �صحايا  ح�صيلة  ارتفعت 
قوات  ا�صتهدف  ال���ذي  الإره���اب���ي 
ت����اب����ع����ة ل���ل���م���ج���ل�������س الن����ت����ق����ايل 
 6 اإىل  اأب��ني،  اجلنوبي مبحافظة 

قتلى واثنني من اجلرحى.
با�صم  الع�صكري  امل��ت��ح��دث  واأك����د 
قوات املجل�س النتقايل اجلنوبي 
اأن  النقيب،  اأب��ني، حممد  مبحور 
6 جنود لقوا حتفهم يف التفجر 
الإره����اب����ي ال�����ذي وق����ع يف اأب����ني، 

ح�صب ما نقلت وكالة رويرتز.
الهجوم وقع  اأن  النقيب،  واأو�صح 
يف الطريق العام مبديرية مودية 
�صرقي حمافظة اأبني، اإذ انفجرت 
زرعتهما  ن���ا����ص���ف���ت���ان  ع����ب����وت����ان 
عنا�صر من تنظيم القاعدة اأثناء 
املنطقة،  يف  ع�صكري  طقم  م��رور 
جنود  �صتة  مقتل  ع��ن  اأ���ص��ف��ر  م��ا 

واإ�صابة اثنني اآخرين.
موالية  اإعالمية  م�صادر  وكانت 
 4 اإن  اأم�����س،  قالت يف وق��ت �صابق 
اآخرين   3 ُق��ت��ل��وا واأ���ص��ي��ب  ج��ن��ود 
يف  نا�صفتني  عبوتني  انفجار  اإث��ر 
مبديرية  ع��وم��ران  وادي  مدخل 

مودية حمافظة اأبني.
الإرهابية  العنا�صر  اأن  واأ�صافت 
عادت لتفخيخ الطريق العام من 

مودية اإىل وادي عومران.

الهدف تعديل �سكل اجلي�ش

�إعادة �لت�سلح �ل�سخمة لبولند�: �الأ�سباب و�لعو�قب و�خلالفات
•• الفجر - فريدريك زالو�شكي - ترجمة خرية ال�شيباين

بف�صل احلرب يف اأوكرانيا، �صهدت بولندا حت�صًنا ملحوًظا ل�صورتها يف اأوروبا. 
الأوك��ران��ي��ني وزودت  ع��ددا كبرا من لجئي احل��رب  وار���ص��و  ا�صتقبلت  فقد 

اأوكرانيا بالأ�صلحة، م�صتفيدة من القرب التقني للمعدات بني البلدين.
ا اختالفها من خالل اإر�صال رئي�س وزرائها  و�صّجلت احلكومة البولندية اأي�صً

اإىل كييف يف مار�س 2022 م�صحوبا بنظريه الت�صيكي وال�صلوفيني.
)التفا�صيل �س12(

الأمم املتحدة تدعو لإنهاء الأزمة ال�سيا�سية 

برملان �لعر�ق يت�سلم طلبات لعقد جل�سة مقبلة النتخاب رئي�س
•• بغداد-وكاالت:

فيما طوى العراق عاماً كاماًل على اجراء النتخابات 
من  الآن  ح��ت��ى  ال���ربمل���ان  يتمكن  اأن  دون  ال��ن��ي��اب��ي��ة، 
اأو ت�صكيل حكومة  انتخاب رئي�س جديد للجمهورية 
ج����راء اخل���الف���ات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، ل���ص��ي��م��ا ب��ني الإط����ار 
التن�صيقي والتيار ال�صدري بزعامة مقتدى ال�صدر، 
حم�صن  النواب  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  اأعلن 
املندلوي، اأم�س الثنني، تقدمي ع�صرات النواب طلباً 
لعقد جل�صة انتخاب رئا�صية خالل اليومني  موحداً 

املقبلني..
كما اأو�صح خالل اجلل�صة النيابية التي عقدت اأم�س، 
ت�صمن عقد جل�صة  نائباً   170 من  موقعاً  اأن طلباً 
بح�صب  املقبل،  الأربعاء  اجلمهورية  رئي�س  لنتخاب 

ما نقلت وكالة الأنباء العراقية )واع(.
اإىل ذلك، اأ�صار اإىل اأن رئا�صة املجل�س �صتناق�س الطلب 

والبت به.
الذين تقدموا بهذا الطلب  النواب  اأن جممل  يذكر 
التن�صيقي،  الإط�����ار  ���ص��م��ن حت��ال��ف  امل��ن�����ص��وي��ن  م��ن 

اخل�صم اللدود لل�صدر ونوابه.
الإثنني،  ال��ع��راق،  املتحدة يف  الأمم  بعثة  ه��ذا ودع��ت 

حممد بن را�صد خالل تروؤ�صه اجتماع جمل�س الوزراء     )وام( رئي�س الدولة خالل لقائه الرئي�س ال�صربي يف العا�صمة بلغراد    )وام(

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ت��راأ���س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اجتماع جمل�س الوزراء 
الذي عقد يف ق�صر الوطن يف اأبوظبي بح�صور �صمو ال�صيخ مكتوم بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير املالية، والفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية. 

اجتماع  اليوم  تراأ�صت  را���ص��د:  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وق��ال 
العامة  امليزانية  باأبوظبي، اعتمدنا فيه  ال��وزراء بق�صر الوطن  جمل�س 
درهم  مليار   252.3 م�صروفات  باإجمايل   2026-2023 لالحتاد 
واإجمايل اإيرادات 255.7 مليار درهم.                    )التفا�صيل �س2(

•• بلغراد-وام:

بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
ال�صديقة..  �صربيا  جمهورية  رئي�س  فوت�صيت�س  الك�صندر  وفخامة  اهلل( 
خمتلف جوانب العالقات الثنائية والعمل امل�صرتك بني البلدين والفر�س 
ي��خ��دم م�صاحلهما  اأرح���ب مب��ا  اآف���اق  اإىل  بها  والن��ت��ق��ال  لتنميتها  ال��واع��دة 
اإطار ال�صراكة الإ�صرتاتيجية ال�صاملة التي جتمع دولة  املتبادلة.. وذلك يف 

الإقليمية  وامل�صتجدات  الق�صايا  من  ع��دد  اإىل  اإ�صافة  و�صربيا..  الإم���ارات 
والدولية التي تهم البلدين.                           )التفا�صيل �س2(

من جهة اخرى يقوم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل اليوم بزيارة اإىل رو�صيا الحتادية ال�صديقة يلتقي خاللها 
فخامة فالدمير بوتني الرئي�س الرو�صي. ويبحث �صموه خالل الزيارة مع 
و  ورو�صيا  الإم���ارات  دول��ة  ال�صداقة بني  بوتني عالقات  الرئي�س فالدمير 

عدداً من الق�صايا والتطورات الإقليمية والدولية حمل الهتمام امل�صرتك.

الرئي�س الرو�صي يرتاأ�س اجتماع جمل�س الأمن عرب و�صلة فيديو يف �صانت بطر�صربغ  )ا ف ب(

•• عوا�شم-وكاالت

�صباح  وج����رح����ى،  ق��ت��ل��ى  ���ص��ق��ط 
انفجارات  ج�����راء  م���ن  الث����ن����ني، 
����ص���خ���م���ة �����ص����رب����ت ال���ع���ا����ص���م���ة 
ومناطق  ك���ي���ي���ف  الأوك������ران������ي������ة 
ال���ب���الد، وذل����ك قبيل  اأخ�����رى يف 
الأم���ن  ملجل�س  م��رت��ق��ب  اج��ت��م��اع 
القومي الرو�صي بقيادة الرئي�س، 
ف��الدمي��ر ب��وت��ني، ل��درا���ص��ة الرد 
الذي  تفجر ج�صر كرت�س  على 
وقع ال�صبت، وتتهم مو�صكو كييف 

بال�صلوع يف تدبره.
خدمة  ب���ا����ص���م  م���ت���ح���دث  وق�������ال 
الطوارئ الأوكرانية يف ت�صريحات 
�صحفية اإن قتلى وجرحى �صقطوا 

من جراء الق�صف على كييف.
تاأكدت  “لقد  امل���ت���ح���دث:  وذك�����ر 

التفا�صيل.
ن�صرتها  فيديو  مقاطع  واأظهرت 
وك��ال��ة روي���رتز جثة واح���دة على 
�صارع  و����ص���ط  يف  م���ل���ق���اة  الأق�������ل 
بينما  كييف،  يف  للق�صف  تعر�س 
يحاولون  الإط����ف����اء  رج�����ال  ك����ان 

اإخماد احلرائق يف اجلوار.
وط�������ال ال���ق�������ص���ف اأي�������ص���ا ����ص���ارع 
ف��الدمي��ر���ص��ك��ي غ���ر ب��ع��ي��د عن 
م���ك���ت���ب ال���رئ���ي�������س ف���ول���ودمي���ر 

التلفزيون  ب��ث��ه��ا  ك��ل��م��ة  يف  وق����ال 
الر�صمي: �صيكون لنا رد اأقوى يف 
ا�صتهداف  اأوكرانيا  وا�صلت  حال 

الأرا�صي الرو�صية.
كذلك �صدد على اأنه من امل�صتحيل 
رد،  ت��رك جرائم نظام كييف بال 
بنف�س  �صيكون  ال��رد  اأن  اإىل  لفتاً 
وفق  املحدقة،  التهديدات  درج��ة 

تعبره.
اأما تعليقا على الق�صف الرو�صي، 
فاأكد بوتني اأن قوات بالده نفذت 
دقيقة  باأ�صلحة  مكثفة  ���ص��رب��ات 
و����ص���واري���خ ط��وي��ل��ة امل�����دى، على 

البنية التحتية يف اأوكرانيا.
ال�صربات  ت��ل��ك  اأن  اأو����ص���ح  ك��م��ا 
ن��ف��ذت ب�����ص��واري��خ ط��وي��ل��ة املدى 
وط�����ال�����ت ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة يف 
والت�صالت  ال��ط��اق��ة  جم�����الت 

والدفاع.
جاء ذلك، بعد اأن ا�صتهدف ق�صف 
كييف،  ال��ع��ا���ص��م��ة  مكثف  رو���ص��ي 
اأخرى،  ع��دي��دة  ع��ن م��دن  ف�صال 
���ص��ب��اح اأم�������س م��ث��ل م����دن لفيف 
ودن���ي���ربو وت���رن���وب���ل، ف�����ص��ال عن 

خاركيف وزابوريجيا اأي�صاً.
يف  للكهرباء  انقطاع  �صجل  فيما 
عموم البالد تقريباً، قبل اأن يعود 

يف معظم املدن.

زي���ل���ي���ن�������ص���ك���ي، ب��ح�����ص��ب م����ا ق���ال 
م�صوؤول اأوكراين.

الرو�صي  ال��ق�����ص��ف  يقت�صر  ومل 
ع��ل��ى ال��ع��ا���ص��م��ة ك��ي��ي��ف ب���ل طال 
ال��ب��الد، بح�صب  اأخ����رى يف  م��دن��ا 

الرئا�صة الأوكرانية.
قتلى  �صقوط  زيلين�صكي:  وق���ال 
ط����ال مدنا  ق�����ص��ف  وج���رح���ى يف 

اأوكرانية عدة.
وج����������دد ال����رئ����ي���������س ال����رو�����ص����ي 
اأوكرانيا  اتهام  بوتني  فالدمير 
ا�صتهدف  ال��ذي  الهجوم  بتنفيذ 
القرم  ج�صر  املا�صي  ال�صبت  ي��وم 
ب�صبه  الرو�صي  الرب  يربط  ال��ذي 
اجلزيرة التي �صمتها رو�صيا اإىل 

اأرا�صيها عام 2014.

كما اتهم كييف با�صتهداف مناطق 
واأرا�صي رو�صية، وحماولة تفجر 
برد  متوعداً  تركي،  اأنابيب  خط 
الق�صف  اإىل  اإ�����ص����ارة  يف  اأق������وى، 
ال��ع��ن��ي��ف ال����ذي ا���ص��ت��ه��دف بوقت 
�صابق اأم�س الثنني ع�صرات املدن 
العا�صمة  بينها  م��ن  الأوك��ران��ي��ة 

كييف.
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الأطراف ال�صيا�صية يف البالد اإىل النخراط يف حوار 
اإي��ج��اد خم��رج لأزمة  اأج��ل  ���ص��روط م�صبقة م��ن  دون 
طال اأمدها تنذر مبزيد من عدم ال�صتقرار، بعد عام 

من النتخابات الت�صريعية.
واأج�������رى ال����ع����راق ان��ت��خ��اب��ات ت�����ص��ري��ع��ي��ة م��ب��ك��رة يف 
�صغط  حتت   2021 الأول(  اأكتوبر)ت�صرين   10
خرجت  التي  امل�صبوقة  غر  ال�صعبية  الحتجاجات 
البنية  وت��ده��ور  ال�صيا�صية  الطبقة  لف�صاد  رف�����ص��اً 

التحتية يف خريف العام 2019.
ل��ك��ن ع��ل��ى ب��ع��د ع����ام م���ن ذل����ك، م���ا زال����ت الأح�����زاب 

ال�صيا�صية نف�صها تهيمن على ال�صلطة يف البالد.
وعلى الرغم من املفاو�صات الالمتناهية فيما بينها، 
ف�صلت اأطراف الأزمة يف التو�صل لتفاق على انتخاب 
جديد  رئ��ي�����س  وت�صمية  للجمهورية  ج��دي��د  رئ��ي�����س 
ال��ع��راق��ي م�صطفى  ال����وزراء  ل��ل��وزراء. وج���دد رئي�س 
الكاظمي دعوته الأطراف ال�صيا�صية كافة اإىل احلوار 

حلل الأزمة يف البالد.
و�صدد يف بيان ن�صره مكتبه الإعالمي، اأم�س الثنني، 
العاقل  احل����وار  اإىل منطق  الح��ت��ك��ام  ���ص��رورة  ع��ل��ى 
وطنية  بحلول  والدفع  الأزم��ة  حلل  والبناء  الهادئ 

�صاملة تدعم ركائز ال�صتقرار.

عملية حتديث �صاملة جلي�س بولندا

الإمارات حتتفي مبرور 50 عامًا على تاأ�سي�ش العالقات الإماراتية امل�سرية نهاية اأكتوبر اجلاري

جمل�س �لوزر�ء برئا�سة حممد بن ر��سد يعتمد خطة �مليز�نية �لعامة لالحتاد 
لالأعو�م 2023-2026 باإجمايل م�سروفات تقديرية تبلغ 252.3 مليار درهم 

رئي�ش الدولة يزور رو�سيا اليوم ويلتقي بوتني

حممد بن ز�يد ونظريه �ل�سربي يبحثان يف بلغر�د 
�لعالقــات �لثنائيـة �لق�سايـا �الإقليميـة و�لدوليـة 
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات حتتفي مبرور 50 عامًا على تاأ�سي�ش العالقات الإماراتية امل�سرية نهاية اأكتوبر اجلاري

جمل�س �لوزر�ء برئا�سة حممد بن ر��سد يعتمد خطة �مليز�نية �لعامة لالحتاد لالأعو�م 2023-2026 باإجمايل م�سروفات تقديرية تبلغ 252.3 مليار درهم 
عجز وبدون  درهم  مليار   63.06 م�سروفات  باإجمايل   2023 �لعام  ميز�نية  • �عتماد 

اأكدا �سرورة العمل امل�سرتك من اأجل دعم جهود ال�سالم وال�ستقرار والتنمية اإقليميا وعامليا

رئي�س �لدولة و�لرئي�س �ل�سربي يبحثان يف بلغر�د �لعالقات �لثنائية �لق�سايا �الإقليمية و�لدولية 

واملنافع  ال��ت��ن��م��ي��ة  ق���ط���اع  ومي���ث���ل 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ن�����ص��ب��ة الأك������رب من 
 2023 ل��ل��ع��ام  امل��ي��زان��ي��ة ل���الحت���اد 
قطاع  يليه   ،39.3% تبلغ  بن�صبة 
 38% بن�صبة  احلكومية  ال�����ص��وؤون 
م���ن امل��ي��زان��ي��ة، ف��ي��م��ا ت���وزع���ت بقية 
التحتية  البنية  قطاع  على  امليزانية 
واملوارد القت�صادية بن�صبة 3.8%، 
وقطاع الأ�صول املالية وال�صتثمارات 
جانب  اإىل   ،3.4% بن�صبة  امل��ال��ي��ة 
الأخ��رى والتي  امل�صاريف الحتادية 
من   15.5% اإىل  ن�صبتها  ت�����ص��ل 

امليزانية. 
- م�سر والإمارات قلب واحد

واأع��ل��ن��ت دول��ة الإم����ارات ع��ن تنظيم 
�صعار  حت�����ت  ����ص���خ���م���ة  اح���ت���ف���ال���ي���ة 
م�صر والإم����ارات قلب واح���د، ت�صم 
على  املتنوعة  الفعاليات  من  اأجندة 
امل�صرية  العا�صمة  يف  اأي���ام   3 م��دار 

)الإيكاو( .. موقع دولة الإمارات يف 
يرت�صخ  القيادية  الدولية  املنظمات 
ل  ال��ت��ي  عملنا  ف���رق  ج��ه��ود  بف�صل 
ترى لوطنها موقعاً اإل يف ال�صدارة. 

العامة  امليزانية  خطة  اعتماد   -
لالحتاد لالأعوام 2026-2023.. 
ال���وزراء  جمل�س  اعتمد  وتف�صياًل، 
امليزاني��������ة  خ��ط��ة  ج��ل�����ص��ت��ه  خ����الل 
العام��������ة لالحت���اد لالأعوام 2023-
م�صروفات  ب����اإج����م����ايل   ،2026
مليار   252.3 ب������  ت��ق��در  ت��ق��دي��ري��ة 
اإي����رادات تقديرية  دره���م، واإج��م��ايل 
دره�����م،  م���ل���ي���ار   255.7 ب�����  ت���ق���در 
للعام  ميزانية  منها  خ�ص�صت  فيما 
باإجمايل م�صروفات عامة   ،2023
مليار   63.066 وق�������دره  مب��ب��ل��غ 
درهم، واإجمايل اإيرادات عامة مببلغ 

وقدره 63.613 مليار درهم. 

ال��ق��ادم��ة، وي��دع��م ج��ه��ود ال��دول��ة يف 
واأه��داف��ه��ا يف  البيئة  احل��ف��اظ ع��ل��ى 
حتقيق احلياد الكربوين، كما ميثل 
امل�����ص��روع الأك����رب يف دول���ة الإم�����ارات 
البنية  يف  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��اً  م�����ص��روع��اً 
التحتية حيث �صيتم من خالله ربط 
لوج�صتية  م��راك��ز  و7  مدينة   11
و4 م��وان��ئ ع��امل��ي��ة يف ال���دول���ة.  ويف 
املجل�س  اعتمد  الت�صريعية  ال�صوؤون 
باآليات  املتعلقة  ال��ق��رارات  من  ع��دداً 
التاأمني  ن���ظ���ام  ت��ن��ف��ي��ذ  و����ص���واب���ط 
واأحكام  ال��ع��م��ل،  ال��ت��ع��ط��ل ع��ن  ���ص��د 
ال�صوؤون  ويف  ال��ت��ج��اري��ة.   ال�صركات 
اإن�صاء  التنظيمية وافق املجل�س على 
جمهورية  ل�����دى  ل���ل���دول���ة  ����ص���ف���ارة 
احتاد ميامنار، وتكليف معايل وزير 
امل�صاريع  جمل�س  برئا�صة  القت�صاد 
واملتو�صطة،  ال�����ص��غ��رة  وامل���ن�������ص���اآت 
الوطنية،  الأع��م��ال  ري���ادة  وجمل�س 

واأ�صاف �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
وا�صتعر�صنا  م��ك��ت��وم:  اآل  را���ص��د  ب��ن 
م�صروع الإمارات لل�صكك احلديدية 
يف  التحتية  للبنية  م�صروع  اأك��رب   ..
دولة الإمارات يربط 11 مدينة و7 
عاملية  م��وان��ئ  و4  لوج�صتية  م��راك��ز 
بتوجيهات  م�������ص���روع  ال�����دول�����ة..  يف 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�صيخ  �صمو  واإ���ص��راف  ومتابعة  اهلل 
ذي��اب ب��ن حممد ب��ن زاي��د اآل نهيان 
الحتاد  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
للقطارات.. م�صروع �صيغر خريطة 
البنية التحتية يف الدولة باإذن اهلل. 

ان�صمام  اعتمدنا  كما  �صموه:  وق��ال 
دول�������ة الإم������������ارات مل���ن���ت���دى ال������دول 
باإعادة  وال��ت��ه��ن��ئ��ة  ل��ل��غ��از،  امل�����ص��درة 
ان��ت��خ��اب ال��دول��ة ع�����ص��واً يف جمل�س 
م��ن��ظ��م��ة ال���ط���ران امل�����دين ال����دويل 

ال���ق���اه���رة خ����الل ال���ف���رتة م���ن 26 
وذلك  اجل���اري،  اأكتوبر   28 ولغاية 
يف اإطار العتزاز بالعالقات الأخوية 
ال���را����ص���خ���ة ال���ت���ي ت���رب���ط ال����دول����ة، 
ال��ع��رب��ي��ة، قيادة  ب��ج��م��ه��وري��ة م�����ص��ر 
وحكومة و�صعباً، والحتفاء مبنا�صبة 
تاأ�صي�س  ع���ل���ى  ع����ام����اً   50 م�������رور 
البلدين،  ب���ني  امل��ت��م��ي��زة  ال��ع��الق��ات 
تفا�صيل  ع��ن  الإع����الن  �صيتم  فيما 

الفعاليات خالل الأيام القادمة. 
لل�سكك  ال��وط��ن��ي  ال��رن��ام��ج   -

احلديدية 
خالل  ال����وزراء  جمل�س  وا�صتعر�س 
ج���ل�������ص���ت���ه م���������ص����ت����ج����دات وم����الم����ح 
لل�صكك  ال�����وط�����ن�����ي  ال������ربن������ام������ج 
احل��دي��دي��ة وال�����ذي ���ص��ي��ع��م��ل �صمن 
ثاين  انبعاثات  تقليل  على  اأه��داف��ه 
ما  ت���رتاوح  بن�صبة  ال��ك��رب��ون  اأك�صيد 
�صنة  ال�50  خالل   80%-70 بني 

وت��ع��ك�����س امل��ي��زان��ي��ة الحت����ادي����ة قوة 
القت�صاد الوطني ووفرة وا�صتدامة 
التنموية  امل�صروعات  لتمويل  امل��وارد 
والق��ت�����ص��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، ومنو 
بن�صبة   2023 ال��ع��ام  امل�����ص��روف��ات 
ي�صل  الإي��رادات  يف  ومنو   ،%  3.9

اإىل 11 %. 
دولة  نهج  ا�صتمرار  امليزانية  وتوؤكد 
التوازن  لتحقيق  امل��ت��ب��ع  الإم������ارات 
وتركز  والإي����رادات،  امل�صروفات  بني 
ع��ل��ى خ��ط��ط وم�����ص��روع��ات طموحة 
اآف������اق������اً ج����دي����دة نحو  ت�����ص��ت�����ص��رف 
املعي�صة  م�صتويات  ورف��ع  امل�صتقبل، 
وتوفر احلياة الكرمية للمواطنني 
واملقيمني يف دولة الإم��ارات، خا�صة 
يف قطاعات التعليم وال�صحة وتنمية 
اإىل جانب  املجتمع وبرامج الإ�صكان 
املعززة  املختلفة  الحتادية  امل�صاريع 
جلودة حياة خمتلف اأفراد املجتمع. 

منوذجية  اقت�صادية  �صراكات  بناء 
اأولويات  م��ع  ت��ت��م��ا���ص��ى  م�����ص��ت��دام��ة 
حتقيق  يف  وت���������ص����ه����م  ال���ت���ن���م���ي���ة 

تطلعاتهما اإىل امل�صتقبل الواعد. 
نهيان  ال�صيخ  �صمو  اللقاء..  ح�صر 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اأم���ن���اء م��وؤ���ص�����ص��ة زاي����د ب��ن �صلطان 
اخل���ري���ة  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  اآل 

يحقق  مبا  وال�صيا�صية  والتجارية 
و�صعبيهما  ال���ب���ل���دي���ن  م�������ص���ال���ح 

ال�صديقني. 
ك��م��ا ت���ن���اول اجل���ان���ب���ان ع������دداً من 
الق�صايا الإقليمية والدولية حمل 
اله��ت��م��ام امل�����ص��رتك..واأك��دا يف هذا 
ال�صياق �صرورة العمل امل�صرتك من 
اأجل دعم جهود ال�صالم وال�صتقرار 

م�صت�صار يف ديوان الرئا�صة و�صعادة 
ال���ظ���اه���ري �صفر  ���ص��ع��ي��د  م���ب���ارك 
الدولة لدى �صربيا و�صعادة حممد 

العبار. 
ال�صربي  فيما ح�صره من اجلانب 
برنابيت�س  اآن�����ا  م���ع���ايل  م�����ن..  ك���ل 
وبراتي�صالف  �صربيا  وزراء  رئي�صة 
غا�صيت�س مدير وكالة ال�صتخبارات 

ت�صكل  ال��زي��ارة  اأن  م��وؤك��داً  �صربيا.. 
العالقات  تطوير  مل�صار  قوياً  دفعاً 
جميع  يف  امل����ت����م����ي����زة  ال����ث����ن����ائ����ي����ة 

املجالت. 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وا�صتعر�س 
ورئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
�صربيا خالل اللقاء.. خمتلف اأوجه 
القت�صادية  امل��ج��الت  يف  ال��ت��ع��اون 

والإن�صانية و�صمو ال�صيخ حمدان بن 
ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ال�صيخ حممد بن حمد بن طحنون 
اآل نهيان م�صت�صار ال�صوؤون اخلا�صة 
يف ديوان الرئا�صة ومعايل علي بن 
حماد ال�صام�صي نائب الأمني العام 
الوطني  ل��الأم��ن  الأع��ل��ى  للمجل�س 
املزروعي  م��ب��ارك  وم��ع��ايل حم��م��د 

الإقليمي  امل�صتويني  على  والتنمية 
والعاملي. 

اللقاء  اأك���د اجل��ان��ب��ان يف خ��ت��ام  كما 
ا�صتمرار  ع��ل��ى  امل�����ص��رتك  احل��ر���س 
املثمر  ���اء  ال���ب���نَّ وال��ع��م��ل  ال��ت��وا���ص��ل 
على جميع امل�صتويات لتطوير اآفاق 
ال�صربية   – الإم��ارات��ي��ة  العالقات 
اإىل  البلدين  �صعي  ظ��ل  يف  خا�صة 

•• اأبوظبي-وام: 

تراأ�س �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
اجتماع  اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
جمل�س ال��وزراء الذي عقد يف ق�صر 
�صمو  بح�صور  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��وط��ن 
را�صد  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�صيخ 
اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي، نائب 
املالية،  ال��وزراء وزي��ر  رئي�س جمل�س 
والفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الداخلية. 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وق��ال 
ال��ي��وم )اأم�س(  ت��راأ���ص��ت  ب��ن را����ص���د: 
بق�صر  ال���������وزراء  جم��ل�����س  اج���ت���م���اع 
ال���وط���ن ب���اأب���وظ���ب���ي، اع��ت��م��دن��ا فيه 
-2023 لالحتاد  العامة  امليزانية 

م�صروفات  ب����اإج����م����ايل   2026
واإجمايل  دره����م  م��ل��ي��ار   252.3
دره����م،  م��ل��ي��ار   255.7 اإي���������رادات 
ومتزنة  م�صتدامة  الحت��اد  ميزانية 
حلكومة  رئ���ي�������ص���ي  حم������رك  وه������ي 
التنموية  ول��ط��م��وح��ات��ه��ا  الحت������اد 
�صموه:  ق���ال  ك��م��ا  الحت�����اد.   ل�صعب 
وا�صتعر�صنا 50 عاماً من العالقات 
املتميزة  امل�������ص���ري���ة  الإم������ارات������ي������ة 
اأخي  اليوم  يرعاها  والتي  وامل�صتقرة 
امل�صري  وال��رئ��ي�����س  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
بتنظيم  ووج��ه��ن��ا   .. اهلل  حفظهما 
احتفاليات خا�صة احتفاًء وتر�صيخاً 
العربية  الأخ���وي���ة  ال��ع��الق��ات  ل��ه��ذه 
ال�صتثنائية املمتدة عرب 50 عاماً.. 

حفظ اهلل الإمارات وم�صر. 

وجمل�س الإمارات لل�صياحة. 
احل�صاب  امل��ج��ل�����س  ا���ص��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
العامة  الإم����ارات  ملوؤ�ص�صة  اخلتامي 
املالية  لل�صنة  )اإم������ارات(  ل��ل��ب��رتول 
�صنوي  الن�صف  والتقرير   ،2021
امل���وح���دة لالحتاد  امل��ال��ي��ة  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
-06-30 يف  امل���ن���ت���ه���ي���ة  ل���ل���ف���رتة 

 .2022
ووافق جمل�س الوزراء على ان�صمام 
ال���دول���ة ل��ع�����ص��وي��ة م��ن��ت��دى ال����دول 
ل��ل��غ��از، وال��ت��ح��ال��ف العاملي  امل�����ص��درة 
التلوث  لإن�����ه�����اء  ال����ط����م����وح  ع������ايل 
 ،2040 ب���ح���ل���ول  ال���ب���ال����ص���ت���ي���ك���ي 
لتفاقية  املكمل  ال��ربوت��وك��ول  واإىل 
قمع ال���ص��ت��ي��الء غ��ر امل�����ص��روع على 
ب��ك��ني عام  ال�������ص���ادر يف  ال���ط���ائ���رات 

 .2010

 5 على  وامل��واف��ق��ة  امل�سادقة   -
اتفاقيات دولية

ويف العالقات الدولية، �صادق ووافق 
التفاقيات،  م��ن  ع��دد  على  املجل�س 
الدولة  حكومة  ب��ني  اتفاقية  منها 
يف  الت�صيكية  اجلمهورية  وح��ك��وم��ة 
ال��ت��ع��اون الق��ت�����ص��ادي والفني،  ���ص��اأن 
جمهورية  ح��ك��وم��ة  م���ع  وات��ف��اق��ي��ة 
املتبادلة  واحلماية  لت�صجيع  بلغاريا 
دولة  مع  واتفاقيتان  لال�صتثمارات، 
اإ�صواتيني  مملكة  وحكومة  الكويت 
ومنع  ال�����ص��ري��ب��ي  الزدواج  لتجنب 
التهرب املايل فيما يتعلق بال�صرائب 
حكومة  بني  واتفاقية  ال��دخ��ل،  على 
الكونغو  جمهورية  وحكومة  الدولة 
�����ص����اأن اخل�����دم�����ات اجل����وي����ة بني  يف 

اإقليميهما وفيما ورائهما. 

•• بلغراد-وام:

بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الك�صندر  وف��خ��ام��ة  اهلل(  )ح��ف��ظ��ه 
جمهورية  رئ���ي�������س  ف��وت�����ص��ي��ت�����س 
�صربيا ال�صديقة.. خمتلف جوانب 
العالقات الثنائية والعمل امل�صرتك 
الواعدة  وال��ف��ر���س  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
اآفاق  اإىل  بها  والن��ت��ق��ال  لتنميتها 
م�صاحلهما  ي����خ����دم  مب����ا  اأرح��������ب 
ال�صراكة  اإط��ار  وذل��ك يف  املتبادلة.. 
الإ�صرتاتيجية ال�صاملة التي جتمع 
اإ�صافة  دول���ة الإم����ارات و���ص��رب��ي��ا.. 
الق�صايا وامل�صتجدات  اإىل عدد من 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ال���ت���ي تهم 

البلدين. 
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الك�صندر  وفخامة  نهيان  اآل  زاي���د 
فوت�صيت�س ام�س يف العا�صمة بلغراد 
يف اإطار زيارة عمل يقوم بها �صموه 

اإىل �صربيا. 
ورحب الرئي�س الك�صندر فوت�صيت�س 
امل��راف��ق اإىل  ب��زي��ارة �صموه وال��وف��د 

ونيناد ميلورادوفيت�س م�صاعد وزير 
مدير  كوييت�س  واإيفيت�صا  ال��دف��اع 
وتاتيانا  اجلمهورية  رئي�س  مكتب 
الرئي�س  م�������ص���ت�������ص���ارة  ي���وف���ي���ت�������س 
ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ة اخل���ارج���ي���ة و����ص���وزان���ا 
الرئي�س  م�صت�صارة  فا�صيليفيت�س 
ت�صيت�صميل  ودان���ي���ل���و  ل����الإع����الم 

م�صت�صار الرئي�س لالقت�صاد. 
وكان �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
اإىل  اأم�����س  ق��د و�صل يف وق��ت �صابق 
مطار بلغراد حيث كان يف ا�صتقبال 

�صموه فخامة الرئي�س ال�صربي. 
ا�صتقبال  م��را���ص��م  ل�����ص��م��وه  وج����رت 
�صربيا  ق�صر  و�صوله  لدى  ر�صمية 
ال�صالم  ع����زف  ح��ي��ث  ال���رئ���ا����ص���ي.. 
ال��وط��ن��ي ل��ك��ل م��ن دول���ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة وجمهورية �صربيا، 
بعدها تفقد �صموه يرافقه الرئي�س 
ال�������ص���رب���ي ح���ر����س ال�������ص���رف ال����ذي 

ا�صطف حتية ل�صموه. 
رئي�س  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  و����ص���اف���ح 
كبار  م�����ن  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ه  ال������دول������ة 
�صافح  فيما  �صربيا  يف  امل�صوؤولني 
املرافق  ال��وف��د  ال�����ص��رب��ي  ال��رئ��ي�����س 

ل�صموه. 

حممد بن را�سد: 
مر�كز  و7  مدينة   11 يربط  �الإمار�ت  دولة  يف  �لتحتية  للبنية  م�سروع  �أكرب   .. �حلديدية  لل�سكك  �الإمار�ت  م�سروع  •  ��ستعر�سنا 

لوج�ستية و4 مو�نئ عاملية يف �لدولة.. م�سروع بتوجيهات حممد بن ز�يد حفظه �هلل ومتابعة و�إ�سر�ف ذياب بن حممد .. م�سروع �سيغري 
خريطة �لبنية �لتحتية يف �لدولة باإذن �هلل 

�ملدين  �لطري�ن  منظمة  جمل�س  يف  ع�سوً�  �لدولة  �نتخاب  باإعادة  و�لتهنئة  للغاز،  �مل�سدرة  �لدول  ملنتدى  �الإمار�ت  دولة  �ن�سمام  �عتمدنا  • كما 
�لدويل )�الإيكاو( .. موقع دولة �الإمار�ت يف �ملنظمات �لدولية �لقيادية يرت�سخ بف�سل جهود فرق عملنا �لتي ال ترى لوطنها موقعًا �إال يف �ل�سد�رة 
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اأخبـار الإمـارات

ال�صالمة  مب��ت��ط��ل��ب��ات  الل�����ت�����زام 
ب�صكل  وتاأمينها  املوؤقتة  ل��الأ���ص��وار 
اآمنة  ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة  وت����وف����ر  ت������ام، 

يف املواقع ب�صرورة واأهمية �صالمة 
الأ�صوار املوؤقتة.

وع��م��ل��ت احل��م��ل��ة ع��ل��ى رف���ع ن�صبة 

ال��ب��ن��اء والإن�����ص��اء، لتقليل  ب��ق��ط��اع 
ن�صب احلوادث قبل فرتة التقلبات 
التفتي�س  خاللها  مت  كما  اجلوية، 

ز�يد لالإ�سكان يعتمد 538 قر�ر� �سكنيا جديد� بقيمة 430 مليون درهم
•• دبي-وام:

يف  ممثلة   - التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة  اإع��ت��م��دت 
�صكنيا  ق����رارا   538  - ل��الإ���ص��ك��ان  زاي���د  ال�صيخ  ب��رن��ام��ج 
جديدا بقيمة 430 مليون درهم ل�صهر اأكتوبر احلايل 
القرو�س  م��ن  امل�صتفيدين  م��ن  الرابعة  الدفعة  ت�صمل 
�صمن ال�صيا�صة الإ�صكانية اجلديدة لي�صل جمموع ما مت 
اإ�صداره والإعالن عنه منذ بداية العام اجلاري 2214 
 1.76 اإىل  ت�صل  اإجمالية  بقيمة  �صكنية  م�صاعدة  قرار 
املن�صوري  حممد  املهند�س  ���ص��ع��ادة  وق���ال  دره���م.  مليار 
اإن الربنامج ي�صر  ال�صيخ زايد لالإ�صكان  مدير برنامج 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  تنفيذ  ن��ح��و  ال�صحيح  ال��ط��ري��ق  يف 

م�صتفيد   3000 م�صتهدف  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  ال��ر���ص��ي��دة 
قرار   500 مبعدل  اجل��اري  العام  خ��الل  القرو�س  من 
�صكني �صهرياً واإن العم�����ل جار ل���و�صع ت�صورات متكاملة 
التي  الإ�صكانية  ال��دول��ة  م�صتهدفات  حتقيق  يف  ت�صاهم 
مت��ث��ل حم�����وراً رئ��ي�����ص��اً ل��ل��خ��م�����ص��ني ع���ام���اً امل��ق��ب��ل��ة ورفع 
م�صتوى ال�صعادة وجودة احلياة ودعم ال�صتقرار الأ�صري 
والرفاهية. واأ�صاف اأن ملف الإ�صكان ميثل اأولوية �صمن 
التوجهات الإ�صرتاتيجية للدولة للخم�صني عاماً املقبلة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ونهج 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  اهلل" واأخ���ي���ه  "حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" اإذ يحظى 

توجيهات  اأن  مو�صحا  �صموهما  من  �صخ�صية  مبتابعة 
والتي  الطموحة  واملبادرات  والقرارات  الر�صيدة  القيادة 
الدائم  اهتمامها وحر�صها  الإ�صكان جت�صد  تعنى مبلف 
�ُصبل  وتوفر  املواطنني  واحتياجات  تطلعات  تلبية  على 
العي�س الكرمي لهم و�صمان رفاه اأبناء الوطن واأ�صرهم .

اأن قيادة دولة الإم��ارات الر�صيدة تويل  املن�صوري  واأك��د 
الكثر  ل��ه  اأف���ردت  حيث  كبرا  اهتماما  الإ���ص��ك��ان  قطاع 
ال��ن��ق��ا���ص��ات وامل���ب���اح���ث���ات ���ص��م��ن م�����ص��روع ت�صميم  م���ن 
اخلم�صني عاما املقبلة للدولة لفتا اإىل اأن وزارة الطاقة 
لالإ�صكان  زايد  ال�صيخ  بربنامج  ممثلة  التحتية  والبنية 
املزروعي  حممد  بن  �صهيل  ال��وزي��ر  معايل  وبتوجيهات 
التي  الطموحة  ال��ق��رارات  لإت��خ��اذ  حثيث  ب�صكل  تعمل 

الطلب  تلبيتها  حيث  م��ن  القيادة  توجهات  م��ع  ت��ت��واءم 
احليوي  القطاع  بهذا  والنهو�س  الإ�صكان  على  املتزايد 
الذي يعترب داعما رئي�صاً لالقت�صادات الوطنية ويحدد 

مالمح ال�صتقرار الأ�صري وال�صعادة وجودة احلياة.
على  لالإ�صكان  زاي���د  ال�صيخ  برنامج  ح��ر���س  اإىل  ول��ف��ت 
ال��ع��م��ل وف���ق م��ن��ظ��ور ت�����ص��ارك��ي وال���ت���ع���اون م���ع خمتلف 
جانب  اإىل  الإ���ص��ك��ان  بقطاع  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات 
ال�صركاء من امل�صارف الوطنية والقطاع اخلا�س بهدف 
لالإ�صتجابة  العالقة  ذات  كافة  اجل��ه��ات  جهود  توحيد 
لإحتياجات املواطنني من امل�صاكن احلكومية ذات اجلودة 
من خالل ت�صميم مبادرات وخطط عمل تواكب م�صرة 

الإجنازات.

د�ئرة �لق�ساء يف �أبوظبي تطلق من�سة رقمية بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة ميد�نية على �ملو�قع �الإن�سائية للتفتي�س على �الأ�سو�ر �ملوؤقتة
للتفاو�س وت�سوية �ملنازعات

برعاية عبد�هلل بن ز�يد .. منتدى �أبوظبي لل�سلم 
يعقد ملتقاه �ل�سنوي �لـتا�سع 8 نوفمري

�ملو�رد �لب�سرية يف عجمان تعزز دور �أ�سحاب �لهمم يف مو�قعهم �لوظيفية

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت دائرة الق�صاء يف اأبوظبي، من�صة رقمية للتفاو�س 
بهدف  والعقارية،  والتجارية  املدنية  النزاعات  وت�صوية 
اإىل حلول  للو�صول  افرتا�صية لالأطراف  اإن�صاء م�صاحة 
ودية للمنازعات من دون اللجوء اإىل الإجراءات الق�صائية، 
مع اإتاحة الت�صجيل يف املن�صة الفرتا�صية بخطوات �صهلة 
وتبادل  الفورية  ال��درد���ص��ة  توفر  جانب  اإىل  ومب�صطة، 
الت�صال  ع��رب  اجلل�صات  وح�صور  اإلكرتونياً  امل�صتندات 
املرئي، �صعياً اإىل اإنهاء اخلالف عن طريق التفاق الذي 
يكون له قوة ال�صند التنفيذي، وحجية الأحكام الق�صائية. 
ج���اء ذل���ك خ���الل م�����ص��ارك��ة دائ����رة ال��ق�����ص��اء، يف معر�س 
اأحدث مبادراتها  اإذ ت�صتعر�س   ،2022 جيتك�س للتقنية 
الذكي  التطبيق  بينها  وم��ن  املبتكرة،  الرقمية  وحلولها 
باملزادات  امل�صاركة  يف  للراغبني  يتيح  وال���ذي  ل��ل��م��زادات، 
م��ن داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، الط���الع على املعرو�صات 
اخلا�صة باملحجوزات يف الق�صايا، �صواء عقارات، مركبات، 
ل��وح��ات اأرق����ام ال�����ص��ي��ارات امل��م��ي��زة، وامل��ن��ق��ولت مبختلف 

ُبعد،  ع��ن  املبا�صرة  امل��زاي��دة  اإمكانية  م��ع  وذل��ك  اأن��واع��ه��ا، 
ال�صوابط  الإج���راءات عرب خطوات مي�صرة وف��ق  واإمت��ام 
�صعيد  يو�صف  امل�صت�صار  �صعادة  واأك���د  امل��ق��ررة.  القانونية 
العربي، وكيل دائرة الق�صاء يف اأبوظبي، اأن الرتكيز على 
والعدلية  الق�صائية  املعامالت  لإجن��از  الرقمية  احللول 
ال�صيخ من�صور بن  ُبعد، ياأتي متا�صياً مع روؤي��ة �صمو  عن 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء، وزير ديوان 
اإىل  الهادفة  اأبوظبي،  يف  الق�صاء  دائ��رة  رئي�س  الرئا�صة، 
تر�صيخ منظومة ق�صائية رائدة ومتطورة، ت�صمن �صيانة 

احلقوق وحتقيق العدالة الناجزة.
واأو�صح اأن املن�صة الرقمية للتفاو�س تدعم جهود ت�صجيع 
حلول  ع��رب  للخالفات  ال��ودي��ة  الت�صوية  على  املتنازعني 
اإىل توفر  الرامية  ذكية ومبتكرة، وذلك �صمن اجلهود 
اخلدمات  م��ن  بال�صتفادة  للمتعاملني  متميزة  جت��رب��ة 
ت�صهيل  ودورها يف  ال�صطناعي،  بالذكاء  واملعززة  الذكية 
يتواءم  امل�صتجدات مبا  العدالة مع مواكبة  اإىل  الو�صول 
مع م�صتهدفات حكومة اأبوظبي لتطبيق اأف�صل املمار�صات 

العاملية.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اأبوظبي  "منتدى  يعقد  ال���دويل،  وال��ت��ع��اون  اخلارجية 
لل�صلم" ملتقاه ال�صنوي التا�صع؛ برئا�صة معايل ال�صيخ 
لالإفتاء  الإم������ارات  "جمل�س  رئ��ي�����س  ب��ي��ه،  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ال�صرعي"، رئي�س منتدى اأبوظبي لل�صلم، يف اأبوظبي يف 
2022، حتت عنوان:  10 نوفمرب  اإىل   8 الفرتة من 
"عوملة احلرب وعاملية ال�صالم: املقت�صيات وال�صراكات". 
اإطار  يف  اخل��الق  الإن�صاين  م�صروعه  املنتدى  ويوا�صل 
ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال�����ص��ل��م ال��ع��امل��ي، وت��ر���ص��ي��خ م��ب��ادئ الأخ����وة 
وال��ت�����ص��ام��ن الإن�������ص���اين، وت��و���ص��ي��ع ال�������ص���راك���ات وعقد 
التحالفات مع حمبي اخلر و�صّناع ال�صالم يف العامل، 
الرا�صخة؛ وفق روؤية  الإم��ارات  جت�صيدا ل�صتراتيجية 
اآل نهيان رئي�س  ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  �صاحب 
" �صتظّل  ���ص��م��وه:  ي��ق��ول  "حفظه اهلل" ، حيث  ال��دول��ة 
يف  وال�صتقرار  لل�صالم  داعمة  الإم���ارات،  دول��ة  �صيا�صة 
وداعية  وال�صديق،  لل�صقيق  وع��ون��اً  وال��ع��امل،  منطقتنا 

اإىل احلكمة والتعاون من اأجل خر الب�صرية وتقّدمها، 
ال�صراكة  ج�صور  تعزيز  يف  الرا�صخ  نهجنا  يف  و�صن�صتمر 
على  القائمة  وامل��ت��وازن��ة  الفاعلة  وال��ع��الق��ات  واحل���وار 
العامل؛  دول  مع  املتبادل  والح��رتام  وامل�صداقية  الثقة 

لتحقيق ال�صتقرار والزدهار للجميع."
وي�صارك يف اأعمال امللتقى التا�صع للمنتدى نخبة وا�صعة 
اأنحاء  م��ن جميع  الدينيني  وال��ق��ادة  ال��ق��رار  �صناع  م��ن 
هيئات  و  اأمم��ي��ة  منظمات  ومم��ث��ل��ي  وزراَء  م��ن  ال��ع��امل 
وم�صوؤويل  اأك��ادمي��ي��ة  و�صخ�صياٍت  ومفكريَن  حكومية 
حقل  يف  العاملة  واملنظمات  امل��دين  املجتمع  موؤ�ص�صات 
ال�صلم والت�صامح. ويعمل املنتدى منذ انطالقته الأوىل 
عام 2014 على ن�صر قيم ال�صلم والت�صامح من خالل 
تاأ�صيل وتو�صيل مفاهيم ال�صلم يف املجتمعات الن�صانية 
املنطلق  هذا  ومن  والكراهية  التطرف  دع��اوى  وتفنيد 
ال�صنوي من�صة وف�صاء معرفيا تلتقي فيه  كان ملتقاه 
القيادات الدينية وغر الدينية لتبادل الآراء واخلربات 
و�صرب �صبل التعاون وال�صراكات يف الق�صايا ذات ال�صلة 

بتعزيز ال�صلم حول العامل.

•• عجمان-وام:

نظمت دائرة املوارد الب�صرية جل�صة ع�صف ذهني للموظفني 
تعزيز  بهدف  عجمان  حكومة  يف  الهمم  اأ�صحاب  فئة  م��ن 
يف  ي�صغلونها  التي  الوظيفية  امل��واق��ع  يف  الإي��ج��اب��ي  دوره���م 
اإدارة  م��دي��ر  ال�صام�صي  م���وزة  واأك����دت  احلكومية.  اجل��ه��ات 
يف  اجلل�صة  اأه��م��ي��ة  ال���دائ���رة  يف  الب�صرية  امل����وارد  �صيا�صات 
التعرف على التحديات وال�صعوبات التي يواجهها املوظفون 
املقرتحات  اإىل  وال�صتماع  العمل،  يف  الهمم  اأ���ص��ح��اب  م��ن 
والأفكار لتوفر بيئة العمل املنا�صبة واملحفزة لهم، م�صرة 
اإىل اأن تنظيم اجلل�صة ياأتي انطالقا من حر�س الدائرة على 
اجلهات  الهمم من موظفي  اأ�صحاب  مع  املبا�صرة  اللقاءات 

احلكومية يف الإم��ارة للتعرف اإىل احتياجاتهم وتطلعاتهم 
من  يتمكنوا  حتى  لهم  املنا�صبة  الت�صريعات  توفر  بهدف 
ومتكينهم  �صليمة،  عمل  بيئة  يف  الوظيفية  واجباتهم  اأداء 
باإنتاجية  الوظيفية  بواجباتهم  والقيام  اأعمالهم  اأداء  من 
املجتمع.  من  الفئة  هذه  و�صعادة  ر�صا  ي�صمن  ومبا  عالية، 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ����ص���روق حم��م��د ت��ن��ف��ي��ذي رئي�صي 
�صيا�صات ونظم - خالل اجلل�صة التي ح�صرها املوظفون من 
الب�صرية يف اجلهات  امل��وارد  اأ�صحاب الهمم وممثلو وحدات 
اأربعة حماور رئي�صية متثلت  اإم��ارة عجمان -  احلكومية يف 
يف بيئة العمل، والعالقات الوظيفية، والتمكني والتطوير، 
و التاأمني ال�صحي ، اإىل جانب قيا�س معدل �صعادة املوظفني 

من اأ�صحاب الهمم يف حكومة عجمان.

•• اأبوظبي -الفجر 

من  اأبوظبي،  مدينة  بلدية  نفذت 
خالل قطاع تخطيط املدن- اإدارة 
وال�صالمة، حملة  وال�صحة  البيئة 
الأ�صوار  ع��ل��ى  تفتي�صية  م��ي��دان��ي��ة 
املوؤقتة يف جميع املواقع الإن�صائية 
اأيام  خم�صة  ملدة  اأبوظبي،  مبدينة 
اإدارات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م��ت��وا���ص��ل��ة، 
الفرعية  امل����راك����ز  يف  ال��ت��ف��ت��ي�����س 
يف  العاملني  ا�صتهدفت  للبلدية، 
قطاع البناء والإن�صاء من املقاولني 

وال�صت�صاريني. 
احلفاظ  اإىل  احل���م���ل���ة  وه����دف����ت 
املواقع  يف  العاملني  �صالمة  على 
الإن�صائية واأفراد املجتمع يف املباين 
امل����ج����اورة م���ن خم���اط���ر الأ�����ص����وار 
املهملة، وكذلك تعزيز الوعي لدى 
املقاولني وال�صت�صاريني والعاملني 

الإن�صائية  امل�����واق�����ع  ك���اف���ة  ع���ل���ى 
ل����ل����وق����وف ع���ل���ى م������دى الل����ت����زام 
الأ�صوار  يف  ال�����ص��الم��ة  مبتطلبات 

املوؤقتة.
اأثناء  البلدية  مفت�صو  حر�س  كما 
احل��م��ل��ة ع��ل��ى ال���ت���اأك���د م���ن وجود 
يف  امل��وؤق��ت  ال�صور  لرتكيب  رخ�صة 
امل��وق��ع ���ص��ادرة م��ن ب��ل��دي��ة مدينة 
ال�صيانة  اإج�����راء  وم���ن  اأب���وظ���ب���ي، 
املوؤقتة للحفاظ  الدورية لالأ�صوار 
التاأكد  وك��ذل��ك  �صالحيتها،  على 
ال�صور  ع��ل��ى  ال��ت�����ص��وي��ن  ع����دم  م���ن 
وجود  دون  اخل��ارج��ي��ة  امل��ن��اط��ق  اأو 
املباين  ����ص���الم���ة  وم�����ن  ت�������ص���ري���ح، 
ال�صور  ت���ه���ال���ك  وع������دم  امل�����ج�����اورة 
من  التاأكد  اإىل  بالإ�صافة  املوؤقت، 
يف  وتفعيلها  ط����وارئ  خ��ط��ة  ع��م��ل 
ح����ال احل���اج���ة ل��ت��ع��دي��ل الأ����ص���وار 

املوؤقتة.

يف حلقة نقا�سية بوا�سنطن 

معهد »دول �خلليج �لعربية« يثمن جهود »تريندز« �لبحثية �لعاملية
•• اأبوظبي -الفجر:

عقد باحثو مركز تريندز للبحوث وال�صت�صارات 
يف  العربية  اخلليج  دول  معهد  يف  نقا�صية  حلقة 
الرئي�س  ب��ح�����ص��ور   ،)AGSIW( وا���ص��ن��ط��ن 
اهلل  عبد  حممد  "تريندز" الدكتور  ل�  التنفيذي 
العلي وعدد من روؤ�صاء القطاعات وباحثي املركز 
واملعهد، ومت خاللها ا�صتعرا�س عدد من الق�صايا 
هام�س  على  وذلك  الراهنة،  والتحديات  الدولية 
املوؤمتر ال�صنوي الثاين الذي نظمه مركز تريندز 
العا�صمة  يف  الأط��ل�����ص��ي  امل��ج��ل�����س  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

الأمريكية.
وتركز احلوار حول مو�صوع موؤمتر تريندز ب�صاأن 
ق�صية املناخ وحتدياتها، كما مت ا�صتعرا�س اأوجه 
ن�صر  يف  ي�صاعد  مب��ا  امل�����ص��رتك  البحثي  ال��ت��ع��اون 

املعرفة ويخدم �صّناع القرار.
وق����ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��داهلل ال��ع��ل��ي اإن هذه 
احللقة النقا�صية جاءت يف اإطار تبادل الآراء بني 

لتعزيز   )AGSIW( وخ��رباء  تريندز  باحثي 
ال�صحيحة  امل��ع��رف��ة  ن�صر  يف  ي�صهم  مب��ا  ال��ت��ع��اون 

القائمة على البحث العلمي.
العاملية يحر�س على  "تريندز" بروؤيته  اإن  وقال 

تعزيز ال�صراكات مع جميع اجلهات البحثية ذات 
هذه  لتوظيف  البحوث  ومراكز  العاملية  ال�صمعة 
ال��ع��ل��م��ي الر�صني  ال��ب��ح��ث  ال�����ص��راك��ات يف خ��دم��ة 
القرار  ���ص��ان��ع��ي  دع����م  ي�����ص��ه��م يف  ال�����ذي  اجل������اد، 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى تطوير  امل��وؤ���ص�����ص��ات  وم�����ص��اع��دة 
ال�صيا�صات العامة.

من جهتهم اأكد عدد من خرباء معهد دول اخلليج 
املعهد  اأن   )AGSIW( وا�صنطن  يف  العربية 

لت�صليط  ج��ه��وده  ي��ك��ر���س  بحثية  ج��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره 
ال�صوء على اأهمية العالقة بني الوليات املتحدة 
ومنطقة اخلليج من خالل التبادل احلر واملفتوح 
التي تهم  الق�صايا  املتعددة حول  النظر  لوجهات 

اخلليج.
وث��م��ن اخل����رباء م��ا ي��ق��وم ب��ه م��رك��ز ت��ري��ن��دز من 
ومرجعاً  من�صة  منه  جعلت  عاملية  بحثية  جهود 
يف العديد من املو�صوعات، واأبدوا رغبة يف مزيد 
ن�صر  يف  ي�صاعد  مب��ا  اجلانبني،  ب��ني  التعاون  م��ن 
البحوث والقيم التي توؤكد على املحبة والتعاي�س 
يوليها  التي  املناخ  ق�صية  اإن  وق��ال��وا  والت�صامح، 
ال�صنوي  موؤمتره  خالل  من  اهتماماً  "تريندز" 
ال���دول،  ك��اف��ة  ع��ل��ى  تنعك�س  اآث���اره���ا  م��ه��م��ة؛ لأن 
اأجيال  اأجل  من  واإعالمياً  بحثياً  جهداً  وتتطلب 
التغر  م��ن  حت��د  نظيفة  بيئة  واإي��ج��اد  امل�صتقبل 

املناخي الذي ن�صهد اآثاره ب�صكل متزايد.
اأن معهد دول اخلليج العربية يف وا�صنطن  يذكر 
لت�صليط  جهودها  تكر�س  م�صتقلة،  موؤ�ص�صة  ه��و 
ال�صوء على اأهمية العالقة بني الوليات املتحدة 
ومنطقة اخلليج من خالل التبادل احلر واملفتوح 
التي تهم  الق�صايا  املتعددة حول  النظر  لوجهات 

اخلليج.

رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
فيجي بذكرى �ليوم �لوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
 ، فيجي  جمهورية  رئي�س  كاتونيفر  ويليام  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

مبنا�صبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة اإىل 

فخامة الرئي�س ويليام كاتونيفر.
وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة 

اإىل معايل خو�صايا فوريكي باينيماراما رئي�س وزراء جمهورية فيجي.

عبد�هلل بن ز�يد يرت�أ�س �جتماع جمل�س �لتعليم و�ملو�رد �لب�سرية
تعزيز  يف  امل�صاهمة  م��ن  �صيمكنهم 
دورهم  حتقيق  بعد  الدولة  اقت�صاد 
ك�������اأف�������راد ف����اع����ل����ني وم���ن���ت���ج���ني يف 

جمتمعهم.
واأكدت معاليها على حر�س الدائرة 
اأن تكون البعثات يف برنامج "خطوة" 
فر�س  ت��ع��زز  ال��ت��ي  التخ�ص�صات  يف 
تخّرجهم،  ب��ع��د  املبتعثني  ت��وظ��ي��ف 
احتياجات  خ���دم���ة  م���ن  ومت��ّك��ن��ه��م 
ال����وط����ن����ي، ح���ي���ث يتم  الق���ت�������ص���اد 
بالتن�صيق  التخ�ص�صات  هذه  اختيار 
م���ع ج��م��ي��ع ال�����ص��رك��اء م���ن اجلهات 
الوطنية  وال�������ص���رك���ات  احل��ك��وم��ي��ة 

و�صركات القطاع اخلا�س.
اأثبت  قد  النموذج  هذا  اأن  واأ�صافت 
معدلت  جت��اوز  مع  خا�صًة  جناحه، 
البعثات  ب��رام��ج  خ��ري��ج��ي  ت��وظ��ي��ف 

التي نوفرها ن�صبة 90 يف املائة.
حممد  م��ع��ايل   .. الج��ت��م��اع  ح�صر 
ب���ن ه�����ادي احل�����ص��ي��ن��ي وزي�����ر دول���ة 
الدكتور  وم��ع��ايل  امل��ال��ي��ة  ل��ل�����ص��وؤون 
اأحمد بن عبداهلل بالهول الفال�صي 
وزير الرتبية والتعليم ومعايل نورة 
الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت 
يو�صف  بنت  �صارة  ومعايل  وال�صباب 
الأم��ري وزي��رة دولة للتعليم العام 
ومعايل  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن عبد 
امل��ن��ان ال��ع��ور وزي���ر امل���وارد الب�صرية 
والتوطني ومعايل عهود بنت خلفان 
للتطوير  دول������ة  وزي�������رة  ال����روم����ي 
�صما  وم��ع��ايل  وامل�صتقبل  احلكومي 
ب��ن��ت ���ص��ه��ي��ل ب���ن ف���ار����س امل���زروع���ي 
اأمني  ال�صباب  ل�����ص��وؤون  دول��ة  وزي���رة 
عو�س  ���ص��ارة  وم��ع��ايل  املجل�س  ع���ام 
للتعليم  دول��ة  وزي���رة  م�صلم  عي�صى 
ن�صيبة  اأن�����ور  زك����ي  امل��ب��ك��ر وم���ع���ايل 
ال�صمو  ل�صاحب  ال��ث��ق��ايف  امل�صت�صار 
الأعلى  وال��رئ��ي�����س  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
الدكتور  و�صعادة  الإم���ارات  جلامعة 
ع���ب���داهلل حم��م��د ال���ك���رم م��دي��ر عام 
هيئة املعرفة والتنمية الب�صرية دبي 
و���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ورة حم��دث��ة يحيى 
ال�صارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ه��ا���ص��م��ي 

للتعليم اخلا�س.

اجلامعات  وجهود  املتحدة  العربية 
التعليمية  ال���ت���ج���رب���ة  ت���ع���زي���ز  يف 
وبرامج  اأنظمة  خ��الل  م��ن  للطلبة 
فكرهم  وت��ع��زز  تناف�صيتهم  ت��دع��م 
وثقافتهم ومتكنهم من امل�صاهمة يف 

�صوق العمل.
واأك�������دت م���ع���ايل ن�����ورة ب��ن��ت حممد 
وال�صباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
زايد  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�صة 
اأن القيادة يف دولة الإمارات حر�صت 
م��ن��ذ ق��ي��ام الحت����اد ع��ل��ى ب��ن��اء دولة 
الإن�صان  ب��ن��اء  على  ترتكز  ع�صرية 
امل��ث��ق��ف وامل��ت��ع��ل��م، وت��اأ���ص��ي�����س نظام 
تناف�صية  ي��دع��م  م��ت��ك��ام��ل  تعليمي 
الدولة يف خمتلف املوؤ�صرات الدولية، 
ع���ل���ي���ه���ا جميع  م�����ا حت����ر�����س  وه������و 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف خمتلف  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
مبا  التعليمية،  وامل�صاقات  ال��ربام��ج 

فيها جامعة زايد.
واأ���ص��اف��ت اأن��ه يف اإط���ار ه��ذه الروؤية 
والتحديات  امل����ت����غ����رات  ظ����ل  ويف 
وامل�صتجدات  ال��ع��امل  يف  حولنا  م��ن 
اأن  م���ن  ب���د  ال���ع���م���ل، ل  اأ�����ص����واق  يف 
ت��ك��ون ال�����ص��ف��وف ال��درا���ص��ي��ة امل����راآة 
احلا�صنة  العمل  لبيئات  العاك�صة 
الأمر  امل�صتقبل،  يف  وبناتنا  لأبنائنا 
تعليمية  بيئة  ت��وف��ر  يحتم  ال���ذي 
مبتكرة  درا�صية  وم�صاقات  متكاملة 
ال��ط��ل��ب��ة بكافة  ت���زود  يف اجل��ام��ع��ات 
املطلوبة لدخول  وامل��ع��ارف  امل��ه��ارات 
ه��ذه الأ���ص��واق، وت��زوده��م باخلربات 
وامل�صاهمة  فيها  للمناف�صة  الالزمة 
القطاعات  كافة  تنمية  يف  بفعالية 

املحورية يف الدولة.
واأ�صارت معاليها اإىل اأن جامعة زايد 
واأنظمة  ���ص��ي��ا���ص��ات  بتطبيق  ب�����داأت 
داخلية عززت من جتربة الطلبة مبا 
التعليمية  ا�صتمرار رحلتهم  ي�صمن 
اأك��م��ل وج���ه، على  يف اجل��ام��ع��ة على 
تطبيق  خم���رج���ات  ق��ي��ا���س  ي��ت��م  اأن 
الأكادمييني  تلك الأنظمة من قبل 
واملخت�صني، والتاأثر الذي اأحدثته 
ع���ل���ى خم���ت���ل���ف حم�������اور واأط��������راف 
جتربة  لتعزيز  التعليمية،  العملية 
ف�صاًل  واملهنية،  الدرا�صية  الطلبة 

لب����ت����ع����اث ال���ط���ل���ب���ة الإم�����ارات�����ي�����ني 
املجتمعية  ال��ك��ل��ي��ات  يف  ل���ل���درا����ص���ة 
واجلامعات  وال��ك��ن��دي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
العاملية الذي اأطلقته دائرة التعليم 
بتوجيهات  اأب���وظ���ب���ي  يف  وامل���ع���رف���ة 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ال��د ب��ن حم��م��د بن 
املجل�س  ع�����ص��و  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي������د 
رئي�س  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
موؤكدا   ، التنفيذي  اأبوظبي  مكتب 
اإعداد  يف  ي�صهم  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اأن 
اأجيال امل�صتقبل وتزويدهم باملهارات 
يوؤهلهم  مب���ا  احل���دي���ث���ة  وامل����ع����ارف 
م�صارات  ل��ت��ع��زي��ز  الأم���ث���ل  ب��ال�����ص��ك��ل 
التنمية امل�صتدامة يف كافة القطاعات 
ودعم منو وتطور القت�صاد الوطني 

القائم على املعرفة.
ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت معايل  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
وزيرة  الأم����ري  يو�صف  بنت  ���ص��ارة 
والتكنولوجيا  ال��ع��ام  للتعليم  دول��ة 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة  امل���ت���ق���دم���ة 
املدر�صي  للتعليم  الإم��ارات  موؤ�ص�صة 
التدرج  تطوير  م�صروع  عمل  خطة 
الوظيفي للعاملني يف قطاع التعليم 

احلكومي.
اأن��ه بناء على التوجيه  اإىل  واأ���ص��ارت 
الكرمي من القيادة الر�صيدة، قامت 
املدر�صي  للتعليم  الإم��ارات  موؤ�ص�صة 
متكامل  م�������ص���روع  ع���ل���ى  ب���ال���ع���م���ل 
التدرج  منظومة  وتطوير  ملراجعة 
الوظيفي للعاملني يف قطاع التعليم 
احلكومي يتم تنفيذه بالتن�صيق مع 

جميع اجلهات املعنية يف الدولة.
واأ�صافت معاليها اأن املوؤ�ص�صة ت�صعى 
ومهارات  ب��ك��ف��اءات  ال���ت���درج  ل��رب��ط 
جلميع  وا�صحة  تراكمية  وخ���ربات 
الرئي�صية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���وظ���ائ���ف 
تف�صيل  ج���ان���ب  اإىل  وامل���������ص����ان����دة، 
وجمزية  حمفزة  وظيفية  م�صارات 
وت�صجيع  ال���ق���ط���اع  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني 
مهنة  اخ����ت����ي����ار  ع���ل���ى  اخل����ري����ج����ني 

التعليم.
كما ا�صتعر�س املجل�س �صمن جدول 
ال�صيا�صات  م�����ص��ت��ج��دات  اأع���م���ال���ه 
ال�صرتاتيجية جلامعة زايد وكليات 
الإم����ارات  وج��ام��ع��ة  العليا  التقنية 

عن ا�صتقطاب الطلبة الدوليني من 
حول العامل، ورفع ت�صنيف املوؤ�ص�صة 
الأكادميية وجعلها يف ال�صدارة عرب 

كافة الأ�صعدة.
الدكتور  م���ع���ايل  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ع��ب��دامل��ن��ان العور 
والتوطني  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد  وزي����ر 
العليا  التقنية  كليات  جممع  رئي�س 
اأن الكليات مل�صت تفاعاًل من املجتمع 
�صريحة  �صمل  اأجرته  ا�صتبيان  وفق 
والطالبات  ال���ط���الب  م���ن  ك���ب���رة 
اإىل  نتائجه  الأم��ور خل�صت  واأولياء 
بيئة  ت��وف��ر  ال��ك��ل��ي��ات يف  ج��ه��ود  اأن 
للطلبة  وحا�صنة  متطورة  تعليمية 
ت�����ص��ب يف الجت�����اه ال�����ص��ح��ي��ح نحو 

تعزيز منظومة التعليم يف الدولة.
واأ�صار معاليه اإىل اأن كليات التقنية 
اإيجابية  م��وؤ���ص��رات  ���ص��ه��دت  ال��ع��ل��ي��ا 
وفقاً ملخرجات ال�صيا�صات والأنظمة 
ال���داخ���ل���ي���ة ال���ت���ي ����ص���درت م���وؤخ���راً 
م�صتويات  ارت��ف��ع��ت  اإذ  ال��ك��ل��ي��ات،  يف 
بني  الفاعلة  وامل�����ص��ارك��ة  التناف�صية 
معطيات  م��ع  يتنا�صب  مب��ا  الطلبة 
اأن  ميكن  نتيجة  وه��ي  العمل،  �صوق 
تبني عليها الكليات الكثر لتطوير 
ال���ع���ايل ب�صفة  ال��ت��ع��ل��ي��م  خم���رج���ات 
الب�صرية  القوى  تطوير  نحو  عامة 

الوطنية.
�صارة  معايل  ا�صتعر�صت  جهتها  من 
دولة  وزي����رة  م�صلم  عي�صى  ع��و���س 
التعليم  دائرة  املبكر رئي�صة  للتعليم 
م�صتجدات  اأب���وظ���ب���ي  يف  وامل���ع���رف���ة 
اإطالقه  "خطوة" الذي مت  برنامج 
م���وؤخ���راً م��ن ق��ب��ل ال���دائ���رة، موؤكدة 
باأن الربنامج يعد ا�صتثماراً مهماً يف 
حر�س  ويعك�س  الأج��ي��ال،  م�صتقبل 
القيادة الر�صيدة على متكني الطلبة 

مبختلف قدراتهم.
واأ�صارت اإىل اأن الربنامج يدعم فئة 
الإماراتيني  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  ج���دي���دة 
الن�صمام  م��ن  يتمكنوا  مل  ال��ذي��ن 
�صابقا  اخل��ارج��ي��ة  البعثات  ل��ربام��ج 
وي�����ص��ك��ل ف���ر����ص���ة ج����دي����دة ل���ه���وؤلء 
الكليات  يف  ل����ل����درا�����ص����ة  ال���ط���ل���ب���ة 
واجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة، الأم����ر الذي 

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 
التعليم  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال�������دويل 
املجل�س  اجتماع  الب�صرية،  وامل���وارد 
الت�صال  ت��ق��ن��ي��ة  ع���رب  ع��ق��د  ال�����ذي 

املرئي عن بعد.
 - �صموه - خ��الل الجتماع  واأع���رب 
عن ثقته بجميع اجلهات واملوؤ�ص�صات 
معاً  بالعمل  ال��دول��ة  يف  التعليمية 
ب�صكل حثيث خالل الفرتة القادمة 
الر�صيدة  القيادة  تطلعات  لتحقيق 
قطاع  يف  ال���وط���ن���ي���ة  والأه�������������داف 
م�صلحة  يف  ي�����ص��ب  مب���ا  ال��ت��ع��ل��ي��م، 
تعزيز  يف  وي�����ص��ه��م  اأوًل  ال���ط���ال���ب 
ويلبي  التعليمية  امل��خ��رج��ات  ج���ودة 
والقت�صادية  التنموية  احتياجاتنا 

والجتماعية.
وقال اإن الرتكيز يف املرحلة احلالية 
على  من�صباً  �صيكون  وامل�صتقبلية 
الطالب،  و���ص��م��ات  ق�����درات  مت��ك��ني 
العلمية  مهاراته  تنمية  خ��الل  م��ن 
والعملية، وتر�صيخ هويته الوطنية، 
وتعزيز فكره ووعيه وانفتاحه على 

العامل.
ودعا �صموه اإىل �صرورة تكامل جهود 
جميع اجلهات واملوؤ�ص�صات التعليمية 
والأفراد، مبا فيهم الكوادر القيادية 
والتعليمية واأولياء الأمور واملجتمع 
التعليمية  املنظومة  تعزيز  يف  ككل، 
لبناء اأجيال رائدة يف فكرها وعلمها 
واأخ��الق��ه��ا وم��ه��ارات��ه��ا، ت�����ص��اه��م يف 
من  وال��ع��امل  وطنها  م�صتقبل  ب��ن��اء 

حولها.
كما اأكد على اأهمية تعزيز التجربة 
التعليمية للطلبة يف جميع املراحل، 
خارج  املبتعثني  الطلبة  فيهم  مب��ا 
التخرج  ب��ع��د  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م  ال����دول����ة، 
املجتمع  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�صاهمة  م��ن 
و����ص���وق ال���ع���م���ل، وذل�����ك م���ن خالل 
اجلهات  بني  الوثيق  التعاون  تعزيز 
واملوؤ�ص�صات داخل وخارج الدولة مبا 

ي�صب يف م�صلحة الطالب.
"خطوة"  ب��ربن��ام��ج  ���ص��م��وه  واأ����ص���اد 

�الإمار�ت تدين �لهجوم �الإرهابي �لذي ��ستهدف جنود� يف جيبوتي 
•• اأبوظبي-وام: 

اأدان����ت دول���ة الإم�����ارات ب�صدة ال��ه��ج��وم الإره���اب���ي الذي 
بجمهورية  غارابتي�صان  يف  ع�صكرية  ق���وات  ا�صتهدف 
ج��ي��ب��وت��ي، مم���ا اأ���ص��ف��ر ع���ن ���ص��ق��وط ع����دد م���ن القتلى 

واجلرحى من اجلنود. 
بيان  يف  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأك�����دت 

ال�صديد  ا�صتنكارها  ع��ن  ت��ع��رب  الإم����ارات  دول���ة  اأن  لها 
ل��ه��ذه الأع���م���ال الإج��رام��ي��ة، ورف�����ص��ه��ا ال��دائ��م جلميع 
الأمن  زعزعة  ت�صتهدف  التي  والإره���اب  العنف  اأ�صكال 

وال�صتقرار وتتنافى مع القيم واملبادئ الإن�صانية. 
واأعربت ال��وزارة عن خال�س التعازي حلكومة جيبوتي 
و�صعبها ال�صقيق، ولأهايل وذوي �صحايا هذه اجلرمية 

النكراء، ومتنياتها بال�صفاء العاجل للم�صابني. 
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اأخبـار الإمـارات
�نطالق جيتك�س جلوبال 2022  بدورته �لـ 42 يف دبي

•• دبي -وام:

انطلقت اأم�س فعاليات “جيتك�س جلوبال 2022” يف مركز 
دبي التجاري العاملي مب�صاركة 5000 �صركة عار�صة موزعة 
على امتداد 26 قاعة عر�س مب�صاحة اإجمالية تبلغ 2 مليون 
قدم مربع وي�صكل ذلك زيادة ا�صتثنائية قدرها 25 يف املائة 

على اأ�صا�س �صنوي.
 "3.0 "جيتك�س  م��ن  والأرب���ع���ون  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة  وت�����ص��ك��ل 
 7 تغطي  كونها  احل���دث  ت��اري��خ  يف  ت��اأث��راً  الأك���رث  الن�صخة 
امليتافر�س،  جم��الت  عرب  متنوعة  تكنولوجية  مو�صوعات 

العاملي  الرقمي  الالمركزي،والقت�صاد  الإنرتنت  وم�صتقبل 
امل�صتدام. ويعك�س احلدث ال�صنوي الذي ي�صتمر خم�صة اأيام، 
بحجمه ال�صتثنائي وتو�صعه امل�صتمر، حركة التحول الرقمي 
املبادرات  غ��رار  على  واملنطقة،  الإم���ارات  دول��ة  يف  الطموحة 
للمربجمني،  الإم��ارات��ي  الوطني  الربنامج  مثل  احلكومية 
 Next" ل��ل��م��ي��ت��اف��ر���س، وم����ب����ادرة  دب����ي  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
القت�صاد  �صدارة  اإىل  بالدولة  ترتقي  " التي   GenFDI

الرقمي العاملي.
و يجمع معر�س جيتك�س 250 كياناً حكومياً تقود امل�صاريع 
العام  القطاعني  ب��ني  وال�����ص��راك��ات  ال�صرتاتيجية  الرقمية 

واخلا�س، وهيئات حكومية اإماراتية تعمل على تطوير املدن 
الذكية وامل�صاريع الرقمية.

و يت�صمن اإ�صدار جيتك�س 3.0 اإطالق �صبع فعاليات تقنية 
املخ�ص�س  �صتاردبي"  "نورث  وه��ي  ال��ع��امل��ي  امل��ع��ر���س  خ��الل 
لل�صركات النا�صئة، و"الذكاء ال�صطناعي يف كل �صيء"، وقمة 
لتنظيم  دبي  �صلطة  البلوكت�صني" بال�صرتاك مع  "م�صتقبل 
و"ماركتنغمينيا"،  �صرج"،  و"فينتك  الفرتا�صية،  الأ�صول 
اإ���ص��اف��ة اإىل اإط���الق ح��دث��ني ج��دي��دي��ن ه��ذا ال��ع��ام مت حجز 
�صالم"  دي���ف  وهما"جلوبال  ب��ال��ك��ام��ل،  ف��ي��ه��م��ا  امل�����ص��اح��ات 

املخ�ص�س للمربجمني واملطورين العامليني، و"اإك�س-ف".

�ل�سوؤون �الإ�سالمية تطلق خدمات ��ستباقية ومبتكرة يف معر�س جيتك�س للتقنية 2022
•• اأبوظبي-الفجر:

لل�صوؤون  العامة  الهيئة  �صتعر�س 
الإ�����ص����الم����ي����ة والأوق�������������اف خ���الل 
جيتك�س  »اأ����ص���ب���وع  يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا 
للتقنية 2022« اأحدث مبادراتها 
بال�صتباقية  تتميز  التي  الرقمية 
والب���ت���ك���ار وال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأح���دث 
الرابعة  ال�صناعية  الثورة  تقنيات 
كالذكاء ال�صطناعي، الهولوجرام، 
وانرتنت الأ�صياء و غرها لتوفر 
املتعاملني  خدمات تواكب تطلعات 
الرقمية  احل����ي����اة  ج������ودة  وت����ع����زز 
الدكتور  واأك��د  واملجتمع.  ل��الأف��راد 
رئي�س  ال���ك���ع���ب���ي،  م���ط���ر  حم���م���د 
الإ�صالمية  لل�صوؤون  العامة  الهيئة 
والأوق���������اف، ح���ر����س ال��ه��ي��ئ��ة على 
الريادة والرتقاء والتطوير يف كل 

متكاملة  ب��ي��ان��ات  ل��وح��ة  وت���وف���ر 
بنظام  الأج�����ه�����زة  ج��م��ي��ع  ل���رب���ط 
ا�صتخراج  يف  ل��ل��م�����ص��اع��دة  م���وح���د 
التقارير اللحظية ملتخذي القرار. 
التي  احل���دي���ث���ة  امل������ب������ادرات  وم�����ن 
درو����س  ت��ق��دمي  ال��ه��ي��ئ��ة  �صتطلقها 
ال����وع����ظ ع���ل���ى م�������ص���ت���وى ال���دول���ة 
الهولوجرام  ت��ق��ن��ي��ة  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
الف�����رتا������ص�����ي(، وهي  )ال�����واع�����ظ 
ع��ب��ارة ع��ن ت��ك��وي��ن ���ص��ورة ثالثية 
الطبيعي  باحلجم  تفاعلية  الأبعاد 
ل����ل����واع����ظ ي���ت���م ب���ث���ه���ا يف م���واق���ع 
لتقدمي  ال��وق��ت  نف�س  يف  م��ت��ع��ددة 
حمدود  غر  لعدد  الوعظ  درو���س 
واإمكانية  البعيدة  اجلماهر  م��ن 
والتوا�صل  اجلمهور  م��ع  التفاعل 
امل��ب��ا���ص��ر م��ع ال���واع���ظ اأث���ن���اء البث 
باإلقاء  ال����واع����ظ  ���ص��ي��ق��وم  ح���ي���ث 

�صتعر�صها الهيئة هذا العام مبادرة 
اأجهزة  الهيئة عرب  توفر خدمات 
 Amazon( األيك�صا من اأمازون
Alexa(، حيث مت ربط خدمات 
الفرتا�صية  امل�صاعدة  م��ع  الهيئة 
والتي   )Amazon Alexa(
التفاعل  ع���ل���ى  ب���ال���ق���درة  ت��ت��م��ي��ز 
ال�صوتيات  وت�����ص��غ��ي��ل  ال�������ص���وت���ي 
بتقنية  امل�����ه�����ام  ق�����وائ�����م  وع�����م�����ل 
ميكن  حيث  ال�صطناعي،  ال��ذك��اء 
للم�صتخدم طرح اأ�صئلة على األيك�صا 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ه��ي��ئ��ة وخ��دم��ات��ه��ا، كما 
ميكنه التقدم للح�صول على بع�س 
اإىل  اخلدمات مثل طلب ال�صتماع 
مواقيت  و���ص��ب��ط  اجل��م��ع��ة  خطبة 
اأذك�����ار  اإىل  وال����ص���ت���م���اع  ال�������ص���الة 
التنبيهات  م���ع  وامل�������ص���اء  ال�����ص��ب��اح 
والأ���ص��ئ��ل��ة ال�����ص��ائ��ع��ة.  ك��م��ا �صيتم 

قيادتنا  روؤي��ة  مع  متا�صياً  �صوؤونها، 
وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة حكومة  ال��ر���ص��ي��دة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
للهيئة  ال��ك��ب��ر  ب��ال��دع��م  م�����ص��ي��دا 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من 
الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
�صاحب  –واأخيه  اهلل  –حفظه 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن را�صد 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء، حاكم دبي، 
الإم���ارات،  حكام  ال�صمو  واأ���ص��ح��اب 
الأمر الذي عزز من جهود الهيئة 
متغرات  مع  التناغم  من  ومّكنها 
الع�صر وم�صايرة الت�صارع الرقمي، 
وال�صتفادة من الذكاء ال�صطناعي 
اإي�صال  يف  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 

ر�صالتها للمجتمع. 
التي  احل���دي���ث���ة  امل�������ص���اري���ع  وم�����ن 

تقنيات  ل�صتخدام  جت��رب��ة  ع��ر���س 
ومتابعة  للتحكم  الأ�صياء  انرتنت 
توفرها  ال���ت���ي  ال��ه��ي��ئ��ة  خ����دم����ات 
اخلارجية  امل����واق����ع  يف  ل��ل��ج��م��ه��ور 
البيانات  على  احل�����ص��ول  و�صهولة 
ا�صتمرارية  ل�����ص��م��ان  وحت��ل��ي��ل��ه��ا 
اخل���دم���ات مم���ا ي��ع��زز ال��ت��ق��ل��ي��ل يف 
ا���ص��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة وت��ق��ل��ي��ل هدر 
املوارد ومن هذه اخلدمات التحكم 
ب��ح�����ص��الت وح���اوي���ات ال��ت��ربع من 
جلمع  م�صت�صعرات  تركيب  خ��الل 
حالة  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف  ال���ب���ي���ان���ات 
)ن�صبة  واحل�����اوي�����ات  احل�������ص���الت 
الم����ت����الء- وح���ال���ة احل�����ص��ال��ة يف 
ح���ال ح����دوث اأي ���ص��رر( وم���ن ثم 
لتخاذ  ال��ب��ي��ان��ات  ودرا����ص���ة  حتليل 
الجراء املنا�صب وار�صال التنبيهات 
ب�صورة اآلية لفرق التفريغ و�صيانة 

ل��ل��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا خالل 
ل�صتعرا�س  ال�صابقة  م�صاركاتها 
اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات والب���ت���ك���ارات يف 
وت�صخر  الرقمي  التحول  جم��ال 
املعتمدة  امل��ت��ط��ورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ال���درو����س م��ن م��وق��ع��ه ع��ل��ى �صبيل 
للجمهور  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  املثال 
الدولة.   اإم��ارات  اأنحاء  املتواجد يف 
ال��ه��ي��ئ��ة يف معر�س  م�����ص��ارك��ة  ت��ع��د 
امتداداً   2022 للتقنية  جيتك�س 

على الذكاء ال�صطناعي، ومتا�صيا 
م��ع روؤي����ة ح��ك��وم��ة دول���ة الإم����ارات 
 2071 الإم������������������ارات  وم�����ئ�����وي�����ة 
الوطنية  الإم����ارات  وا�صرتاتيجية 

للذكاء ال�صطناعي 2031.

�ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني تعر�س �أحدث �أنظمتها �لذكية يف جيتك�س

فئة املن�صاأة يف لوحة حتكم املن�صاأة، 
وخدمة الغاء عامل خارج الدولة، 
وباقة حتديث  املن�صاأة،  فتح  وباقة 
الثالث:  ال��زي��ارات  وباقة  املن�صاأة، 
العمل  وعقد  العمل  عر�س  طلب 
لت�صريح  امل���ب���دئ���ي���ة  وامل����واف����ق����ة 
املوافقة  ر�����ص����وم  ودف������ع  ال���ع���م���ل، 
وت�صليم  العمل،  لت�صريح  املبدئية 
اإط����الق ثالث  ال��ع��م��ل، ومت  ع��ق��د 
خ���دم���ات ل��ل��ع��ام��ل امل�����ص��اع��د وهي 
اخلدمة،  ن��ه��اي��ة  ح�����ص��اب  خ���دم���ة 
وت�صجيل �صكوى عمالية، و�صكوى 

تاأخر �صداد الأجور(.
و�صملت التحديثات الأخرى توّفر 
غر  عمل  ت�صريح  الغاء  خدمات 

اخل���دم���ة امل�������ص���اع���دة وال����ق����رارات 
العمل  ل�صوق  الناظمة  ال��وزاري��ة 
يف الدولة وذلك بطريقة موثوقة 
خ�صو�صية  يحمي  مب��ا  ومعتمدة 

بيانات املتعاملني.
للوزارة  الذكي  التطبيق  ويهدف 
املن�صاآت  م���ع���ام���الت  اإج�������راء  اإىل 
واأمان  بي�صر  امل�صاعدة  والعمالة 
على  ا�صتباقيا  مطلعني  واإبقائهم 
فيها  والعاملني  من�صاآتهم  ح��ال��ة 
واملخالفات،  ال���غ���رام���ات  ل��ت��ج��ن��ب 
����ص���وق العمل  ي���وف���ر خ���دم���ة  ك��م��ا 
الف��������رتا���������ص��������ي ال�������������ذي ي���ت���ي���ح 
للم�صتخدمني بلوغ عرو�س العمل 

والتقدمي عليها ب�صكل ذكي.

للمتعامل  ال��ت��ط��ب��ي��ق  مي��ّك��ن  ك��م��ا 
التحديثات  اآخ���ر  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة 
خدمة  ت�صمل  وال��ت��ي  التطبيق  يف 
ال��ت��ظ��ل��م��ات، وال��ت��ق��ي��ي��م ال���ذات���ي، 
وال��ت��وج��ي��ه، واإل���غ���اء ع��ام��ل لديه 
اإ�صافة  مت  ك��م��ا  ع��م��ال��ي��ة،  ق�صية 
معلومات  ت��ع��ك�����س  حت��ك��م  ل���وح���ة 
 ،G2G ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال���ت���وط���ني 
تطبيق  يف  امل��ع��ا���ص��ات  وم��ع��ل��وم��ات 
يف  ال���رواب���ط  وحت��دي��ث   ،G2G
)مثال: جملة  التطبيق  اإع��دادات 
و�صيا�صة  والأح��ك��ام  العمل،  ���ص��وق 
دولة  حكومة  ووعد  اخل�صو�صية، 

الإمارات خلدمات امل�صتقبل(.
اأي�����ص��ا تاريخ  واأ����ص���اف ال��ت��ح��دي��ث 

•• دبي-وام:

الب�صرية  امل������وارد  وزارة  ت�����ص��ارك 
"جيتك�س"  معر�س  يف  والتوطني 
اأم�س  اأع���م���ال���ه  ان��ط��ل��ق��ت  ال������ذي 
وي�صتمر حتى 14 اأكتوبر اجلاري 
 – العاملي  التجاري  دبي  يف مركز 

قاعة ال�صيخ �صعيد.
وان�����ص��ج��ام��اً م��ع ت��وج��ه��ات ال���وزارة 
ال���رام���ي���ة ل��ل��ت��ح��ول ال���رق���م���ي يف 
تقدمي خدماتها، �صيتم عر�س اأبرز 
طرحتها  التي  اجلديدة  التقنيات 
برنامج  مثل  املتعاملني  خل��دم��ة 
"التوجيه  خ��دم��ة  ع��رب  ال��ت��وع��ي��ة 
الذاتي" وقناة التوا�صل اجلديدة 
اإ�صافة  "وات�صاب"  تطبيق  ع��رب 
اإىل التطبيق الذكي لوزارة املوارد 
ومنظومة  وال��ت��وط��ني  ال��ب�����ص��ري��ة 
"ناف�س"  الت�صال الذكي ومن�صة 

ونظام البيانات املفتوحة.
اجلمهور  ال�����������وزارة  و����ص���ت���ع���رف 
خلدمة  ال����ت����وع����وي  ب���ال���ربن���ام���ج 
تطبيقها  الذاتي" عرب  "التوجيه 
الذكي الذي يتم ت�صجيل الدخول 
اإليه عرب الهوية الرقمية وميّكن 
العمال من اإجناز برنامج التوعية 
وم�صاهدة  ل��غ��ة   16 خ����الل  م���ن 
دقيقة   20 مدته  ت��وع��وي  فيديو 
حقوقه  على  خ��الل��ه  م��ن  يتعرف 
والعادات  القانونية  وال��ت��زام��ات��ه 
ال�����ص��ائ��دة يف جمتمع  وال��ت��ق��ال��ي��د 

اأول جهة حكومية  الذكي لت�صبح 
ا�صتباقية  وب�صورة  النظام  تطبق 
امل����ع����ام����الت  ب�����اجن�����از  ي�����ق�����وم  اإذ 
الل��ك��رتون��ي��ة ب��ن��ظ��ام ال��ع��م��ل عن 
بعد ويقدم اخلدمات الإلكرتونية 
على مدار ال�صاعة ويتمتع النظام 
بالتدقيق  ت�صمح  بخ�صائ�س ذكية 
املعامالت  وبيانات  املرفقات  على 
40 خدمة عن بعد وتدعم  لعدد 
الذكي  التحول  م�صرة  املنظومة 
وال��رق��م��ي ل���ل���وزارة. وت���اأت���ي اأحد 
امل�����وارد  وزارة  م�����ص��ارك��ة  اأه�������داف 
وال��ت��وط��ني يف معر�س  ال��ب�����ص��ري��ة 
بربنامج  ال���زوار  تعريف  جيتك�س 
حكومي  ب��رن��ام��ج  وه���و  "ناف�س" 
الكفاءة  رف��ع  اإىل  ي��ه��دف  احت���ادي 
الإماراتية  ل��ل��ك��وادر  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
يف  الوظائف  �صغل  م��ن  ومتكينها 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ب��ال��دول��ة خالل 
ال�صنوات اخلم�س القادمة، ويندرج 
برامج  م��ظ��ل��ة  حت����ت  ال���ربن���ام���ج 
اخلم�صني"  "م�صاريع  وم��ب��ادرات 
نقلة  حت��ق��ي��ق  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
دولة  يف  التنموي  بامل�صار  نوعية 
الربنامج  وي���ه���دف   . الإم���������ارات 
التنمية  مبنظومة  الرت��ق��اء  اإىل 
الب�صرية الإماراتية واإعداد كوادر 
منتجة بالقطاع اخلا�س لتحقيق 
القت�صادية  امل�����ص��ارك��ة  اأه�������داف 
الفاعلة مبا يدعم اقت�صاد الدولة 
القطاعني  ب����ني  ����ص���راك���ة  وب����ن����اء 

دولة الإمارات.
وت���������ص����م����ل خ������دم������ات ال���ت���وج���ي���ه 
الذكي  التطبيق  ع��رب  والإر����ص���اد 
ب��ك��ي��ف��ي��ة تقدمي  اأي�����ص��ا ال��ت��وع��ي��ة 
�صكوى عمالية وطريقة التوا�صل 
املتاحة  قنواتها  ع��رب  ال���وزارة  م��ع 
والتعريف بحقوق وواجبات طريف 
العمل  و����ص���اع���ات  ال��ع��م��ل  ع���الق���ة 
والإج��ازات وغرهما من الأحكام 

القانونية.
كما تعر�س الوزارة قناة التوا�صل 
والتي  متعامليها  م��ع  اجل���دي���دة 
تطبيق  ع���رب  م����وؤخ����را  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  "وات�صاب" 
جهة  اأول  لت�صبح  والإجن��ل��ي��زي��ة، 
موثقاً  ح�����ص��اب��اً  مت��ل��ك  احت����ادي����ة 
اململوك  التطبيق  على  لالأعمال 

ل�صركة "ميتا".
وت���ت���ي���ح ����ص���ف���ح���ة ال������������وزارة عرب 
العمل،  لأ����ص���ح���اب  "وات�صاب" 
امل�صاعدة،  وال��ع��م��ال��ة  وال���ع���م���ال، 
وال��ف��ئ��ات الأخ���رى م��ن اجلمهور، 
و�صهلة  مرنة  بطريقة  التوا�صل 
وال�صتعالم  ال�����ص��اع��ة،  م���دار  على 
تعد  ال���ت���ي  الطلب"  "حالة  ع���ن 
ا�صتخداما  اخلدمات  اأكرث  اإحدى 
الإلكرتوين  ال�����وزارة  م��وق��ع  ع��رب 
وتطبيقها الذكي ومركز الت�صال، 
املر�صوم  على  الط���الع  واإم��ك��ان��ي��ة 
العمل  ت��ن��ظ��ي��م ع���الق���ات  ب��ق��ان��ون 
ولئحته التنفيذية، وقانون عمال 

عمل  ت�صريح  وال��غ��اء  م�صتخدم، 
والغاء  م���ت���ويف،  وال����غ����اء  م����وؤق����ت، 
ع����ام����ل مل����ر�����س م�����ع�����دي، وال����غ����اء 
ت�����ص��ري��ح ع���م���ل م�����ص��ت��خ��دم، ومت 
للعامل  معلومات  ل��وح��ة  اإط���الق 
الوثائق  ع��ل��ى  ل��الط��الع  امل�����ص��اع��د 
ال�صخ�صية، اإ�صافة لإطالق ثالث 
خدمات مبا�صرة متعلقة بالعمالة 
اإقامة  اإ�����ص����دار  وه����ي  امل�������ص���اع���دة 
جديدة، والغاء اذن دخول، وتعديل 
التحديث تطوير  و�صع. ومت بعد 
خا�صية عند ال�صغط املطول على 
خيارات  خاللها  تظهر  التطبيق 
اإىل  النتقال  م��ن  املتعامل  متكن 
تلقائي،  ب�صكل  امل����رادة  ال�صفحة 
ك��م��ا مت ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة نب�س 
الذكية  اخلدمات  ورب��ط  املتعامل 
وت��ع��زي��ز ج���ودة اخل��دم��ات لزيادة 

معدلت ال�صتخدام.
ومن خ�صائ�س التطبيق ا�صتخدام 
والبيانات  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
ال�����ص��خ��م��ة وت����ق����دمي اخل����دم����ات 
يجمع  ك���م���ا  ا����ص���ت���ب���اق���ي،  ب�����ص��ك��ل 
يف  البتكار  بني  التطبيق  ت�صميم 
وتقدمي  التكنولوجيا  ا���ص��ت��خ��دام 
اأف�صل جتربة للم�صتخدم، مراعياً 
والت�صميم،  ال��ت�����ص��ف��ح  ب�����ص��اط��ة 
وت������دف������ق وت�������راب�������ط اخل�����دم�����ات 
ل�صمان تنا�صق التجربة والتاأثر 

الإيجابي.
وطورت الوزارة منظومة الت�صال 

اأ�ص�س  واإر�صاء  واخلا�س  احلكومي 
األ�������ف وظ���ي���ف���ة يف   75 ل���ت���وف���ر 
ال�صنوات  خ��الل  اخل��ا���س  القطاع 
للمواطنني،  امل���ق���ب���ل���ة  اخل���م�������س 
وت����ق����دمي ال���ت���وج���ي���ه وال���ت���دري���ب 
وامل�صورة  الإر�صاد  وخدمات  املهني 
لتعزيز  الربنامج  يف  للم�صاركني 
للكوادر  اخلا�س  القطاع  جاذبية 
الإماراتية. و�صيتعرف زوار من�صة 
والتوطني  الب�صرية  امل��وارد  وزارة 
البيانات  �صيا�صة  على  جيتك�س  يف 
التطوير  ب��ه��دف  وذل���ك  املفتوحة 
امل�������ص���ت���م���ر م����ن خ������الل الن���ف���ت���اح 
ع����ل����ى امل���ت���ع���ام���ل���ني وت�����وف�����ر ما 
بيانات ومعلومات  يحتاجونه من 
والطالع  و�صل�س،  �صفاف  ب�صكل 
ع��ل��ى اآرائ����ه����م ب��خ��دم��ات ال�����وزارة 
للبيانات  ميكن  حيث  واأن�صطتها، 
ابتكار  ع��ل��ى  امل�����ص��اع��دة  امل��ف��ت��وح��ة 
وتطبيقات  وخ����دم����ات  م��ن��ت��ج��ات 
املتعاملني  وق����ت  ت���وف���ر  ج���دي���دة 
وجهدهم وحتفزهم على البتكار. 
وتاأتي م�صاركة الوزارة يف معر�س 
ج���ي���ت���ك�������س ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى اآخ�����ر 
التقنيات التكنولوجية لال�صتفادة 
منها يف تطوير منظومة التحول ، 
وحتقيق تطلعات القيادة الر�صيدة 
ومتطلباته  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  مل���واك���ب���ة 
جتارب  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  التقنية 
تكنولوجيا  جم�����ال  يف  اجل����ه����ات 

املعلومات.

2022 جيتك�س  �أيام  �أول  يف   e& universe ميتافري�س  e& تطلق 
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت "e&" عن الإطالق الأويل مليتافر�س e& universe كخطوة 
يف  متخ�ص�صة  عاملية  جمموعة  اإىل   &e حت��ول  مع  تتما�صى  ا�صرتاتيجية 
املعلومات  تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  ري��ادت��ه��ا  وت��ع��ّزز  وال�صتثمار  التكنولوجيا 
والت�صالت؛ لتكون بذلك من اأوائل م�صغلي الت�صالت يف املنطقة والعامل 

يف هذا امل�صمار.
ويتزامن اإطالق ميتافر�س e& universe مع اأول اأيام معر�س جيتك�س 
2022، وتاأتي املن�صة بال�صراكة مع HTC الرائدة عاملياً يف تقنيات الواقع 
e& من  جمموعة  اختارت  حيث  املتحركة،  الهواتف  و�صناعة  الفرتا�صي 
منطقة  يف  وحت��دي��داً  امليتافر�س  ملن�صة  ا�صرتاتيجياً  موقعاً  املريخ  كوكب 
الأبحاث  على  بالرتكاز   -  Arcadia Planitia بالنيتيا" -  "اأركاديا 
للحياة  مالئمة  الأك��رث  تكون  قد  املنطقة  ه��ذه  اأن  اإىل  ت�صر  التي  العلمية 
القليلة  املناطق  من  واح��دة  لكونها  نظراً  الأحمر  الكوكب  على  امل�صتقبلية 

التي يوجد فيها اجلليد وم�صادر املياه وفقاً لوكالة الف�صاء الأمريكية.
من  فنياً  معلماً  املريخ  كوكب  يف  للميتافر�س  املعماري  الت�صميم  و�صي�صكل 
حيث الت�صميٍم املتميز والفريد مبا يتما�صى مع روؤية القيادة الر�صيدة لدولة 
الإمارات العربية املتحدة وا�صرتاتيجيتها ل�صتك�صاف الف�صاء اخلارجي التي 
واإ�صالمي يدخل  اأول م�صبار عربي  الأم��ل؛  جت�ّصدت يف جناح مهمة م�صبار 

رقمية  ميتافر�سe& universe جت��ارب  و�صيتيح  املريخ.  كوكب  م��دار 
مميزة ملحبي التكنولوجيا والتجارب الرقمية املتطورة حيث يوفر لهم زيارة 
للمرة الأوىل يف تاريخ  2022 افرتا�صياً  e& يف جيتك�س  جناح جمموعة 

املعر�س والطالع على املعرو�صات التقنية �صمن جناح املجموعة.
بتجارب  وتطويرها  املن�صة  ه��ذه  ن��ط��اق  تو�صيع  املقبلة  امل��راح��ل  و�صت�صهد 
�صيقة لتتيح لزّوارها الفر�صة لقتناء الأ�صول الرقمية، وح�صور احلفالت 
وم�صاهدة   ،NFTs لال�صتبدال  القابلة  غ��ر  ال��رم��وز  و���ص��راء  املو�صيقية، 
�صتكون  التي  الرقمية  التجارب  م��ن  الكثر  وغ��ره��ا  الريا�صية  الأح���داث 

الأوىل من نوعها يف الدولة واملنطقة.
كما عر�صت ال�صركة من�صات اأخرى للميتافر�س بال�صراكة مع اأبرز الالعبني 
الدوليني يف الت�صالت والتكنولوجيا، لتزويد زّوار املعر�س بلمحة متكاملة 
ال�صوء على  الرقمية، وت�صليط  والتجارب  التقنيات  وتفاعلية عن م�صتقبل 

الإمكانات الهائلة التي تلوح يف اأفاق امل�صتقبل الرقمي.
 ،SK Telecom من�صة ميتافر�س بالتعاون مع &e وعر�صت جمموعة
املتعددة  الف��رتا���ص��ي��ة  امل�����ص��اح��ات  خ��الل  م��ن  امل�صتخدمني  جت���ارب  لتعزيز 
للتوا�صل  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س  وا�صتك�صاف  ال��ف��ري��دة،  ال��رم��زي��ة  وال�صخ�صيات 
زيارة  فر�صة  املن�صة  هذه  وتتيح  اجلديد.  امليتافر�س  عامل  يف  الجتماعي 
NFTs من  القابلة لال�صتبدال  بالرموز غر  املعر�س احل�صري اخلا�س 
اإىل  وال�صتماع  عامليني،  لفنانني  اخلا�صة  الفنية  الأعمال  جانب  e& اإىل 

العرو�س  وخمتلف  ال�صعر،  وق�صائد  ال�صهرة،  الكورية  ال��ب��وب  مو�صيقى 
الرتفيهية املتوفرة يف عامل امليتافر�س من خالل تقنيات الواقع الفرتا�صي 
واملعّزز املتوفرة على املن�صة. وميكن مل�صتخدمي هذه املن�صة الختيار من بني 
�صتة رموز �صخ�صية “اأفتار” م�صممة حملياً، وت�صمل الطالع على جتربة 
امليتافر�س مع �صعود الكعبي، املمثل واملنتج ومقدم الربامج الإماراتي واأحد 
اأ�صهر املوؤثرين على و�صائل التوا�صل الجتماعي، حيث ي�صارك اأبيات ال�صعر 
هذه  وتهدف  الأوىل.  للمرة  امليتافر�س  ا�صتخدام  يف  ال�صخ�صية  وجتربته 
ال�صراكة مع SK Telecom اأي�صاً اإىل اإحداث فارق جذري يف اخلدمات 
والرتفيه  الإع��الم  و�صائل  واأمن��اط احلياة لالرتقاء مب�صتقبل  الإلكرتونية 

يف املنطقة من خالل اإطالق املحتوى احل�صري على امليتافر�س.
يف  اآخ��راً  متطوراً  عر�صاً   2022 جيتك�س  e& يف  جمموعة  جناح  وي�صمل 
امليتافر�س تقدمه "ات�صالت من e&" بالتعاون مع "هواوي" وهو جت�صيد 
�صاملة عن جتربة  للزوار ملحة  امليتافر�س، يتيح  ال�صركة على  اأعمال  ملركز 
الت�صوق يف عامل ثالثي الأبعاد باأ�صلوب مبتكر. وميكن للم�صتخدمني اختبار 
والتفاعل  الفرتا�صي  ال��واق��ع  نظارة  عرب  بالواقع  �صبيهة  مبيعات  جتربة 
مع خدمات ومنتجات "ات�صالت من e&" عرب تتبع حركة اليدين اأو من 
خالل اأدوات التحكم وهو ما يو�صح دور امليتافر�س يف نقل جتارب العمالء 
ال�صرعة  اإىل م�صتوى جديد بالكامل من خالل �صبكة اجليل اخلام�س ذات 
العالية وزمن ال�صتجابة املنخف�س للغاية، لت�صمح للم�صتخدمني التوا�صل 

وا�صتخدام اخلدمات الرقمية يف الوقت الفعلي.
ويتزامن اإطالق جمموعة e& مليتافر�س e& universe مع العديد 
من املبادرات واخلطوات البارزة التي اأطلقتها دولة الإمارات العربية املتحدة 
اإقليمياً  م��رك��زاً  الإم���ارات  من  جعلت  والتي  امليتافر�س  تقنية  �صعيد  على 
لروؤية  وفقاً  العمل   e& جمموعة  توا�صل  وبدورها  التقنية.  لهذه  وعاملياً 
ملناهج  وف��ق��اً  والعمل  احلديثة  التقنيات  يف  وال�صتثمار  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة 
الالحمدودة،  باإمكاناته  الرقمي  امل�صتقبل  ل�صتك�صاف  والب���داع  البتكار 
وقطاع  للحكومات  امل��ق��دم��ة  الرقمية  واحل��ل��ول  اخل��دم��ات  ن��ط��اق  وتو�صيع 

الأعمال والأفراد يف دولة الإمارات والدول التي تعمل فيها املجموعة.
120 مليار  اأكرث من  اأن ال�صركات العاملية ا�صتثمرت  وت�صر الدرا�صات اإىل 
الأ�صهر  خ��الل  للميتافر�س  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  بناء  يف  دولر 
اخلم�صة الأوىل من العام اجلاري فقط، وهو اأكرث من �صعف ما مت ا�صتثماره 

يف هذا امل�صمار يف عام 2021 باأكمله.
وتوؤمن جمموعة e& مب�صاهمة التكنولوجيا يف تغير امل�صتقبل للمجتمعات 
الت�صالت  حلول  على  ب��الرت��ك��از  ف��ري��دة،  بطرق  والتفاعل  الأف�����ص��ل،  نحو 
وال�صبكات املتطورة مثل �صبكة اجليل اخلام�س 5G، وتعتز مبوا�صلة توفر 
ال��ت��ج��ارب اجل��دي��دة وامل��ب��ت��ك��رة من  اأح���دث الب��ت��ك��ارات التكنولوجية وخ��ل��ق 
نوعه  الأول من  امل�صروع  يعد  ال��ذي   ،e& universe خالل ميتافر�س 

يف املنطقة.

جيتك�س: كا�سيو توقع �سر�كة مع د�ر �ألفا لعلوم �لريا�سيات 
•• دبي-وام:

وقعت �صركة كا�صيو ال�صرق الأو�صط اتفاقية �صراكة ا�صرتاتيجية 
مع دار األفا املطور العاملي حللول التعليم يف املنطقة والتي تقدم 
برامج وموارد ذات جودة عالية للطالب من جميع امل�صتويات. 
كا�صيو  ل�صركة  التنفيذي  املدير  �صيميا  تاكا�صي  التفاقية  وقع 
لعلوم  الفا  ل��دار  العام  املدير  حدادين  ورام��ز  الأو�صط  ال�صرق 

الريا�صيات. 
وياأتي توقيع التفاقية بالتزامن من انعقاد معر�س "جيتك�س 
التجاري  دبي  اليوم يف مركز  فعالياته  انطلق  غلوبال" ال��ذي 

العاملي.  وتعد كا�صيو من ال�صركات املتخ�ص�صة يف جمال علوم 
كاأداة  العلمية  احلا�صبة  كا�صيو  اآل��ة  ط��ورت  حيث  الريا�صيات 
يف  دجمها  ومت  الطالب  دع��م  اإىل  تهدف  تعليمية  تكنولوجيا 
اأدوات تقنية  العلوم والتكنولوجيا والهند�صة لتوفر  جمالت 
حديثة ومتطورة للطالب يف جميع املراحل التعليمية.  وقال 
تاكا�صي �صيميا املدير التنفيذي ل�صركة كا�صيو ال�صرق الأو�صط “ 
نتطلع من خالل التعاون مع دار األفا لعلوم الريا�صيات التقنية 
لتحقيق التنمية يف جمال البحث العلمي واملعارف الريا�صية 
دعم  يف  لن�صاهم  العلمية  احلا�صبة  كا�صيو  اآلت  ا�صتخدام  عرب 
األفا  دار  اأن  واأ�صاف  القادمة”.   لل�صنوات  التعليمية  املبادرات 

تعد نا�صرا تعليميا رائدا متخ�ص�صا يف تطوير برامج وموارد 
قادرين  لنكون  مثمرا  تعاونا  ونتوقع  للتعليم  اجل��ودة  عالية 
با�صتخدام  اأف�صل  املعلمني والطالب لتحقيق تعليم  على دعم 
بداياتها  منذ  كا�صيو  ت�صتهر  اإذ  العلمية  احلا�صبة  كا�صيو  اآل��ة 
يف  الطالب  دعم  و  الريا�صيات  علوم  تقنيات  لتطوير  بدعمها 
العام  املدير  حدادين  رام��ز  قال  جانبه  من  التعليمي.   املجال 
مع  الإ�صرتاتيجية  �صراكتنا   “ الريا�صيات  لعلوم  ال��ف��ا  ل���دار 
كا�صيو كمزود عامل للحلول التعليمية �صتتوج بالنجاح وتغني 
املحتوى التعليمي املقدم للطالب لدعم عملية تعلم وتدري�س 

الريا�صيات بفعالية خالل م�صرتهم التعليمية”. 

TA-Digital نقل عجمان تطلق تطبيقها �لذكي
•• عجمان-وام: 

اأعلنت هيئة النقل بعجمان عن اإطالق تطبيقها الذكي " TA-Digital " يف متاجر التطبيقات الذكية " ابل �صتور و 
جوجل بالي " يف اإطار جتربة مميزة و متكاملة للمتعاملني و متكينهم من اإجناز معامالتهم و خدماتهم يف اأي وقت و اأي 
مكان، حيث يحتوى التطبيق على جمموعة من اخلدمات الرقمية التي �صممت وفقاً ملعاير اخلدمة احلكومية املتميزة و 
تعزز روؤية امارة عجمان للتحول الرقمي ال�صامل. و اأو�صحت ر�صا خلف ال�صام�صي مدير عام هيئة النقل بالندب ، اأن الهيئة 
تويل اهتماما لتبني اخلدمات الرقمية و ذلك عن طريق العمل على تطوير خدماتها باأحدث التقنيات املوجودة لرفع كفاءة 
التطبيقات الذكية و ت�صميم جتربة للمتعامل ب�صكل رقمي وفقاً ل�صيا�صة املتعامل الرقمي و اخلدمة احلكومية الرقمية. من 
جانبه اأو�صح عبدالرحمن �صيف النعيمي مدير اإدارة الدعم املوؤ�ص�صي ، ان التطبيق مت تطويره داخلياً من قبل فريق الهيئة 
الداخلي ، �صعياً لتمكني الكفاءات الوطنية يف جمال تطوير الربجميات و التطبيقات الذكية ، حيث تتبني الهيئة ثقافة 

متكني املربجمني املواطنني من خالل تن�صيبهم للدورات التدريبة و تطوير مهاراتهم لتحقيق امل�صتهدفات املطلوبة.
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•• دبي:الفجر

ل�صرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  اأع���ل���ن���ت 
"غياث"  دوري������ة  اإط������الق  ع���ن  دب����ي 
قابلة  غ��ر  رقمية  كاأ�صول  الفارهة 
وذل����ك   ،"NFT" ل���ال����ص���ت���ب���دال  
لالأ�صول  الثانية  جمموعتها  �صمن 
الرقمية واملخ�ص�صة فقط للدوريات 

الفارهة.
وج��اء اإط��الق دوري��ة "غياث" �صمن 
القابلة  غ����ر  ال���رق���م���ي���ة  الأ������ص�����ول 
اليوم  فعاليات  �صمن  ل��ال���ص��ت��ب��دال، 
العاملي  "جيتك�س  مل��ع��ر���س  الأول 
دبي  م��رك��ز  يف   ،"  2022 للتقنية 

التجاري العاملي.
وياأتي اإطالق هذه الأ�صول الرقمية 
القابلة لال�صتبدال، كمجموعة  غر 
دبي  �صرطة  اأط��ل��ق��ت  اأن  بعد  ث��ان��ي��ة، 
 150 يف وق��ت �صابق من ه��ذا العام، 
�صرطة  قيم  اإىل  يرمز  رقمياً  اأ���ص��اًل 

"البتكار...الأمن...التوا�صل"،  دبي 
ومنحها للجمهور املهتم جماناً، عرب 
تطبيقات  يف  دب���ي  ���ص��رط��ة  م��ن�����ص��ات 

التوا�صل الجتماعي.

مواكبة للتوجهات
ال����ل����واء خ���ال���د نا�صر  ����ص���ع���ادة  واأك������د 
الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء 

اأن  دب�����ي،  ���ص��رط��ة  ال���ص��ط��ن��اع��ي يف 
الأ�صول  اإط��الق دوري��ة غياث �صمن 
لال�صتبدال،  القابلة  غ��ر  الرقمية 
ي��اأت��ي م��واك��ب��ة للتوجه احل��ك��وم��ي يف 

وامل�صاهمة  الرقمية،  الأ�صول  جمال 
القطاع  ه��ذا  نحو  املهتمني  ج��ذب  يف 
ال��رق��م��ي احل��دي��ث، و���ص��ع��ي��اً لتحقيق 
ال���ري���ادة يف ه���ذا امل���ج���ال ال����ذي يعد 

فريداً من نوعه.

هدف اإطالق الأ�سول
وح��ول ال��ه��دف م��ن اإط���الق الأ�صول 
اأن  ال��رزوق��ي  اللواء  اأو�صح  الرقمية، 
املالكني  مت��ك��ني  يف  ي��ت��م��ث��ل  ال���ه���دف 
م���ن الط�����الع ب�����ص��ك��ل ح�����ص��ري على 
بالأ�صول  اخلا�صة  املجموعات  اآخ��ر 
الرقمية، وفتح الباب اأمام املخت�صني 
واملهتمني يف هذا املجال للتوا�صل مع 
تعزز  فعاليات  وح�صور  دب��ي،  �صرطة 
امل�صتقبلية،  بناء خدمات �صرطة دبي 
ح�صرية  وور���س  دورات  يف  وامل�صاركة 

يف ذات املجال.
�صرطة  اأن  ال����رزوق����ي  ال���ل���واء  وب����ني 
دب���ي ه��ي اجل��ه��ة احل��ك��وم��ي��ة الأوىل 

رقمية  اأ�صوًل  ُتنتج  التي  الدولة،  يف 
يف  �صرطية  ج��ه��ة  واأول  ب��ه��ا،  خ��ا���ص��ة 
الرقمية  الأ���ص��ول  اأن  مبيناً  ال��ع��امل، 
"البلوك  �صل�صلة  ع��ل��ى  ���ص��ك��ه��ا  ي��ت��م 
منها  رقمي  اأ�صل  كل  ويعد  ت�صني" 
ن�����ص��خ��ة ف���ري���دة ب��ح��د ذات���ه���ا، حتوي 
اإن�صاء  ت��اري��خ  م��ع��ل��وم��ات ك��ام��ل��ة ع��ن 
وكل  و�صاحبه،  الرقمي  الأ�صل  ه��ذا 
�صل�صلة  على  موثقة  تكون  املعلومات 
ميكن  ل  ال���ت���ي  ت�صني"  "البلوك 

تزييفها اأو ن�صخها مطلقاً.

تفاعل كبري
الأ�صول  اأن  ال��رزوق��ي،  ال��ل��واء  ولفت 
لال�صتبدال  ال��ق��اب��ل��ة  غ��ر  ال��رق��م��ي��ة 
�صرطة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي   )NFT(
بعد  الأوىل  جمموعتها  �صمن  دب��ي 
ب��داي��ة ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ه��ذا العام، 
ال�صبكة  ع��ل��ى  ك���ب���راً  ت��ف��اع��اًل  لق���ت 
التوا�صل  وم��ن�����ص��ات  ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة 

 22.91 معها  وتفاعل  الجتماعي، 
م��ل��ي��ون ���ص��خ�����س ح����ول ال���ع���امل عرب 

املن�صات الإلكرتونية.
اخلم�س  ال�����دول  اأن  ذك����ره  اجل���دي���ر 
الأك����رث ت��ف��اع��اًل م��ع اإع����الن �صرطة 
اإط����الق الأ����ص���ول الرقمية  دب���ي ع��ن 
يف  متثلت  الأوىل،  املجموعة  �صمن 
ثم  والهند،  نيجريا،  ثم  الإم����ارات، 
الوليات املتحدة الأمريكية، واأخراً 

اململكة العربية ال�صعودية. 

•• اأبوظبي-وام:

من  العاملية  �صراكاتها  �صبكة  تعزيز  ع��ن  احلكومية  اأبوظبي  اأك��ادمي��ي��ة  اأعلنت 
خالل توقيع جمموعة من التفاقيات ال�صرتاتيجية مع اأبرز ال�صركات العاملية 
الرائدة، مبا فيها جوجل ومايكرو�صوفت واأوراجن وجي 42 كالود واأك�صنت�صر، 
وذلك خالل م�صاركتها يف اأ�صبوع جيتك�س للتقنية 2022، اأحد املعار�س الرائدة 

يف جمال التكنولوجيا على م�صتوى املنطقة. 
الإ�صناد  دائ��رة  رئي�س  الكتبي،  را�صد  علي  معايل  ح�صور  التوقيع  حفل  و�صهد 
احلكومي، و�صعادة الدكتور يا�صر اأحمد النقبي، املدير العام لأكادميية اأبوظبي 
توقيع  مت  التي  العاملية  ال�صركات  من  املمثلني  من  ع��دد  جانب  اإىل  احلكومية، 
التفاقيات معها.  وتاأتي هذه ال�صراكات اجلديدة مبا ين�صجم مع اأهداف برنامج 
اإىل تزويد  اأبوظبي لكت�صاب اخلربات، برنامج الأكادميية الرائد الذي يهدف 
الثقافات  اأبوظبي بالفر�صة للعمل �صمن بيئات عمل متعددة  موظفي حكومة 
تعزيز  يف  م�صاهمتها  اإىل  بالإ�صافة  الإم���ارة،  يف  القت�صاد  قطاعات  خمتلف  يف 

م�صتويات تبادل املعرفة واملهارات والتعاون بني القطاعني العام واخلا�س. 
وتن�س التفاقيات على منح نخبة من موظفي حكومة اأبوظبي فر�صة لالنتداب 
والتدريب لدى ال�صركات املختارة وبناء �صبكة توا�صل قوية مع خرباء القطاع، 
بالتزامن مع م�صاهمتهم يف جمموعة من الأعمال وامل�صاريع املحلية والإقليمية 
والدولية يف اأبوظبي.  وت�صاهم املعلومات املكت�صبة يف الربنامج يف متكني املواهب 
لدفع  عملهم  اأماكن  يف  وتوظيفها  احلقيقية  اإمكاناتهم  على  للتعرف  امل�صاركة 

م�صرة تطور اأبوظبي. 
اأبوظبي  ال��ع��ام لأك��ادمي��ي��ة  امل��دي��ر  النقبي،  اأح��م��د  يا�صر  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
جهودنا  م��ع  تن�صجم  ال��ت��ي  ال�����ص��راك��ات  ه��ذه  بتوقيع  ال��ي��وم  " نفخر  احلكومية 
امل�صتمرة للتعاون مع اجلهات وال�صركات الرائدة بهدف تزويد موظفي حكومة 
امل�صاريع  قيادة  من  ومتكينهم  املهني  التقدم  لتحقيق  الفر�س  باأف�صل  اأبوظبي 
اخلطوة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  " نتطلع  واأ���ص��اف  بفاعلية".   وتوجيهها  احلكومية 
القطاع  خ��رباء  واأب��رز  اأبوظبي  حكومة  موظفي  بني  املبا�صر  التوا�صل  لتفعيل 
على  امل�صتدام  والتطور  التعلم  اأهمية  على  ال�صوء  وت�صليط  والخت�صا�صيني 
خمتلف امل�صتويات باعتباره جزءاً اأ�صا�صياً من م�صتهدفات وروؤية الإمارة لرت�صيخ 

مكانتها التناف�صية على ال�صاحة العاملية". 
مع  التعاون  " ي�صرنا  الإم����ارات  ملايكرو�صوفت  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ي��زب��ك،  نعيم  وق��ال 
اأك��ادمي��ي��ة اأب��وظ��ب��ي احل��ك��وم��ي��ة ل��ت��زوي��د م��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي باملهارات 
يف  به  يحتذى  ومثال  قادة  اأبوظبي  حكومة  موظفو  ويعد  الالزمة،  امل�صتقبلية 
هذا املجال، ونتطلع لتدريبهم على اأهم املو�صوعات املتعلقة بتعزيز مهاراتهم يف 

املو�صوعات املهمة املتعلقة بالتحول الرقمي والتقنيات اخلا�صة بال�صتدامة". 
من جانبه قال �صهم عزام نائب رئي�س اأوراجن خلدمات الأعمال يف ال�صرق الأو�صط 
واأفريقيا " ي�صرنا امل�صاركة يف برنامج اأبوظبي لكت�صاب اخلربات، ون�صيد بجهود 
اأكادميية اأبوظبي احلكومية يف العمل على هذه املبادرة املبتكرة التي �صت�صهم يف 

تعزيز جتربة التعلم والتطوير لدى موظفي حكومة اأبوظبي". 
بنقل  املتخ�ص�صة  امل�صاريع  من  العديد  يف  اأوراجن  جمموعة  " ت�صارك  واأ���ص��اف 

املعرفة، وكانت جتاربنا اإيجابية يف هذا املجال ومفيدة ملختلف الأطراف املعنية، 
القت�صادية  الروؤية  اأبوظبي  الأعمال بدعم حكومة  اأوراجن خلدمات  ونلتزم يف 
2030 لإمارة اأبوظبي من خالل التحول الرقمي والبتكار امل�صتدام ومبادرات 

القطاع القائمة على املعرفة، ونتطلع للرتحيب بامل�صاركني يف الربنامج". 
وقال طالل القي�صي الرئي�س التنفيذي ل�صركة جي 42 كالود " نوؤمن ب�صرورة 
امل�صتقبل يف حكومة  بقادة  اإىل الرتحيب  العمل، ونتطلع  اأثناء  اكت�صاب اخلربة 

اأبوظبي امل�صاركني يف هذا الربنامج". 
واأ�صاف " تتمتع جي 42 كالود بالإمكانات الالزمة لحت�صان املواهب وتقدمي 

م�صاهمة ذات اأثر للم�صاركني يف الربنامج". 
وقالت نادية عبد اهلل كمايل، املدير العام ل�صركة اأك�صنت�صر يف دولة الإم��ارات " 
حان الوقت الآن لتعزيز التعاون بني القطاع اخلا�س والعام لدعم عملية تطوير 
خربات املوظفني، وامل�صاهمة يف اإعداد كفاءات قادرة على مواكبة امل�صتقبل تتمتع 

بخربة عملية ل�صمان منو م�صتدام طويل الأجل". 
جهودنا  اإط���ار  يف  احلكومية  اأب��وظ��ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع  تعاوننا  "ياأتي  واأ���ص��اف��ت: 
الرامية لتعزيز التزامنا بتوظيف خربتنا يف القطاع لتزويد الأعمال بالفر�س 

القيمة املدعومة بالكفاءات الإبداعية". 
اأكادميية اأبوظبي احلكومية املن�صة احلكومية الرائدة لتطوير الكفاءات  وتعد 
عن  وامل�صوؤولة  احلكومي،  الإ�صناد  لدائرة  والتابعة  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  الب�صرية 
يلبي  ومبا  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  وفق  متنوعة  تعلم  فر�س  وتوفر  تطوير 

احتياجات اإمارة اأبوظبي ويتوافق مع روؤيتها وخططها امل�صتقبلية. 

•• دبي-الفجر: 

فعاليات  يف  م�������ص���ارك���ت���ه���ا  ����ص���م���ن 
للتقنية  جيتك�س  "اأ�صبوع  معر�س 
2022”، ا�صتعر�صت الهيئة العامة 
الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�صات 
الرقمية  اأبرز م�صاريعها  ثالثة من 
التجريبية،  الرقمية  املن�صة  وه��ي 
وجتربة اإجناز املعامالت من خالل 
تقنية امليتافر�س، ولوحة املعلومات 

التفاعلية.

املن�سة الرقمية 
املدير  ق��ال حممد اخلياط  ب��دوره   
التكنولوجيا  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الرقمية  امل��ن�����ص��ة  ت���اأت���ي  ال��رق��م��ي��ة 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  م�����ص��روع  ���ص��م��ن 
ي�صتهدف  �صامل  كم�صروع  للهيئة 
اإدارة  على  تغيرات جذرية  اإح��داث 
العمليات الت�صغيلية يف الهيئة، ومبا 

التغير  يوؤ�ص�س ملرحلة جديدة من 
ت����ق����دمي اخل����دم����ات  م���ف���اه���ي���م  يف 
الهيئة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة 
اع����ت����م����اداً ع���ل���ى ا����ص���ت���خ���دام اأح�����دث 
التقنية  جم�����ال  يف  ال����ربجم����ي����ات 
بن�صخة  اليوم  وم�صاركتنا  احلديثة، 
جتريبية منها ياأتي بهدف الرتويج 
اأراء الزوار  لهذه املن�صة وا�صتطالع 
اأي فر�س جديدة  واكت�صاف  حولها 
قد ت�صهم يف حت�صينها قبل اإطالقها 

اأراء  اإىل  ال����ص���ت���م���اع  خ�����الل  م����ن 
ومقرتحات زوار املعر�س.

جتربة تقنية امليتافري�ش
كما ت�صتعر�س الهيئة جتربة رائدة 
لرحلة املتعامل نحو اإجناز اخلدمات 
الفرتا�صية  ال��ب��ي��ئ��ة  خ�����الل  م����ن 
حيث  امل��ي��ت��اف��ر���س؛  بتقنية  امل��ع��ززة 
حياً  من������وذج������اً  ال���ت���ج���رب���ة  ت����ق����دم 
املتعامل  بها  يتمتع  التي  للتفاعلية 

عند اإجناز املعاملة من خالل مركز 
����ص���ع���ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني الف���رتا����ص���ي، 
بهذه  ال���ه���ي���ئ���ة  م�������ص���ارك���ة  ومت����ث����ل 
التجربة اختبار حقيقي ملا ميكن اأن 
يكون بادرة اأعمال وتطوير خلدمات 
للمتعاملني  تقدم  جديدة  ابتكارية 

اعتماداً على هذه التقنية..

لوحة املعلومات التفاعلية
خالل  م��ن  الهيئة  ت�صتعر�س  كما   

م�������ص���ارك���ت���ه���ا ل�����وح�����ة امل���ع���ل���وم���ات 
يف  جهودها  ت��ربز  وال��ت��ي  التفاعلية 
تنفيذ م�صروع لإن�صاء قاعدة بيانات 
للمتعاملني تتميز بالدقة واجلودة، 
وهو امل�صروع الذي عزز من جهودها 
التي  ال���رق���م���ي���ة  امل��ن�����ص��ة  لإط�������الق 
املتعامل  خ���الل���ه���ا  م����ن  ���ص��ي��ح��ظ��ى 
بالكفاءة  تتميز  تقاعدية  بخدمات 

والفاعلية. 
وتوفر هذه اللوحة عر�صاً للبيانات 

الأمر  للمتعاملني  الدميوغرافية 
فئاتهم  ح����ول  روؤي������ة  ي���ق���دم  ال�����ذي 
واملهنة  ك��ال��ع��م��ر  ���ص��م��ات��ه��م  واإب�������راز 
وت�صاعد  الج���ت���م���اع���ي���ة،  واحل����ال����ة 
ت��ق��ن��ي��ات حت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات يف هذه 
اأمن��اط من  الك�صف عن  القاعدة يف 
ا�صتخدامها  الأولية ميكن  البيانات 
الدميوغرافية  الجتاهات  لتحليل 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني ومت��ك��ني ال��ه��ي��ئ��ة من 
ا���ص��ت�����ص��راف امل�����ص��ت��ق��ب��ل وب���ن���اء نظام 

معا�صات رائد وم�صتدام وفقاً لأف�صل 
املمار�صات التقاعدية العاملية.

•• اأبوظبي-وام: 

للع�صف  جتمع  ب��اأك��رب  و�صفه  ميكن  م��ا  احلالية  ال��ف��رتة  خ��الل  دب��ي  ت�صهد 
ور�صم  امل�صتقبل  وت�صميم  ا�صت�صراف  بهدف  ال��ع��امل،  م�صتوى  على  الذهني 
التي  املت�صارعة  والعلمية  التكنولوجية  والطفرات  التغرات  تطور  م�صارات 

ي�صهدها العامل. 
اآلف املخت�صني واخل��رباء من  اأ�صبوعني يف ح�صد  اأق��ل من  دب��ي يف  وجنحت 
خالل 3 فعاليات دولية كربى ملناق�صة وحتديد التوجهات واملالمح الرئي�صة 
امل��ح��م��وم يف جم���ال الخرتاعات  ال��ع��امل��ي  ال�����ص��ب��اق  الإن�����ص��ان يف ظ��ل  مل�صتقبل 
والبتكارات العلمية بكافة الخت�صا�صات، لرت�صخ بذلك مكانتها على خارطة 

التكنولوجيا والتقنية العاملية وواحدة من اأف�صل مدن امل�صتقبل. 

)جيتك�ش( 
وانطلقت ام�س يف دبي فعاليات الدورة ال� 42 ل� "جيتك�س جلوبال 2022"، 
ملرحلة  والتقنيات  "الت�صالت  �صعار  العامل حتت  الأك��رب يف  التقني  احل��دث 
التعايف التام من اأزمة كوفيد19-"، وذلك مب�صاركة اأكرث من 5 اآلف جهة 

عار�صة من 170 دولة. 
وال��ع��امل خ��الل جيتك�س  املنطقة  م��ن  األ���ف خبر   100 م��ن  اأك���رث  ويتعرف 
املعلومات يف  وتقنية  الت�صالت  2022 على مدى م�صاهمة قطاع  جلوبال 

�صريان الأعمال يف القطاعني احلكومي واخلا�س وموا�صلة الأفراد حياتهم 
�صبكات  ي�صت�صرفون دور  بالعامل، كما  اأملت  اأزم��ة �صحية  خالل عامني لأكرب 
فيما  ال�صطناعي"،  الذكاء  وتقنيات  اخلام�س  "اجليل  ل�صيما  الت�صالت 
حيث  احل���دث؛  ت��اري��خ  يف  ت��اأث��راً  الأك���رث  الن�صخة   )  3.0 )جيتك�س  تعترب 
تغطي 7 مو�صوعات تكنولوجية متنوعة عرب جمالت امليتافر�س وم�صتقبل 

الإنرتنت الالمركزي والقت�صاد الرقمي. 
وي�صتعر�س اأكرث من 1000 متحدث خالل املوؤمترات امل�صاحبة ل� "جيتك�س 
�صتلقي  والتي  العامل،  امل�صتقبلية يف  التقنية  التوجهات  واأب��رز  جلوبال" اأهم 
القطاعات اخلدمية،  والعديد من  الدول  اقت�صادات  الإيجابية على  باآثارها 
كما ي�صهد احلدث م�صاركة اأكرث من 800 �صركة نا�صئة تقدم حلوًل واأنظمة 
جديدة ت�صهم يف تطوير اأعمال ال�صركات ال�صغرة واملتو�صطة، كما ت�صتهدف 

مو�صع قدم و�صط ال�صركات التقنية العمالقة امل�صاركة. 
وي�صتهدف جيتك�س 2022 ا�صتقطاب اأكرث من 100 األف زائر متخ�ص�س 
اإىل  كثب  ع��ن  للتعرف  اأي���ام،   4 م��دار  على  والت�����ص��الت  املعلومات  تقنية  يف 
م�صتجدات القطاع وتوجهاته امل�صتقبلية التي �صتحدث نقلة نوعية يف حياة 
الأفراد اليومية، وعلى راأ�صها خدمات الت�صالت والتطبيقات الذكية وو�صائل 
التوا�صل املرئية، بالإ�صافة اإىل م�صتجدات علوم البيانات واخل�صو�صية ودور 
الروبوتات وال�صيارات الطائرة والعامل الفرتا�صي وغرها من الخرتاعات 

التي �صتغر وجه العامل يف امل�صتقبل القريب. 

) منتدى دبي للم�ستقبل ( 
واليوم ي�صت�صيف "منتدى دبي للم�صتقبل"، 400 من اأملع العقول يف جمال 
ا�صت�صراف امل�صتقبل، و45 موؤ�ص�صة عاملية يف نحو 30 جل�صة حوارية وكلمة 
الإمارات  دول��ة  70 متحدثاً من  اأك��رث من  بها  ي�صارك  رئي�صة وور�صة عمل، 

وخمتلف اأنحاء العامل. 
املنطقة،  الأك��رب من نوعه على م�صتوى  املتحدثني يف احلدث  وت�صم قائمة 
عدداً من الوزراء وامل�صوؤولني احلكوميني من دولة الإمارات، وت�صتمر اأعمال 
املنتدى ليومني حيث يقدم من�صة عاملية خلرباء امل�صتقبل وقادة الفكر من 
خمتلف القطاعات للعمل معاً على بناء جمتمع م�صتدام مبعاجلة التحديات 
عاملي  كمركز  دب��ي  مكانة  تر�صيخ  يف  ي�صهم  مما  اإحل��اح��اً،  الأك��رث  امل�صتقبلية 

�صاعد للقيادة والتعاون على �صنع امل�صتقبل. 
تتمثل يف  رئي�صية  اأربعة موا�صيع  العام حول  املنتدى هذا  وتتمحور جل�صات 
ا�صت�صراف  خالل  من  وجودنا  على  الكربى  املخاطر  وتقليل  عاملنا  م�صتقبل 
با�صت�صراف  للغد  والحتياط  بالإن�صانية،  والرتقاء  القيم  وتعزيز  امل�صتقبل، 

امل�صتقبل. 

) ميتافري�ش ( 
�صكل  للميتافر�س" الذي  "ملتقى دبي  اأي��ام  ا�صت�صافت منذ  وكانت دبي قد 
ل��ت��وح��ي��د روؤى اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وال�صركات  ن��وع��ه��ا  خ��ط��وة ج��دي��دة م��ن 

امليتافر�س،  م�صتقبل  ح��ول  الدولية  واملوؤ�ص�صات  واملنظمات  التكنولوجية 
ور�صم �صورة �صاملة ل�صت�صراف فر�صه واإمكاناته وتطبيقاته املتنوعة والتي 

�صتحدث حتولت جذرية يف خمتلف القطاعات الرئي�صية. 
و40  ومتخ�ص�س  خبر   300 من  اأك��رث  م�صاركة  امللتقى  فعاليات  و�صهدت 
موؤ�ص�صة و�صركة تكنولوجية من دولة الإمارات وخمتلف اأنحاء العامل يف اأكرث 

يف 25 جل�صة وور�صة عمل ا�صت�صافة اأكرث من 30 متحدثاً. 
وبناء عوامل  ت�صميم  اأب��رز توجهات قطاعات  ال�صوء على  املتحدثون  و�صلط 
الإلكرتونية،  وال��ت��ج��ارة  الف��رتا���ص��ي،  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال��ت��دري��ب  امل��ي��ت��اف��ر���س، 
والتكنولوجيا الطبية الفرتا�صية، والفنون، والألعاب الإلكرتونية، وتنظيم 
القابلة  غر  الرقمية  والأ�صول  امليتافر�س،  عامل  يف  واملوؤمترات  الفعاليات 

لال�صتبدال. 
ونظمت على هام�س امللتقى ور�س عمل متخ�ص�صة حول خمتلف القطاعات 
مثل  املهمة  املوا�صيع  من  العديد  ناق�صت  والتي  امل�صتقبلية،  التكنولوجية 
ت�صريع عملية �صناعة القيمة الفعلية لعامل امليتافر�س، وم�صتقبل امليتافر�س 
اإىل  الويب  من  والنتقال  الفرتا�صي،  العامل  وحوكمة  الطران،  قطاع  يف 
امليتافر�س، وجتربة العالمات التجارية يف امليتافر�س، وم�صتقبل  اإىل   2.0
املنتجات الفرتا�صية، وم�صتقبل جمالت الت�صوق والألعاب والبنوك يف عامل 
امليتافر�س، وتطوير التجربة التعليمية ال�صاملة يف عامل امليتافر�س، وراأ�س 

املال ال�صتثماري لعامل امليتافر�س. 

حت�سد �آالف �ملخت�سني �لدوليني .. دبي تر�سم مالمح م�ستقبل �لتكنولوجيا يف �لعامل 

•• اأبوظبي - وام:

عدم  اإىل  لديه  امل�صّجلة  العمل  جهات  للتقاعد  اأبوظبي  �صندوق  دع��ا 
التاأّخر يف ت�صجيل املواطنني املوظفني اجلدد امللتحقني بالعمل لديها.

واأكد اأن الت�صجيل وال�صرتاك يف ال�صندوق عن املواطنني العاملني يف 
العمل  جهات  على  اإلزامياً  اإج��راًء  يعد  واخلا�س  احلكومي  القطاعني 
اإط��ار اللتزام  اأبوظبي مقراً رئي�س لها، يف  اإم��ارة  كافة التي تتخذ من 
مبتطلبات ال�صندوق وقانون التقاعد لإمارة اأبوظبي، وتفادياً لحت�صاب 
اأية مبالغ اإ�صافية اأو تاأخر يف اإجناز الإجراءات اخلا�صة باملوؤّمن عليهم 

لدى ال�صندوق.
معا�صات  ���ص��اأن  يف   2000 ل�صنة   2 رق��م  ال��ق��ان��ون  اأن  ال�صندوق  وذك��ر 

�صاحب  على  يوجب  وتعديالته،  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  التقاعد  وم��ك��اف��اآت 
العمل، ت�صجيل املواطنني العاملني لديه خالل مدة ل تزيد على 10 
اأيام من تاريخ التحاقهم باخلدمة، وذلك لتمكينهم من ال�صتفادة من 
من  ع���دداً  هناك  اأن  اإىل  …لفتاً  التقاعد  نظام  يقدمها  التي  امل��زاي��ا 
اأهمها  اجل��دد،  املوظفني  ت�صجيل  عند  مراعاتها  يجب  التي  ال�صروط 
اأن يكون املوظف اجلديد غر م�صجل لدى ال�صندوق من خالل جهة 
اأخ��رى، حيث ل يجوز ت�صجيل املوؤمن عليه من قبل جهتي عمل  عمل 

يف الوقت ذاته.
امل��وؤّم��ن عليهم، يرتتب  ت�صجيل  العمل عن  ت��اأّخ��ر جهة  اأن  و���ص��ّدد على 
عليه العديد من الآثار ال�صلبية، منها �صياع احلقوق التاأمينية للموؤمن 
عليه وعائلته، اإ�صافة لعدم دقة قاعدة بيانات ال�صندوق، وتاأّخر اإجراء 

املعامالت اخلا�صة بجهات العمل، م�صراً اإىل اأن حتديث البيانات ب�صكل 
كافة  اإنهاء  يف  ال�صندوق  ي�صاعد  العمل  جهات  قبل  من  ودقتها  دوري 
الإجراءات اخلا�صة باملوؤّمن عليهم يف الوقت املحدد مما ي�صهم يف زيادة 

ر�صاهم عن اخلدمات املقدمة من قبل ال�صندوق.
واأكد حر�صه على توفر كافة الت�صهيالت والدعم املمكن جلهات العمل 
لرفع امتثالها ملتطلبات قانون التقاعد، م�صرا اإىل اأنه يتوجب على جهة 
العمل البدء بتقدمي طلب ت�صجيل املوؤمن عليه عرب املوقع الإلكرتوين 
لل�صندوق اأوًل تفادياً لأي تاأخر ثم التوا�صل مع ال�صندوق ل�صتيفاء 
تاأُخر  ع��ن  اإ�صافية  مبالغ  احت�صاب  لتجنب  وذل���ك  لح��ق��اً،  امل�صتندات 
تاأخر  يوم عمل  كل  دره��م عن   100 بواقع  والتي حتت�صب  الت�صجيل 

يتحملها �صاحب العمل بالكامل.

ودعا ال�صندوق املواطنني امللتحقني حديثاً بجهات عمل التي تتخذ من 
اإمارة اأبوظبي مقرا رئي�صا لها اإىل وجوب التحقق من جهة العمل، اإذا 
قامت بت�صجيله لدى ال�صندوق بالفعل خالل املدة املحددة اأم ل، موؤكداً 
اأنه يف حال امتناع اأو تراخي �صاحب العمل عن الت�صجيل، يحق للمواطن 
اإخطار ال�صندوق بالتحاقه بالعمل لدى اجلهة، وذلك حلفظ حقوقه 

التاأمينية و�صيقوم ال�صندوق باتخاذ الإجراءات الالزمة لذلك.
املعلومات  كافة  الَتعرف على  العمل  اأنه ميكن جلهات  ال�صندوق  وذكر 
املركز  خ���الل  م��ن  امل��واط��ن��ني  ت�صجيل  بعملية  امل��رت��ب��ط��ة  والإج������راءات 
لل�صندوق،  الر�صمي  الإلكرتوين  املوقع  عرب  العمل  جلهات  الإعالمي 
والذي مت تد�صينه لتوفر الدعم املعلوماتي والتوعوي جلهات العمل 

امل�صجلة لديه.

»�أبوظبي للتقاعد«: جهات �لعمل ُملزمة بت�سجيل �ملو�طنني خالل  10�أيام عمل من �لتحاقهم باخلدمة

�ملعا�سات: ثالثة م�ساريع رقمية تربز جهود �لهيئة نحو �لتحول �لرقمي يف جيتك�س 2022 

خالل فعاليات اليوم الأول جليتك�ش

»NFT« سرطة دبي تطلق دورية »غياث« �لفارهة كاأ�سول رقمية�

�أكادميية �أبوظبي �حلكومية تو�سع �سبكة �سر�كاتها 
�لعاملية خالل جيتك�س 2022 

جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �الإن�سانية 
ت�سدر �لعدد �الأول من قر�ء�ت �لكتب

•• اأبوظبي -وام:

ن�صرة  من  الأول  العدد  الإن�صانية،  للعلوم  زاي��د  بن  حممد  جامعة  اأ���ص��درت 
"قراءات الكتب" بالتعاون مع الأر�صيف واملكتبة الوطنية، وذلك �صمن جهود 
اجلامعة لتعزيز جمالت الن�صر والتوثيق، واإثراء ال�صاحة الثقافية والأدبية 
من خالل عر�س اجلديد من الكتب والإ�صدارات يف خمتلف جمالت العلوم 

الإن�صانية.
وت�صدرت الن�صرة مقولة املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
ثراه، "الكتاب هو وعاء العلم واحل�صارة والثقافة واملعرفة والآداب والفنون، 
والأمم ل تقا�س برثواتها املادية وحدها، واإمنا تقا�س باأ�صالتها احل�صارية".

وجاء يف افتتاحية الن�صرة اأن "قراءات الكتب" تهدف اإىل التعريف باجلديد 
مع  للتوا�صل  لالأ�صاتذة  الفر�صة  واإت��اح��ة  العاملية،  الن�صر  دور  م��ن  ال�صادر 

جمهور القراء.
العاملية  باللغات  �صادرة  كتباً  تراجع  التي  الن�صرة  اأن  اإىل  الفتتاحية  ونوهت 
الجتماعية  العلوم  يف  متخ�ص�صني  جانب  من  الختيار  ميزات  لها  احلية، 
وال�صرتاتيجية والرتبوية والإ�صالميات والتاريخ والفل�صفة، واأن املراجعني 
اأو القارئني هم اأ�صاتذة بارزون يف تخ�ص�صاتهم بجامعة حممد بن زايد للعلوم 

الإن�صانية وجامعات اأخرى.
الكتب  م��ن   10 ع��ر���س  الكتب"  "قراءات  ن�صرة  م��ن  الأول  ال��ع��دد  وت�صمن 
اجلديدة ال�صادرة باللغة الإجنليزية يف جمالت ال�صيا�صة والأدب والفل�صفة 
اأ�صاتذة  من  عدد  نقدية  ق��راءة  قراأها  وقد  الإ�صالمية،  والدرا�صات  والرتبية 

جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�صانية واجلامعات الأخرى.
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••  دبي: الفجر

املزروعي،  مهر  �صيف  اللواء  قال 
للمرور  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
ال����دوري����ات  اإن  دب������ي،  ����ص���رط���ة  يف 
امل����روري����ة، مت��ك��ن��ت خ����الل عطلة 
الأ���ص��ب��وع م��ن ر���ص��د وجمع  نهاية 
مركبات  ع��ن  متكاملة  معلومات 
نفذت عمليات ا�صتعرا�س و�صباقات 
خمالفة لالأنظمة والقوانني، وقاد 
�صائقوها بتهور وطي�س يهدد حياة 
للخطر،  ال���ط���ري���ق  م�����ص��ت��خ��دم��ي 
الأمر الذي اأ�صفر عنه �صبط 33 
م��رك��ب��ة يف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة من 

الإمارة.
يعاقب  الأف����ع����ال  ه����ذه  اأن  واأك������د 
ع��ل��ي��ه��ا ق����ان����ون ال�������ص���ر وامل�������رور. 
التعاون  املجتمع  اأف����راد  م��ن��ا���ص��داً 
اأية  دب��ي والإب���الغ عن  مع �صرطة 
خم���ال���ف���ة م�����روري�����ة ت���رت���ك���ب من 

اأو   ،901 ع��ل��ى  الت�����ص��ال  خ���الل 
على  �صرطة"  "كلنا  خ��دم��ة  ع��رب 

التطبيق الذكي ل�صرطة دبي.
واأ�صار اللواء �صيف املزروعي، اإىل اأن 
عواقب  يجهلون  ال�صائقني  بع�س 
اأو  باملركبة  ال�صتعرا�س  خمالفة 
اأماكن  يف  وت��ه��ور  بطي�س  ال��ق��ي��ادة 
اأن  م��وؤك��داً  لذلك،  غر خم�ص�صة 
احل���الت معر�س  ه��ذه  ال�صائق يف 
املركبة  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة  ل��ف��ق��دان 
�صواء  مفاجئ  ب�صكل  والن��ح��راف 
اأو  ال�صارع  املعاك�س من  يف الجتاه 
تلك  ي�صاهد  ال��ذي  اجلمهور  نحو 
اإىل  يوؤدي  ال�صتعرا�صات، مما قد 
واإ�صابات  وف���ي���ات  ح�����وادث  وق����وع 

بالغة. حمذراً من تلك الت�صرفات 
على  ب��ال��غ��ة  خ��ط��ورة  ت�صكل  ال��ت��ي 

اأنف�صهم وعلى الآخرين.
واأو�����ص����ح اأن����ه ع��ل��ى اإث����ر ع����دد من 
وال�����������ص�����ك�����اوى عن  ال������ب������الغ������ات 
بتهور  �صائقوها  يقودها  مركبات 
اجتاه  وعك�س  خطر،  وا�صتعرا�س 
ال�صوارع،  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى  ال�����ص��ر 
لهباب،  ع��ل��ي  ج��ب��ل  ����ص���ارع  م��ن��ه��ا 
و�����ص����ارع اخليل  و�����ص����ارع ج���م���را، 
املرورية  الدوريات  انتقلت  الأول، 
عمليات  ونفذت  امل��واق��ع،  تلك  اإىل 

�صبط لتلك املركبات.
ودع������ا ال����ل����واء ���ص��ي��ف امل����زروع����ي، 
ال���������ص����ائ����ق����ني اأ�������ص������ح������اب ه�������واة 

اإىل  وال�������ص���ب���اق���ات  ال����ص���ت���ع���را����س 
املخ�ص�صة  ب���الأم���اك���ن  الل����ت����زام 
ال�صتعرا�صات،  ه����ذه  مل��م��ار���ص��ة 
وامل����ج����ه����زة ب��������اإج��������راءات الأم������ن 
وال�����ص��الم��ة، م��ع الل��ت��زام بقواعد 
ال�صالمة  لتحقيق  وامل��رور،  ال�صر 

يف الطريق.
كما نا�صد اأولياء الأمور اإىل تقدمي 
الن�صح والإر�صاد لأبنائهم ومتابعة 
�صلوكياتهم على الطريق. مطالباً 
اإي��اه��م ب���اأن ي��ك��ون��وا اأك���رث �صرامة 
الذين  اأب���ن���ائ���ه���م  ع��ل��ى  وح���ر����ص���اً 
ال�صتعرا�س  ب��ع��م��ل��ي��ات  ي��ق��وم��ون 
اإىل  يتعر�صوا  ل  حتى  وال�صباقات 

حوادث تفقدهم حياتهم.

•• ال�شارقة -الفجر:

وقعت كلية الطب يف جامعة ال�صارقة مذكرة تفاهم مع امل�صت�صفى ال�صعودي 
الأملاين، بهدف النهو�س بالتعليم الطبي وتطوير املعرفة الطبية من خالل 
لطلبة  �صريري  تدريب  برامج  وتقدمي  وال�صريرية  العلمية  الأبحاث  دعم 
كلية الطب، وقعها عن اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير 
الطب،  كلية  وعميد  ال�صحية  والعلوم  الطبية  الكليات  ل�صوؤون  اجلامعة 
ووقعها عن امل�صت�صفى الدكتورة رمي عثمان، الرئي�س التنفيذي الإقليمي، 

وذلك يف مقر كلية الطب يف املجمع الطبي بجامعة ال�صارقة.
ومبوجب املذكرة �صيتعاون الطرفان يف جمال التدريب ال�صريري للطلبة 
داخل م�صت�صفيات ال�صعودي الأملاين، مع اإقامة العديد من اأن�صطة التدريب 
تقييم  واإ�صراف اجلامعة على عملية  امل�صت�صفى،  داخل  للطلبة  الإكلينيكي 
يف  ال��ط��رف��ان  �صيتعاون  ال�����ص��ري��ري،:ك��م��ا  ال��ت��دري��ب  عملية  اأث��ن��اء  الطلبة 
العاملني  و�صول  اإمكانية  مع  الطلبة،  مب�صاركة  امل�صرتك  البحثي  املجال 
يف  مب��ا  اجل��ام��ع��ة،  يف  الطبية  املكتبة  خ��دم��ات  اإىل  امل�صت�صفى  يف  الطبيني 
و�صول  اإمكانية  وكذلك  الطبية،  واملجالت  والكتب  البيانات  قواعد  ذلك 

وم�صاركتهم  للمر�صى  ال�صريرية  البيانات  اإىل  لالإ�صراف  الطلبة اخلا�صع 
تعاون  اإىل  بالإ�صافة  ه��ذا  امل�صت�صفى،  يف  اجلارية  ال�صريرية  الأن�صطة  يف  
الطرفان يف اإقامة املوؤمترات واملعار�س الطبية والعلمية، ودعوة العاملني 
يف امل�صت�صفى اإىل برامج التطوير املهني والتدريب والتعليم الطبي امل�صتمر 

التي تطرحها اجلامعة.
خالل توقيع املذكرة، التي ح�صرها عدد من امل�صوؤولني من اجلانبني، اأعرب 
امل�صتمر بني اجلامعة  بالتعاون  �صعادته  الدكتور قتيبة حميد عن  الأ�صتاذ 
ال�صحي  القطاعني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأهمية  على  واأك���د  الأمل����اين،  وال�����ص��ع��ودي 

والتعليمي من اأجل النهو�س بالتعليم الطبي والتدريب ال�صريري للطلبة 
لاللتحاق  العملية وجتهيزهم  املهارات  اإك�صابهم  بهدف  امل�صت�صفيات  داخل 

بالقطاع ال�صحي بعد التخرج.
�صمن  ياأتي  ال��ذي  التعاون  هذا  على  عثمان  رمي  الدكتورة  اأثنت  وتعقيبا، 
�صعي امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين لربط اخلدمة ال�صحية الراقية بالتعليم 
وتاأهيلهم  الطبية  الكوادر  م�صتوى  رفع  يف  ي�صاهم  مبا  املتميز،  والتدريب 
حتقيق  يف  ي�صاهم  مب��ا  الإم������ارات  ب��دول��ة  ال��ع��م��ل  ���ص��وق  متطلبات  لتلبية 

طموحات الدولة.

بهدف النهو�ش بالتعليم الطبي وتو�سيع جمالت البحث الطبي والعلمي

جامعة �ل�سارقة و�ل�سعودي �الأملاين يوقعان مذكرة تفاهم

مرور دبي ت�سبط 33 مركبة لقيادة �سائقيها بطي�س وتهور  

•• دبي -وام:

ع����ق����دت ح���ك���وم���ة دول��������ة الإم�����������ارات 
احلكومية"،  اخلدمات  "ملف  ملتقى 
وخمرجات  نتائج  خالله  ا�صتعر�صت 
حت��وي��ل اأك���رث م��ن 200 خ��دم��ة اإىل 
ذات  خ��دم��ة   14 وت��ط��وي��ر  ا�صتباقية 
وناق�صت  املجتمع،  على  اإي��ج��اب��ي  اأث���ر 
ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات احلكومية  ج��ه��ود 
ي�صمن  مب��ا  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  يف 
وال�صرتاتيجيات  الأه�����داف  حتقيق 
ت��ق��دمي خ��دم��ات رقمية  ال��وط��ن��ي��ة يف 
م���ت���ك���ام���ل���ة وحت�������ص���ني ح����ي����اة اأف�������راد 

املجتمع.
وب����ح����ث امل���ل���ت���ق���ى اأه��������م ال����ت����ط����ورات 
الوطنية  وامل�����ص��ت��ه��دف��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
بهدف  احل���ك���وم���ة  و����ص���ع���ت���ه���ا  ال����ت����ي 
امل��ت��ع��ام��ل��ني لتقدمي  ت��ط��وي��ر جت��رب��ة 
اأف�صل خدمات حكومية على م�صتوى 
العامل، من خالل تب�صيط الإجراءات 
والرتقاء  الرقمي  التحول  وت�صريع 
تقليل  خ��الل  م��ن  املتعاملني  برحلة 
ال����وق����ت واجل����ه����د و����ص���رع���ة الإجن������از 

وحتقيق اأف�صل النتائج.
من  حكومية  ق��ي��ادات  الج��ت��م��اع  �صم 
وزارات  �صملت:  الحت���ادي���ة،  اجل��ه��ات 
امل���ال���ي���ة، وال����داخ����ل����ي����ة، واخل���ارج���ي���ة 
والبنية  والطاقة  ال���دويل،  وال��ت��ع��اون 
وتنمية  والتعليم،  والرتبية  التحتية، 
املجتمع، والقت�صاد، والتغر املناخي 
الب�صرية والتوطني،  والبيئة، واملوارد 
للخدمات  الإم������������ارات  وم���وؤ����ص�������ص���ة 
للهوية  الحتادية  والهيئة  ال�صحية، 
املنافذ،  واأم��ن  واجل��م��ارك  واجلن�صية 
واحلكومة  الت�صالت  تنظيم  وهيئة 
للماء  الحت������اد  و����ص���رك���ة  ال���رق���م���ي���ة، 

والكهرباء.
التي  النتائج  اأه���م  امل�����ص��ارك��ون  وب��ح��ث 
ح���ق���ق���ت���ه���ا اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
املقدمة  احلكومية  اخلدمات  تطوير 
اآرائهم  على  بناء  وذل��ك  للمتعاملني 
مبادرة  خ����الل  م���ن  وم��الح��ظ��ات��ه��م 
التي  اخلدمات"،  ج�����ودة  "تطوير 
و40  احت�����ادي�����ة،  ج���ه���ة   14 ���ص��م��ل��ت 
خ��دم��ة ح��ك��وم��ي��ة ل��ي��ت��م ت��ط��وي��ره��ا يف 
اإج�����راء ع��ل��ى مدى   100 اأك����رث م���ن 
الكفاءة  رف���ع  اأ���ص��ه��م��ت يف  اأ���ص��ه��ر،   6
وحت�صني  ل���ل���خ���دم���ات  ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة 
وتوقعات  لحتياجات  تلبية  جودتها 
احلكومة  نهج  اإىل  وا�صتناداً  املجتمع، 

الواحدة واملتكاملة.
امل��ل��ت��ق��ى ج��ه��ود اجلهات  وا���ص��ت��ع��ر���س 
اإيجاد احللول الناجحة  الحتادية يف 
تواجهها  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  لأه������م 
تعزيز  عرب  اخلدمات  اأف�صل  لتوفر 
ل��رف��ع م�صتوى  ال��ه��ادف��ة  ال�����ص��راك��ات 

من  ال��ع��امل��ي��ة،  وتناف�صيتها  خدماتها 
م���ن اخلدمات  ع����دد  ت��ط��وي��ر  خ����الل 
املختلفة، مبا  والإج��راءات احلكومية 
"جتديد  خ���دم���ة  ت��ط��وي��ر  ذل�����ك:  يف 
بطاقة الهوية" من الهيئة الحتادية 
واأمن  واجل��م��ارك  واجلن�صية  للهوية 
"الكاتب العدل" من  املنافذ، وخدمة 
وزارة العدل، وتطوير املن�صة الرقمية 
للرعاية ال�صحية "رعايتي" والتي مت 
ال�صحة  وزارة  قبل  من  عليها  العمل 
تطوير  اإىل  اإ�صافة  املجتمع،  ووق��اي��ة 
خدمة  لل�صرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة 
امل�صافة  القيمة  �صريبة  "ا�صرتداد 

لبناء م�صاكن املواطنني".
التطويرية  امل�����ب�����ادرات  ���ص��م��ل��ت  ك��م��ا 
خف�س زمن النتظار وتقدمي خدمة 
من  اإل���ك���رتون���ي���اً  املواعيد"  "حجز 
موؤ�ص�صة الإمارات للخدمات ال�صحية، 
على  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  وع��م��ل��ت 
الزواج" وتقليل  "منح  تطوير خدمة 
املقبلني  من  املطلوبة  امل�صتندات  عدد 
تطوير  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال��������زواج،  ع��ل��ى 
العمالية"  ال�صكاوى  "ت�صجيل  خدمة 
الب�صرية  امل��وارد  وزارة  تقدمها  والتي 

والتوطني.
ومت���ّك���ن���ت ح���ك���وم���ة دول������ة الإم��������ارات 
خدمة  م��ن حت��وي��ل اأك���رث م��ن 200 
ا�صتباقية تقدم  اإىل خدمات  حكومية 
لتوجيهات  جت�����ص��ي��داً  ال��ط��ل��ب،  ق��ب��ل 
العمل  م��ف��ه��وم  ت�����ص��م��ي��م  ال��ق��ي��ادة يف 
اآلياته  احلكومي ال�صتباقي، وتطوير 
و�صوًل لأف�صل منوذج حكومي يواكب 
اإيجاباً  وينعك�س  امل�صتقبل  متطلبات 

على املتعاملني واملجتمع.
واأك��د �صعادة حممد بن طليعة رئي�س 
دولة  حلكومة  احلكومية  اخل��دم��ات 
الإمارات، اأن احلكومة تتبنى احللول 
لعملية  اأ���ص��ا���ص��اً  ال��رق��م��ي��ة وامل��ت��ق��دم��ة 
لتوجهات  تطوير اخلدمات، جت�صيداً 
م�صرة  ت���ع���زي���ز  يف  ال���ق���ي���ادة  وروؤى 
احللول  وت���ب���ن���ي  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول 

خدمات  ت�����ص��م��ي��م  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
م�صتقبلية، وت�صجيع الأفكار اجلديدة 
الدولة  م�صرة  تدعم  التي  واملبتكرة 
يف تطوير اأف�صل اخلدمات احلكومية 

يف العامل.
الجتماع هدف  اإن  اب��ن طليعة  وق��ال 
ال����ت����ط����ورات يف  اأه������م  م��ن��اق�����ص��ة  اإىل 
وحتقيق  احلكومية،  اخل��دم��ات  ملف 
ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة دول���ة الإم�����ارات يف 
ال��ع��امل��ي��ة، وتقدمي  ال����ري����ادة  حت��ق��ي��ق 
الوقت  ت��وف��ر  و�صل�صة  �صهلة  خ��دم��ات 
واجلهد يتم تطويرها بالرتكيز على 
مب�صتوى  والرت��ق��اء  املتعامل،  جتربة 
م��ن اجلهات  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  اأداء 
الحتادية، من خالل ت�صميم جتربة 
احتياجات  ت�صتبق  متطورة  حكومية 

املتعاملني يف الدولة.
اأهمية  الجتماع  يف  امل�صاركون  واأك���د 
لتكون  احلكومية  اخل��دم��ات  تطوير 
وجاهزية  واب���ت���ك���اراً  ا���ص��ت��ج��اب��ة  اأك����رث 
للم�صتقبل، مدعومة مبنهجيات عمل 
احتياجات  تلبية  على  ت��رك��ز  ج��دي��دة 
بي�صر  معامالتهم  لإجن��از  املتعاملني 
اإيجابي  اأث���ر  وذات  و���ص��رع��ة  و�صهولة 
ع���ل���ى امل���ج���ت���م���ع، الأم�������ر ال������ذي يعزز 
التطوير امل�صتدام وامل�صتمر للخدمات 
احلكومية من خالل تقدمي خدمات 
من  ط���ل���ب���ه���ا  دون  م�����ن  ا����ص���ت���ب���اق���ي���ة 

املتعامل.
اليتيم  �صعيد  �صعادة  ق��ال  جهته،  من 
ال���وك���ي���ل امل�������ص���اع���د ل�������ص���وؤون امل������وارد 
" تلتزم  امل��ال��ي��ة:  وزارة  وامل��ي��زان��ي��ة يف 
تطوير  مب���وا����ص���ل���ة  امل���ال���ي���ة  وزارة 
م���ن���ظ���وم���ة ال����ت����ح����ول ال����رق����م����ي يف 
ي�صهم يف حتقيق  امل����ايل، مب��ا  امل��ج��ال 
حددتها  ال��ت��ي  الوطنية  امل�صتهدفات 
للخدمات  الإم�������ارات  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
احلكومية، وتعزيز فعالية الإجراءات 
وجت����رب����ة امل���ت���ع���ام���ل���ني م����ن الأف�������راد 
واحلكومي،  اخل���ا����س  وال���ق���ط���اع���ني 
ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة تعزز  ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات 

عجلة  دف��ع  يف  وت�صاهم  اعمالهم  من 
الدولة"،  يف  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
على  ع��م��ل��ت  ال�����وزارة  اأن  اإىل  م�����ص��را 
كافة خدماتها وطورت حلوًل  رقمنة 
العاملية،  املعاير  اأف�صل  وفق  مبتكرة 
ك��م��ا حققت ال��ع��دي��د م��ن الإجن�����ازات 
املت�صارع  التطور  مواكبة  �صعيد  على 
املختلفة،  التكنولوجية  امل��ج��الت  يف 
الذكاء  ت��ط��ب��ي��ق��ات  م���ن  وال����ص���ت���ف���ادة 
ال�صطناعي يف منظومة العمل املايل 
احلكومي وتطويره، الأمر الذي عزز 
م��ن مكانة ال����وزارة ك����وزارة رائ���دة يف 

جمالت البتكار والتحول الرقمي.
املهند�صة  �صعادة  اأك��دت  ناحيتها  ومن 
امل�صاعد  الوكيل  النقبي  م�صلم  نادية 
ل��ق��ط��اع اخل��دم��ات امل�����ص��ان��دة يف وزارة 
ال���ط���اق���ة وال���ب���ن���ي���ة، ح���ر����س ال������وزارة 
م�صتوى  اإىل  خدماتها  تطوير  على 
تتوافق  بحيث  وال�صمولية  التكامل 
وتفوق  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اح���ت���ي���اج���ات  م���ع 
توجهات  م��ع  ين�صجم  م��ا  توقعاتهم، 
الرتقاء  الإم�����ارات يف  دول���ة  ح��ك��وم��ة 
اأف�صل  وت����ق����دمي  الأداء  مب�����ص��ت��وى 
وج���ودة  ���ص��ع��ادة  لتحقيق  اخل���دم���ات، 
املجتمع،  ����ص���رائ���ح  مل��خ��ت��ل��ف  احل����ي����اة 
حري�صة  ال��������وزارة  اأن  اإىل  م�����ص��رة 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر واب���ت���ك���ار ج��ي��ل جديد 
مكانة  ير�ّصخ  الرقمية  اخلدمات  من 
اخلدمات  جم����ال  يف  ع��امل��ي��اً  ال���دول���ة 
خالل  من  النا�س،  واإ�صعاد  احلكومية 
وت�صخر  امل��م��ار���ص��ات،  اأف�����ص��ل  ت��ب��ن��ي 
امل��وارد والإمكانات مبا ي�صمن  جميع 
املتعاملني  خدمة  مبنظومة  الرتقاء 
مبادراتها  �صمن  اأول��وي��ة  باعتبارهم 

الطموحة وخططها ال�صرتاتيجية.
الدكتورة  ���ص��ع��ادة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
الوكيل  ال�����ص��ام�����ص��ي  ال�����ص��ح��اك  اآم��ن��ة 
امل�������ص���اع���د ل���ق���ط���اع ال����رع����اي����ة وب���ن���اء 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  القدرات 
ال���وزارة يف تقدمي خدمات  ال��ت��زام  اإن 
الهدف  م��ع  ين�صجم  متكاملة  رقمية 

احلكومة  ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��رئ��ي�����ص��ي 
الرقمية امل�صتقبلية يف توفر خدمات 
ومتكاملة من خالل  رقمية متطورة 
باقات وقنوات خدمية �صهلة و�صريعة 
تتنا�صب مع اأ�صلوب احلياة يف امل�صتقبل، 
اآراء املتعاملني واحتياجاتهم  وتراعي 
وتطلعاتهم وتف�صيالتهم وذات كفاءة 
عالية، م�صرة اإىل اأن عملية التطوير 
وفق  م�صتمرة،  الرقمية  اخلدمات  يف 
التي  العمل  واأ�صاليب  النماذج  اأف�صل 
اخلدمات  تقدمي  خاللها  م��ن  ميكن 
الرتبية  وزارة  ملتعاملي  احل��ك��وم��ي��ة 
�صهولة  ي�������ص���م���ن  مب�����ا  وال���ت���ع���ل���ي���م، 
عليها  واحل�صول  للخدمة  و�صولهم 

بالكفاءة وال�صرعة املطلوبة.
وكيل  النعيمي  حم��م��د  ���ص��ع��ادة  واأك����د 
ل��ق��ط��اع اخلدمات  امل�����ص��اع��د  ال������وزارة 
املناخي  ال��ت��غ��ر  وزارة  يف  امل�����ص��ان��دة 
بني  التكاملي  العمل  اأهمية  والبيئة، 
اجلهات احلكومية الحتادية، حتقيقاً 
لروؤية القيادة يف ت�صهيل حياة النا�س 
وتلبية احتياجاتهم، ومتكني اجلهات 
اإىل  الكامل  النتقال  م��ن  احلكومية 
ي�صهم  مبا  ا�صتباقية،  رقمية  خدمات 
العايل  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف 
م����ن اجل�������ودة يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
اآمنة  رقمية  بيئة  وتطوير  الرقمية، 
املعلومات  واأنظمة  البيانات  حلماية 
وال���رق���اب���ة عليها،  الت�����ص��ال  و���ص��ب��ك��ة 
ورفع م�صتويات الر�صا وتعزيز جودة 
حياة املتعاملني مبا ي�صهم يف حتقيق 
عائ�صة  ���ص��ع��ادة  واأك����دت  امل�صتهدفات. 
ل�صوؤون  امل�����ص��اع��د  ال��وك��ي��ل  ب��احل��رف��ي��ة 
الب�صرية  امل�������وارد  وزارة  يف  ال��ع��م��ل 
الإمارات  ا�صرتاتيجية  اأن  والتوطني، 
للخدمات احلكومية وما ينبثق عنها 
م���ن ب���رام���ج وم����ب����ادرات حت���ت مظلة 
برنامج الإم��ارات للخدمة احلكومية 
املتميزة متثل خارطة طريق للجهات 
الحتادية للتميز يف م�صرتها وتقدمي 
اأف�صل اخلدمات للمتعاملني، م�صرة 

اإىل اأن حر�س الوزارة على اأن تن�صجم 
توجهات  مع  تقدمها  التي  اخلدمات 
حكومة دولة الإم��ارات وا�صرتاتيجية 
الإم��ارات للخدمات احلكومية، حيث 
العمل على تطوير جمموعة من  مت 
مفاهيم  لتعزيز  وامل��ب��ادرات  ال��ربام��ج 
للمتعاملني  املقدمة  اخلدمات  ج��ودة 
مبتكرة  ت����وا�����ص����ل  ق�����ن�����وات  وخ����ل����ق 
لال�صتماع اإىل �صوت املتعامل والعمل 

على تلبية متطلباته.
نا�صر  العميد  �صعادة  اأك��د  جهته،  من 
يف  ال�صعادة  ع��ام  م��دي��ر  الكعبي  خ���ادم 
ملف  تطوير  اأهمية  الداخلية  وزارة 
الفاعل  ودوره  احلكومية  اخل��دم��ات 
احلكومية  اخلدمات  م�صتوى  رفع  يف 
ب��دول��ة الإم����ارات مب��ا ي�صمن حتقيق 
للخدمات  الم�������ارات  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
 ،2025-2021 احل�����ك�����وم�����ي�����ة 
احلكومية  ب���اخل���دم���ات  والرت�����ق�����اء 
احتياجات  وتلبي  التوجهات  لتواكب 
املجتمع وتوقعاته، وقال اإن اجتماعات 
ملف اخلدمات احلكومية تعد فر�صة 
لتبادل اخلربات والأفكار التطويرية 
املتقدمة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة 
ال��ت��ي ط��ورت��ه��ا اجل���ه���ات، م��ا ينعك�س 
اخلدمات  م��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ي��اً 
احلكومية وي�صهم يف تب�صيط وت�صهيل 

رحلة املتعاملني.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه اأ����ص���ار ���ص��ع��ادة م. حممد 
عام  نائب مدير  ال��زرع��وين  اب��راه��ي��م 
واحلكومة  الت�����ص��الت  تنظيم  هيئة 
املعلومات واحلكومة  الرقمية لقطاع 
دعم  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  دور  اإىل  ال��رق��م��ي��ة 
ج����ه����ود اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة نحو 
الرقمية  احل��ك��وم��ة  دع���ائ���م  ت��ر���ص��ي��خ 
واحل���ي���اة ال��رق��م��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة. وقال 
للهيئة  ال�صرتاتيجية  الأه����داف  اإن 
رقمية  حتتية  بنية  تطوير  تت�صمن 
اأ�صلوب  وت��ع��زي��ز  وم�����ص��ت��دام��ة،  م��رن��ة 
احل���ي���اة ال���رق���م���ي ل����دى امل��ج��ت��م��ع، و 
مبا  الأه�����داف،  ه���ذه  لتطبيق  ن�صعى 

الإمارات  دولة  قيادة  توجهات  يعك�س 
امل�صتقبل  �صنع  على  العمل  ب�صرورة 
التقنيات  اأح�������دث  ع���ل���ى  ب���الع���ت���م���اد 
بالتعاون  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وال���ت���وج���ه���ات 
القطاع اخلا�س يف جهود بناء جمتمع 

واقت�صاد املعرفة الرقمي.
اإدارة  اأم��ي��ن��ة احل����اج م��دي��ر  واأ�����ص����ادت 
وزارة  امل��ت��ع��ام��ل��ني يف  ���ص��ع��ادة  ق���ن���وات 
القت�صاد بجهود فريق ملف اخلدمات 
حكومة  اإن  وق�����ال�����ت  احل����ك����وم����ي����ة، 
الإم��ارات �صّباقة يف تطوير اخلدمات 
كبرة  خطوات  واتخاذها  احلكومية 
يف حتقيق التحّول الرقمي واخلدمات 
وزارة  م����ن  وح���ر����ص���اً  ال����ص���ت���ب���اق���ي���ة، 
القت�صاد على ا�صتدامة هذه اجلهود 
ت��ن��ف��ي��ذ جمموعة  ف��ق��د ع��م��ل��ت ع��ل��ى 
اإعادة  اإىل  تهدف  التي  امل��ب��ادرات  م��ن 
يلبي  مبا  خدماتها  وتطوير  ت�صميم 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وف���ق منظور  اح��ت��ي��اج��ات 
ت�����ص��م��ن تقدمي  وم��ف��اه��ي��م ج���دي���دة 
للمتعامل  و���ص��ه��ل��ة  م��ت��م��ي��زة  جت��رب��ة 
امل��ج��ت��م��ع، وتتمّثل  ت��ع��زز ج���ودة ح��ي��اة 
مفاهيم  على  التطوير  عمليات  اأب��رز 
اإع��ادة هند�صة مراحل  جديدة تراعي 
تقدمي اخلدمات وحت�صينها وت�صميم 
جت����رب����ة م���ت���ع���ام���ل مم����ي����زة ورائ��������دة 

وخدمات اقت�صادية مبتكرة وفعالة.
العبدويل  ن��ا���ص��ر  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
املتعاملني  �����ص����ع����ادة  اإدارة  م����دي����ر 
واجلن�صية  للهوية  الحتادية  بالهيئة 
واجل��م��ارك واأم���ن امل��ن��اف��ذ، اإن جتربة 
اخلدمات  تطوير  يف  الإم����ارات  دول���ة 
وحت��وي��ل��ه��ا اإىل خ��دم��ات رق��م��ي��ة على 
يحتذى  من��وذج��اً  تعد  ال�صاعة  م���دار 
توظيف  كيفية  ح���ول  ال��ع��امل  ل����دول 
الإن�صان،  خ���دم���ة  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تقدمي  يف  واجل��ه��د  ال��وق��ت  واخت�صار 
اأي مكان،  اأي وقت ومن  اخلدمات يف 
ال��ه��ي��ئ��ة مت��ك��ن��ت من  اأن  اإىل  م�����ص��راً 
تقدمي  جم�����ال  يف  ال�����ري�����ادة  حت��ق��ي��ق 
وت���ط���وي���ر اخل�����دم�����ات، الأم�������ر ال����ذي 

جعلها تعتلي من�صة التتويج كاأف�صل 
اأن  جهة احتادية رائ��دة، انطالقاً من 
على  املتعاملني  و�صعادة  ور���ص��ا  راح��ة 
ثقافتهم  وت���ن���وع  ف��ئ��ات��ه��م  اخ���ت���الف 
يف  للهيئة  ا�صرتاتيجية  اأولوية  ميثل 

خمتلف حماور العمل.
اإدارة  واأو���ص��ح��ت م��ه��ا حم��م��د م��دي��ر 
اإدارة  وم���دي���ر  ال��ب�����ص��ري  امل�����ال  راأ�������س 
بالوكالة  وامل�صتقبل  ال�صرتاتيجية 
اأن  يف �صركة الحتاد للماء والكهرباء 
جمموعة  ي�صم  ف��ري��ق  �صمن  العمل 
م���ن ال���ق���ي���ادات امل���م���ي���زة والأع�������ص���اء 
اإيجابي  اأثر  الفاعلني، كان جلهودهم 
وتبادل  ال��ت��ج��ارب  ن��ق��ل  نتيجة  ك��ب��ر 
الأفكار،  واب��ت��ك��ار  وت��ول��ي��د  اخل����ربات 
م�صرًة اإىل قرب افتتاح مركز �صعادة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ل��ل��خ��دم��ة ال���رق���م���ي���ة يف 
عجمان، ليكون اأحد ثمار العمل على 
هذا امللف، وتنفيذاً لتوجهات احلكومة 

يف رقمنة اخلدمات احلكومية.
الجتماع  يف  امل�����ص��ارك��ون  وا���ص��ت��ع��ر���س 
اخلا�صة  احلكومية  ال�صيا�صات  اأه���م 
الرقمي، وجتربة اخلدمات  بالتحول 
تتبنى  ال���ت���ي  ال���رق���م���ي���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
امل�صتمر  والتح�صني  البتكار  ت�صخر 
كفاءة اخلدمات  وتعزيز  يف اخلدمات 
تر�صيخ  ي�����ص��م��ن  مب����ا  احل���ك���وم���ي���ة، 
مكانة دولة الإم��ارات رائدة يف جمال 
اخلدمات احلكومية، وتقدمي خدمات 
ع��امل��ي��ة ت��رك��ز ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل، ت�صتبق 

احتياجاته وتلبي تطلعاته.
العمل  وت��رة  ت�صريع  �صبل  وت��ن��اول��وا 
لتطوير اخلدمات احلكومية، واأمتتة 
واملعامالت  والإج��������راءات  اخل���دم���ات 
الرقمي  التحول  وت�صريع  حكومية، 
متا�صياً  اخل��دم��ات،  ملنظومة  ال�صامل 
املوحدة،  الرقمية  املن�صة  �صيا�صة  مع 
واخلدمة  الرقمي،  املتعامل  و�صيا�صة 
لتعزيز  الهادفة  الرقمية،  احلكومية 
اجلهات  اأنظمة  ب��ني  ال�صامل  ال��رب��ط 

احلكومية الحتادية.
م�صاريع  اأب���رز  امل�صاركون  عر�س  كما 
التحّول الرقمي للخدمات احلكومية 
يف حكومة دولة الإمارات، مبا يف ذلك 
جودة رحلة املتعامل الرقمية، واإطالق 
لربنامج  اجلديد  التنظيمي  الدليل 
الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة، 
لت�صنيف  ال���ع���امل���ي  ال���ن���ج���وم  ون���ظ���ام 
اإ�صافة  اخل��دم��ات يف حلته اجل��دي��دة، 
اإىل تطبيق الآلية اجلديدة لتح�صيل 
الحتادية،  احل��ك��وم��ة  يف  الإي�������رادات 
فيما عر�صت وزارة الداخلية مقرتحاً 
ل��دع��م تكامل اخل��دم��ات، وع����دداً من 
م�����ص��اري��ع��ه��ا واإجن����ازات����ه����ا يف اإط����الق 
للمتعاملني،  ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة  خ����دم����ات 

ت�صتهدف �صرائح اأكرب من املجتمع.

�لنا�س حياة  لت�سهيل  خدمة  ملتقى »ملف �خلدمات �حلكومية« ي�ستعر�س نتائج وخمرجات حتويل �أكرث من 200 خدمة �إىل ��ستباقية وتطوير 14 

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية الفريق �صمو ال�صيخ �صيف 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية ، انطلقت اأم�س 
املعر�س  ال�صابعة من  الدورة  فعاليات 
الدويل لالأمن الوطني ودرء املخاطر 
الذي   "2022 اأب���وظ���ب���ي  "اآي�صنار 
بالتعاون  اأدن���ي���ك  جم��م��وع��ة  ت��ن��ظ��م��ه 
وبال�صراكة  ال���داخ���ل���ي���ة،  وزارة  م���ع 
العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ع  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل�صرطة اأبوظبي، وذلك بح�صور دويل 
رف��ي��ع امل�����ص��ت��وى، وم�����ص��ارك��ة جمموعة 
الوطنية  ال�صركات  ك��ربى  م��ن  ب���ارزة 
يف  املتخ�ص�صة  والعاملية  والإقليمية 

جمال الأمن الوطني وال�صيرباين.
وي�صتقطب املعر�س الذي ي�صتمر حتى 
12 اأكتوبر م�صاركة حملية واإقليمية 
ودول�������ة وا����ص���ع���ة، ح���ي���ث ارت����ف����ع عدد 

ال�صركات العار�صة يف ن�صخة هذا العام 
ال�صابقة،  الدورة  بن�صبة %121 عن 
للعرو�س  املخ�ص�صة  امل�صاحة  وزادت 
ال���دورة  م��ع  % م��ق��ارن��ة   15 بن�صبة 

 ،2018 العام  يف  للمعر�س  ال�صابقة 
كما ارتفع عدد الدول امل�صاركة 120 
ن�صبة  وو���ص��ل��ت  دول����ة،   33 اإىل   %
للمرة  اجل��دي��دةامل�����ص��ارك��ة  ال�����ص��رك��ات 
%8، وبلغت  الن�صخة  الأوىل يف هذه 
العار�صة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ص��رك��ات  ن�صبة 
الكلي. ال�صركات  %34 من جمموع 
 120 وي�صتقطب املعر�س لهذا العام 
العامل  اأنحاء  ر�صمياً من جميع  وف��داً 
مع  باملقارنة   20% بن�صبة  زي��ادة  يف 
من  وف���ود  مبافيها  ال�صابقة  ال����دورة 
والبحرين  ال�صعودية  العربية  اململكة 
والعراق  واليونان  وم�صر  و�صنغافورة 
واإيطاليا واإثيوبيا، بالإ�صافة اإىل وفد 

من منظمة الإنرتبول.

•• الريا�س-وام:

مل�صوؤويل  الدائمة  للجنة  والع�صرين  الثاين  الجتماع  يف  العدل  وزارة  �صاركت 
يف  عقد  ال��ذي  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ب��دول  الت�صريع  اإدارات 
البلو�صي  م��راد  الرحمن  عبد  القا�صي  �صعادة  ال���وزارة  وف��د  ت��راأ���س  ال��ري��ا���س. 
القائم باأعمال وكيل الوزارة امل�صاعد لل�صوؤون القانونية ورافقه الدكتور اأحمد 
ال�صحي رئي�س ق�صم الت�صريع يف الوزارة. وناق�س الجتماع عدًدا من املوا�صيع 
اإ�صافة اإىل عدد من القوانني  املُت�صلة ب�صوؤون الت�صريع بدول جمل�س التعاون 
واللوائح التي يتم اإعدادها يف اإطار دول املجل�س. كما مت خالل الجتماع اإقرار 
التعديالت املقرتحة على نظام عمل اللجنة، وتوحيد امل�صطلحات الت�صريعية 
لعدد من الت�صريعات ال�صارية يف دول جمل�س التعاون، ومقرتح الأمانة العامة 

ب�صاأن اإ�صدار مدونة اإلكرتونية للت�صريعات اخلليجية.

برعاية �سيف بن زايد 

�نطالق فعاليات معر�س »�آي�سنار �أبوظبي 2022« مب�ساركة دولية و��سعة

وز�رة �لعدل ت�سارك يف �جتماع م�سوؤويل �إد�ر�ت �لت�سريع بدول جمل�س �لتعاون
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•• دبي-وام: 

ب���رع���اي���ة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح����م����دان بن 
م���ك���ت���وم ويل  اآل  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  دب���ي  ع��ه��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء م��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
"منتدى  فعاليات  تنطلق  للم�صتقبل، 
الثالثاء  ال���ي���وم  للم�صتقبل"  دب����ي 
امل�صتقبل"  "متحف  يف  اأك��ت��وب��ر   11
مب�صاركة اأكرث من 45 موؤ�ص�صة عاملية 
ل�صت�صراف امل�صتقبل واأكرث من 400 

من خرباء وم�صممي امل�صتقبل. 
واأكد معايل حممد عبداهلل القرقاوي 
نائب  ال�����وزراء،  ���ص��وؤون جمل�س  وزي���ر 
رئي�س جمل�س الأمناء الع�صو املنتدب 
ملوؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل، اأن دبي ودولة 
امل�صتقبل،  خل���رباء  ملتقى  الإم�����ارات 
اأفكارهم  لتحويل  رائ��د  عاملي  ومركز 
وا�صرتاتيجيات  روؤى  اإىل  الإب��داع��ي��ة 
ومتكني  ال���واق���ع  اأر�����س  ع��ل��ى  تتحقق 
الأف��������������راد وامل����ج����ت����م����ع����ات ح����ا�����ص����راً 

وم�صتقباًل. 
�صاحب  م���ن  تعلمنا  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 

"رعاه  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 
ت�صميمه  مي��ك��ن  امل�صتقبل  اأن  اهلل"، 
و�صناعته، ونهدف من خالل منتدى 
منوذج  ت��ط��وي��ر  اإىل  للم�صتقبل  دب���ي 
م�صتقبل  ل��ت�����ص��م��ي��م  ج����دي����د  ع����امل����ي 
العامل.  واأ�صاف: �صيعمل امل�صاركون يف 
املنتدى على ر�صم ت�صورات م�صتقبلية 
احليوية، وحتديد  القطاعات  ملختلف 
مالمح التغرات املقبلة التي �صت�صكل 
الآراء  وت����ب����ادل  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  ع���ن���اوي���ن 
واخل����ربات ح��ول اأه���م اجل��وان��ب التي 
اإىل  بالإ�صافة  عليها،  الرتكيز  ينبغي 
التحولت  ب��اأه��م  امل��ج��ت��م��ع��ات  ت��ع��ري��ف 
ال����ت����ي ���ص��ن�����ص��ه��ده��ا خ������الل الأع��������وام 
وال��ع��ق��ود ال���ق���ادم���ة.  واأو����ص���ح معايل 
دبي  م��ت��ح��ف  اأن  ال���ق���رق���اوي  حم��م��د 

للم�صتقبل �صي�صهد على مدى يومني 
اأكرب جتمع عاملي مب�صاركة املئات من 
لبحث  ال��ب��ارزة  العاملية  ال�صخ�صيات 
التكنولوجيا  ت��ط��ب��ي��ق��ات  م�����ص��ت��ق��ب��ل 
وتنويع القت�صاد ومرونته وا�صتدامته 
وحتديد التحديات مبختلف اأنواعها، 

وت�صميم اأف�صل احللول لها. 
وختم معاليه بالقول: دبي مركز عاملي 
كل  م��ن  امل�صتقبل  و�صانعي  مل�صممي 
قيادتها  روؤي��ة  بف�صل  وجنحت  مكان، 
العامل يف  م��دن  اأف�صل  تكون من  ب��اأن 
امل�صتقبل، و�صيكون منتدى  ا�صت�صراف 
من  الأك����رب  احل���دث  للم�صتقبل  دب���ي 
ن���وع���ه مل���ع���رف���ة م����ا ���ص��ن�����ص��ه��ده خالل 

ال�صنوات والعقود القادمة. 
و�صي�صهد منتدى دبي للم�صتقبل على 

�صاملة  عاملية  ح����وارات  ي��وم��ني  م��دى 
ال��ت��ع��اي�����س م���ع التحول  ك��ي��ف��ي��ة  ح���ول 
ال��رق��م��ي وم��ع��اجل��ة حت��دي��ات الفجوة 
مع  املجتمعات  خمتلف  بني  الرقمية 
والواقع  امليتافر�س  قطاعات  تطور 
ا�صتعرا�س  اإىل  اإ���ص��اف��ة  الف��رتا���ص��ي، 
امل�صتقبلية  والفر�س  التحولت  اأه��م 
اأهمية  م���ن  ب������دءاً  ج��ل�����ص��ات��ه،  خ����الل 
امل�صتقبل،  ا�صت�صراف  عملية  تطوير 
ومفهوم جتربة امل�صتقبل يف احلا�صر، 
ال��ف�����ص��اء يف  ق��ط��اع  دور  اإىل  و����ص���وًل 
وا�صتعرا�س  امل��ق��ب��ل،  ال��ق��رن  ت�صميم 
الب�صر  ح���ل���م  ح�����ول  م���ت���ن���وع���ة  روؤى 

بالنتقال اإىل كواكب اأخرى. 
ي�صكل  ال��ذي  الطاقة  اأن م�صتقبل  كما 
واألويات  اهتمامات  اأبرز  اإحدى  حالياً 

اأه�����م عناوين  اأح�����د  ���ص��ي��ك��ون  ال���ع���امل 
�صبل  �صيناق�س اخلرباء  املنتدى حيث 
املرحلة  يف  م�صتدامة  م�صادر  �صمان 
امل���ق���ب���ل���ة، ف�������ص���اًل ع����ن حت���دي���د اأك����رب 
امل��خ��اط��ر ال���ت���ي ت���واج���ه ال��ب�����ص��ري��ة يف 
امل�صتقبل، واأهمية تطوير خطط عمل 

فعلية لتحقيق الروؤى امل�صتقبلية. 
امل�صتقبلية،  ال��ف��ر���س  ���ص��ع��ي��د  وع��ل��ى 
من  املنتدى  متابعي  باإمكان  �صيكون 
حول العامل متابعة اآراء اخلرباء حول 
اإمكانية اأن ت�صبح البيانات ال�صخ�صية 
ل��الأف��راد يف ظل  م�صدر دخ��ل ج��دي��د 
بقطاع  امل���ت���زاي���د  ال���ع���امل���ي  اله���ت���م���ام 
وحتليلها  جمعها  واآل���ي���ات  ال��ب��ي��ان��ات 
بالتحكم  الأف��راد  واأحقية  وتوظيفها، 
جل�صات  ت�صتعر�س  كما  ببياناتهم.  

اأهمية  للم�صتقبل"  دب���ي  "منتدى 
امل�صتقبل، ودور احلكومات يف  ت�صميم 
امل�صتقبل من خالل  مواجهة خماطر 
وتنظيم  امل�صتقبل،  ا�صت�صراف  اأدوات 
امل�صتقبل،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت���وج���ه���ات 
ومفهوم جتربة امل�صتقبل يف احلا�صر. 
�صيعي�س  "هل  ���ص��وؤال  ع��ن  ول��الإج��اب��ة 
اخلرباء  �صيناق�س  الأبد"  اإىل  الب�صر 
العلمي  للتقدم  املتوقعة  النعكا�صات 
ال�صريع يف جمال اإطالة حياة الإن�صان 
الطبيعية  ال�صيخوخة  عملية  وعك�س 
وحم�������ارب�������ة الأم��������را���������س وت���ط���وي���ر 
ال�صوء  ت�صليط  و�صيتم  ال��ع��الج��ات.  
اأي�������ص���اً خ����الل امل��ن��ت��دى ع��ل��ى وجهات 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  ب���اأن  القائلة  النظر 
اأكرب  ب�صكل  م�����ص��وؤوًل  ي��ك��ون  اأن  يجب 

امل�صتقبل  يف  الت�صريعات  تطوير  ع��ن 
املواهب  وحتفيز  الب��ت��ك��ارات  ملوا�صلة 
وجذب ال�صتثمارات، كما �صيتم نقا�س 
اأدوات  ت��وظ��ي��ف  احل��ك��وم��ات يف  جن���اح 
التحديات  لتويع  امل�صتقبل  ا�صت�صراف 

املقبلة وا�صتك�صاف الفر�س الواعدة. 
ويف ظل التحول العاملي نحو القت�صاد 
عن  ف�صيئاً  �صيئاً  والب��ت��ع��اد  ال��رق��م��ي 
الأنظمة املالية والتجارية التقليدية، 
���ص��ي�����ص��ت��ع��ر���س خ�����رباء م�������ص���ارك���ون يف 
�صتكون  للم�صتقبل" ما  دبي  "منتدى 
ع��ل��ي��ه ال������رثوات وق��ي��م��ة الأ�����ص����ول يف 
ال���ق���ادم���ة، ودور  ال�����ص��ن��وات وال���ع���ق���ود 
اأ�صكال  تطوير  يف  النا�صئة  التقنيات 

بديلة لها. 
يونغ�صوك  الربوفي�صورة  وت�صتعر�س 

"منتدى  يف  املتحدثات  اإح���دى  ب���ارك 
اخلا�صة  جتربتها  للم�صتقبل"  دب���ي 
وال��ف��ري��دة م��ن ح��ي��ث اإم��ك��ان��ي��ة ن�صوء 
عالقات �صداقة بني الإن�صان والذكاء 
ال�صريع  التطور  ظل  يف  ال�صطناعي 
ع��ل��ى حماكاة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل���ق���درة 

وظائف الإن�صان و�صلوكياته. 
من  للم�صتقبل  دب��ي  موؤ�ص�صة  وتهدف 
للم�صتقبل  دبي  تنظيم منتدى  خالل 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  روؤي������ة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، مل�صتقبل 
دبي وتر�صيخ مكانتها العاملية الرائدة 
امل�صتقبل  م���دن  اأف�����ص��ل  م��ن  ك���واح���دة 
ا�صت�صراف  ج��ه��ود  ق���ي���ادة  خ���الل  م���ن 
الفر�س  وتطوير  امل�صتقبل  وت�صميم 
�صركائها من  بالتعاون مع  امل�صتقبلية 
اجلهات احلكومية وال�صركات العاملية 
دولة  يف  الأع����م����ال  ورواد  وال��ن��ا���ص��ئ��ة 

الإمارات والعامل. 

•• العني-وام:

العني  م����دي����ن����ة  ب����ل����دي����ة  اأجن����������زت 
اجلديدة  الأن����ف����اق  م���ن  جم��م��وع��ة 
بهدف  العني  مدينة  يف  للمركبات 
ت�صهيل حركة ال�صر ورفع م�صتوى 
اخلدمة املرورية وتعزيز عبور امل�صاة 
املمار�صات  لأف�صل  اآمن وفقاً  ب�صكل 
واملعاير العاملية جلعل هذه النفاق 
من  ع��ايل  م�صتوى  وذات  م�صتدامة 

الأمان وال�صالمة مل�صتخدميها. 
ال�صاعر  �صعيد  امل��ه��ن��د���س  واأو����ص���ح 
الدرا�صات  ق�صم  رئ��ي�����س  ال��ظ��اه��ري 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ق��ط��اع  ال��ف��ن��ي��ة 
مدينة  بلدية  يف  البلدية  واأ���ص��ول 
ال��ع��ني، اأن ع��دد اأن��ف��اق امل��رك��ب��ات يف 
تهدف  و   ،  9 ب��ل��غ  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة 
املرورية،  ال�صالمة  كفاءة  رف��ع  اإىل 
وت��ق��ل��ي��ل زم���ن ال��رح��ل��ة واحل����د من 
الخ��ت��ن��اق��ات امل���روري���ة، وذل���ك وفق 
البلديات  دائ��������رة  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ت��وف��ر وت��ط��وي��ر �صبكة  وال��ن��ق��ل يف 
وم�صتدامة  واآم��ن��ة  متكاملة  ط��رق 

تواكب النمو 
ال�������ص���ك���اين وال����ت����ط����ور ال���ع���م���راين 
ال���ت���ن���م���ي���ة  دع����������م  يف  ل����ت���������ص����اه����م 
والبيئية  والجتماعية  القت�صادية 
بلدية  اأه�����داف  امل��دي��ن��ة وحت��ق��ق  يف 
اإر�������ص������اء ����ص���ب���ك���ة ط���رق  ال����ع����ني يف 

بجودة  ترتقي  وم�صتدامة  متكاملة 
جودة  م��ن  وت��رف��ع  التحتية  البنية 
ذل��ك ت�صيف  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ط��رق. 
الأنفاق جمالية للمدينة عرب  هذه 
ال��ر���ص��وم اجل���داري���ة واأ���ص��ك��ال فنية 

مبتكرة على اأطرافها. 
اأب�����رز  ان  اإىل  ال���ظ���اه���ري  واأ������ص�����ار 
املنجزة يف مدينة  الأنفاق احلديثة 
�صلطان  بن  خالد  �صارع  نفق  العني 
مب��ن��ط��ق��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ع���رب حتويل 
اإىل  خليفة  بن  �صلطان  ال�صيخ  دوار 
تقاطع اإ�صارات مرورية، واإن�صاء نفق 
440 م���رتا ط��ول��ي��ا بثالث  ب��ط��ول 
م�صارات يف كل اجتاه، وتنفيذ �صبكات 
 3300 بطول  اأمطار  مياه  �صرف 

وم�صارات  للم�صاة  واأر���ص��ف��ة  م���رتا، 
 3400 بطول  الهوائية  للدراجات 
مرتا طوليا، بالإ�صافة اإىل تركيب 
النفق  امتداد  على  اإنارة  70 عمود 
بنظام �صديق للبيئة، وتنفيذ اأعمال 
م�صاحة  على  التجميلية  ال��زراع��ات 
األ��ف مرت مربع من   21 تزيد عن 
خالل زراعة1552 �صجرة ظفرة، 

و3517 زهرة باألوان متعددة. 
بلدية  ح���ر����س  ال���ظ���اه���ري،  واأك������د 
اأعمال  تنفيذ  ع��ل��ى  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 
الأ������ص�����ب�����اغ ب���ف���ن اجل����راف����ي����ت����ي يف 
ي�صيف  ب��اأ���ص��ل��وب  الأن����ف����اق  ب��ع�����س 
ل��ل��ط��رق، ح��ي��ث مت و�صع  ج��م��ال��ي��ة 
بن  �صلطان  نفق  يف  الت�صامح  �صعار 

الكثبان  ر���ص��وم��ات  وو���ص��ع  خليفة، 
جانبا  يعك�س  ال��ذي  وامل��ه��ا  الرملية 
من البيئة واحلياة الفطرية ملدينة 
تتواءم  كما  ع�����ص��ارج،  نفق  يف  ال��ع��ني 
العني  م��دي��ن��ة  يف  الن��ف��اق  ت�صميم 
مع املوا�صفات الت�صميمية املعتمدة 
تركز  واآل��ت��ي  الإم���ارة  م�صتوى  على 
املرور  حركة  ان�صيابية  حتقيق  على 
الفعالة يف املدينة، مما ي�صاعد على 
ت��خ��ف��ي��ف الزدح�������ام وت��ق��ل��ي��ل فرتة 
النتظار يف اأوقات الذروة وا�صتيعاب 
املتزايدة  امل���روري���ة  احل��رك��ة  ح��ج��م 
ال���ع���م���راين الذي  ال��ت��ط��ور  ن��ت��ي��ج��ة 

ت�صهده املدينة. 
موؤخراُ  ال��ع��ني  مدينة  �صهدت  كما 

�صبكة  وتعديل  ع�صارج،  نفق  افتتاح 
كيلو   18 ب��ط��ول  املحيطة  ال��ط��رق 
م��رت لأع��م��ال ال��ط��رق، وف��ق اأعمال 
م��ك��ث��ف��ة م����ن خ�����الل حت���وي���ل دوار 
علوي  تقاطع  م��ع  نفق  اإىل  ع�صارج 
وحتويل  �صوئية  ب��اإ���ص��ارات  حم��ك��م 
مع  ت��ق��اط��ع  اإىل  امل���رخ���ان���ي���ة  دوار 
اإ�صافة  ي�صكل  مبا  �صوئية  اإ���ص��ارات 
ولت�صهيل  امل���دي���ن���ة  مل���ع���امل  ن��وع��ي��ة 
بن  �صارع خليفة  ال�صر على  حركة 
ان��ط��الق الطريق  زاي��د وه��و نقطة 
العني  ي��رب��ط مدينة  ال���ذي  ال���ربي 

بالعا�صمة اأبوظبي. 
وت�صمنت اأعمال م�صروع نفق ع�صارج 
اإن�������ص���اء 3 م�������ص���ارات يف ك���ل اجت���اه 
ل�صمان ان�صيابية حركة ال�صر التي 
ك��ان��ت ت��ع��اين ك��ث��راً م��ن الزدح����ام 
املروري، وم�صار للم�صاة بطول 16 
للدراجات  اآخ���ر  وم�����ص��ار  ك��ي��ل��وم��رت 
كيلومرت،   10 ب���ط���ول  ال���ه���وائ���ي���ة 
بالإ�صافة اإىل تنفيذ �صبكات �صرف 
مياه الأمطار، و�صبكة اإنارة تت�صمن 
182 عمود اإنارة، بالإ�صافة جلملة 
من الأعمال التجميلية للتقاطعات 
مربع،  م���رت   73860 مب�����ص��اح��ة 
ع������الوة ع���ل���ى ال���ر����ص���وم اجل����داري����ة 
ع��ل��ى اأط�����راف ال��ن��ف��ق وال��ت��ي تتميز 
طبيعة  م��ن  امل�صتوحاة  بت�صميمها 

مدينة الواحات. 

•• الفجرية - وام: 

اأك����د ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ال�����ص��رق��ي ويل عهد 
والتقنية  ال��ع��ل��وم  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ال��ف��ج��رة 
الرتقاء  العايل يف  التعليم  موؤ�ص�صات  دور  على  بالفجرة، 
بقطاع التعليم يف الدولة وتعزيز اأهدافه، م�صراً �صموه اإىل 
توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي 
الهتمام  باأهمية  الفجرة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
مبتطلبات منظومة التعليم وتطويرها مبا يخدم توجهات 

الدولة يف هذا املجال عامليا.
ال���دوري ملجل�س  ت��روؤ���س �صموه الجتماع  ج��اء ذل��ك خ��الل 
اأمناء اجلامعة يف مكتب �صموه بالديوان الأمري، بح�صور 
امل�صت�صار اخلا�س ل�صاحب  الرقباين  �صعيد حممد  معايل 

ال�صمو حاكم الفجرة، نائب رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة، 
واأع�صاء املجل�س.

جرى خالل الجتماع ا�صتعرا�س اخلطة الأكادميية للعام 
عليها  تعمل  التي  اجل��دي��دة  وامل�صاريع  احل���ايل،  ال��درا���ص��ي 
ويعزز  التعليمية  بالعملية  الرت��ق��اء  يحقق  مبا  اجلامعة 
العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  م�صتوى  على  اجلامعة  �صمعة 
���ص��م��و ويل ع��ه��د الفجرة،  واأ����ص���اد  وامل��ن��ط��ق��ة.  ال���دول���ة  يف 
باجلهود املبذولة واملتوا�صلة ملجل�س الأمناء، وكادر الهيئة 
الأكادميية، بهدف رفع م�صتوى التعليم اجلامعي وحتقيق 
املعمول  اأف�صل املخرجات املرجوة عرب اخلطط والربامج 
وا�صرتاتيجيتها  الدولة  روؤي��ة  يخدم  مبا  اجلامعة،  يف  بها 
�صامل  ���ص��ع��ادة  الج��ت��م��اع  ال��ع��ايل. ح�صر  التعليم  ق��ط��اع  يف 

الزحمي مدير مكتب �صمو ويل عهد الفجرة.

اأكد اأن منتدى دبي للم�ستقبل منوذج عاملي جديد يجمع اأهم واأبرز العقول لت�سميم م�ستقبل العامل 

حممد �لقرقاوي: تعلمنا من حممد بن ر��سد �أن �مل�ستقبل ميكن ت�سميمه و�سناعته
دبي ودولة الإمارات ملتقى خلراء امل�ستقبل ومركز عاملي لتحويل اأفكارهم الإبداعية اإىل روؤى وا�سرتاتيجيات تتحقق على اأر�ش الواقع

بلدية مدينة �لعني تنجز عددً� من �الأنفاق لتعزيز �ل�سالمة و �الن�سيابية �ملرورية 

حممد �ل�سرقي يرت�أ�س �جتماع جمل�س �أمناء جامعة �لعلوم 
و�لتقنية بالفجرية .. ويطلع على خططها وبر�جمها �الأكادميية

•• اأبوظبي-وام:

اأكد جون اإف كري، املبعوث الرئا�صي الأمريكي للمناخ اأن ا�صت�صافة موؤمتر الأطراف 
الدولية  املتحدة للجهود  العربية  الإم��ارات  ريادة دولة  �صتعزز  القادم  العام  كوب28- 

الهادفة اإىل مكافحة التغرات املناخية.
واأعرب املبعوث الرئا�صي الأمريكي للمناخ يف ت�صريح لوكالة اأنباء الإمارات “وام” عن 
ثقته يف جناح قمة املناخ “كوب28-” موؤكدا اأن دولة الإمارات رائدة يف اجلهود الهادفة 

اإىل مواجهة التغرات املناخية.
وقال كري اإن عام 2023 �صيكون عاما مميزا منوها با�صت�صافة دولة الإمارات لقمة 

املناخ وبجهودها الدولية يف جمال التغر املناخي.
ويزور املبعوث الرئا�صي الأمريكي الدولة للم�صاركة يف قمة ال�صتدامة التي تنظمها 
يف  ال�صيادي"  بالنت  “وان  ل�صندوق  اخلام�صة  ال�صنوية  والقمة  اإيكونومي�صت”  “ذا 

اأبوظبي.
و�صلط املبعوث الرئا�صي الأمريكي للمناخ ال�صوء على تعاون الوليات املتحدة ودولة 
للمناخ  ال��زراع��ي  البتكار  م��ب��ادرة  ول�صيما  املناخية  امل�صروعات  من  ع��دد  يف  الإم���ارات 
ال�صديقتان  الدولتان  تقودها  التي  امل�صرتكة  املناخية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأهمية  اإىل  لفتا 
مب�صاركة اأكرث من 30 حكومة و التي اأعلنت يف نوفمرب 2021 عن ا�صتثمار نحو 4 
مليارات دولر اأمريكي لتعزيز التقنيات الزراعية ال�صديقة للبيئة ولالأمن الغذائي يف 

اخلم�س �صنوات القادمة. و�صت�صاعد هذه املبادرة يف مواجهة اجلفاف وحتديات ازدياد 
درجات احلرارة وزراعة حما�صيل تتحمل احلرارة وفقا لت�صريحات املبعوث الرئا�صي 

الأمريكي.
وقال كري اأن الوليات الأمريكية لتزال ملتزمة بدعم ال�صالم والتنمية يف منطقة 

اخلليج العربي.
واأعرب كري عن اأمله باأن يعزز موؤمتر الأطراف “كوب27-” - الذي �صيعقد يف �صرم 
ال�صيخ بجمهورية م�صر العربية ال�صهر املقبل -.. الآمال اخلا�صة بخف�س النبعاثات.
واأ�صار اإىل اأن القمة �صتجمع عددا كبرا من الدول ملناق�صة كيفية خف�س النبعاثات 

واإ�صدار �صيا�صات داعمة للجهود الهادفة للو�صول اإىل هدف �صفر انبعاثات.

اأكد اأن الوليات الأمريكية لتزال ملتزمة بدعم ال�سالم والتنمية يف منطقة اخلليج العربي

كريي : �الإمار�ت ر�ئدة يف �جلهود �لهادفة �إىل مو�جهة �لتغري�ت �ملناخية

•• اأبوظبي-وام:

تويل دولة الإم��ارات اأهمية كربى للرعاية وال�صحة النف�صية التي تعتربها 
جزء ل يتجزاأ من ال�صحة العامة وعامال رئي�صيا يف رفاه املجتمع وا�صتقراره 
وقدرة اأبنائه على العطاء والإبداع وموا�صلة م�صرة التنمية واإجنازها على 

اأكمل وجه.
النف�صية  ال�صحة  خدمات  توفر  جمال  يف  نوعية  قفزات  الإم���ارات  وحققت 
من  جمموعة  ع��رب  اجلميع  �صرائح  كافة  قبل  م��ن  اإليها  الو�صول  و�صهولة 
لل�صيا�صة  اإطالقها  ع��ن  ف�صال  النوعية  وامل��ب��ادرات  وال�صيا�صات  الإج����راءات 

الوطنية لتعزيز ال�صحة النف�صية واحللول الرقمية يف هذا املجال.
النف�صية" الذي  لل�صحة  العاملي  ب�"اليوم  احتفاله  العامل  الإم��ارات  وت�صارك 
بق�صايا  ال��وع��ي  لإذك���اء  ع��ام وميثل فر�صة  ك��ل  م��ن  اأكتوبر   10 ال���  ي�صادف 

ال�صحة النف�صية وتعبئة اجلهود الدولية من اأجل دعم ال�صحة النف�صية.
جمل�س  اعتمدها  التي  النف�صية  ال�صحة  لتعزيز  الوطنية  ال�صيا�صة  و�صكلت 
الوزراء يف مايو 2017 منطلقا لإعداد اإطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز 
العاملية  امل�صتويات  اأف�صل  اإىل  ورفعها  خدماتها  وتطوير  النف�صية  ال�صحة 
وذلك وفق نظام فعال يعمل بال�صراكة مع اجلهات املعنية بتوفر اخلدمات 

النف�صية.
وحددت ال�صيا�صة الوطنية لتعزيز ال�صحة النف�صية خم�صة اأهداف ا�صرتاتيجية 
النف�صية،  ال�صحة  جمال  يف  القيادية  اجلوانب  فعالية  تعزيز  ت�صمل  رئي�صة 
وتطوير وتعزيز وتو�صيع نطاق خدمات ال�صحة النف�صية ال�صاملة واملتكاملة 
وتعزيز  كافة،  واأعماره  بفئاته  للمجتمع  واملوجهة  لالحتياجات  وامل�صتجيبة 

وتعزيز  النف�صية،  ال�صحة  تعزيز  �صيا�صة  لتنفيذ  القطاعات  متعدد  التعاون 
اإىل  اإ�صافة  املجتمع كافة،  واأعمار  النف�صية لفئات  الوقاية من ال�صطرابات 
البيانات  وتفعيل  وا�صتخدام  املعلومات وجمع  القدرات وحت�صني نظم  تعزيز 

واإجراء البحوث اخلا�صة بال�صحة النف�صية بغر�س تطوير خدماتها.
خدمات  توفر  ال�صيا�صة  ت�صمنتها  التي  واخل��ي��ارات  الإج����راءات  وت�صمنت 
النف�صية  ال�صحة  وح��دات  وتطوير  اخلارجيني،  للمر�صى  النف�صية  ال�صحة 
للمر�صى الداخليني يف م�صت�صفيات ال�صحة النف�صية، واإن�صاء خدمات ال�صحة 
والدعم  ال��رع��اي��ة  وخ��دم��ات  التوعية،  خ��دم��ات  ومنها  املجتمعية،  النف�صية 

املنزلية، والرعاية يف حالت الطوارئ، واإعادة التاأهيل املجتمعي.
اإطالق عدد من  اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن   ،2019 ويف عام 
نقلًة  �صُتحدث  والتي  والنف�صية،  العقلية  ال�صحة  الرقمية يف جمال  احللول 
نوعّية على �صعيد املمار�صات ال�صريرية، وذلك يف اإطار دعم ومتكني املر�صى 
بالإ�صافة  املتخ�ص�صة،  والتوعوية  العالجية  الربامج  خالل  من  النف�صيني 
للتخ�ص�صات  الفرتا�صي  الواقع  جتربة  على  ال�صباب  الأط��ب��اء  تدريب  اإىل 

الطبية.
وت�صتمل احللول الرقمية على العالج مب�صاعدة تقنية الواقع الفرتا�صي لفهم 
مر�س انف�صام ال�صخ�صية، والتعرف ب�صكل اأعمق على ما ُيعانيه امل�صابون بهذا 
املر�س، وذلك بالعتماد على تقنية “Gear by Oculus”. بالإ�صافة 
الُذهان، و�صحايا  الواقع الفرتا�صي لعالج مر�صى  اأخ��رى من  تقنيات  اإىل 
مبتكر  برنامج  عن  ف�صاًل  القهري،  بالو�صوا�س  امل�صابني  وال�صباب  التنّمر، 
التكيف وال��ذي يتم تقدميه يف  القدرة على  املعريف لتعزيز  ال�صلوكي  للعالج 

املدار�س البتدائية.

املبادرات  م��ن  باقة  ال�صحية  للخدمات  الإم����ارات  موؤ�ص�صة  اأطلقت  ب��دوره��ا 
تفعيل  وت�صمل  "ن�صلكم"  ك��م��ب��ادرة  النف�صية  ال�صحة  مب��ج��ال  املتخ�ص�صة 
عيادات الإر�صاد ال�صحي يف مراكز الرعاية ال�صحية الأولية وكذلك "العيادة 
اللكرتونية لل�صحة النف�صية املجتمعية" ومبادرة "حتدث لن�صمعك" لتقدمي 
ال�صت�صارات النف�صية لأفراد املجتمع والوحدة الإلكرتونية للك�صف املبكر عن 
ال�صطناعي  الذكاء  با�صتخدام  اخلرف  عن  املبكر  الك�صف  وبرنامج  التوحد 

ومبادرة الدعم النف�صي ملقدمي الرعاية ال�صحية.
املجتمع يف  تنمية  دائرة  اأطلقت  النف�صية،  لل�صحة  العاملي  اليوم  مع  وتزامناً 
على  الوالدين  وع��ي  لتعزيز  النف�صية"  لل�صحة  الوالدين  "دليل  اأبوظبي، 
الفهم ال�صحيح والتعامل مع مفاهيم ال�صحة النف�صية ومتكينهم من العي�س 

يف بيئة اأ�صرية �صحية.
ويوفر الدليل، كل ما يحتاجه الوالدان من معلومات ومفاهيم عن التعامل 
مع �صغوطات احلياة اليومية وامل�صي نحو حياة م�صتقرة و�صحية، كما يتناول 
اأهمية ال�صحة النف�صية وكيف توؤثر على �صلوكيات الأفراد والأ�صر واأفكارهم 
وم�صاعرهم وانعكا�س ذلك على حياتهم اليومية وقدرتهم على التكيف مع 

ال�صغوط النف�صية.
دولة  يف  مت�صاعدا  اهتماما  للموظفني  النف�صية  بال�صحة  العناية  وت��ن��ال 
املبادرات اخلالقة يف هذا  العديد من  التي �صهدت موؤخرا تطبيق  الإم��ارات 
الإطار بهدف تعزيز اإيجابية بيئة العمل والرتقاء بقدرات واإنتاجية العاملني 

فيها.
واأطلقت الهيئة الحتادية للموارد الب�صرية احلكومية يف عام 2020 برنامج 
وذلك  "حياة"،  الحت��ادي��ة  احل��ك��وم��ة  ملوظفي  وامل��ع��ن��وي��ة  النف�صية  امل�����ص��ان��دة 

بهدف تعزيز ال�صحة النف�صية للموظفني، وم�صاعدتهم مب�صاندة املخت�صني 
وامل�صت�صارين يف ال�صركات الرائدة على م�صتوى الدولة.

باأهمية  املوؤ�ص�صي  الوعي  تعزيز  اأب��رزه��ا  ع��دة  حم��اور  على  الربنامج  ويرتكز 
املوازنة  املوظف من حتقيق  للموظفني، ومتكني  والنف�صية  املعنوية  ال�صحة 
بني العمل واحلياة الجتماعية مع �صرورة توفر الرعاية املعنوية والنف�صية 
فكرياً  املوظفني  ل��دى  املطلوب  ال��ت��وازن  واي��ج��اد  املوظفني،  ال��الزم��ة جلميع 
الأه���داف  ب��ني  امل��واءم��ة  قيم  على  التاأكيد  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وع��اط��ف��ي��اً،  وج�صدياً 

املوؤ�ص�صية والوظيفية من جهة والطموحات ال�صخ�صية من جهة اأخرى.
الهتمام  تعك�س مدى  التي  والنماذج  الأمثلة  تعددت  املحلي،  امل�صتوى  وعلى 
دائرة  املثال توفر  �صبيل  العمل، وعلى  املوظفني يف خمتلف جمالت  ب�صحة 
تنمية املجتمع يف اأبوظبي بالتعاون مع دائرة ال�صحة ومركز اأبوظبي لل�صحة 
العامة، و�صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة"، عرب خط "ا�صتجابة" 
خدمة الدعم النف�صي لالأفراد كافة /مبا فيهم املوظفني/ الذين يعانون من 

ال�صغوطات النف�صية املختلفة.
ويف دبي تقدم الإدارة العامة للدفاع املدين بدبي خدمات ال�صت�صارات والدعم 
من  التقليل  بهدف  ملنت�صبيها  والنف�صي  املعنوي  وال��دع��م  ال�صحة  جم��ال  يف 
الأرواح  حفظ  يف  املهني  دوره���م  اأداء  خ��الل  لها  يتعر�صون  التي  ال��ت��اأث��رات 

واملمتلكات.
ال�صحة  تعزيز  برنامج  عجمان  يف  الب�صرية  امل���وارد  دائ���رة  اأطلقت  ب��دوره��ا 
النف�صية ملوظفي حكومة عجمان “30 دقيقة” بهدف تعزيز الوعي املوؤ�ص�صي 
ال�صغوط  على  وللتغلب  للموظفني  والنف�صية  املعنوية  ال�صحة  باأهمية 

والتحديات مب�صاندة املخت�صني وامل�صت�صارين يف جمال ال�صحة النف�صية.

يف يومها �لعاملي .. �الإمار�ت حتول مفاهيم �ل�سحة �لنف�سية �إىل �سيا�سات و�أدلة

جتمع عاملي ملوؤ�س�سات ا�ست�سراف امل�ستقبل ومب�ساركة اأكرث من 400 من خراء وم�سممي امل�ستقبل  اأكر  ت�ست�سيف  • دبي 
جديد لالأفراد؟ �سوؤال �ستتم الإجابة عليه �سمن جل�سات املنتدى دخل  م�سدر  ال�سخ�سية  البيانات  ت�سبح  • هل 
• م�ستقبل الطاقة يعود جمددًا اإىل �سدارة اأولويات العامل يف املرحلة املقبلة واحلل يف �سمان م�سادر م�ستدامة

تطوير الت�سريعات من احلكومات اإىل القطاع اخلا�ش يف امل�ستقبل؟ م�سوؤولية  تنتقل  • هل 
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اإع����������الن
�صرايا  :موؤ�ص�صة  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لين مقاولت م�صاريع املباين بانواعها
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:4616397 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صامل حمد �صامل را�صد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صيف علي �صيف جدمي املزروعي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
:ال�صويداء  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لل�صراميك والدوات ال�صحية
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:3792129 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة هادى مبارك هادي علي اليعقوبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صارع بخيتان مفرح علي الحبابي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�صة  بخ�صو�س  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN  بال�صم التجاري:رمي اخلليج  رقم:1007953 
للنقليات العامة ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة 

واعادة الو �صع كما كان عليه �صابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�صة  بخ�صو�س  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 
رقم:CN 1803691  بال�صم التجاري:�صقر املدينة 
تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  ال�صيارات  وتنجيد  لزينة 

الرخ�صة واعادة الو �صع كما كان عليه �صابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�صة  بخ�صو�س  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN  بال�صم التجاري:مركز هوب  رقم:4158217 
لتنمية القدرات العقلية ، بالغاء طلب الغاء الرخ�صة 

واعادة الو �صع كما كان عليه �صابقا.
الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة  م�صوؤولة عن اأي حق 

حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كال�صيكو وان لغ�صيل وتلميع ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3720464 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الت�صييد 

املعماري للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3761066 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صويت�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2654379 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فري�س 

فروت كارت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3762334 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:ال�صاحل ال�صمايل للمقاولت العامة ذ.م.م
معي�س  م�صعود  حممد   - العني  �صناعية   - العني  ال�صركة:�صناعية  عنوان 

الحبابي
CN 1147538 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

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

لل�صركة  قانوين  كم�صفي   - واملراجعة  للتدقيق  ال�صادة/املنارة  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/23 

غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205032370
 تاريخ التعديل:2022/10/10

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :كحلون خلدمات التو�صيل ال�صريع ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 4467395 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�صم جتاري من/ كحلون خلدمات التو�صيل ال�صريع ذ.م.م

KAHLON EXPRESS DELIVERY SERVICES L.L.C
اإىل/ كحلون بلو�صم املقاولت الكهربائية ذ.م.م

KAHLON BLOSSOM ELECTROMECHNICAL CONTRACTING L.L.C
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة املقاولت الكهربائية  4220904
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة املقاولت امليكانيكية  4220903

الهواء  وتربيد  والتهوية  التكييف  اأنظمة  تركيب  مقاولت  اإ�صافة   / ن�صاط  تعديل   
و�صيانتها  4322005

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مقاولت م�صاريع املبانى بانواعها  4100002
 تعديل ن�صاط / حذف خدمات التو�صيل ال�صريع والطرود 5320009

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :مكتب مالك �صامل للكتابة والت�صوير

رخ�صة رقم:CN 1058665 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة كابان على كابن ابوبكر

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة كابان على كابن ابوبكر %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل حممد را�صد عبداهلل البلو�صى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ مكتب مالك �صامل للكتابة والت�صوير
MALIK SALEM TYPING & PHOTOCOPY BUREAU

اإىل/ مكتب مالك �صامل للكتابة والت�صوير �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
MALIK SALEM TYPING AND PHOTOCOPY BUREAU - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :الفن الفكتوري للديكور

رخ�صة رقم:CN 3760669 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�صافة ملحم حممد ال�صر

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ملحم حممد ال�صر %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عو�س هوي�صل �صعيد خ�صيب اليعقوبى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ الفن الفكتوري للديكور
ALFAN ALVICTORY DECORATION

اإىل/ الفن الفكتوري للديكور - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
ALFAN ALVICTORY DECORATION SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :با�صيفيك للتجهيزات املكتبية ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1044564 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عبداجلليل اولكال بوتيابورايل حممود %100

تعديل مدير / اإ�صافة عبداجلليل اولكال بوتيابورايل حممود
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عارف احمد حممد على ال�صبورى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صان �صيوجن يو
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ با�صيفيك للتجهيزات املكتبية ذ.م.م
PACIFIC OFFICE SUPPLIES L.L.C

اإىل/ مركز با�صيفيك اوتوماتيك لالحبار - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
PACIFIC AUTOMATIC INK CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :دي�صكفري للتوظيف - �صركة ال�صخ�س 

الواحد ذ م م  رخ�صة رقم:CN 1771364 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة على ح�صن حممود احمد احلو�صنى  %5

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة اكرم خالد ح�صني احلاوى %95
تعديل مدير / اإ�صافة اكرم خالد ح�صني احلاوى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف على ح�صن حممود احمد احلو�صنى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

م�صوؤولية  ذات  �صركة  اإىل  م  م  ذ  الواحد  ال�صخ�س  �صركة  من   / قانوين  �صكل  تعديل 
حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ دي�صكفري للتوظيف - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
DISCOVERY EMPLOYMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ دي�صكفري للتوظيف ذ.م.م
DISCOVERY EMPLOYMENT L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
ال�صخ�س  �صركة   - ترافيل  روز  :وايت  ال�صادة   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الواحد ذ م م رخ�صة رقم:CN 4517761 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل نوع رخ�صة / من �صياحية اإىل جتارية

تعديل اإ�صم جتاري من/ وايت روز ترافيل - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

WHITE ROSE TRAVEL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / رايت تامي خلدمات الطباعه - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

RIGHT TIME TYPING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات الطباعة وت�صوير امل�صتندات  8219001

 تعديل ن�صاط / حذف بيع تذاكر ال�صفر  7911007

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
اأك�صن لل�صيانة العامة  تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صبي�صل رويال 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 3023843 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صوزان ب�صام احل�صوى %100

تعديل مدير / اإ�صافة �صوزان ب�صام احل�صوى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عمرو بهاء الدين احل�صوه

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل عو�س احمد العامرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 55000

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صبي�صل رويال اأك�صن لل�صيانة العامة ذ.م.م

SPECIAL ROYAL ACTION GENERAL MAINTENANCE L.L.C L.L.C
اإىل/ �صبي�صل رويال اأك�صن لل�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

SPECIAL ROYAL ACTION GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صالون ويلدن للرجال

 رخ�صة رقم:CN 2897915 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد ار�صد راحات جان  %50

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة نو�صاد بكرو كونهيبا  %50
تعديل مدير / اإ�صافة نو�صاد بكرو كونهيبا

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مراد الهى بخ�س غالم حممد
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صالون ويلدن للرجال

WELLDONE GENTS SALOON
اإىل/ �صالون ويلدن للرجال ذ.م.م

WELLDONE GENTS SALOON L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :�صينو تريندز للديكور

 رخ�صة رقم:CN 2683588 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�صم جتاري من/ �صينو تريندز للديكور
CINO TRENDS DECORATIONS

اإىل/ موؤ�ص�صة �صينو تريندز للدعاية والإعالن
SINO TRENDS PUBLISHING & ADVERTISING ESTABLISHMENT 

تعديل عنوان / من Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabi اإىل اأبوظبي 
جزيرة ابوظبي غرب 1   202101483760 202101483760 �صهيل حمد حممد مرزوق

تعديل ن�صاط / اإ�صافة املتاجرة الإلكرتونية من خالل املواقع الإلكرتونية  4791018
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ت�صميم واإنتاج العالنات  7310006

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ت�صميم مواقع ال�صبكة املعلوماتية  6201005
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتهيز واإنتاج الهدايا العالنية  7310004

 تعديل ن�صاط / حذف اأعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي )الديكور(  4330015
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو 

دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
ال�صادة :مطبخ ومطعم   / باأن  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن 

كوربان
CN  قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�صة رقم:4432088 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة هدى عبداهلل �صلطان �صيف الكعبي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف خديجه را�صد حممد بن �صليم الطنيجي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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على  �صخ�صا   25 اإن  رودريجيز  ديل�صي  فنزويال  رئي�س  نائبة  قالت 
الأقل لقوا حتفهم بينما ل يزال 52 يف عداد املفقودين بعد اأن فا�صت 

خم�صة اأنهار �صغرة يف و�صط فنزويال ب�صبب الأمطار الغزيرة.
وقالت رودريجيز يف خطاب بثه التلفزيون اإن الأمطار الغزيرة ليل 
ال�صبت جرفت جذوع الأ�صجار الكبرة واحلطام من اجلبال املحيطة 
ج��ن��وب غربي  ك��ي��ل��وم��رتا   67 ب��ع��د  ع��ل��ى  ت��ي��ج��ري��ا���س،  اإىل منطقة 

كاراكا�س ، مما اأحلق اأ�صرارا بال�صركات والأرا�صي الزراعية.
تعادل  فقط  اأي��ام  ثمانية  خ��الل  هطلت  التي  الأم��ط��ار  اأن  واأ�صافت 
الأمطار التي ت�صقط على مدى �صهر كامل واأن امل�صخات امل�صتخدمة 

لت�صغيل �صبكة مياه ال�صرب يف املنطقة جرفتها مياه الفي�صانات.
الأ�صخا�س  الأولوية تتمثل يف حتديد مكان  اأن  اأو�صحت رودريجيز 
اأنحاء  الذين ما زالوا حما�صرين حتت الطني وال�صخور يف جميع 
املدينة، بينما تفقد اأفراد اجلي�س والإنقاذ اأي�صا �صفاف النهر بحثا 
على  م��ادورو  نيكول�س  فنزويال  رئي�س  ق��ال  جهته  من  ناجني.  عن 
ملدة  احل��داد  اأعلن  كما  ك��وارث  تيجريا�س منطقة  اأعلن  اإن��ه  تويرت 
ثالثة اأيام. وذكر �صهود من رويرتز اأن �صوارع تيجريا�س، وهي بلدة 
وال�صخور  بالطني  امتالأت  ن�صمة،  األف   73 نحو  �صكانها  يبلغ عدد 
واأغ�صان الأ�صجار املت�صابكة. وقال كارلو�س بريث، وهو نائب الوزير 
امل�صوؤول عن نظام احلماية املدنية يف البالد، على تويرت يوم الأحد 
اإن األفا من اأفراد الإنقاذ ي�صاركون يف عمليات البحث عن ال�صحايا 

يف املنطقة.
 

 من املرجح اأن يزور رئي�س الوزراء الياباين كي�صيدا فوميو اأ�صرتاليا 
ت�صمل مدينة برث،  رح��ل��ة  اجل���اري يف  ال�صهر  م��ن  وق��ت لح��ق  يف 

عا�صمة ولية اأ�صرتاليا الغربية.
اأنتوين  الأ����ص���رتايل  ال����وزراء  رئي�س  ي��ذك��ر  ل��الإذاع��ة مل  ويف حديثه 
األبانيز موعدا حمددا للزيارة، لكنه قال اإنه من املقرر عقد اجتماع 

مع نظره  الياباين يف غ�صون اأ�صبوعني.
 ... اأ���ص��ب��وع��ني  غ�����ص��ون  يف  )ب����رث(  ه��ن��اك  اإىل  “�صاأعود  واأ����ص���اف 
و�صاأ�صت�صيف اأي�صا اجتماعا ثنائيا مع رئي�س الوزراء الياباين. وبدل 
من اإح�صار رئي�س وزراء اليابان اإىل كانبرا اأو ملبورن، �صاأ�صطحبه 

اإىل برث ».
ومل يرد مكتب رئي�س الوزراء على الفور على ا�صتف�صار لرويرتز عن 
اأي  �صيزور  كي�صيدا  كان  اإذا  وما  الر�صمية  للزيارة  الدقيقة  املواعيد 

مدينة اإىل جانب برث.
الأ�صبوع  اليابانية)اإن.اإت�س.كيه(  والتلفزيون  الإذاع��ة  هيئة  وذكرت 

املا�صي اأن الزيارة مقررة يف اأواخر اأكتوبر ت�صرين الأول.

 حل رئي�س الوزراء املاليزي اإ�صماعيل �صربي يعقوب الربملان اأم�س 
الأ�صابيع  يف  وطنية  انتخابات  لإج��راء  الطريق  ميهد  مما  الثنني، 

املقبلة.
النتخابات  مفو�صية  اإن  التلفزيون  بثه  خطاب  يف  اإ�صماعيل  وق��ال 

�صتعلن موعد النتخابات.
ويجب اإجراء النتخابات يف غ�صون 60 يوما من حل الربملان.

لكن   ،2023 اأي��ل��ول  �صبتمرب  ق��ب��ل  م��ق��ررة  الن��ت��خ��اب��ات  ت��ك��ن  ومل 
اإ�صماعيل تعر�س ل�صغوط متزايدة من ف�صائل يف ائتالفه احلاكم 
وب�صبب  اأق���وى  تفوي�س  على  للح�صول  املبكر  الت�صويت  لإج����راء 

ال�صراع الداخلي داخل الئتالف.

عوا�شم

كراكا�ص

�سيدين

كوالملبور

فرن�سا و�جلز�ئر ترغبان يف تعزيز �سر�كتهما 
•• اجلزائر-اأ ف ب

اجلزائري  نظرها  مع  ب��ورن  اإليزابيت  الفرن�صية  ال��وزراء  رئي�صة  تعهدت 
الفرن�صية- ال�صراكة  تكثيف  العا�صمة  الرحمن يف اجلزائر  بن عبد  اأمين 

اجلزائرية التي اأعاد بلداهما اإطالقها يف الآونة الأخرة.
وبعد توقيع 12 اتفاقا ثنائيا للتعاون، �صلطت بورن ال�صوء على “الإ�صارة 
القوية” لهذه الزيارة وهي اأول رحلة دولية لها. وقالت يف موؤمتر �صحايف 
ودورة  جديدة  ديناميكية  “تر�صخ  ال��زي��ارة  ه��ذه  اإن  نظرها  مع  م�صرتك 

م�صتدامة �صتفيد �صعبينا و�صبابهما«.
وتراأ�صت بورن مع نظرها اجلزائري اللجنة احلكومية اخلام�صة الرفيعة 
 .2017 اإىل  الأخ��ر  اجتماعها  تاريخ  يعود  والتي  البلدين  بني  امل�صتوى 
واأف�صى هذا الجتماع اإىل توقيع 12 ن�صا ت�صمنت “اإعالنات نوايا” حول 
العمالة والتعاون ال�صناعي وال�صياحة والأعمال احلرفية والإعاقة ف�صال 
عن “اتفاقية �صراكة” يف املجال الزراعي و”مذكرة اتفاق” حول ال�صركات 
يف  للبدء  م�صبوقة  غ��ر  “فر�صة  اللجنة  ه��ذه  اإن  ب��ورن  وق��ال��ت  النا�صئة. 
ترجمة روؤية رئي�َصي بلدينا اإىل اأفعال”، م�صرة اإىل اإعادة اإطالق العالقات 
اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  من  بقرار  اآب-اأغ�صط�س  نهاية  يف  الثنائية 

ماكرون ونظره اجلزائري عبد املجيد تبون.
وحتدثت عن ثالث ركائز اأ�صا�صية “لهذه ال�صراكة املتجددة”: القت�صاد من 
التنقل والتاأ�صرات،  اأجل “تطوير التجارة والبتكار وخلق فر�س العمل”، 

وملف ال�صباب من خالل زيادة التعاون الرتبوي والثقايف.
وي��ت��ع��ل��ق اأح���د امل��وا���ص��ي��ع احل�����ص��ا���ص��ة مب�����ص��األ��ة ال��ت��اأ���ص��رات ال��ت��ي خف�صتها 
باري�س ب�صكل كبر يف خريف العام 2021. وقالت بورن “ناق�صنا و�صائل 
بن  �صدد  فيما  والقت�صادي”،  والفني  والعلمي  الطالبي  التنقل  ت�صجيع 
تنّقل  حلركة”  حقيقي  “ت�صهيل  وج��ود  اإىل  احل��اج��ة  على  الرحمان  عبد 

الأ�صخا�س.
وحتدثت بورن عن “نقا�صات مكثفة” حول هذا امللف بني وزير الداخلية 
من  “واثقة”  اإنها  قائلة  دارمانني ونظره اجلزائري،  الفرن�صي جرالد 
اأنهما �صيتو�صالن اإىل نتائج �صريعا. ويف ما يتعلق بامللف احل�صا�س لذكرى 
ال�صتعمار الفرن�صي للجزائر وحرب ال�صتقالل، قالت بورن اإن اإن�صاء جلنة 
املا�صي،  اآب-اأغ�صط�س  نهاية  الرئي�صان  عنها  اأعلن  قد  ك��ان  امل��وؤرخ��ني  من 
على  الرحمان  عبد  �صدد  جهته  من  اأيام”.  ب�صعة  “م�صاألة  �صوى  تعد  مل 
و”اإن�صاء  م��وؤرخ��ني  جلنة  خ��الل  من  امل�صرتك”  العمل  ا�صتمرار  “اأهمية 

جمموعات عمل خمتلطة معنية مب�صائل الذاكرة«.

�الأمم �ملتحدة تنظر يف �سم رو�سيا مناطق �أوكر�نية 

بوتني ياأمر بو�سع خطط مرنة ملواجهة العقوبات الغربية

�أمام 6 �آالف عقوبة.. هكذ� تعو�س رو�سيا خ�سارة �الأ�سو�ق �الأوروبية

��ستقر�ر تدفقات �لغاز �لرو�سي �إىل �الحتاد �الأوروبي عرب �أوكر�نيا  غوتريي�س يدعو �إىل ن�سر قو�ت دولية يف هايتي 
•• لندن-رويرتز

اأوروبا عرب اأوكرانيا  اأظهرت بيانات مل�صغلي خطوط الأنابيب ا�صتقرار تدفقات الغاز من رو�صيا اإىل 
اأملانيا  من  بولندا  اإىل  ي��ام��ال-اأوروب��ا  اأنابيب  خط  عرب  ال�صرق  باجتاه  الغاز  تدفقات  بقاء  مع  اأم�س 
متوقفة. واأظهرت بيانات من م�صغل نظام النقل الأوكراين اأن طلبات نقل الغاز الرو�صي اإىل �صلوفاكيا 
من اأوكرانيا عرب نقطة فيلكي كابو�صاين احلدودية بلغت 36.5 مليون مرت مكعب، يف تغر ل يذكر 
عن اليوم ال�صابق. وقالت جازبروم الرو�صية الثنني اإنها �صت�صحن 42.4 مليون مرت مكعب من الغاز 

اإىل اأوروبا عرب اأوكرانيا، دون تغير عن م�صتويات الأحد.
اأظهرت بيانات من م�صغل خط الأنابيب جا�صكيد اأن تدفقات اخلروج عند نقطة قيا�س مالنو على 
احلدود الأملانية خلط اأنابيب يامال ظلت عند ال�صفر �صباح الثنني، مثلما كانت منذ ال�صاعات الأوىل 
1، الذي ميتد حتت  اأنابيب نورد �صرتمي  من �صباح يوم ال�صبت. كما ظلت تدفقات الغاز عرب خط 
اآب بعد اإغالق خط الأنابيب  اأغ�صط�س  اأملانيا، عند ال�صفر منذ نهاية  اإىل  بحر البلطيق من رو�صيا 

لل�صيانة.

جدا  قلقا  “يبقى  غوتري�س  اإن  املتحدث  وق��ال 
ب�صاأن الو�صع يف هايتي التي تواجه تف�صي حالت 
الكولرا يف �صياق تدهور اأمني دراماتيكي اأ�صاب 

البالد بال�صلل«.
واأ�صار اإىل اأن الأمني العام لالأمم املتحدة “�صلم 
لتعزيز  اخل��ي��ارات  حت��دد  ر�صالة  الأم���ن  جمل�س 
الدعم الأمني يف هايتي وفقا ملا طلبه املجل�س يف 

قراره 2645 )2022(«.
للت�صدي  دولية”  “م�صاعدة  ه��اي��ت��ي  وط��ل��ب��ت 
اأمنية  اأزم��ة  ت�صبب  التي  الإجرامية  للع�صابات 
ت��ع��ج��ز ال�����ص��رط��ة ع���ن اح��ت��وائ��ه��ا، وف���ق م���ا اأف���اد 
�صفر هايتي يف الوليات املتحدة بوك�صيه اإدمون 

وكالة فران�س بر�س اجلمعة. واأكد الدبلوما�صي 
هايتي  واأن  اخلمي�س  ر�صميا  طلبت  امل�صاعدة  اأن 
الدوليني  وال�صركاء  ال���دويل  “املجتمع  تنتظر 

ليقرروا ال�صكل الذي �صتتخذه«.
ق��رارا اخلمي�س  الهايتي  ال��وزراء  وتبنى جمل�س 
اأري���ي���ل ه���ري تفوي�صا  ال������وزراء  مي��ن��ح رئ��ي�����س 
على  الدوليني  هايتي  �صركاء  من  “باحل�صول 
ل��ق��وة م�صلحة  ال��ف��وري  الن�صر  ف��ع��ال ع��رب  دع���م 
متخ�ص�صة باأعداد كافية لوقف الأزمة الإن�صانية 
اأخرى  اأم��ور  والناجتة من بني  البالد  اأنحاء  يف 
عن انعدام الأمن الناجم من الأعمال الإجرامية 

للع�صابات امل�صلحة ورعاتها«.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال���ع���ام  الأم�����ني  دع����ا 
قوات  اإر���ص��ال  اإىل  ال���دويل  املجتمع  غوتري�س 
مواجهة  يف  امل�صاعدة  طلبت  التي  هايتي  لدعم 

الع�صابات الإجرامية.
با�صم  امل���ت���ح���دث  ���ص��ت��ي��ف��ان دوج�����اري�����ك،  وك���ت���ب 
يح�س  ال��ع��ام  “الأمني  اإن  ب��ي��ان  يف  غوتري�س، 
اأع�����ص��اء جمل�س  ذل��ك  ال����دويل، مب��ا يف  املجتمع 
الأم������ن، ع��ل��ى ال��ن��ظ��ر ب�����ص��ك��ل ط����ارئ يف مطلب 
ح��ك��وم��ة ه��اي��ت��ي ب��ال��ن�����ص��ر ال���ف���وري ل��ق��وة دولية 

متخ�ص�صة للتعامل مع الأزمة الإن�صانية«.

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ت����در�����س اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل����الأمم 
املتحدة قرارا يندد ب�صم رو�صيا اأربع 
اأوك���ران���ي���ة، يف خ��ط��وة ياأمل  م��ن��اط��ق 
اإث��ب��ات عزلة  م��ن خاللها  ال��غ��رب��ي��ون 

مو�صكو على ال�صاحة الدولية.
�����خ�����ذ ال�����ق�����رار ب����رف����ع امل����ل����ف اإىل  واتُّ
اجلمعية العامة حيث لكل من اأع�صاء 
الأمم املتحدة ال�193 �صوت بدون اأن 
بعدما  النق�س،  دول��ة حق  اأي  متتلك 
ع��رق��ل��ت رو���ص��ي��ا ن�����ص��ا مم��اث��ال طرح 
اأي��ل��ول-  30 يف  الأم���ن  جمل�س  على 

�صبتمرب.
و�����ص����رح ���ص��ف��ر الحت�������اد الأوروب��������ي 
م�صودة  �صياغة  املكلف  �صكوغ  اأول��وف 
اأوك��ران��ي��ا ودول  م��ع  بالتعاون  ال��ق��رار 
مل  “اإذا  لل�صحافة  متحدثا  اأخ���رى، 
يرد النظام الأممي واملجتمع الدويل 
من خالل اجلمعية العامة على هذا 
القانونية،  غر  املحاولت  من  النوع 

�صنكون يف و�صع �صيء جدا«.
ب����اأن ع���دم ت�����ص��وي��ت اجلمعية  وح����ذر 
العامة على الن�س يف ختام املداولت 

التي يتوقع األ تنتهي قبل الأربعاء، قد “يطلق يد دول 
ل��الع��رتاف مب��ا فعلته  اأو  ب��الأم��ر نف�صه  للقيام  اأخ���رى 

رو�صيا«.
بر�س  فران�س  وكالة  عليه  اطلعت  ال��ذي  الن�س  ويندد 
بال�صم “غر القانوين” ملناطق دونيت�صك ولوغان�صك 
“ا�صتفتاءات  بعد  الأوك��ران��ي��ة  وخر�صون  وزابوريجيا 
مزعومة” وي�صدد على اأن هذه اخلطوات “ل �صالحية 

لها اإطالقا” بنظر القانون الدويل.
بعمليات  الع���رتاف  ع��دم  اإىل  ال��دول  كما يدعو جميع 
ال�����ص��م وي���ط���ال���ب رو����ص���ي���ا ب�����ص��ح��ب ق���وات���ه���ا ف�����ورا من 

اأوكرانيا.
الدول  اإىل جميع  م��وج��ه��ة  ر���ص��ال��ة  رو���ص��ي��ا يف  وح��م��ل��ت 

•• عوا�شم-وكاالت

اأمام اأكرث من �صتة اآلف عقوبة فر�صتها الدول الغربية 
على رو�صيا يف خمتلف القطاعات القت�صادية والتجارية 
والبنكية والع�صكرية والعلمية، تتجه موؤ�ص�صات الت�صدير 
الأ�صواق  خ�����ص��ارة  لتعو�س  اأخ���رى  اأ���ص��واق  اإىل  ال��رو���ص��ي��ة 

الأوروبية.
اأع�صاء  بوتني  فالدمير  الرو�صي  الرئي�س  طالب  وفيما 
بو�صع  امل��ا���ص��ي،  اجلمعة  ع��ق��ده  اج��ت��م��اع  خ��الل  حكومته 
خطط م��رن��ة مل��واج��ه��ة ال��ع��ق��وب��ات ال��غ��رب��ي��ة، ي��رى خرباء 
ر�صمته  ال��ذي  باحلجم  لي�صت  العقوبات  اآث��ار  اأن  اقت�صاد 
فر�صة  هناك  واأن  ال��رو���ص��ي،  لالقت�صاد  الغربية  ال���دول 
كبرة لتكّيف هذا القت�صاد مع العقوبات كافة بالتدريج 
من خالل فتح اأ�صواق جديدة ل�صلعه وخ�صو�صاً يف ال�صني 

والهند.
على  عقوبة  اآلف  �صتة  اآث���ار  جت��اه��ل  ن�صتطيع  ل  ب��داي��ة 
اأق��ل مم��ا كانت  اأن��ه��ا  م��ن  ال��رغ��م  الرو�صي على  القت�صاد 
ال�صوبكي م�صت�صار  الغربية، بح�صب عامر  الدول  تتوقعه 
ي�صتهدف من  ال��غ��رب  اأن  اأو���ص��ح  ال��ذي  ال���دويل،  الطاقة 

خالل عقوباته انهيار القت�صاد الرو�صي.
ذكر  عربية”،  ن��ي��وز  �صكاي  “اقت�صاد  مل��وق��ع  حديثه  ويف 
ال�صوبكي اأن العقوبات الغربية �صارت باأكرث من اجتاه ويف 
مقدمتها العقوبات املالية من خالل و�صع اليد على ن�صف 
احتياطيات البنك املركزي الرو�صي يف اخلارج والتي تقدر 
باأكرث من 320 مليار دولر، بالإ�صافة اإىل عزل البنوك 
ومنع رو�صيا من  الرو�صية الرئي�صة عن نظام “�صويفت”، 
بالعمالت  ديونها  ل�صداد  اخل��ارج  يف  اأر�صدتها  ا�صتخدام 

الأجنبية.
وفيا يتعلق بالعقوبات املتعلقة بقطاع الطاقة، بنّي م�صت�صار 
الطاقة الدويل عامر ال�صوبكي، اأنه مت حظر التكنولوجيا 
النفط،  وا�صتك�صاف  ا�صتخراج  رو�صيا يف  ت�صتخدمها  التي 
م�صراً اإىل اأن هذه التكنولوجيا �صرورية جداً ل�صتدامة 

اإنتاج النفط والغاز.
واأ�صاف ال�صوبكي: “كما ان�صحبت اأكرث من 1200 �صركة 

ولفتت املتحدثة با�صم اجلمعية العامة اإىل اأن مثل هذه 
الدول الأع�صاء  اأول لت�صويت  اأن تخ�صع  الآلية يجب 

يف عملية اقرتاع غر �صرية.
اأنطونيو غوتري�س  وكان الأمني العام لالأمم املتحدة 
ندد  وميثاقها،  املتحدة  الأمم  “قيم”  �صمان  املكلف 

بو�صوح ب�صم مناطق اأوكرانية.
ي��ع��ار���س ك��ل ما  “هذا  اأي��ل��ول-���ص��ب��ت��م��رب   29 وق���ال يف 
اأهداف  ويقو�س  الدولية.  الأ���ص��رة  متثله  اأن  يفرت�س 
الأمم املتحدة ومبادءها. اإنه ت�صعيد خطر. ول مكان 

لذلك يف العامل احلدث. يجب عدم قبول ذلك«.
“تثبت  الت�صريحات  هذه  اأن  الأمركي  امل�صوؤول  واأك��د 

اأنها لي�صت م�صاألة الغرب �صد رو�صيا«.

الأع�صاء على “الوفود الغربية” معتربة اأن عملها “ل 
ميّت اإىل الدفاع عن القانون الدويل«.

وكتب ال�صفر الرو�صي فا�صيلي نيبينزيا “اإنها توا�صل 
ب�”ال�صغط”  منددا  اخلا�صة”  اجليو�صيا�صية  اأهدافها 
ال����ذي مت��ار���ص��ه ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��اوؤه��ه��ا على 

العوا�صم الأخرى.
اآلية  وهي  ال�صري،  بالقرتاع  ت�صويت  بعملية  وطالب 
ا�صتثنائية خم�ص�صة مبدئيا لالنتخابات مثل انتخاب 

اأع�صاء جمل�س الأمن.
وعلق م�صوؤول كبر يف الإدارة الأمركية �صاخرا “هذا 
امل�صعى  وا���ص��ف��ا  النتيجة”،  يف  ك���ربى  ث��ق��ة  ي��ظ��ه��ر  ل 

الرو�صي باأنه “حماولة يائ�صة بع�س ال�صيء«.

بعد  خ��ا���ص��ة  للخزينة  اأف�����ص��ل  اإي������رادات  يحقق  و���ص��ع  يف 
اإىل ارتفاع  اأدى  قرار )اأوب��ك بل�س( تخفي�س الإنتاج مما 

الأ�صعار، وفقاً لل�صوبكي.
وتابع م�صت�صار الطاقة الدويل ال�صوبكي: “ونحن مقبلون 
ال�صتاء  اأ�صعار النفط والغاز يف ف�صل  اأي�صا على زيادة يف 
نتيجة اأ�صباب عدة منها احلظر على النفط الرو�صي الذي 
بالإ�صافة  بدايته،  يف  لالأ�صواق  ال�صدمة  مبثابة  �صيكون 
ينمو  باأن  والتوقعات  ال�صني  امل�صايف يف  ن�صاط  اإىل عودة 
القت�صاد يف الربع الأخر من هذا العام ب�صكل اأف�صل مما 
�صي�صاعد على مزيد من منو الطلب على النفط وبالتايل 
ارتفاع الأ�صعار اأكرث، وهناك خطط اأي�صاً لتمرير كميات 
من الغاز التي كانت توّرد اإىل اأوروبا باجتاه ال�صني عرب 

خط اأنابيب قوة �صيبريا.
املخت�صة  �صمت،  ح�صني  نيفني  الدكتورة  قالت  ب��دوره��ا، 
�صكاي  “اقت�صاد  مل��وق��ع  ال��دول��ي��ة  القت�صادية  ب��ال�����ص��وؤون 

املعدات  على  فر�س حظر  اإىل جانب  رو�صيا،  اأجنبية من 
تداعيات  ت��رك  ما  الإلكرتونية  وال�صرائح  الغيار  وقطع 
ال�صناعات  من  والعديد  الرو�صي،  القت�صاد  على  كبرة 
ومنها �صناعة ال�صيارات اإل اأن الأثر مل ي�صل اإىل م�صتوى 
الرو�صي  لالقت�صاد  كبرة  فر�صة  وهناك  الغرب،  طموح 
حققت  ح��ي��ث  ب��ال��ت��دري��ج،  ال��ع��ق��وب��ات  جميع  م��ع  للتكيف 
رو�صيا اإيرادات من بيع النفط والغاز يف الن�صف الأول من 
العام اجلاري تفوق ما حققته يف الن�صف الأول من العام 
املا�صي بن�صبة 55 باملئة وبواقع 160 مليار دولر نتيجة 
ارتفاع الأ�صعار، الأمر الذي �صاعدها على تعوي�س النق�س 

يف الإنتاج والت�صويق«.
وتعمل رو�صيا على زيادة التبادل التجاري مع ال�صني مبا 
التي فقدتها من جراء تزويدها  يعو�س بع�س اخل�صائر 
يف  توردها  كانت  التي  الكهربائية  اأو  الزراعية  بالب�صائع 
النفطي فمازالت رو�صيا  بالن�صبة لالقت�صاد  اأما  ال�صابق، 

خالل  رو����ص���ي���ا  ب��ل��د  اأي  ي���دع���م  ومل 
الأمن،  جمل�س  يف  الت�صويت  عملية 
اأرب�������ع دول هي  وف������ود  ام��ت��ن��ع��ت  ب����ل 
والغابون  وال��ربازي��ل  والهند  ال�صني 

عن الت�صويت.
النامية  ال���دول  بع�س  ت��ب��دي  وفيما 
اهتمامه  الغرب  تركيز  ا�صتياء حيال 
تن�صم  فقد  اأوك��ران��ي��ا،  على  بالكامل 
هذا  امل���وق���ف  ه����ذا  اإىل  اأخ������رى  دول 

الأ�صبوع.
و���ص��ي��ك�����ص��ف ال��ت�����ص��وي��ت ع���ن احلجم 
ل��ع��زل��ة رو���ص��ي��ا. ويف هذا  احل��ق��ي��ق��ي 
ال�����ص��ي��اق، ي�����ص��اع��ف امل���داف���ع���ون عن 
التي  الدول  لإقناع  امل�صودة جهودهم 
الت�صويت.  ع���ن  مت��ت��ن��ع  اأن  ُي��ح��ت��م��ل 
“�صيكون  اأوروبي كبر  وقال م�صوؤول 
القرم  القرار �صد �صم  الأم��ر �صعبا. 
2014 ح�صل على مئة �صوت،  ع��ام 
هذه  اأك��رب  ع��ددا  �صنجمع  اأننا  اأعتقد 
140 �صوتا  اإىل  متوقعا مئة  املرة” 

موؤيدا.
الغزو  �صد  الأولن  القراران  وح�صل 
اجلمعية  يف  لأوك����ران����ي����ا  ال���رو����ص���ي 
ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة ع��ل��ى 141 
هي  معار�صة  اأ���ص��وات  وخم�صة  م��وؤي��دا  �صوتا  و140 
ال�صمالية  وكوريا  و�صوريا  وبيالرو�صيا  رو�صيا  اأ�صوات 
التوايل  دول��ة على  و38   35 امتنعت  فيما  واإري��رتي��ا، 
ني�صان- نهاية  يف  الثالث  ال��ق��رار  اأم���ا  الت�صويت.  ع��ن 

اأبريل الذي ن�س على تعليق ع�صوية رو�صيا يف جمل�س 
الدولية  ال�صف  وحدة  تراجع  فاأظهر  الإن�صان،  حقوق 
الت�صويت  ع��ن  دول����ة   58 ام��ت��ن��ع��ت  اإذ  م��و���ص��ك��و  ب��وج��ه 
ارتفاع  93 مقابل  اإىل  املوؤيدة  الأ���ص��وات  وتراجع عدد 

عدد الأ�صوات املعار�صة اإىل 24.
واعترب امل�صوؤول الأمركي الكبر اأن “مقيا�س” الدعم 
رو�صيا”  “�صيقفون بجانب  الذين  �صيكون عدد  ملو�صكو 

بت�صويتهم لرف�س الن�س.

على  الأوروب������ي  الحت����اد  دول  “اتفقت  عربية”:  ن��ي��وز 
و�صع  تت�صمن  رو�صيا  على  ثامنة  عقوبات  حزمة  فر�س 
�صقف لأ�صعار �صادرات النفط الرو�صية ما ميهد التفاق 
ال�صحن  اأ�صاطيل  نقل  على  حظر  ف��ر���س  اأم���ام  ال��ط��ري��ق 
اأع��ل��ى من  ال��ذي يبلغ �صعره  ال��رو���ص��ي  الأوروب��ي��ة للنفط 
الأوروبي،  الحت��اد  خارج  للدول  بالن�صبة  حمدد  م�صتوى 
والأجهزة  الكيماويات  ���ص��ادرات  تقييد  على  تعمل  كما 
الكهربائية لرو�صيا، وتفر�س حظراً على واردات املنتجات 

الرو�صية التي تقدر قيمتها ب� 7 مليارات يورو«.
اأهم تداعيات العقوبات حدوث تاآكل يف الحتياطي  ومن 
الفرتة  خ��الل  الرو�صية  احلكومة  فقدت  حيث  الرو�صي 
امل��ا���ص��ي��ة ال��ك��ث��ر م���ن اح��ت��ي��اط��ات ال���ب���الد م���ن العمالت 
مبثابة  تعد  والتي  دولر  مليار   600 البالغة  الأجنبية 
بح�صب  احل��رب،  الأوىل من  الأ�صهر  خ��الل  بوتني  �صالح 
نق�س  من  رو�صيا  تعانى  اأن  رجحت  التي  �صمت،  الدكتور 
ال�صيولة والنقد ب�صبب احلرب واإقدام الغرب على خف�س 
اع��ت��م��اده ب��ال��ك��ام��ل ع��ل��ى م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة ال��رو���ص��ي��ة وهو 
وثالثة  عامني  بني  ما  ي�صتغرق  اأن  املرجح  من  �صيناريو 

اأعوام.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن حم���اولت ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة واأوروب����ا 
“فهناك دور كبر  الدكتورة �صمت:  عزل رو�صيا، ت�صيف 
ت�صكيل  يف  وال�����ص��ني  الهند  م��ع  رو���ص��ي��ا  ع��الق��ات  �صتلعبه 
رو�صيا  تزال  اإذ ل  امل�صتقبل،  املراكز يف  نظام عاملي متعدد 
ح�صتها  انخفا�س  رغم  الهند،  اإىل  لالأ�صلحة  مورد  اأكرب 
تنويع  الهند  ق��رار  ب�صبب  باملئة   70 م��ن  باملئة   49 اإىل 

م�صادرها وتعزيز الت�صنيع الدفاعي املحلي«.
�صمت  الدولية  القت�صادية  ال�صوؤون  يف  املخت�صة  واأ�صارت 
ب���اأن رو���ص��ي��ا ت�صتهدف ات��ب��اع ب��رام��ج ال���ص��ت��راد امل���وازي 
�صركات  �صحبتها  التي  الغربية  ال�صلع  ل�صتبدال  الهادف 
الغرب من ال�صوق الرو�صية، حيث �صتقوم رو�صيا بتعوي�س 
م��راك��ز على  م��ن خم�صة  العقوبات  ال�صلع يف ظ��ل  اأ���ص��واق 
الكورية  اجل��زي��رة  و�صبه  ال��ي��اب��ان  املنطقة  ه��ذه  الأق���ل يف 
اإفريقيا وتعد هذه املراكز  والهند وال�صني وجنوب �صرق 

مت�صاوية اإىل حد كبر يف تعوي�س رو�صيا من ال�صلع«.

كوريا �ل�سمالية جتري حماكاة »نووية تكتيكية«  •• �شيول-اأ ف ب

اأنها  الث��ن��ني  ال�صمالية  ك��وري��ا  اأعلنت 
“نووية  ل�������ص���رب���ات  حم����اك����اة  اأج�������رت 
الأ�����ص����ب����وع����ني  خ��������الل  تكتيكية” 
جونغ  كيم  الزعيم  باإ�صراف  املا�صيني 
“التهديد  ع��ل��ى  ردا  ���ص��خ�����ص��ي��ا،  اأون 
الوليات  اإن  قالت  ال��ذي  الع�صكري” 
واأطلق  ميثلونه.  وح��ل��ف��اءه��ا  امل��ت��ح��دة 
�صواريخ  ���ص��ب��ع��ة  ي���ان���غ  ب��ي��ون��غ  ن���ظ���ام 
املا�صيني.  الأ�صبوعني  خالل  بال�صتية 
وحلق اأحد هذه املقذوفات فوق اليابان 
ويتوقع   .2017 منذ  الأوىل  للمرة 
كوريا  جت����ري  اأن  ال������دويل  امل��ج��ت��م��ع 
ال�صمالية قريبا جتربة نووية �صتكون 
خم�س  منذ  نوعها  م��ن  الأوىل  اأي�����ص��ا 

التهديد  ه���ذا  م��واج��ه��ة  ويف  ���ص��ن��وات. 
املتحدة  ال����ولي����ات  ك��ث��ف��ت  امل���ت���زاي���د، 
تعاونها  وال��ي��اب��ان  اجل��ن��وب��ي��ة  وك���وري���ا 
الثالث  ال�����دول  واأج������رت  ال��ع�����ص��ك��ري. 
حول  وا�صعة  وجوية  بحرية  م��ن��اورات 
الأ�صابيع  يف  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة  �صبه 
ن�صر  خ�����ص��و���ص��ا  ���ص��م��ل��ت  الأخ����������رة، 
اإ�س  ي��و  ال��ط��ائ��رات الأم��رك��ي��ة  حاملة 
بالطاقة  العاملة  ري��غ��ان  رون��ال��د  اإ����س 
تعترب  ال�صمالية  كوريا  لكن  النووية. 
لغزو  ا�صتعداد  مبثابة  امل��ن��اورات  ه��ذه 
“نظمت  ذل����ك  ع��ل��ى  وردا  اأرا����ص���ي���ه���ا. 
وح�������دات اجل���ي�������س ال�����ص��ع��ب��ي ال���ك���وري 

الأ�صلحة  ا����ص���ت���خ���دام  ع���ن  امل�������ص���وؤول���ة 
ع�صكرية  تدريبات  التكتيكية  النووية 
من 25 اأيلول/�صبتمرب اإىل 9 ت�صرين 
وتقييم  اختبار  بهدف  الأول/اأك��ت��وب��ر 
امل�صاد  ال��ن��ووي  والهجوم  ال��ردع  ق��درة 
�صديدا  ما ميثل حتذيرا  وهو  للبالد، 
لالأعداء”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء 
الثنني.  ال�صمالية  الكورية  الر�صمية 
اإطالق  عمليات  اأن  الوكالة  واأ���ص��اف��ت 
نفذتها  ال��ت��ي  البال�صتية  ال�����ص��واري��خ 
كوريا ال�صمالية كانت “حماكاة حلرب 
التدريبات  اأن  م��و���ص��ح��ة  حقيقية”، 
روؤو�����س  لتحميل  “حماكاة  ت�صمنت 

�صاروخ  م��ن  ع��ل��ى  تكتيكية”  ن��ووي��ة 
ذل��ك من �صومعة  بعد  اإطالقه  ج��رى 
اأيلول/  25 البالد يف  غ��رب  �صمال  يف 

�صبتمرب. و�صملت الختبارات الأخرى 
التي اأجريت يف الأيام التالية، حماكاة 
“لتحييد مطارات” يف كوريا اجلنوبية 
الرئي�صية”  ال��ق��ي��ادة  م��راك��ز  و”�صرب 
وفق  لالأعداء”،  الرئي�صية  و”املوانئ 
الكورية  ال��ر���ص��م��ي��ة  الأن����ب����اء  وك���ال���ة 
ال�صمالية. وذكرت الوكالة اأنه بالن�صبة 
اإىل املقذوف الذي حلق فوق اليابان يف 
“نوعا  فكان  الأول-اأكتوبر  ت�صرين   4
البال�صتية  ال�������ص���واري���خ  م���ن  ج���دي���دا 

اأر���س-اأر���س«. وقطع  امل��دى  املتو�صطة 
قبل  كيلومرت   4500 ال�صاروخ  ه��ذا 
وهو  ال���ه���ادئ  امل��ح��ي��ط  يف  ي�����ص��ق��ط  اأن 
م��ا ي��ق��در اخل���رباء اأن���ه اأط���ول م�صافة 
ك���وري  م���ق���ذوف  الآن  ح��ت��ى  ق��ط��ع��ه��ا 
وربطت  الخ����ت����ب����ار.  اأث�����ن�����اء  ����ص���م���ايل 
باملناورات  الخ��ت��ب��ارات  ه���ذه  ال��وك��ال��ة 
الوليات  ب���ني  امل�����ص��رتك��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
املنطقة  يف  اجلنوبية  وك��وري��ا  املتحدة 
موؤ�صف  “موقف  باأنها  و�صفتها  والتي 
وي�صكل  املنطقة  يف  التوتر  ح��دة  يزيد 
لكوريا  مفتوحا”  ع�����ص��ك��ري��ا  ت��ه��دي��دا 
ال�صمالية. وذكرت اأن “كيم جونغ اأون، 

الأم���ني ال��ع��ام حل��زب ال��ع��م��ال الكوري 
ورئي�س جلنته الع�صكرية املركزية، قاَد 
الأر�س”.  على  الع�صكرية  التدريبات 
ون�����ص��رت ال��وك��ال��ة الث��ن��ني الكثر من 
ال�������ص���ور ل��ك��ي��م ول��ع��م��ل��ي��ات الإط�����الق 
ال�صمالية  كوريا  واأج��رت  ال�صاروخية. 
بداية  التجارب منذ  قيا�صيا من  عددا 
ال���ع���ام. وق���د تبنت ع��ق��ي��دة ج��دي��دة يف 
و�صعها  اأن  ت���وؤك���د  اأي��ل��ول-���ص��ب��ت��م��رب 
عنه«.  رجعة  “ل  نووية  ق��وة  ب�صفتها 
وقال املحلل الأمني اأنكيت باندا “اإنهم 
ي��ب��ح��ث��ون ع���ن ال���ت���زود ب�����ص��الح ن���ووي 
م�صيفا  موؤكد”،  اأم���ر  ه���ذا  تكتيكي، 
اأنه ي�صتبه يف “اأنهم �صيعملون تدريجا 
�صواريخهم  م��ن  الكثر  حت��وي��ل  على 

الق�صرة املدى اإىل اأ�صلحة نووية«.
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عربي ودويل

خففت الإجراءات وفتحت ال�صني حدودها بنهاية اأغ�صط�س املا�صي، مع 
وجود اختبارات وم�صحات، ولكن مع ذلك ظهرت حالت اإ�صابة لوافدين 
ال��دك��ت��وراه بجامعة  اأك���ده باحث م��ا بعد  اإليها م��ن اخل���ارج، بح�صب م��ا 

ووهان، حممد فري�صح، ملوقع “�صكاي نيوز عربية«.
واأو�صح اأنه مت تعقيم املبنى بالكامل ومنع الدخول واخلروج منه، م�صرا 
اإىل اأن هذا املبنى ال�صخم املكون من 20 �صقة �صكنية ي�صم قرابة 600 
طالب وباحث وموظف باجلامعة، ومت الت�صديد على جميع املتواجدين 

مبنطقة اجلامعة بعدم اخلروج حلني حتديد املوقف.
كاملة  مبدينة  اأ�صبه  ووه���ان  جامعة  منطقة  اأن  كذلك  ك�صف  فري�صح 
وت�صم مدار�س ودور ح�صانة وبنوك ومطاعم وجميعها �صهدت اإغالقا 
اأن امل�صاجد واأماكن  اأ�صبوع. وتابع  وجعل العمل والدرا�صة عن بعد ملدة 

•• بكني-وكاالت

مع اقرتاب الذكرى الثالثة لإغالقها، يبدو اأن مدينة ووهان بال�صني، 
باحث يف جامعة ووه��ان ملوقع  اأك��ده  باإغالق جديد، بح�صب ما  مهددة 
“�صكاي نيوز عربية«. وكان قد مت اإغالق مدينة ووهان بالكامل يف 23 
بعد  ب�صكل مت�صارع، ولكن  وباء كورونا فيها  انت�صار  بعد   2020 يناير 
مرور عام واحد وحتديدا يف 21 يناير 2021 عادت احلياة لطبيعتها 
الوباء  على  الكاملة  ال�صيطرة  ال�صينية  ال�صلطات  اإع��الن  بعد  باملدينة 

فيها بف�صل اإجراءات �صارمة طبقتها و�صجلت �صفر اإ�صابات.
الدخول  اإج����راءات  ت�صديد  يف  ال�صينية  ال�صلطات  ا�صتمرت  ذل��ك  وم��ع 
اأخ���رى، ولكن موؤخرا  ال��وب��اء م��رة  واخل���روج من البالد خ�صية م��ع��اودة 

دورية  م�صحات  اإج���راء  م��ع  اإغ��الق��ا  �صهدت  كذلك  املختلفة  التجمعات 
جلميع �صكان ووهان ب�صكل يومي لتحديد املوقف من الوباء وبناء عليه 

يتم ت�صديد الإجراءات اأو تخفيفها.
واأكد اأن الأمر لي�س مرتبطا مبجيء ف�صل ال�صتاء للقول اإن الفرو�س 
ين�صط يف املدينة ب�صبب الربودة، لأنه منذ عودة احلياة للمدينة يف �صتاء 
2021 ومرور �صتاء 2022 كذلك مل يحدث هذا، فامل�صاألة مرتبطة 

اأكرث بفتح احلدود والقادمني من اخلارج.
ون�صرت ال�صلطات ال�صينية يف ووهان تعميمات على �صكان املدينة تفيد 
الدوري  امل�صح  واإج��راء  بالتعاون  وتطالبهم  ال�صحي معقد  الو�صع  باأن 
اكت�صاف  بالتعليمات ملكافحة وباء كورونا خا�صة بعد  الكامل  واللتزام 

العديد من احلالت الإيجابية.

ووهان.. هل هي على موعد مع �إغالق جديد؟

�جلنوب �ل�سوري م�سرح للميلي�سيات �الإير�نية
•• بريوت--وكاالت

توا�صل ميلي�صيات طهران، م�صاعيها لل�صيطرة على جميع مناحي احلياة يف 
جنوب �صوريا، والق�صاء على كل من يقف بوجه امل�صروع الإيراين، بح�صب 

نا�صطني.
وتعمل اإيران منذ �صنوات على الرتويج للمذهب ال�صيعي يف جنوب �صوريا 
الإغراء  من  تبداأ  متنوعة  اأ�صاليب  خالل  من  �صنية،  اأغلبية  تقطنها  التي 
باملال وتوفر فر�س عمل، وت�صل اإىل اغتيال كل من يعيق هذه املحاولت.

ورواتب  �صعبي،  ن��ف��وذ  ذات  ل�صخ�صيات  مالية  مبالغ  امليلي�صيات  وت��دف��ع 
الظروف  اأرهقتهم  الذين  ال�صباب  املقاتلني  جلذب  دولر   200 اإىل  ت�صل 

القت�صادية ال�صعبة التي متر بها البالد.
اإل اأن هذا امل�صروع يواجه معار�صة خا�صة من قبل رجال دين يف حمافظة 

درعا، يحذرون من خطر العبث بالدين وا�صتغالل حاجة النا�س املادية.
معتز اأب���و ح��م��دان، اأح���د الأئ��م��ة ال��ذي��ن ي��ح��ظ��ون ب��ت��اأي��ي��د وا���ص��ع م��ن قبل 
تعر�س لهجوم م�صلح من قبل  درع��ا،  بلدة طف�س مبحافظة  املواطنني يف 
جمهولني، اأ�صفر عن مقتله واإ�صابة اأفراد من عائلته، قبل اأن تفارق ابنته 

احلياة متاأثرة بجراحها، قبل اأيام.
ويقول النا�صط اأحمد امل�صاملة اإن اأبوحمدان كان دائما ي�صتغل منرب امل�صجد 
التي  بالعرو�س  القبول  اأو  امليلي�صيات  مع  التعامل  خطورة  من  للتحذير 

تقدمها لل�صكان.
واأو�صح امل�صاملة اأن اأ�صابع التهام باغتيال اأبو حمدان وجهت اإىل �صخ�صيات 
حم�صوبة على لواء فاطميون التابع للحر�س الثوري الإيراين وحزب اهلل 
اللبناين. واأبو حمدان هو رجل الدين الثالث الذي يتم ا�صتهدافه يف درعا 

خالل اأقل من �صهر، بعد فادي العا�صمي ويو�صف كيوان.

بالبالد  ال�صناعي  ال��ن�����ص��اط  �صجل 
من������وا ب����اأ�����ص����رع وت�������رة يف ن���ح���و 3 
�صنوات ون�صف خالل �صهر �صبتمرب 
الإنتاج،  ب��ارت��ف��اع  م��دف��وع��ا  امل��ا���ص��ي، 
وزيادة الطلبيات اجلديدة، والطلب 
العمالء املحليني  القوي من جانب 

والدوليني«.
رو�صيا  اأن  ت���درك  “ال�صني  وت��اب��ع: 
الرئي�صي  ال�����ه�����دف  ه�����ي  ال�����ي�����وم 
ل��ل��ع��ق��وب��ات وغ����دا ق��د ي��ح��ل اآخ����رون 
مكانها، لذا �صعى البلدان اإىل جتنب 
العقوبات وبداآ العمل على نظام دفع 
وال��روب��ل لالبتعاد  ب��ال��ي��وان  ج��دي��د 

عن الدولر«.

تبعت غزو رو�صيا لأوكرانيا و�صمها 
 ،2014 ع��ام  ال��ق��رم  ج��زي��رة  ل�صبه 
يبدو اأن بوتني ي�صاأل نف�صه: ملاذا ل 

اأتو�ّصع اأكرث؟
ال�صبب  ك�����ان  ال����ك����ات����ب،  وب���ح�������ص���ب 
��ع حلف  ال��و���ص��ي��ط ب��ق��در اأق����ل ت��و���صُّ
اأن  ف�����رغ�����م  الأط�����ل�����������ص�����ي.  �����ص����م����ال 
حلف  جمل�س  بالفعل  اأن�����ص��اأ  ال��ن��ات��و 
ا�صتطاع  ورو���ص��ي��ا  الأط��ل�����ص��ي  �صمال 
ع���������ص����ك����ري����ون رو����������س م������ن خ���الل���ه 
الناتو،  اج��ت��م��اع��ات  ب��ع�����س  ح�����ص��ور 
ف��ق��د ت��وق��ع��ت م��و���ص��ك��و م��ا ه��و اأكرث 
م��ن ه��ذه ال��ع��الق��ة. ويف ح��ني اأخرب 
جيم�س  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر 
بيكر نظره الرو�صي باأن الناتو لن 

ع، اأثبت موؤرخون اأمثال ماري  يتو�صَّ
تراَجَع  ما  �صرعان  بيكر  اأن  ���ص��اروت 
عن كالمه هذا الذي مل يدعمه اأي 

اتفاق مكتوب.
الأمريكي  الرئي�س  ناق�س  وعندما 
ب���ي���ل ك��ل��ي��ن��ت��ون ه�����ذه امل�������ص���األ���ة مع 
يف  يلت�صن  بوري�س  الرو�صي  نظره 
على  ق��ب��ول  ه��ن��اك  ك��ان  الت�صعينات، 
ع طفيف للناتو، غر  م�ص�س لتو�صُّ
فقد  تباينت.  الطرفني  توقعات  اأن 
َد قرار الناتو يف قمته عام 2008  اأكَّ
يف بوداب�صت ب�صم اأوكرانيا بو�صفها 
ع�صواً حمتماًل اأ�صواأ توقعات بوتني 

عن الغرب.

الأ�سباب العميقة
كمنت  الأح��������داث  ه����ذه  ك���ل  ووراء 
نهاية  تبعت  التي  العميقة  الأ�صباب 
احل����رب ال����ب����اردة. يف ال���ب���داي���ة، كان 
ه��ن��اك ق���در ك��ب��ر م���ن ال���ت���ف���اوؤل يف 
الحتاد  انهيار  ب��اأن  وال��غ��رب  رو�صيا 

 �الأمم �ملتحدة حتذر 
من تز�يد معاناة �لالجئني 

•• جنيف-رويرتز

اأم�س  الالجئني  ل�صوؤون  ال�صامي  املتحدة  الأمم  مفو�س  ج��ران��دي  فيليبو  ق��ال 
مما يزيد  الثنني اإنه �صيتعني على املفو�صية العليا اإجراء “تخفي�صات كبرة”، 
من معاناة الالجئني، ما مل حت�صل على متويل اإ�صايف فوري. ودفعت احلرب يف 
اأوكرانيا ماليني الأ�صخا�س اإىل الفرار من ديارهم. وهناك الآن اأكرث من 100 
مليون نازح ق�صريا يف العامل. وترتب على ذلك ت�صخم يف ميزانية املفو�صية لأكرث 
من ع�صرة مليارات دولر. وقال جراندي، يف خطاب اأمام الدول الأع�صاء يف جنيف 
بعد اإعادة تعيينه رئي�صا للمفو�صية ال�صهر املا�صي، “يوؤ�صفني اأن اأبلغكم اأنني للمرة 

الأوىل خالل وليتي، اأ�صعر بالقلق اإزاء الو�صع املايل للمفو�صية«.

 •• عوا�شم-وكاالت

اأزم�����ة ج���دي���دة ب���ني ال�صني  ن�����ص��ب��ت 
واأمركا بعد اأن ر�صى يخت “نورد” 
امل����م����ل����وك ل���ل���م���ل���ي���اردي���ر ال���رو����ص���ي 
األيك�صي موردا�صوف، حليف الرئي�س 
الرو�صي فالدمير بوتني، واخلا�صع 
للعقوبات الغربية، يف املياه ال�صينية 

يف هونغ كونغ.
اأم�س  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  وح������ّذرت 
كونغ  ه��ون��غ  اأن  م��ن  ال�����ص��ب��ت  الأول 
اإذا  م��ايل  �صمعتها كمركز  ت��وؤذي  قد 
وّف�����رت م����الذا ل�����ص��خ�����ص��ي��ات حتاول 

ك�صر العقوبات.
اأنها  اجلمعة،  ك��ون��غ،  هونغ  واأعلنت 
تطبق العقوبات التي تفر�صها الأمم 
املتحدة، لكن ل ميكنها تطبيق تلك 
املفرو�صة “ب�صكل اأحادي” من قبل 
دول اأو تكتالت يف اإ�صارة لوا�صنطن، 
اإج�������راءات �صد  اأي  ت��ت��ّخ��ذ  ل���ن  ك��م��ا 
اليخوت اململوكة حللفاء الكرملني، 

وفق وكالة “ فران�س بر�س«.
الأمركية،  اإن”  اإن  “�صي  وح�صب 
فاإن هونغ كونغ توفر ملجاأ ليخوت 

ال���رو����س؛ ورف�صت  رج���ال الأع���م���ال 
على  التعليق  فيها،  البحرية  اإدارة 
امل���و����ص���وع، ح��ي��ث ق���ال���ت اإن���ه���ا “لن 
تعلق على اأي حالت فردية لدخول 

ال�صفن«.

ما هو يخت “نورد”؟
مملوك للملياردير الرو�صي األيك�صي 

موردا�صوف.
ي�صل طوله اإىل 142 مرت.

500 مليون  اأك��رث من  تبلغ قيمته 
دولر.

ه���ون���غ كونغ،  ر����ص���ي���ف  ع���ل���ى  ر����ص���ى 
حامال العلم الرو�صي، بح�صب “�صي 

اإن اإن” الأمركية.
و�صينما  م��روح��ي��ات  مهبطي  ي�صم 
واأك�������رث م����ن ع�����ص��ر غ�����رف ف���اخ���رة، 

ويتكون من 6 اأدوار.
فالديفو�صتوك  ميناء  يف  را�صيا  كان 
يف �صرق رو�صيا قبل اأن يتوجه لحقا 

اإىل هونغ كونغ.
وا�صتهدفت حكومات الدول الغربية 
بعقوبات  ال��رو���ص��ي��ة  الأول��ي��غ��ار���ص��ي��ة 
ع��زل��ت��ه��م م��ال��ي��ا ع��ن الأ����ص���ول التي 

ال�صلطات  ���ص��ادرت  كما  ميتلكونها، 
يخوتا  والأوروب�������ي�������ة  الأم����رك����ي����ة 
بالرئي�س  ل�صالتهم  رو���س  لأث��ري��اء 

بوتني.
طائلة  حت����ت  م����وردا�����ص����وف  وي���ق���ع 
�صهر  م���ن���ذ  ال���غ���رب���ي���ة؛  ال���ع���ق���وب���ات 
اأف��راد من  يونيو املا�صي، اإىل جانب 
اأ�صرته و�صركاته، كما ي�صعه الحتاد 

الأوروبي على لئحته ال�صوداء.
العقوبات  يف  م���ورد����ص���وف  وط���ع���ن 
امل����ح����اك����م  يف  ع����ل����ي����ه  امل�����ف�����رو������ص�����ة 
الأوروبية، نافيا اأن تكون له اأي �صلة 
على الإطالق بالتوتر اجليو�صيا�صي 
احل��������ايل، وف����ق����ا ل����وك����ال����ة الأن����ب����اء 

الرو�صية “تا�س«.
اإيطاليا  املا�صي، �صادرت  ويف مار�س 
وهو يخت اآخر مملوك  “ليدي اإم”، 
ملوردا�صوف، بعد العقوبات الأوروبية 
بحقه، كما �صادرت اأر�صدة له تقدر 

بقيمة 105 ماليني يورو.

من هو األيك�سي موردا�سوف؟
�صخ�صا   50 اأغ����ن����ى  ق���ائ���م���ة  دخ�����ل 
وف����ق����اً   .2021 ع��������ام  ب�����ال�����ع�����امل 

اأغنى  اأح���د  ي��ع��د  “فورب�س«.  ملجلة 
مليارديرات رو�صيا.

�صركة  اأك�����رب  يف  رئ��ي�����ص��ي  م�����ص��اه��م 
رو�صية لل�صلب والتعدين.

الرو�صي  الرئي�س  من  املقربني  اأحد 
فالدمير بوتني.

 1965 ع������ام  م�����وردا������ص�����وف  ول������د 
املطاحن  يف  ي���ع���م���الن  ل����وال����دي����ن 

مبدينة �صريبوفيت�س الرو�صية.
تخرج من معهد لينينغراد للهند�صة 

والقت�صاد عام 1988.
بداأت رحلته يف م�صنع مدينته حيث 
اأ�صبح  حتى  وت��رق��ى  ل�صنوات،  عمل 
�صريبوفيت�س  مل�صنع  ماليا  مديرا 
عام 1992، اأي بعد عام واحد من 

انهيار الحتاد ال�صوفياتي.
مورد�صوف  ا���ص��ت��ح��وذ  اأع�����وام،  ل��ع��دة 
على احل�صة الكربى عرب �صندوقي 
لي�صبح  بنف�صه،  اأ�ص�صهما  ا�صتثمار 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س   1996 ع����ام 
بعد  ع��ام��ا،   31 ع��م��ر  ع��ن  لل�صركة 
احلكومة  ق��ب��ل  م��ن  هيكلتها  اإع����ادة 

الرو�صية.
ملدة  املن�صب  ال��رو���ص��ي  ال�صاب  �صغل 

عام  ا���ص��ت��ق��ال��ت��ه  حل����ني  ع����اًم����ا   19
ح�صته  ع��ل��ى  الإب���ق���اء  م��ع   ،2015

الأكرب من ال�صركة بحوزته.
درجة  ع��ل��ى  وح�����ص��ل  تعليمه  اأك��م��ل 
من  الأع���م���ال  اإدارة  يف  امل��اج�����ص��ت��ر 

بريطانيا عام 2006.
بعد عامني اأخذ يتو�صع خارج ال�صوق 
م�صانع   3 ا�صرتى  بحيث  الرو�صي 

اأمركية.
ال�صوق  م����ن  خ�����رج  اأع����������وام،  وب���ع���د 

الأمركية وباع الأ�صول املتبقية.
مليار   21.4 ب��ن��ح��و  ث���روت���ه  ت��ق��در 

دولر.
اأي����ام م��ن احل����رب، تراجعت   3 ب��ع��د 
اإىل  دولر  مليار   25.1 من  ثروته 

21.9 مليار دولر.
ي��ق��ول اخل��ب��ر ال��رو���ص��ي فالدمير 
ال��غ��رب��ي��ة على  ال��ع��ق��وب��ات  اإن  اإي��غ��ور 
رو�صيا  اأو  ال���رو����س  الأع���م���ال  رج���ال 
توؤتي  ومل  منطقية  “غر  نف�صها 

ثمارها«.
نيوز  “�صكاي  مل����وق����ع  وي�������ص���ي���ف 
العقوبات  م��ن  “بالرغم  عربية”: 
وال�صغوط على ال�صادرات الرو�صية 

•• عوا�شم-وكاالت

احل�������رب ال����ت����ي ���ص��ن��ت��ه��ا رو����ص���ي���ا يف 
اإثارًة  الأك��رث  ال�صراع  هي  اأوكرانيا 
ل��ال���ص��ط��راب��ات يف اأوروب�����ا م��ن��ذ عام 
يف  ك���ث���ري���ن  اأن  ورغ�������م   ،1945
اختارها  اأن هذه حرباً  الغرب يرون 
ف���الدمي���ر ب���وت���ني، ف��ه��و ي��زع��م اأن 
ال�صادر  الأطل�صي  �صمال  قرار حلف 
الع�صوية  ل�����ص��ال��ح   2008 ع�����ام 
تهديداً  �صكِّل  احللف  يف  الأوكرانية 
زال  وما  الرو�صية،  للحدود  وجودياً 
نهاية  اإىل  ال�صراع  ي��ع��زون  البع�س 
احل���رب ال��ب��اردة واإخ��ف��اق اأوروب����ا يف 
انهيار  ب��ع��د  رو���ص��ي��ا مب��ا يكفي  دع���م 

الحتاد ال�صوفيتي.
على  اأ���ص��اب��ع��ن��ا  ن�صع  اأن  ل��ن��ا  فكيف 
ج���ذور ح��رب رمب��ا ام��ت��دت ل�صنوات 
العلوم  اأ����ص���ت���اذ  ي��ت�����ص��اءل  م��ق��ب��ل��ة؟ 
له  مقال  يف  ن��اي  ج��وزف  ال�صيا�صية 
ا�صرتاتيجي�صت”  “ذي  موقع  ن�صره 
والتحليالت  ب��ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات  امل��ع��ن��ي 
اخل�����ا������ص�����ة مب����ع����ه����د ال�������ص���ي���ا����ص���ة 

الإ�صرتاتيجية الأ�صرتايل.
اندلعت احلرب العاملية الأوىل منذ 
اأك��رث من ق��رن، ورغ��م ذل��ك، ما زال 
يناق�صون  ك��ت��ب��اً  ي�صعون  امل���وؤرخ���ون 
ف��ي��ه��ا اأ���ص��ب��اب��ه��ا. ه���ل ان��دل��ع��ت لأن 
اإرهابياً �صربياً اغتال دوقاً من�صاوياً 
�صرارتها  ك���ان���ت  اأم   ،1914 ع����ام 
تتعلق بالقوة الأملانية ال�صاعدة التي 
حتّدت بريطانيا، اأم كانت ُتعزى اإىل 
�صعود جنم النزعة القومية يف �صتى 
اأرج���اء اأوروب����ا؟ والإج��اب��ة ه��ي “كل 
احلرب  اأن  غ��ر  واأكرث”.  �صبق  م��ا 
حقاً  اندلعت  حتى  حتمية  تكن  مل 
وحتى   .1914 )اآب(  اأغ�صط�س  يف 
ح��ي��ن��ئ��ذ، مل ي��ك��ن م���ن احل��ت��م��ي اأن 

تتبعها مذبحة متتد لأربع �صنوات.
املُجدي  م���ن  امل����وق����ف،  ل��ن�����ص��ت��وع��ب 
العميقة  الأ����ص���ب���اب  ب���ني  من��ي��ز  اأن 
للحرب.  وال����ف����وري����ة  وال���و����ص���ي���ط���ة 

ف�صنجد  مع�صكر:  اإ���ص��ع��ال  لنتخيل 
ال�صبب  ه���و  اخل�����ص��ب  ت��ك��دي�����س  اأن 
لتاأجيج  م�����واد  واإ����ص���اف���ة  ال��ع��م��ي��ق، 
واإ�صعال  الو�صيط،  ال�صبب  هو  النار 
اإىل  امل���وؤدي  ال�صبب  هو  الثقاب  ع��ود 
النتيجة احلتمية. والريح القوية قد 
اأغرقت  اأو رمبا  الثقاب،  ُتطفئ عود 
اخل�صب  م��ف��اِج��َئ��ة  م��ط��رة  عا�صفة 
املُ�صتعل. وكما قال املوؤرخ كري�صتوفر 
كالرك يف كتابه الذي تناول احلرب 
نياماً«  “ال�صائرون  الأوىل  العاملية 
يف   )The sleepwalkers(
بارقة  ه��ن��اك  “كانت   :1914 ع��ام 
لقد  بالكاد”.   – امل�صتقبل  يف  اأم���ل 
العقيمة  ال�صيا�صية  اخليارات  كانت 

�صبباً رئي�صاً يف الكارثة.

بوتني اأ�سعل عود الثقاب
اأوكرانيا،  “يف  ن���اي:  ج���وزف  ي��ق��ول 
اأ�صعل عود الثقاب  اأن بوتني  ل �صك 
الدولة  ب���غ���زو  ق���وات���ه  اأم�����ر  ع��ن��دم��ا 

)�صباط(  ف��رباي��ر   24 يف  امل���ج���اورة 
امل��ا���ص��ي. و���ص��اأن��ه ���ص��اأن ق���ادة الدول 
اعتقد  رمب��ا   ،1914 ع��ام  العظمى 
و�صريعة  �صتكون ق�صرة  اأن احلرب 
واأن الن�صر �صيكون حليفه، بال�صبط 
كما ا�صتحوذ الحتاد ال�صوفيتي على 
ب���راغ عام  اأو   1956 ع��ام  ب��ودا���ص��ت 
اجلنودعلى  �صي�صتحوذ   .1968
املُتقدمة  الدبابات  و�صتحتل  املطار، 
الرئي�س  ب���وت���ني  ف��ي��ط��ي��ح  ك���ي���ي���ف، 
زيلين�صكي  ف��ول��ودمي��ر  الأوك�����راين 

وُيعنيِّ حكومة �صورّية.
واأ�صاف الكاتب: اأخرب بوتني �صعبه 
“عملية ع�صكرية خا�صة”  اأنه ي�صن 
للق�صاء على “النازيني” يف اأوكرانيا 

ومنع الناتو من التو�صع و�صوًل اإىل 
ح���دود رو���ص��ي��ا. ول��ك��ن، ن��ظ��راً ل�صوء 
نت�صاءل  اأن  علينا  ل��الأم��ور،  تقديره 
اإن��ن��ا نعلم من  مب��ا ك��ان يفكر ح��ق��اً. 
واق�����ع ك���ت���اب���ات ب���وت���ني ن��ف�����ص��ه ومن 
ال�����ص��ر الذاتية  ُك��ّت��اب  ال��ع��دي��د م��ن 
ال�صبب  اأن  ����ص���ورت  ف��ي��ل��ي��ب  اأم���ث���ال 
لفكرة  رف�صه  كان  للحرب  الو�صيط 

اأن ت�صبح اأوكرانيا دولة �صرعية.
ك��ان بوتني م�صتاء من  ن��اي:  وت��اب��ع 
ان��ه��ي��ار الحت�����اد ال�����ص��وف��ي��ت��ي الذي 
خدمه �صابطاً يف جهاز ال�صتخبارات 
للعالقات  ون�����ظ�����راً  ال�������ص���وف���ي���ت���ي، 
اأوكرانيا  ب���ني  ال��وث��ي��ق��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ورو���ص��ي��ا، ف��ق��د ع���دَّ اأوك���ران���ي���ا دولة 

اأوكرانيا  اأن  اأي�����ص��اً  وح�صب  زائ��ف��ة. 
ناكرة للجميل، اإذ اأ�صاءت لرو�صيا يف 
ث��ورة امليدان الأوروب��ي عام 2014 
لها،  املوالية  اأطاحت احلكومة  التي 
َقت اأوكرانيا عالقاتها التجارية  وعمَّ

مع الحتاد الأوروبي.

العامل الرو�سي
ُيطلق  م��ا  ي�صتعيد  اأن  ب��وت��ني  ي��ري��د 
واإذ  الرو�صي”،  “العامل  ا�صم  عليه 
ُي��ف��ك��ر يف  ك���ان  ع���ام���اً،  ال�صبعني  ب��ل��غ 
ال�صابقون،  ال��ق��ادة  ��َع  و���صَّ لقد  اإرث���ه. 
اأمثال بطر�س الأكرب، نطاق الهيمنة 
الرو�صية اإبان فرتات حكمهم. ونظراً 
ل�����ص��ع��ف ال��ع��ق��وب��ات ال��غ��رب��ي��ة التي 

هيئة  رئي�س  غرا�صيموف،  وف��ال��ري 
اأركان اجلي�س الرو�صي.

عربية”  نيوز  “�صكاي  ملوقع  وي�صيف 
ي�صم  املجل�س  اأن  ع��ن  “احلديث  اأن: 
مبالغ  اأم���ر  ب��وت��ن  م��ن  املقربني  فقط 
فيه، فوزير اخلارجية �صرغي لفروف 
يعترب من خارج دائرة اأ�صدقاء بوتن، 
اك��ت�����ص��ب اح����رتام الرئي�س  وم���غ ذل���ك 
الرو�صي بف�صل كفاءته وعمله اجلاد، 
م�صرا اإىل اأن املجل�س ي�صم م�صوؤولني 
لهم �صوت قوي ولي�س جمرد مطيعني 
اأن بوتن ينفرد بكل  ما يدح�س فكرة 

القرارات«.

•• عوا�شم-وكاالت

الرو�صي  الرئي�س  اأن  الكرملني،  اأعلن 
ف�����الدمي�����ر ب�����وت�����ن، ي���ع���ق���د الث���ن���ني 
بعد  الرو�صي،  الأم��ن  ملجل�س  اجتماعا 
يومني من النفجار الذي دمر جزئيا 
ج�صر القرم الذي يربط الرب الرو�صي 
مو�صكو  �صمتها  التي  اجل��زي��رة  ب�صبه 

من اأوكرانيا يف 2014.

ويف تفا�سيل احلدث:
• وقع بوتن مر�صوما يق�صي بت�صديد 
القرم  الأم���ن���ي���ة جل�����ص��ر  الإج���������راءات 
وتويل جهاز الأمن الحتادي الرو�صي 

حماية اجل�صر.
• اأمر بت�صكيل جلنة حتقيق.

بتنفيذ  الأوكرانية  املخابرات  اتهم   •
الهجوم.

ما هو جمل�ش الأمن 
القومي الرو�سي؟

وا�صت�صارية  د�����ص����ت����وري����ة  ه���ي���ئ���ة   •
�صوفبيز”   – الأم���ن  “جمل�س  تدعى 

ويرتاأ�صها بوتن.
يعتربون  ع�����ص��وا   30 م��ن  يت�صكل   •

الدائرة ال�صيقة للرئي�س الرو�صي.
• ي�صم روؤ�صاء ال�صتخبارات اخلارجية 
وهيئة الأمن الفيدرايل الرو�صي وزراء 
الداخلية واخلارجية والدفاع، ورئي�س 

الوزراء ورئي�صا غرفتي الربملان.
ع�صوا   13 ن���ح���و  ع�����ص��وي��ت��ه  يف   •
ب��وت��ن و11 غر  ب��رئ��ا���ص��ة  دائ��م��ي��ني 

دائمي الع�صوية.
روؤ���ص��اء ع��دة وك���الت رو�صية  ي�صم   •
تعمل يف الأمن واإنفاذ القانون وتعرف 

با�صم جمموعة “�صيلوفيكي«.
ال���ق���رارات اخلا�صة  ي��ت��خ��ذ م��ع��ظ��م   •
واخلارجية  ال���داخ���ل���ي���ة  ب��ال�����ص��ي��ا���ص��ة 

الرو�صية.
ب��دل عن   1991 ع��ام  تاأ�صي�صه  مت   •

جمل�س الأمن ال�صوفياتي ال�صابق.
• ي�صم املجل�س اأق�صاماً عديدة اأهمها: 
التخطيط،  ال���ص��رتات��ي��ج��ي،  الأم�����ن 
للمعلومات  م�����رك�����ز  ال����ت����ن���������ص����ي����ق، 

والتحليل.
• مقره يف الكرملني مبجل�س ال�صيوخ 

الرو�صي.
املجل�س  اإن  غ��رب��ي��ة  ت��ق��اري��ر  وت���ق���ول 
ق�������رارات حا�صمة  ات���خ���اذ  ل���ه  خم����ول 
�صداها ي�صل اإىل العامل باأ�صره ولي�س 

فقط على اأوكرانيا ورو�صيا.
جمموعة  ب�������ص���م���ة  ات�������ص���ح���ت  ك����م����ا 
من  ع���ددا  ت�صم  ال��ت��ي  “�صيلوفيكي” 
الأمنية،  ال��وك��الت  وروؤ����ص���اء  ال����وزراء 
ملو�صكو  الع�صكرية  ال��ق��رارت  اأغ��ل��ب  يف 

ب�صكل قوي، منذ احلرب باأوكرانيا.

من هم “اخلم�سة الكبار”؟
اأن  اإل  ع�صوا   30 من  ت�صكيله  ورغ��م 
الكبار”  اخلم�صة  ب�”  هناك ما يعرف 
داخ����ل امل��ج��ل�����س، ح��ي��ث ي�����ص��ك��ل��ون اأهم 
ال�”�صيلوفيكي”،  جمموعة  عنا�صر 
يعترب  اإذ  اآراءه��������م،  يف  ب���وت���ني  وي���ث���ق 
ثالثة  وبينهم  ل���ه،  الأق����رب  بع�صهم 
الرو�صي  الرئي�س  م��ع  خ��دم��وا  اأ�صماء 
يف �صانت بطر�صبورغ، خالل �صبعينيات 

القرن املا�صي، وهم:
ال�صكرتر  ب��ات��رو���ص��ي��ف،  ن��ي��ك��ولي   •

العام ملجل�س الأمن القومي الرو�صي.

هيئة  رئي�س  بورتنيكوف،  األك�صندر   •
الأمن الرو�صي.

رئي�س  ن����اري���������ص����ك����ني،  �����ص����رغ����ي   •
ال�صتخبارات الرو�صية اخلارجية.

وبالإ�صافة لالأ�صماء الثالثة ال�صابقة، 
ي��ك��م��ل جم��م��وع��ة اخل���م���ا����ص���ي: وزي���ر 
ووزير  لف����روف،  �صرغي  اخل��ارج��ي��ة 
ل�”بي  وفقا  �صيوغو،  �صرغي  ال��دف��اع 

بي �صي«.

ما هي مهام املجل�ش؟
امل���و����ص���وع���ات  اأه�������م  ا����ص���ت���ع���را����س   •
البالد،  ت��ه��م  ال���ت���ي  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
املرتبطة  ال��ق�����ص��اي��ا  ف��ي��ه��ا  وت����ط����رح 
للفرد  احل���ي���وي���ة  امل�����ص��ال��ح  ب��ح��م��اي��ة 

واملجتمع والدولة الرو�صية.
ممار�صة  رو����ص���ي���ا  ل��رئ��ي�����س  ي���وف���ر   •
�صالحياته الد�صتورية و�صمان �صيادة 

البالد وا�صتقالليتها و�صالمتها.
ي���ت���م اع���ت���م���اد ق�����رارات�����ه م����ن قبل   •
وي�صادق  الع�صوية،  كاملي  اأع�صائه 
اأو  مب��را���ص��ي��م  ويلحقها  ب��وت��ن،  عليها 

اأوامر بغر�س تنفيذها.

الرئي�س  ق������رارات  ت��ن��ف��ي��ذ  ي�����ص��م��ن   •
وم���ا  ال������ب������الد،  اإدارة  يف  ال����رو�����ص����ي 
الد�صتوري،  ال��ن��ظ��ام  ب��ح��م��اي��ة  يتعلق 
و�صالمته  وا�صتقالله  البلد  و���ص��ي��ادة 

الإقليمية.
الأمنية  ب���ال���ت���ه���دي���دات  ال���ت���ن���ب���وؤ   •
وتقييمها،  وحت��ل��ي��ل��ه��ا  وحت���دي���ده���ا 
وت����ق����ي����ي����م اخل�����ط�����ر وال�����ت�����ه�����دي�����دات 

الع�صكرية، وو�صع تدابر لتحييدها.
ميخايلو  ال���رو����ص���ي  اخل���ب���ر  وي���ق���ول 
هيئة  مب��ث��اب��ة  املجل�س  اإن  ���ص��وري��غ��ني، 
ا����ص���ت�������ص���اري���ة ع���ل���ي���ا ل���ل���ت�������ص���اور ح���ول 
الرو�صية،  للدولة  امل�صرية  القرارات 
يرتاأ�صه بوتن بحكم من�صبه الرئا�صي 
اأع�������ص���اء دائ���م���ني م��ث��ل دميرتي  وب����ه 
باترو�صيف،  ون��ي��ك��ولي  ميدفيديف، 
مي�صو�صتني،  م��ي��خ��ائ��ي��ل  ع���ن  ف�����ص��ال 
ال��رو���ص��ي��ة، واآخ���رون  رئي�س احل��ك��وم��ة 
األك�صندر  ب���ي���ن���ه���م:  دائ�����م�����ني  غ�����ر 
ل�صوؤون  وزي�����ًرا  ب�صفته  ت�����ص��وب��ري��ان، 
ال����دف����اع امل�����دين وح������الت ال����ط����وارئ، 
العدل،  وزي��ر  �صي�صنكو،  وكون�صتانتني 
املالية،  وزي����ر  ���ص��ي��ل��وان��وف،  واإن���ط���ون 

جنم  ب�����ص��ع��ود  �صي�صمح  ال�����ص��وف��ي��ت��ي 
يف  ال�صوق  واقت�صاد  الدميوقراطية 
بذل  الأوىل،  ال�صنوات  ويف  رو���ص��ي��ا. 
ك��ل��ي��ن��ت��ون وي��ل��ت�����ص��ن ج���ه���وداً حثيثة 
رغم  ولكن،  مثمرة.  عالقات  لبناء 
مت قرو�صاً  املتحدة قدَّ الوليات  اأن 
حلكومة  اق��ت�����ص��ادي��ة  وم�������ص���اع���دات 
بالإنابة  ال��رو���ص��ي  ال������وزراء  رئ��ي�����س 

ييغور غيدار، توقعت رو�صيا املزيد.
التخطيط  م���ن  ع��ق��ود  ���ص��ب��ع��ة  ب��ع��د 
اإىل  املفاجئ  ل  التحوُّ ك��ان  امل��رك��زّي، 
م�صتحياًل  املزدهرة  ال�صوق  اقت�صاد 
ل��رو���ص��ي��ا. واجل���ه���ود ال���رام���ي���ة اإىل 
ال�صريعة  ال��ت��غ��ي��رات  ه���ذه  اإدخ�����ال 
وف�صاد  ا�صطرابات  يف  ت�صببت  عنوًة 
وا�صع.  نطاق  على  م�صاواة  وان��ع��دام 
الأقلية  ح��ك��ام  ب��ع�����س  اأن  ح��ني  ويف 
فاح�صاً  ث���راًء  حققوا  وال�صيا�صيني 
ال�صريعة  اخل�������ص���خ�������ص���ة  ب�������ص���ب���ب 
لالأ�صول احلكومية، تراجع م�صتوى 

معي�صة غالبية الرو�س.
يف امل��ن��ت��دى الق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي يف 
بوري�س  ق��ال   ،1997 ع��ام  داف��و���س 
نوفغورود  نيغني  حاكم  نيمت�صوف 
)الذي اُغتيل لحقاً( اإنه ما من اأحد 
يف رو�صيا يدفع ال�صرائب، واحلكومة 
وبعد  الأج����ور.  ���ص��داد  ع��ن  ُمتخلفة 
ذلك، يف �صبتمرب )اأيلول( من العام 
الليربايل  ال���ربمل���اين  َح  ����ص���رَّ ذات�����ه، 
كلية  يف  ي��اف��ل��ي��ن�����ص��ك��ي  غ���ري���غ���وري 
ك��ي��ن��ي��دي ب��ج��ام��ع��ة ه�����ارف�����ارد ب����اأن 
ويلت�صن  رو�صيا،  ُمتف�ٍس يف  “الف�صاد 

لي�صت لديه اأي روؤية«.
واختتم جوزيف ناي مقالته بالقول: 
“ول يعني اأي من ذلك اأّن احلرب يف 
اأوكرانيا كانت حتمية. لكنها اأم�صت 
مبرور  م��ُت��زاي��د  ن��ح��ٍو  على  حمتملة 
فرباير)�صباط(   24 ففي  ال��وق��ت. 
اأ�صاء بوتني تقدير الأمور   ،2022
واأ���ص��ع��ل ع���ود ال��ث��ق��اب ال���ذي ب�صببه 
اندلعت نران احلرب. ومن ال�صعب 

اأن نراه ُيطفئها«.

و��سنطن وبكني.. �أزمة جديدة بطلها »حليف بوتني«

بعد دعوة بوتني النعقاده .. ما هو جمل�س �الأمن �لرو�سي ؟

األيك�صي موردا�صوف

 ال�سراع الأكرث اإثارًة لال�سطرابات يف اأوروبا منذ عام 1945 

جوزيف ناي ير�سد �أ�سباب �ندالع �حلرب يف �أوكر�نيا
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�الإد�رة �الأمريكية قررت تخزين كمية كبرية من �الأ�سلحة على �الأر��سي �لتايو�نية

منعرج جديد يف م�ساألة تايوان:

�لتوتر بني �ل�سني و�لواليات �ملتحدة �أ�سبح �أكرث ر�ديكالية
•• الفجر -بيري انطوان دونيت -ترجمة خرية ال�شيباين

   ت�ساعدت التوترات بني وا�سنطن وبكني ب�ساأن ق�سية 
تايوان ب�سكل مطرد يف الأ�سهر الأخرية. واليوم، ن�سل 
ال�سني  من  اخل��راء  من  العديد  يعتره  منعطف  اإىل 
تزايد  من  بع�سهم  ويحذر  خطرًيا،  املتحدة  والوليات 

خطر ن�سوب نزاع م�سلح.    لئن كانت الإدارة الأمريكية 
رو�سيا على  ت�سنها  التي  للحرب  الأولوية حالًيا  تعطي 
فاإن الأولوية جلية. كانت تايوان ول تزال  اأوكرانيا، 
بايدن  جو  الرئي�ش  عليه  يعمل  الذي  احلقيقي  امللف 
واإدارته باأكملها بن�ساط، مما يظهر تقارًبا بطيًئا ولكن 

ملحوًظا للوليات املتحدة مع فورموزا ال�سابقة.

الأمريكي  الرئي�ش  اأن  مقنعة  اإ���س��ارات  ع��دة  تظهر     
يعتزم حتذير ال�سني من اأن الوليات املتحدة �ستدافع 
مع  م�سلح  ن��زاع  ن�سوب  حالة  يف  تايوان  عن  ع�سكريا 
القوات الع�سكرية ال�سينية. يف هذا يبدو الأمريكيون 
واثقني من نوايا العديد من حلفائهم يف املنطقة. ويبدو 
ا على الوقوف يف وجه ال�سني. اأن هوؤلء م�سّممون اأي�سً

   حقيقة مهمة: يف 28 �سبتمر، اأقرت جلنة من جمل�ش 
ال�سيوخ الأمريكي م�سروع قانون بعنوان “قانون �سيا�سة 
كبرية  زيادة  على  الن�ش  ين�ش   .”2022 لعام  تايوان 
بالإ�سافة  لتايوان  الأمريكية  الع�سكرية  امل�ساعدة  يف 
الق�سية  هذه  جتاه  وا�سنطن  لنهج  كبرية  مراجعة  اإىل 

البالغة احل�سا�سية، وهي الأوىل منذ عام 1979.

ال�صني  الت�صعيد امل�صتمربايدن �صقر يف تايوان

ل��ه��ذا القانون،  ال���واق���ع، وف��ًق��ا     يف 
كما  ت���اي���وان  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  “�صيتم 
الناتو”  خ���ارج  م��ن  ك��ان��ت حليًفا  ل��و 
الع�صكرية  بامل�صاعدات  يتعلق  فيما 
الن�س  هذا  اأ�صبح  “اإذا  الأمريكية. 
قانوًنا، ف�صيكون ذلك نهاية ل�صيا�صة 
���ص��ني واح����دة، ي��ق��ول روب����رت دايل، 
لل�صني  ك��ي�����ص��ن��ج��ر  م��ع��ه��د  م���دي���ر 
والدبلوما�صي  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 
ال�صفارة  يف  ال�������ص���اب���ق  الأم����ري����ك����ي 
ن����ق����اًل عن  ب����ك����ني،  الأم����ري����ك����ي����ة يف 
اليومية،  اليابانية  نيكي  �صحيفة 
م���ي���اه جمهولة  ن��ح��و  ن��ت��ج��ه  ن��ح��ن 
ب�������ص���رع���ة ك�����ب�����رة، وحت�����ت�����اج ه����ذه 
تعريف  اإع��ادة  اإىل  برمتها  ال�صيا�صة 
القوات  ه����ذه  وت��دف��ع��ن��ا  ب��ال��ك��ام��ل. 
بطرق  ال�����ص��راع  ن��ح��و  “ال�صينية” 
ل�����ص��ن��ا م��ت��اأك��دي��ن م���ن ق��درت��ن��ا على 
الوا�صح  لي�س من  عليها.  ال�صيطرة 
ما اإذا كان باإمكان ال�صني والوليات 
ميكن  جديد  اأ�صا�س  اإي��ج��اد  املتحدة 
م��ن خ��الل��ه احل��ف��اظ على عالقات 
دبلوما�صية طبيعية. ما ت�صمعه من 
هو  الأمريكيني”  “الدبلوما�صيني 
ال�صني  �صيا�صة  لأن  العام  الإحباط 

الواحدة اأ�صبحت قدمية«.

مت اأخذ ت�سريحات
 بايدن على حممل اجلد

    مت تبني ا�صرتاتيجية “الغمو�س 
ال�صرتاتيجي” عام 1979 عندما 
وتعّمدت  ببكني،  وا�صنطن  اعرتفت 
�صتفعله  م���ا  ح����ول  غ��م��و���س  ت����رك 
امل��ت��ح��دة يف ح��ال��ة وقوع  ال����ولي����ات 
هجوم �صيني على تايوان. يف نف�س 
الوقت، متتنع بعناية عن العرتاف 
باأي �صيادة �صينية على اجلزيرة. مل 
ال�صيني  ال�صيوعي  النظام  ي�صيطر 
تاأ�صي�س جمهورية  تايوان منذ  على 

ال�صني ال�صعبية.
    ل��ك��ن يف اأرب����ع م��ن��ا���ص��ب��ات اأخ���رة، 
اأو�صح الرئي�س الأمريكي اأن اجلي�س 
ويدافع  تايوان  �صي�صاعد  الأمريكي 
ن�صوب حرب  اجل��زي��رة يف حالة  عن 
مع ال�صني. اعتربت يف البداية خطاأ 
ف��ادًح��ا م��ن ج��و ب��اي��دن، ال��ب��ال��غ من 
اأخ���ذ هذه  ث��م مت  ع��اًم��ا،   79 العمر 
الت�صريحات على حممل اجلد من 
الأمريكية  ال�صيا�صية  الطبقة  قبل 
وكذلك من قبل بكني عندما كررها 

الرئي�س الأمريكي.
 ،1979 ع����ام  م��ن��ذ  ���ص��اب��ق��ة  ويف     
مو�صوع  �صراحة  بايدن  جو  تناول 
احل�صا�صية،  �صديد  تايوان  ا�صتقالل 
املتحدة ل تتخذ  الوليات  اأن  معلناً 
م��وق��ف��اً ب�����ص��اأن ه���ذا امل��و���ص��وع ولكن 
القرار يف هذا ال�صاأن يعود لل�صلطات 
لرئي�س  ي�����ص��ب��ق  مل  ال���ت���اي���وان���ي���ة. 
ا�صتقالل  م�صاألة  تناول  اأن  اأمريكي 

اجلزيرة بهذه الطريقة.
وزارة  اأو���ص��ح��ت  �صبتمرب،   15    يف 
حكومة  اأن  ال��ت��اي��وان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
قانون  تطور  بعناية  تدر�س  تايبيه 
ال��ع��الق��ات م��ع ت���اي���وان ال����ذي اأق���ره 
الكوجنر�س الأمريكي عام 1979، 
والذي تتعهد فيه الوليات املتحدة 
كافية  ب��ك��م��ي��ات  الأ���ص��ل��ح��ة  بت�صليم 
ال��دف��اع عن  م��ن  لتمكينها  ل��ت��اي��وان 

نف�صها يف حالة وقوع هجوم.

من حادث اإىل �سراع
ال�صينية  ال���ع���الق���ات  اأ���ص��ب��ح��ت      
الأم��ري��ك��ي��ة، ال��ب��ائ�����ص��ة م��ن��ذ و�صول 
ج��و ب��اي��دن اإىل ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س يف 
مع  ت����وت����راً  اأك�����رث   ،2021 ي��ن��اي��ر 
الزيارة التي قامت بها اإىل تايوان يف 
بيلو�صي،  نان�صي  املا�صي،  اأغ�صط�س 
ثالث  وه��ي  ال��ن��واب،  جمل�س  رئي�صة 
الوليات  يف  ب����ارزة  �صخ�صية  اأك���رب 
ال��زي��ارة، وهي  اأث���ارت ه��ذه  املتحدة. 
اأحد  منذ  امل�صتوى  ه��ذا  من  الأوىل 
ع�����ص��ر ع����اًم����ا، رد ف���ع���ل ع��ن��ي��ف من 
ال�����ص��ني، ال��ت��ي ن��ظ��م��ت ع��ل��ى الفور 
على  بحرية  جوية  مناورات  تقريًبا 
نطاق غر م�صبوق منذ عام 1945 
ح��ول اجل��زي��رة، وال��ت��ي ظهرت على 

�صكل �صبه ح�صار لتايوان.
   هذه التوترات لها كخلفية املوؤمتر 
الع�صرين للحزب ال�صيوعي ال�صيني 

ع��دم ق��درة ه��ذه البلدان على �صداد 
بعد  م�صطرة  نف�صها  جتد  ديونها: 
ال�صينية  ال��ب��ن��وك  م��ن��ح  اإىل  ذل����ك 
للبنية  الأج���ل  اإي��ج��ار طويلة  ع��ق��ود 

التحتية احليوية لقت�صاداتها.
   من ناحية اأخرى، اأعلنت جيورجيا 
تكون  اأن  املرجح  من  التي  ميلوين، 
املقبلة  الإي��ط��ال��ي��ة  ال�����وزراء  رئي�صة 
املتطرف  اليميني  حزبها  ف��وز  بعد 
الأخرة،  الت�صريعية  النتخابات  يف 
�صيا�صة  تبني  على  عزمها  بو�صوح، 
م�����ص��ان��دة ل���ت���اي���وان ون���ق���دي���ة جتاه 
ت�صريحاتها  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ص��ني. 
القوية ب�صاأن ال�صني خالل حملتها 
النتخابية، اأخربت جورجيا ميلوين 
الأ�صبوع  التايوانية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة 
�صوته  �صي�صم  ح��زب��ه��ا  اأن  امل��ا���ص��ي 
اإىل اأ�صوات الدول الأخرى يف اإدانة 
التهديدات الع�صكرية ال�صينية �صد 
تايوان وعزمها على تعزيز عالقات 
اجل����زي����رة يف جميع  م���ع  اإي���ط���ال���ي���ا 
التدوينات  اإح�����دى  ويف  امل���ج���الت. 
على تويرت حيث ظهرت مع ممثلة 
�صينغ  اأن��دري��ا يل  اإيطاليا  يف  تايوان 
“ال�صفرة”،  ب����  و���ص��ف��ت��ه��ا  ي��ي��ن��غ، 
اإىل  دائ����ًم����ا  “�صتقف  اإن���ه���ا  وق���ال���ت 
جانب الذين يوؤمنون بقيم احلرية 

والدميقراطية«.

»ال�سربة الأوىل«
   على الرغم من املخاطر املتزايدة 
اأن العديد  اإل  بني بكني ووا�صنطن، 
يعتقدون  ال�صينيني  اخل����رباء  م��ن 
اأن خ��ط��ر ان����دلع ح���رب ���ص��اخ��ن��ة يف 
ي��زال حم��دوًدا، معتربين  تايوان ل 
اأن القدرات الع�صكرية ال�صينية غر 

كافية لك�صب مثل هذا ال�صراع.
   وم��ع ذل��ك، يف عالمة على بع�س 
التوتر يف تايبيه، ح�صب نائب وزير 
ت�صرن  ت�صني  التايواين  القت�صاد 
ت�صي، فاإن اجلزيرة يف طور تخزين 
لال�صتعداد  الأ�صا�صية  ال�صروريات 
لنزاع  ح���ت���ى  اأو  حم��ت��م��ل  حل�������ص���ار 
ونقلت  ال��ق��اري��ة.  ال�صني  م��ع  م�صلح 
مورنينج  ت�����ص��اي��ن��ا  ���ص��اوث  �صحيفة 
مع  اعترب  ال��وزي��ر  نائب  اأن  بو�صت، 
ذل���ك اأن���ه م��ن غ��ر ال��واق��ع��ي ف�صل 
ال�صيني  الرئي�صي  الرب  عن  تايوان 
اقت�صادًيا وجتارًيا ب�صبب التهديدات 

الع�صكرية املتزايدة من بكني.
على  اأخ���رى  ع��الم��ة  ي�صكل  وفيما    
التوتر احلايل للحكومة التايوانية، 
ت�صنغ  كو  ت�صيو  دفاعها  وزي��ر  اأعلن 
ت��اي��ب��ي��ه يوم  ال���ربمل���ان���ي���ني يف  اأم������ام 
الأرب���ع���اء 5 اأك��ت��وب��ر، اأن���ه م��ن الآن 
التدخل  ت��اي��وان  �صتعترب  ف�صاعًدا، 
مبثابة  اجل��وي  جمالها  يف  ال�صيني 
ت�صيو،  واأ�صاف  الأوىل”.  “ال�صربة 
نقاًل عن بلومربج، “يف املا�صي قلنا 
النار،  يطلق  من  اأول  نكون  لن  اإننا 
اأننا لن نفعل ذلك ما مل  مما يعني 
يطلقوا )ال�صينيون( النار باملدفعية 

اأو بال�صواريخ. 
التعريف  ه����ذا  ت��غ��ر  ال����ي����وم،  ل��ك��ن 
ت�صتخدم  ال�������ص���ني  لأن  ب���و����ص���وح 
و�صائل  اأو  ط���ي���ار  ب�����دون  ط����ائ����رات 
اأخ�����رى. ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك، م��ن الآن 
اخ�����رتاق  اأي  ���ص��ن��ع��ت��رب  ف�������ص���اع���ًدا، 
لتايوان”  اجل��وي  “للمجال  طائرة 
غامرت  اإذا  اأوىل.  ���ص��رب��ة  مب��ث��اب��ة 
وراء  م��ا  �صينية  �صفينة  اأو  ط��ائ��رة 
اخلط “تر�صيم الف�صاء التايواين” 
قمنا  لقد  ب��ت��دم��ره��ا...  ف�صنقوم   ،

اذن بتعديالت«.
تاميز  نيويورك  �صحيفة  وق��ال��ت     
مرة اأخرى يوم الأربعاء، دون مزيد 
من التفا�صيل، اأن الإدارة الأمريكية 
ق�����ررت ت��خ��زي��ن ك��م��ي��ة ك���ب���رة من 
التايوانية  الأرا���ص��ي  على  الأ�صلحة 
الع�صكرية  التدريبات  جت��دد  ب�صبب 
ال�صينية بالقرب من تايوان. ويبدو 
اأن الهدف هنا هو ال�صتعداد حل�صار 

اجلزيرة.
*موؤلف حوايل خم�سة ع�سر 
كتاًبا خم�س�سة لل�سني واليابان 
والتبت والهند والتحديات 
الآ�سيوية الرئي�سية. من موؤلفاته 
كتاب “الزعامة العاملية حموره، 
ال�سدام بني ال�سني والوليات 
املتحدة” عن من�سورات لوب.

ال����ذي ���ص��ي�����ص��ه��د، اع���ت���ب���اًرا م���ن 16 
�صي جني  انتخاب”  “اإعادة  اأكتوبر، 
بينغ لولية ثالثة على راأ�س ال�صني، 
ا اأمر غر م�صبوق منذ عام  وهو اأي�صً

.1949
   ونقلت �صحيفة نيكي اآ�صيا عن ريان 
بروكينغز  مب��ع��ه��د  ال��ب��اح��ث  ه��ا���س، 
ال�صفارة  يف  اآخ��ر  �صابق  ودبلوما�صي 
الأمريكية يف بكني، قوله: “اإذا �صعر 
الفعل  فقط  ي��ردان  اأنهما  اجلانبان 
الآخ���ر،  عليه  ح��ر���س  ت�صعيد  ع��ل��ى 
التوترات  ت��ظ��ل  اأن  امل���رج���ح  ف��م��ن 
فلن  احل��رب،  اندلعت  واإذا  عالية... 

يكون هناك منت�صر«.
نائب  را�صل،  دانييل  اإىل  بالن�صبة     
رئي�س الأمن الدويل والدبلوما�صية 
الآ�صيوي،  املجتمع  �صيا�صة  يف معهد 
“ل يريد اأي من الطرفني �صراًعا، 
ن��ف�����ص��ه، ل ميكن  ال���وق���ت  ول���ك���ن يف 
باأن  لنف�صه  ي�صمح  ان  منهما  لأي 
اأي  ت��ع��د  “...” مل  ���ص��ع��ي��ًف��ا.  ي��ب��دو 
م��ن اآل��ي��ات ال��وق��اي��ة وم��ن��ع الأزم���ات 
عاملة. احلوار والآليات التي حالت 
حتى الآن دون ت�صعيد وحادث غر 
مرغوب فيه مل تعد تعمل. التوترات 
يف  ح���وادث  وق��ع��ت  ان  و�صبق  عالية، 
املا�صي، وميكنها ان تتجدد. امل�صكلة 
اأن  احل������ادث مي��ك��ن  اأن  ه���ي  ال���ي���وم 
يتحول ب�صرعة اإىل اأزمة، وميكن اأن 

توؤدي الأزمة اإىل �صراع«.
    وم���ع ذل����ك، يف ال��و���ص��ع احل���ايل، 
وا�صنطن على  اأن بكني ول  يبدو  ل 
ل��ت��ق��دمي خم���رج للطرف  ا���ص��ت��ع��داد 
الآخ��ر، ويف هذا ال�صياق، يبدو وقف 
بكني  “تواجه  ���ص��ع��ًب��ا.  ال��ت�����ص��ع��ي��د 
ووا���ص��ن��ط��ن م��ع�����ص��ل��ة اأم���ن���ي���ة، يرى 
م��ف��رغ��ة. يعترب  اإن��ه��ا حلقة  را���ص��ل، 
كل طرف نف�صه �صحية ل�صتفزازات 
ال��ط��رف الآخ����ر وب��ال��ت��ايل ي��ح��ق له 
ات��خ��اذ ت��داب��ر دف��اع��ي��ة. ل��ك��ن هذه 
الإجراءات الدفاعية نف�صها يعتربها 

ال�صني.  م��ع  ا�صرتاتيجية  اتفاقية 
وق���د ف�����ص��رت ال����دول امل���ج���اورة ذلك 
كبر  دبلوما�صي  انت�صار  اأن���ه  على 
جهوًدا  ك��ّر���ص��وا  ال��ذي��ن  لل�صينيني 
املحيط  مل��ن��ط��ق��ة  ك���ب���رة  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 

الهادئ يف ال�صنوات الأخرة.

انتقادات اأوروبية
ا  ك���ان الحت����اد الأوروب������ي حري�صً    
الن���خ���راط  ع����دم  ع��ل��ى  الآن  ح��ت��ى 
املتحدة  الوليات  وراء  نهائي  ب�صكل 
ف��ي��م��ا ي��ع��ت��ربه ب��ع�����س ق���ادت���ه حملة 
اأن  امل��ق��رر  وم���ن  خ��ط��رة.  �صليبية 
اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  يقوم 
اأولف  الأمل���اين  وامل�صت�صار  م��اك��رون 
بكني  اإىل  ر���ص��م��ي��ة  ب���زي���ارة  ���ص��ول��ت��ز 
جمموعة  ق���م���ة  ب���ع���د  ن���وف���م���رب  يف 
���ص��ت��ع��ق��د يف بايل.  ال��ت��ي  ال��ع�����ص��ري��ن 
ال��زي��ارات على حقيقة  ه��ذه  وت�صهد 
ت��رغ��ب��ان يف  واأمل���ان���ي���ا ل  ف��رن�����ص��ا  اأن 
ال�صني  م����ع  ح����واره����م����ا  م���ق���اط���ع���ة 
و�صيدها �صي جني بينغ، على الرغم 
من اأن انتقادات نظام بكني اأ�صبحت 

اأكرث حدة.
   مثال، يف هذه املقابلة مع اإميانويل 
ماكرون يف جملة لوبوان الفرن�صية 
الأ�صبوعية: “ا�صاأل الأوكرانيني عما 
اإذا كان النموذج الرو�صي يغريهم... 
العرتاف  مت  التي  مولدوفا،  ا�صاأل 
الأوروب�����ي،  ل��الحت��اد  كمر�صحة  ب��ه��ا 
ا�صاأل،  تف�صله.  ال��ذي  النموذج  ع��ن 
اأو تلك  اآ�صيا  حتى، هذه الدولة من 
ال�صينية  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ك��ان��ت  اإذا 

توفر لها احلرية والتنمية حًقا«.
   ت�صر هذه الكلمات اإىل الربنامج 
الفرعوين لطرق احلرير اجلديدة 
ال����ذي اأط��ل��ق��ه ���ص��ي ج���ني ب��ي��ن��غ عام 
2013، والذي انخرطت فيه اأكرث 
150 دول��ة. لكن ه��ذا اللتزام  من 
ل��ل��ب��ع�����س منهم  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ي���رتج���م 
اأخ����رى،  ب��ع��ب��ارة  ديون”.  “فخ  اىل 

اأن يوؤدي اإىل مغامرات  اأب��ًدا وميكن 
جوهرها،  يف  وال��ت��ي،  عقالنية  غ��ر 
“اإذا  دايل:  وي�������ص���ي���ف  خ����ط����رة، 
خطورة  مب���دى  منهما  ك��ل  اع���رتف 
ال���و����ص���ع احل��������ايل، ف�������ص���ي���ك���ون من 
امللّح  م��ن  ب��ات  ان��ه  لكليهما  الوا�صح 
لتفادي  مًعا  العمل  ا�صتعجال  الآن 
باعرتاف  يتعلق  الم���ر  ال�صراع”. 
يقول  ب���اأخ���ط���ائ���ه���م���ا،  ال����ط����رف����ني 

اخلبر.

التناف�ش يف املحيط الهادي
اإىل ه��ذا ال�صياق املتفجر      ي�صاف 
درج��ة معينة من اجلهل من جانب 
الكوجنر�س  اأع�������ص���اء  م���ن  ال��ع��دي��د 
الأم�����ري�����ك�����ي�����ني امل���ن���ت���خ���ب���ني ح����ول 
جانبه  م��ن  يعتقد  امل��ن��ط��ق��ة،  ت��اري��خ 

تتطلب  ا�صتفزازات  الآخ���ر  ال��ط��رف 
امل���زي���د م���ن الإج�����������راءات. ه����ذا هو 
ال�صبب يف اأن الو�صع احلايل يتطلب 
وال�صني  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  م����ن 
اأزمة  لتجنب  عاجل  ب�صكل  التفكر 
خطرة، يعتقد العديد من املحللني 

الغربيني.
   بالن�صبة لروبرت دايل، يجب على 
وا�صنطن وبكني البدء بتبني موقف 
ال��و���ص��ع احلايل  “يف حت��ل��ي��ل  ن��زي��ه 
للعالقات ال�صينية الأمريكية” من 
اأجل التفاق بعد ذلك على الآليات 
التي يجب و�صعها لتجنب الندفاع 
الوقت  امل��ت��ه��ور. وق����ال يف  اخل��ط��ر 
احلايل، “هناك الكثر من الغ�صب 
ذلك،  وا�صنطن. ومع  يف  واخلوف” 
جيًدا  م�صت�صاًرا  لي�س  الغ�صب  ف��اإن 

توا�صل  ذل�����ك،  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة     
احتواء  �صيا�صة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
فيها  من��ا  منطقة  اآ���ص��ي��ا.  يف  ال�صني 
ال�صنوات  يف  كبر  ب�صكل  بكني  نفوذ 
الأخرة. ولكن فيما ي�صكل انتكا�صة 
قررت  لل�صني،  ك��ب��رة  دبلوما�صية 
ج����زر ���ص��ل��ي��م��ان ي����وم اخل��م��ي�����س 20 
مبادرة  اإىل  الن�������ص���م���ام  ���ص��ب��ت��م��رب 
“ال�صراكة  امل�������ص���م���اة  وا����ص���ن���ط���ن 
املحيط  اأج��������ل  م�����ن  الأم����ري����ك����ي����ة 
والتي ت�صارك فيها خم�س  الهادي”، 
جزر  منها  املنطقة،  يف  دول��ة  ع�صرة 

كوك وبابوا غينيا اجلديدة.
   ويكر�س هذا القرار تغيرا ب� 180 
انتهجتها  ال��ت��ي  ال�صيا�صة  يف  درج���ة 
ج����زر ���ص��ل��ي��م��ان ح��ت��ى ذل����ك احل���ني، 
�صابًقا  اأب����رم����ت  ق����د  ك���ان���ت  وال����ت����ي 

كيك  م��رك��ز  م��دي��ر  مينك�صني،  ب���اي 
وال�صرتاتيجية  الدولية  للدرا�صات 
يف اجلامعة الأمريكية ماكينا. بينما 
ل  الكوجنر�س  اأع�صاء  م��ن  العديد 
ينظرون اإىل الو�صع احلايل اإل من 
بالأبي�س  تب�صيطية  عد�صة  خ��الل 
“هذا  تعقيد  “لفهم  فانه  والأ�صود، 
يجب اأن يبدوؤوا باأخذ دورة  امللف”، 
ملعرفة  تايوان  حول  بيومني  مكثفة 
ي�صيف هذا اخلبر من  تاريخها”، 
ع��ادة ما ينتقد  وال��ذي  اأ�صل �صيني 
بكني.  يف  ال�صيوعي  ال��ن��ظ��ام  ب�����ص��دة 
التب�صيطية،  الروؤية  عن  بعيًدا  لأنه 
درا�صتها  امل�����ص��ك��الت  ح���ل  “يتطلب 
با�صتخدام  ب��راغ��م��ات��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
اللون  درج��ات  وا�صعة من  جمموعة 

الرمادي«.

العديد من اأع�ساء الكوجنر�ش ل ينظرون اإىل الو�سع احلايل اإل من خالل عد�سة تب�سيطية بالأبي�ش والأ�سود

 �سيتم التعامل مع تايوان كما لو كانت حليًفا من خارج الناتو فيما يتعلق بامل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية

ال�صني لي�صت جاهزة ملواجهة �صاملةتايوان يف مواجهة التهديد ال�صيني

مناف�صة امريكية-�صينية يف املحيط الهادئ

�الجتاه نحو مياه جمهولة ب�سرعة كبرية وحتتاج 
هذه �ل�سيا�سة برمتها �إىل �إعادة تعريف بالكامل

�مل�سكلة �ليوم هي �أن �حلادث ميكن �أن يتحول 
ب�سرعة �إىل �أزمة وميكن �أن توؤدي �الأزمة �إىل �سر�ع
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عربي ودويل

•• الفجر -فريدريك زالو�شكي -ترجمة خرية ال�شيباين
    بف�سل احلرب يف اأوكرانيا، �سهدت بولندا حت�سًنا 
وار�سو  ا�ستقبلت  فقد  اأوروب��ا.  يف  ل�سورتها  ملحوًظا 
الأوكرانيني وزودت  عددا كبريا من لجئي احلرب 
التقني  القرب  من  م�ستفيدة  بالأ�سلحة،  اأوكرانيا 
للمعدات بني البلدين.    و�سّجلت احلكومة البولندية 
اإىل  اإر�سال رئي�ش وزرائها  ا اختالفها من خالل  اأي�سً
كييف يف مار�ش 2202 م�سحوبا بنظرييه الت�سيكي 
روؤ�ساء  قيام  من  اأ�سهر  ثالثة  قبل  اأي  وال�سلوفيني، 
الدول واحلكومات الأملانية والفرن�سية والإيطالية 
والعدالة  القانون  حزب  وارتكز  اخلطوة.  بنف�ش 
 ،5102 عام  منذ  ال�سلطة  يتوىل  ال��ذي  اليميني، 
الغربية يف بداية  اأوروبا  على تردد بع�ش عوا�سم 
ال�����س��راع يف حم��اول��ة لع��ت��م��اد اأط��روح��ة حتول 

الزعامة الأوروبية اإىل �سرق الحتاد الوروبي.

يرز الرنامج مالمح النظام اجليو�سيا�سي الذي يدعو اإليه حزب القانون والعدالة، يف اأوروبا وخارجها

حزب جارو�صالف كات�صين�صكي مع الطل�صي

ا�صتقبلت بولونيا ماليني الالجئني الوكرانيني

يف 22 يوليو 2022، اختار الرئي�س اأندريه دودا �صفينة حربية بولندية للت�صديق على ان�صمام ال�صويد وفنلندا اإىل الطل�صي

عملية حتديث �صاملة جلي�س بولندا

الهدف تعديل �سكل اجلي�ش

�إعادة �لت�سلح �ل�سخمة لبولند�: �الأ�سباب و�لعو�قب و�خلالفات
يك�سف حتليل �سيا�سة اإعادة الت�سلح هذه عن خطوط النق�سام يف الإجماع املوؤيد للغرب للنخب ال�سيا�سية البولندية

�الحتاد �الأوروبي يف نظر حزب �لقانون و�لعد�لة هو �أحد �أ�ساليب �لو�سول �إىل �لعوملة �لليرب�لية

   ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، وم���ن خالل 
اإع������ط������اء م����زي����د م�����ن ال����و�����ص����وح 
للرهانات الأمنية للجناح ال�صرقي 
حللف الناتو، بدا اأن ال�صراع يثبت 
املت�صددة  وار����ص���و  م��واق��ف  ���ص��ح��ة 
جتاه رو�صيا -مواقف هي مو�صوع 
اإجماع قوي يف ال�صيا�صة الداخلية 
م��ن��ذ ع���دة ع���ق���ود، ع��ل��ى الأق�����ل يف 

الّظاهر.
   ويف هذا ال�صياق، �صاعفت وزارة 
الدفاع البولندية منذ عدة اأ�صهر 
�صراء  عمليات  عن  اإعالناتها  من 
يف  يتمثل  معلن  ب��ه��دف  اأ���ص��ل��ح��ة، 
على  ق����ادر  كبر”  “جي�س  ب��ن��اء 
من  م�صلح  ع���دوان  �صدمة  حتمل 
�صيا�صة  حتليل  ويك�صف  رو���ص��ي��ا. 
خطوط  ع��ن  ه���ذه  الت�صلح  اإع����ادة 
النق�صام يف الإجماع املوؤيد للغرب 
للنخب ال�صيا�صية البولندية. كما 
اأنه يجعل من املمكن اإبراز مالمح 
يدعو  الذي  النظام اجليو�صيا�صي 
اإل��ي��ه ح��زب القانون وال��ع��دال��ة، يف 

اأوروبا وخارجها.

جهد ع�سكري
 غري م�سبوق

   احل��ك��وم��ة، ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت اأن 3 
�صتخ�ص�س  امل��ي��زان��ي��ة  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
تعتزم  للدفاع،  ف�صاعدا  الآن  من 
ت���ع���دي���ل ����ص���ك���ل اجل����ي���������س، ال����ذي 
�صتة  اإىل  اأرب����ع����ة  م���ن  ���ص��ي��ت��ح��ول 
لديها  �صيكون  وب��ال��ت��ايل  اأق�����ص��ام. 
األ��ف مقاتل،   300 يقرب من  ما 
كما  ح���ال���ًي���ا.  ال��ف��ا   115 م��ق��اب��ل 
�صت�صهد زيادة قوتها النارية ب�صكل 
ك��ب��ر، مب���ا ي��ت��م��ا���ص��ى م���ع عقيدة 
ال��ت��ي ت�صتبعد  ال��ب��الد،  ال��دف��اع يف 
الوقائية ولكنها تهدف  ال�صربات 

اإىل ردع اأي عدوان م�صلح.
   يتعلق ن�صاط وار�صو باحل�صول 
)اأي  “جاهزة”  اأ����ص���ل���ح���ة  ع���ل���ى 
ف����ع����ال( ول���ي�������س على  م�����وج�����ودة 
اأن  املحتمل  م��ن  ال��ت��ي  ال�����ص��راك��ات 
الوطنية.  الأ�صلحة  �صناعة  تعزز 
امل�صتقبلية  ال�����ص��راءات  و�صت�صمل 
الأمريكية  وامل��روح��ي��ات  الدبابات 
ال���ث���ق���ي���ل���ة، وك�����ذل�����ك �����ص����واري����خ 
هيمار�س، التي مت اإثبات فعاليتها 
خالل القتال يف اأوكرانيا. مت اإبرام 
اأخرى مع كوريا اجلنوبية،  عقود 
مبدافع  املدفعية  لتعزيز  خا�صة 
وخ�صو�صا،  الدفع.  ذاتية  جديدة 
يبدو اأن عمليات ال�صراء من �صيول 
التكنولوجيا  نقل  عمليات  ت�صمل 
يجعل  اأن  ميكن  ال���ذي  وال��ت��ع��اون 

الت�صلح احلالية يف �صياق انتخابي 
حلزب  متزايد  ب�صكل  م��وات  غ��ر 
ال��ق��ان��ون وال��ع��دال��ة، ال���ذي تنهار 
نواياه الت�صويتية يف ا�صتطالعات 
اأزم��ة كوفيد  ال��راأي. وي�صاف اإىل 
ال���ت�������ص���خ���م، وه������و الأع�����ل�����ى منذ 
فا�صل   16 )ق���راب���ة  الت�صعينات 
والأزمات   )2022 عام  باملائة   4
�صيء  ب�صكل  ت���دار  ال��ت��ي  املختلفة 
الكارثة  مثل  احلكومة،  قبل  م��ن 
�صيف  خ����الل  اأودر  يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

.2022
اأن يوؤدي  ��ا  اأي�����صً امل��رج��ح      وم���ن 
الطاقة  اأ�����ص����ع����ار  يف  الن����ف����ج����ار 
ي��ظ��ه��ر يف �صوق  ال����ذي  وال��ن��ق�����س 
معاقبة  اإىل  ل�����الأف�����راد  ال���ف���ح���م 
امل�����ج�����م�����وع�����ات الأك��������������رث م����ي����اًل 
القانون  ح��زب  ل�صالح  للت�صويت 
اأو  امل�������ص���ن���ة  وال����ع����دال����ة )الأ������ص�����ر 
الريفية، واملناطق اجلغرافية ذات 
الأقل(،  القت�صادية  الديناميكية 
تعبئة  اأق��ل  تكون  اأن  ميكن  والتي 
العام  الت�صريعية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

املقبل.
فاإن  ال�صعب،  الو�صع  ه��ذا  ويف     
والعدالة  ال��ق��ان��ون  ح���زب  ن�����ص��اط 
ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���خ���ط���اب ال����دف����اع 
اإحياء  وال�صيادة يجعل من املمكن 
وا�صتقطاب  الن��ق�����ص��ام  خ���ط���وط 
من  �صيما  ل  ال�صيا�صية،  اللعبة 
املناه�صة  ال����ورق����ة  ل��ع��ب  خ����الل 
لأمل������ان������ي������ا. ق��������ال ج�����ارو������ص�����الف 
جهود  ع��ن  م���وؤخ���ًرا  كات�صين�صكي 
اأولف �صولتز الدفاعية املعلنة يف 
اأملانيا ميكن اأن “نت�صاءل �صد من 
�صتوجه” -مرة اأخرى اإحياء �صعار 
ال�صيوعية  لل�صلطة  ق��دمي  دعائي 
قبل عام 1989 الذي يجعل من 
لل�صالم  تهديًدا  الفيدرالية  اأملانيا 

يف اأوروبا.
   بالإ�صافة اإىل ذلك، جنح حزب 
القانون والعدالة يف فر�س م�صاألة 
تدين  اأن  يجب  التي  التعوي�صات 
ل��ب��ول��ن��دا ع���ن الدمار  اأمل��ان��ي��ا  ب��ه��ا 
العاملية  احل������رب  خ��ل��ف��ت��ه  ال������ذي 
الثانية، على النقا�س العام. يبقى، 
من غر املوؤكد، هذه املرة، اأن هذه 
النتخابية  الكربى”  “اخليوط 

�صتعمل كما كانت يف املا�صي.
*اأ�ستاذ حما�سر يف العلوم 

ال�سيا�سية، ع�سو يف معهد العلوم 
الجتماعية لل�سيا�سة “املعهد 

الأعلى لالإعداد، املركز القومي 
جامعة باري�ش  للبحث العلمي”، 

نانتري -جامعة باري�ش لوميري

التوجه ل�صراء طائرات امريكية

اأكرث  البولندية  ال��دف��اع  �صناعة 
بل  امل��ط��اف،  نهاية  يف  ا�صتقاللية 
وت�صعها يف مناف�صة مع نظراتها 

يف اأوروبا الغربية.
هذه  التحديث  عملية  �صتجعل     
الأق��وى يف  البولندي هو  اجلي�س 

اأوروبا. 
ميتا  م����وق����ع  ي����وؤك����د  وب����ال����ت����ايل، 
املذهل  “التعزيز  ع��ل��ى  دي��ف��ون�����س 
البولندية،  اجل���ي���و����س  ل����ق����درات 
العقد  ن��ه��اي��ة  ���ص��ت�����ص��ّم يف  وال���ت���ي 
ومثلها  ح��دي��ث��ة،  دب���اب���ة   1500
للم�صاة،  ال��ق��ت��ال��ي��ة  امل��رك��ب��ات  م��ن 
املدفعية  اأن��ظ��م��ة  م���ن  و1200 
املتحركة، وعدة اآلف من املركبات 
امل���درع���ة اخل��ف��ي��ف��ة، اي اأك���رث من 
ال����ق����وات ال��ف��رن�����ص��ي��ة والأمل���ان���ي���ة 
وال����ربي����ط����ان����ي����ة والإي����ط����ال����ي����ة 
وال�����ه�����ول�����ن�����دي�����ة وال���ب���ل���ج���ي���ك���ي���ة 

جمتمعة«.
   على م��دار ه��ذه الإع��الن��ات، مت 
اإه���م���ال ال�����ص��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة يف 
اأوتوماتيكيا  الأوروب������ي  الحت����اد 
ل�����ص��ال��ح امل���ع���دات الأم���ري���ك���ي���ة اأو 
الكورية  وك���ذل���ك  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
ليوناردو  حتمل  اإي��رب��ا���س،  )ب��ع��د 
البولندي  اخليار  وطاأة  الإيطايل 
التي  اأب��ات�����ص��ي  م��روح��ي��ات  ل�صالح 
تنتجها �صركة بوينغ(.    وموؤخرا، 
�صيا�صتها  ال���دف���اع  وزارة  اأدرج�����ت 
“موديل  م�صمى  حت��ت  اجل��دي��دة 
يتم  مل  ل�����و  ح����ت����ى   ،”2035
العامة  ال��ت��وج��ه��ات  الإع����الن ع��ن 

لهذه اخلطة حتى الآن.

حزب القانون والعدالة 
يف�سل “الطل�سي” على 

الحتاد الأوروبي
   ت���و����ص���ح ك����ل ه�����ذه الع����الن����ات 

الربيد  ر���ص��ائ��ل  ت�صريبات  خ���الل 
الداخلية  احلكومية  الإل��ك��رتوين 
ال��ت��ي ت��دع��و اإىل ب��ذل ك��ل اجلهود 
لغر�س فكرة اأن هذه الأجهزة غر 
ك��ان من  ال��ع��ام.  النقا�س  فعالة يف 
املقرر ت�صليم طائرات الهليكوبرت 
م��ن ط���راز اإي��رب��ا���س ك��اراك��ال اإىل 
و2022،   2017 ب���ني  ب��ول��ن��دا 
ط���ائ���رة   96 ط���ل���ب  مت  ح����ني  يف 
يتم  موؤخرا ومل  اأمريكية  اأبات�صي 
ت�صليم  عملية   18 �صوى  ت�صجيل 
حتى الآن -وهذا، خارج اأي اإجراء 
ا�صتياء  اث����ار  ع���رو����س مم���ا  ط��ل��ب 

املعار�صة.
ت�صتنكر  الخ���������رة  ه������ذه  ان     
اختناقات اأخرى، على �صبيل املثال 
اإنتاجها  يكون  التي  مع هيمار�س، 
بطيًئا ويجب توزيعه بني اجلي�س 
الوليات  نف�صه وزبائن  الأمريكي 

املتحدة.
اأخًرا  املعار�صة،     ويدين زعماء 
املناه�صة  امل��واق��ف  اآخ�����ًرا،  ول��ي�����س 
القانون والعدالة،  لأوروب��ا حلزب 
الحت�������اد  اأن  ع����ل����ى  وي�����������ص�����ددون 
اأحد  ي���ك���ون  اأن  ي��ج��ب  الأوروب��������ي 
جم�������الت ال����ت����ع����اون ال����غ����رب����ي يف 
هذه  وت�صهد  الدفاعية.  ال�صوؤون 
ت�صكيل  اإع������ادة  ع��ل��ى  الن���ت���ق���ادات 
املوؤيد  الإج����م����اع  داخ����ل  وت��ن��ظ��ي��م 
التبا�صات  اأن  ل��و  كما  لالأطل�صي، 
ال�صياق  ه��ذا الخ��ر ل ت�صمد يف 
اجل���دي���د ل��ل��ح��رب يف اأوك���ران���ي���ا. 
املعار�صة  اأح���زاب  تتعهد  اإج��م��اًل، 
اإذا  ال�صيا�صة  ه���ذه  ك��ل  مب��راج��ع��ة 

فازت يف انتخابات 2023.

خ�صر  اإذا  امل�������ص���اري���ع  ُت���ل���غ���ى  ه����ل 
القانون والعدالة عام 2023؟

   يف الواقع، يتم ن�صر �صيا�صة اإعادة 

البولندية  احل���ك���وم���ة  اأن  ي����رى 
ت���ن�������ص���ل���ت م������ن ب���ع�������س امل�����ب�����ادئ 

الأوروبية.
تعاون  ع���ن  الإع�������الن  ُي��ظ��ه��ر      
اجلنوبية  ك�����وري�����ا  م�����ع  ج����دي����د 
القانون  اأن حكومة حزب  بو�صوح 
نف�صها  حتري����ر  تعتزم  وال��ع��دال��ة 
ت�صامن  وك������ل  ت��ب��ع��ي��ة  ك����ل  م����ن 
داخ����ل����ي ل����الحت����اد الأوروب�������������ي يف 
امل�صائل الدفاعية، من اأجل اإن�ص���اء 
البالد  قلب  على  ق���ادرة  ���ص��راك��ات 
و�صع  نحو  الهام�صي  من موقعها 

لعب عاملي.
التوجهات  ه���ذه  رب���ط     ومي��ك��ن 
ب����داأت يف يناير  ال��ت��ي  ب��امل��ح��اولت 
جديد  حت��ال��ف  لإن�����ص��اء   2022
مع اأوكرانيا واململكة املتحدة، بعد 
الربيك�صيت، وهذا الأخر مدعوم 
العاملية.  بريطانيا  باأيديولوجية 
هكذا  ت���ت���ج���ل���ى  اخل����ل����ف����ي����ة،  ويف 
�صيادية،  اأيديولوجية  تف�صيالت 
اأن الحتاد الأوروبي  والتي ُتظهر 
والعدالة  ال��ق��ان��ون  ح��زب  نظر  يف 
ه��و اأح����د اأ���ص��ال��ي��ب ال��و���ص��ول اإىل 
العوملة الليربالية، اأكرث من كونه 

“اخليال اجليو�صيا�صي” الواقعي 
القانون  ح����زب  ب���ه  ي��ع��م��ل  ال�����ذي 
والعدالة وجزء كبر من الدوائر 
وت�صلط  ال��ب��ول��ن��دي��ة،  امل��ح��اف��ظ��ة 
مواقفه  على  بامل�صادفة  ال�����ص��وء 

الأوروبية.
ل  يف�صّ الت�صعينات،  اأوائ���ل  منذ     
ال��ي��م��ني ال��ب��ول��ن��دي الن���دم���اج مع 
ال���ن���ات���و ع���ل���ى ع�������ص���وي���ة الحت�����اد 
الأوروبي، بينما يظهر الليرباليون 
�صراحة  اأكرث  مواقف  واملعتدلون 

ل�صالح التكامل الأوروبي. 
ال��ف��روق قد  ل��و كانت ه��ذه  وحتى 
الهاج�س  ُغِرقت لفرتة طويلة يف 
املنظمات  اإىل  ب��الن�����ص��م��ام  ال��ع��ام 
ال��دول��ي��ة الأوروب���ي���ة وال��غ��رب��ي��ة يف 
اليوم  تتخذ  فاإنها  واح��دة،  حركة 

ن�صاًطا غر م�صبوق.
   بالن�صبة حلزب القانون والعدالة، 
الغربي  املع�صكر  اإىل  النتماء  فاإن 

يعني قبل كل �صيء حلف الناتو..
 ب��ي��ن��م��ا ي��ب��دو الحت�����اد الأوروب������ي 
هذا  اأن  خ��ا���ص��ة  ث���ان���وي���ا،  ف�����ص��اء 
الخ���ر ل ي���رتدد يف ال��ذه��اب اإىل 
وار�صو عندما  ذراع مع  عملية يل 

ي��زي��د م���ن ج��ه��ود ال���دف���اع اإىل 3 
بع�س  تندد  امليزانية،  م��ن  باملائة 
يارو�صالف  مب���زاي���دة  الأ�����ص����وات 
كات�صين�صكي، رئي�س حزب القانون 
احلقيقي  وال���زع���ي���م  وال����ع����دال����ة 
هذه  اأن  ي��وؤك��د  وال���ذي  للحكومة، 
الن�صبة يجب اأن ت�صل يف امل�صتقبل 

اإىل 5 باملائة.
   ووفًقا ل��وزراء الدفاع ال�صابقني 
ال��ذي��ن ���ص��غ��ل��وا ه���ذا امل��ن�����ص��ب بني 
حكومة  يف  و2015   2011
توما�س  م���ث���ل  امل���دن���ي���ة،  امل��ن�����ص��ة 
�صيمونياك، فاإن جنون ال�صتحواذ 
اأنظمة  تكدي�س  اإىل  �صيوؤدي  ه��ذا 
و�صيتم  م��ت��ج��ان�����ص��ة  غ���ر  اأ���ص��ل��ح��ة 
املحلية.  بال�صناعة  ال�صرر  اإحلاق 
احلجة،  ل���ه���ذه  وزن  ولإع�����ط�����اء 
ال�صركة  م���دي���ر  ب�������اأّن  ي�����ذّك�����رون 
ذاتية  مل��داف��ع  املنتجة  البولندية 
احتجاًجا  موؤخًرا،  ا�صتقال  الدفع 
اجلديدة  امل����ع����دات  اخ���ت���ي���ار  ع��ل��ى 

املطورة مع كوريا اجلنوبية.
الفرن�صية،  ك���اراك���ال���ز  ق�����ص��ي��ة      
عام  اإىل  ت���اري���خ���ه���ا  ي���ع���ود  ال���ت���ي 
ا، من  2016، تعاود الظهور اأي�صً

جديد  وت�صامن  ان��دم��اج  م�صروع 
بني الدول الأع�صاء.

اإعادة ت�سليح �ساملة
 ل تتمتع باإجماع

   وم������ع ذل��������ك، ت���ع���ر����ص���ت ه���ذه 
الإعالنات لنتقادات من املعار�صة، 
ائتالف  ت�����ص��ك��ي��ل  حت������اول  ال���ت���ي 
املن�صة  ح��ول   2023 لنتخابات 
تا�صك.  دون����ال����د  ح����زب  امل���دن���ي���ة، 
ت�صتنكر اأحزاب املعار�صة الرجتال 
الت�����ص��اق وع���دم م�صداقية  وع���دم 
هذه ال�صيا�صة، بالنظر اإىل الآفاق 
والدميوغرافية  الق���ت�������ص���ادي���ة 
تطور  يف  يحاولون،  اإنهم  للبالد؛ 
جديد، جعل امللف اأحد مو�صوعات 
كما  املقبلة،  النتخابية  احلملة 
ي���ت�������ص���ح م�����ن ال�����ن�����دوة الأخ�������رة 
املخ�ص�صة لهذه الق�صايا من قبل 
البولنديني  ال��روؤ���ص��اء  م��ن  اث��ن��ني 
ال�صابقني، األك�صندر كوا�صنيو�صكي 

وبروني�صالف كوموروف�صكي.
اأيدت  بينما  ذل���ك،  ع���الوة على     
قانون  بالإجماع  املعار�صة  اأح��زاب 
ال����ذي  الوطن”  ع����ن  “الدفاع 

�لتحديث  عملية 
�جلي�س  �ستجعل 
�لــــبــــولــــنــــدي
ــــــــوى �الأق ـــــو  ه  
�أوروبـــــــــــــا يف 

ــــز�ب  ــعــهــدت �أح ت
مبر�جعة  �ملعار�سة 
�ل�سيا�سة  هــذه  كل 
يف  فـــــــازت  �إذ� 
2023 �نتخابات 

موظفون ب�سهاد�ت مزورة.. وجه �آخر لف�ساد حركة �لنه�سة
•• تون�س-وكاالت

تورط 16 �صخ�صا من حمافظة الق�صرين، و�صط تون�س، يف تزوير �صهادات 
علمية من اأجل احل�صول على وظائف يف عدد من البلديات، واأذنت النيابة 
تهم  ثبوت  بعد  بهم  بالحتفاظ  بالق�صرين  البتدائية  باملحكمة  العمومية 

التزوير �صدهم.
وجاء ذلك بعد اأقل من �صهرين من قرار �صجن موظفني اآخرين كانوا يعملون 
اأع��اد للواجهة من جديد اجل��دل حول ظفر  ب�صهادات مدر�صية م��زورة، مما 
وال�صحة  املالية  وال�صوؤون  الرتبية  قطاعات  يف  حكومية  بوظائف  الكثرين 

وغرها عرب تزوير �صهادات علمية خمتلفة طيلة الع�صرية املا�صية.
وقال رئي�س جمعية مكافحة الف�صاد، اإبراهيم املي�صاوي، يف ت�صريحات ملوقع 
�صكاي نيوز عربية، اإن مو�صوع النتدابات امل�صبوهة ب�صهادات مزورة هو ملف 

ف�صاد ثقيل ت�صببت فيه املحاباة على اأ�صا�س النتماء ال�صيا�صي وتوريث املنا�صب 
داخل عدد من موؤ�ص�صات الدولة والوزارات. واعترب املي�صاوي اأن كل حماولت 
الك�صف عن ملفات الف�صاد يف الوظيفة العمومية يف ال�صنوات الأخرة توقفت 
وجهود  الفا�صدة  املنظومة  بني  �صراع  حمل  وكانت  التحقيقات  تعطلت  كما 
مكافحة الف�صاد. واأ�صاف رئي�س جمعية مكافحة الف�صاد اأن عدد ملفات تدلي�س 
الأمر”  ظهر  وقد  ج��دا،  قليل  الق�صاء  على  اأحيلت  التي  العلمية  ال�صهادات 
باأكرث وقاحة “ يف الع�صرية ال�صوداء مع حكم حركة النه�صة، مما �صاهم يف 
اإفال�س الوظيفة العمومية واإغراقها بانتدابات املوظفني الذين مر عددهم 
من حوايل 217 األف موظف يف القطاع العام اإىل 800 األف يف �صنوات قليلة 
واإفال�صها. ومن جهته و�صف  اأداء مهاها  املوؤ�ص�صات عن  �صاهم يف عجز  مما 
كاتب عام اجلمعية الوطنية خلريجي اجلامعات حممد الفري�صي مو�صوع 
تزوير ال�صهادات باملتكرر و قال اإنه يظهر يف �صياقات �صيا�صية معينة ثم يغلق 

طرفا  يكونوا  ب��اأن  طالبوا  اأنهم  اإىل  م�صرا  التحقيقات،  امت��ام  ع��دم  ب�صبب 
مراقبا للتحقيقات يف ق�صايا تزوير ال�صهادات العلمية و رفعوا مطالبهم اإىل 

القطب الق�صائي.
هذا واأكد ع�صو نقابة التعليم الأ�صا�صي توفيق ال�صابي اأن عددا من املعلمني 
التحقيق معهم يف ق�صية �صهادات علمية مزورة،  مل يتم توظيفهم ويجري 
كما مت اإر�صال متفقدين ماليني واإداريني للتثبت من ملفاتهم من اأجل اإرجاع 

احلق لأ�صحابه وحما�صبة مزوري ال�صهادات العلمية وفق تعبره.
واأ�صاف ال�صابي اأنهم يدينون كل �صبهات التدلي�س والتزوير، واأن ما يروج عن 
تورط جهات نقابية يف مو�صوع تدلي�س ال�صهادات اأو �صغل اأ�صخا�س ملنا�صب 
ل تتالءم مع موؤهالتهم العلمية ل اأ�صا�س له من ال�صحة، فم�صاألة النتداب 
عمليات  �صاندت  �صيا�صية  بدعم من جهات  بالأمر  واملعنيني  الإدارة  بني  تتم 

التزوير.

برملان كرد�ستان ميّدد لنف�سه عامًا �إ�سافيًا
•• اأربيل-وكاالت

العراق  �صمال  يف  والواقع  ذات��ي  بحكم  املتمتع  كرد�صتان  اإقليم  برملان  م��ّدد 
التي  بذلك النتخابات  اإ�صايف مّدة دورته، مرجئاً  اأم�س الأول الأحد لعام 
على  ر�صمي،  بيان  وف��ق  الأول،  -ت�صرين  اأكتوبر  يف  تعقد  اأن  يفرت�س  ك��ان 
الإقليم  برملان  عن  �صادر  بيان  واأف��اد  العراق.  ت�صّل  �صيا�صية  خالفات  وقع 
باأن غالبية 80 نائباً من اأ�صل 111 مقعداً موزعاً على 17 كتلة، �صوتوا 
ل�صالح قانون “متديد الدورة اخلام�صة للربملان” التي تنتهي يف ال�صاد�س 
من نوفمرب -ت�صرين الأول 2022. وبذلك، يفرت�س اأن يوا�صل “الربملان 
التمديد  وجاء  البيان.  وفق   ،”2023 العام  اأعماله حتى خريف  احلايل 
نتيجة خالف بني احلزبني الكبرين، احلزب الدميوقراطي الكرد�صتاين 

والحتاد الوطني الكرد�صتاين، على كيفية تق�صيم الدوائر النتخابية.
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املال والأعمال

ديو� توزع �أرباحًا نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم عن �لن�سف �الأول  
لالحتياطي القانوين حيث يتجاوز الحتياطي القانوين لل�صركة حالًيا 50% 
من راأ�س مال ال�صركة املدفوع.  وقال معايل مطر حميد الطاير، رئي�س جمل�س 
ال�صديدة  والتوجيهات  الثاقبة  الروؤية  بف�صل  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  اإدارة 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  ل�صاحب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، عززت دبي منوها لت�صبح اقت�صاداً عاملياً 
اأن هيئة كهرباء ومياه دبي ت�صطلع بدور رئي�صي  ومتنوعاً. ونفتخر  مزدهراً 
يف  املت�صارع  التطور  اأ�صهم  فقد  دب��ي،  اإم���ارة  وحتققه  حققته  ال��ذي  النجاح  يف 
الإمارة اإىل زيادة الطلب على خدمات الكهرباء واملياه. وتواكب الهيئة م�صرة 
النمو التي ت�صهدها دبي وتعكف على تطوير بنية حتتية فائقة التطور عاملية 
لة لالأعمال  امل�صتوى ُت�صِهم ب�صكٍل هائل يف تعزيز مكانة دبي كوجهة عاملية ُمَف�صَ
املنتدب  الع�صو  ال��ط��اي��ر،  �صعيد حممد  م��ع��ايل  ق��ال  م��ن جانبه،  والإق���ام���ة«.  
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي “ حققت هيئة كهرباء ومياه دبي 

250 ميجاوات يف حتا وحمطة حتلية مياه  بقدرة  والتخزين  ال�صخ  بتقنية 
لإنتاج 40 مليون جالون من مياه البحر بالتنا�صح العك�صي. ولت�صجيع التنقل 
الكهربائية  لل�صيارات  اأخ�صر”  “�صاحن  336 حمطة  الهيئة  الأخ�صر، توفر 
العدد لي�صل  ه��ذا  زي��ادة  الهيئة على  دب��ي. وتعمل  اإم���ارة  اأرج���اء  تغطي جميع 
 “ واأ����ص���اف معاليه    .»2025 ع���ام  ب��ح��ل��ول  1،000 حم��ط��ة  م��ن  اأك���رث  اإىل 
هناك م�صروعات جديدة تاأتي ثمرًة ل�صرتاتيجية الهيئة للتحول اإىل الطاقة 
اخل�صراء، و�صوف ُترَتَجم هذه امل�صروعات يف امل�صتقبل اإىل تدفقات نقدية قوية 
وم�صتدامة، ما يدعم �صيا�صة توزيع الأرباح، وحتقيق عوائد جمزية على راأ�س 
املال للم�صاهمني. وبالنظر اإىل الأداء املايل املمتاز لل�صركة خالل الن�صف الأول 
من العام اجلاري، ويف اإطار �صيا�صة توزيع الأرباح التي مت الإعالن عنها، اأو�صى 
جمل�س الإدارة بتوزيعات اأرباح نقدية بقيمة 6.2 فل�س لل�صهم الواحد /3.1 

مليار درهم/ عن الن�صف الأول من عام 2022«. 

•• دبي-وام:

الكهرباء  خلدمات  احل�صري  امل��زود  دب��ي،  ومياه  كهرباء  هيئة  م�صاهمو  واف��ق 
واملياه يف دبي، واملدرجة يف �صوق دبي املايل، على البنود املدرجة يف اأول اجتماع 
الطاير،  حميد  مطر  معايل  برئا�صة  عقد  ال��ذي  لل�صركة  العمومية  للجمعية 
�صعيد حممد  معايل  وبح�صور  دب��ي،  ومياه  كهرباء  هيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي واأع�صاء  الرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير، 
جمل�س اإدارة الهيئة، ون�صبة %90.19 من امل�صاهمني.  ومت الت�صويت خالل 
 3.1 بقيمة  نقدية  اأرب��اح  توزيع  ب�صاأن  الإدارة  جمل�س  تو�صية  على  الجتماع 
 ،2022 ع��ام  الأول من  الن�صف  ال��واح��د عن  لل�صهم  فل�س   6.2 دره��م  مليار 
و�صيتم دفعها حلملة الأ�صهم امل�صتحقني يف اأكتوبر 2022. كما مت الت�صويت 
كذلك على تو�صية جمل�س الإدارة ب�صاأن تعليق اأي تخ�صي�س اإ�صايف من الأرباح 

اإجنازات كبرة منذ اإدراجها يف �صوق دبي املايل يف �صهر اإبريل 2022، وحققت 
عام  من  الأول  الن�صف  بنهاية  دره��م  مليون  و80  مليارا   12 بلغت  اإي���رادات 
2022، بزيادة قدرها %15 مقارنة بالفرتة نف�صها من عام 2021. وبلغ 
�صايف الأرباح يف الن�صف الأول 3.3 مليار درهم، بزيادة قدرها %33 عن نف�س 
الفرتة من عام 2021 وقد اأ�صهم يف حتقيق هذه النتائج اجليدة منو الطلب 
على الكهرباء بن�صبة %6.3 ومنو الطلب على املياه بن�صبة %6.4 يف الن�صف 
الأول من عام 2022. كما ارتفع عدد ح�صابات الكهرباء واملاء بن�صبة 5.1% 
يف الفرتة ذاتها. وت�صر م�صاريعنا اجلارية ُقُدًما على نحٍو جيد، وي�صمل ذلك 
ال�صتثمار يف حمطات توليد الطاقة النظيفة بنظام املنتج امل�صتقل يف جممع 
حممد بن را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية، والذي ُيَعد اأكرب جممع للطاقة 
ال�صم�صية يف موقع واحد يف العامل بنظام املنتج امل�صتقل، وا�صتثمارات خ�صراء 
الكهرباء  لتوليد  الكهرومائية  املحطة  املثال  �صبيل  على  منها  نذكر  اأخ���رى، 

وكيل وز�رة �لثقافة : �القت�ساد �الإبد�عي يعّزز �لتنّوع و �البتكار و�لتعددية �لثقافية

» جمل�س تو��سل « ي�ست�سيف حممد هالل يف جل�سة حو�رية حول » �لريادة يف ريادة �الأعمال«  

 •• اأبوظبي -وام:

اأك�������د �����ص����ع����ادة م�����ب�����ارك ال���ن���اخ���ي، 
اأن  وال�صباب  الثقافة  وزارة  وكيل 
القت�صاد الإبداعي يعّزز ال�صمول، 
والبتكار،  القت�صادي،  والتنويع 
التعددية  يف  ف��اع��اًل  درواً  وي��ل��ع��ب 
الجتماعية  والتنمية  الثقافية، 
… م�صراً اإىل اأن دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وّف����رت خمتلف 
بواقع  الرت���ق���اء  اأج���ل  م��ن  ال�صبل 
الق���ت�������ص���اد الإب�����داع�����ي واأوج������دت 
بقطاعات  للنهو�س  مالئمة  بيئة 
الأع���م���ال وامل��ه��ن الإب��داع��ي��ة التي 
ال�صراكات  م��ن  وع�����ّززت  ي��ت��ي��ح��ه��ا، 
ال���ف���اع���ل���ة م����ع خم���ت���ل���ف اجل���ه���ات 

واملوؤ�ص�صات املعنية.
جاء ذلك خالل م�صاركة �صعادته يف 
الن�صخة الثالثة من املوؤمتر العاملي 
لالقت�صاد الإبداعي، الذي ُعقد يف 
بايل باإندوني�صيا خالل الفرتة من 
حيث   ،2022 اأك��ت��وب��ر   7 اإىل   5
اجتماع  هام�س  على  احل��دث  اأقيم 
الع�صرين  جمموعة  ثقافة  وزراء 
العا�صمة  ا����ص���ت�������ص���اف���ت���ه  ال�������ذي 

وكان م�صوؤولون من وزارة الثقافة 
جل�صة  ح�������ص���روا  ق����د  وال�������ص���ب���اب 
افرتا�صية حملت عنوان “اأ�صدقاء 
يوم  اأقيمت  الإبداعي”،  القت�صاد 
�صّلطت  والتي  اأكتوبر،   5 الأرب��ع��اء 
الق�صايا  من  العديد  على  ال�صوء 
ال�صناعات  ب����ق����ط����اع  اخل����ا�����ص����ة 
وفتحت  والإب����داع����ي����ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال�صيا�صات  وا���ص��ع��ي  اأم����ام  امل��ج��ال 
ال�صيا�صات  مل��ن��اق�����ص��ة  وامل���ب���دع���ني 
والأفكار وحلول التنمية امل�صتدامة 

لالقت�صاد الإبداعي.
وك������ان ال����������وزراء امل�������ص���وؤول���ني عن 
الق���ت�������ص���اد الإب�����داع�����ي، وروؤ�����ص����اء 
اعتمدوا  ق���د  امل��ج��ت��م��ع��ني  ال���وف���ود 
جدول اأعمال املوؤمتر والذي ي�صّم 
15 نقطة حتّث  م��ن  ع��م��ل  خ��ّط��ة 
يف  الإب��داع��ي  القت�صاد  اإدراج  على 
التعايف  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  خ��ط��ط 
الوطنية والدولية، وير�صم خارطة 
وحماية  ل��ت��ع��زي��ز  ج���دي���دة  ط��ري��ق 
موا�صلة  من  والفاعلني  العاملني 
�صتنعك�س  التي  املكت�صبات  حتقيق 
ب�صكل اإيجابي على واقع القت�صاد 

الإبداعي.

حيث عّرف ممثلو الوزارة مببادرات 
الدولة، وخططها ال�صاعية لتعزيز 
الق���ت�������ص���اد الإب�����داع�����ي، وق���ّدم���وا 
���ص��روح��ات ت��ع��ن��ى ب��ت��ع��ري��ف ال����زّوار 
ع��ل��ى اأط�����ر ال���ت���ع���اون ال���ت���ي جتمع 
الدولة مع العديد من دول العامل 

يف هذا الإطار.
ناق�س جملة من  املوؤمتر قد  وكان 
امل��وا���ص��ي��ع ال��ف��رع��ي��ة ال��ت��ي �صلطت 
ال�صوء على دور القت�صاد الإبداعي 
العاملية،  ال��ن��ه�����ص��ة  ع��ل��ى  وت���اأث���ره 
امل�صتدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  واأه���������داف 
وامللكية الفكرية وحقوق املبدعني، 
م�صتقبل  ع��ن  احل��دي��ث  جانب  اإىل 
الق���ت�������ص���اد الإب�������داع�������ي، ك���م���ا مت 
املوؤمتر  ن�صخة  نتائج  ا�صتعرا�س 
التي ا�صت�صافتها اإمارة دبي خالل 
 ،2020 اإك�صبو  معر�س  فعاليات 
ت��ن��اول��ت ج���وان���ب خمتلفة  وال���ت���ي 
م��ن الق��ت�����ص��اد الإب���داع���ي واآث����اره 
والنهج  وال��ب��ي��ئ��ي��ة،  الق��ت�����ص��ادي��ة 
الذي ي�صعى اإىل ال�صتثمار بطاقات 
اإىل  بالإ�صافة  ال�صباب،  وم��واه��ب 
التعاوين على  العمل  تركيزه على 

ال�صعيدين املحلي والدويل.

الإب��داع��ي��ة وج��ه��ود ت��ع��زي��ز حقوق 
امللكية الفكرية للمبدعني يف دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، كما 
البيانات  اأهمية  اإب���راز  اإىل  تطرق 
مدى  تقي�س  ال��ت��ي  والح�صائيات 
يف  الإب���داع���ي  الق��ت�����ص��اد  م�صاهمة 

القت�صاد الوطني.
وق���ال ال��ن��اخ��ي اإن دول���ة الإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ح��ري�����ص��ة على 
الإبداعي  اقت�صادها  ركائز  تعزيز 
التحتية  البنى  توفر  خ��الل  م��ن 
ع����امل����ي����ة امل���������ص����ت����وى ال����ت����ي ت����وّف����ر 
ملوا�صلة  مالئماً  مناخاً  للمبدعني 
جانب  اإىل  ال���ن���ج���اح���ات،  حت��ق��ي��ق 
التي  والأنظمة  ال�صيا�صات  تعزيز 
وفتح  احل�����ق�����وق،  ح���م���اي���ة  ت���خ���دم 
ودول���ي���ة جديدة  اأ�����ص����واق حم��ّل��ي��ة 
الفر�س  م���ن  امل���زي���د  ل���ص��ت��ق��ط��اب 

العائدات ال�صتثمارية.
امل�صارك  ال���������وزارة  ج���ن���اح  و����ص���ه���د 
يف امل���وؤمت���ر ح�����ص��ور ال��ع��دي��د من 
واملجتمعية  الر�صمية  ال�صخ�صيات 
�صيا�صات  ع���ل���ى  ت���ع���ّرف���وا  ال����ذي����ن 
قطاع  رعاية  يف  وجهودها  ال��دول��ة 
والإبداعية،  الثقافية  ال�صناعات 

م�صتقبل  ب��ن��اء  يف  م��وؤث��ر  دور  م��ن 
ع����ادل وم�����ص��ت��دام، ك��م��ا ���ص��ّدد على 
التي  ال�صيا�صات وال�صراكات  اأهمية 
تربط القطاعني العام واخلا�س و 
يف هذا ال�صياق قال : �صاهم الدعم 
وال�صيا�صات  ال��ف��اع��ل  احل��ك��وم��ي 
بيئة  رع����اي����ة  يف  حم���ل���ي���اً  امل���ّت���ب���ع���ة 
بها،  البداعي والرتقاء  القت�صاد 
ح��ي��ث ت��وؤم��ن دول���ة الإم������ارات هذا 
وا�صهاماته  القت�صادات  من  النوع 
لهذا  التنمية،  م�صرة  يف  الفاعلة 
����ص���ن���وا����ص���ل ت�����ص��خ��ر الإم���ك���ان���ات 
خمتلف  من  م�صتفيدين  ال��الزم��ة 
اأ�صكال الدعم الذي تقدمه العديد 
من القطاعات املعنية بهذا الإطار 
من  املزيد  و�صع  على  �صنعمل  كما 
ال���ربام���ج وامل����ب����ادرات ال��ت��ي تخدم 
هذا التوّجه وتدفع باجتاه تطوير 
القطاع وفتح املجال اأمامه ليحقق 

دوره املن�صود.
ال���������ص����وء على  ����ص���ع���ادت���ه  واأل�����ق�����ى 
اخل����ط����وات ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا دول����ة 
لتعزيز  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
نظامها البيئي الثقايف والإبداعي، 
البعثات  برنامج  عن  حت��دث  حيث 

ج����اك����ارت����ا، ون���اق�������س ال���ع���دي���د من 
�صرورة  اأب��رزه��ا  ك��ان  التي  النقاط 
جائحة  م���ن  ال���ع���امل  ي��ت��ع��اف��ى  اأن 
كورونا با�صتخدام نهج �صامل قائم 

على البتكار والإبداع.
وك����ان ���ص��ع��ادت��ه ق��د األ��ق��ى ك��ل��م��ة يف 
الج��ت��م��اع ال����وزاري ال���ذي ُع��ق��د يف 
املوؤمتر  فعاليات  من  الثاين  اليوم 
اأونو  �صاندياجا  تراأ�صها  جل�صة  يف 
وزير ال�صياحة والقت�صاد الإبداعي 
من  اأع�صاء  وح�صرها  باإندوني�صيا 
دولة  فيه جهود  تناول  دول��ة،   39
الداعمة  و���ص��ي��ا���ص��ات��ه��ا  الإم�������ارات 
لقطاع ال�صناعات الإبداعية، حيث 
 “ قّدم للح�صور ن�صخاً ورقية من 
لالقت�صاد  العاملي  امل��وؤمت��ر  تقرير 
الإم�������ارات   -  2021 الإب�����داع�����ي 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة “ ال���ذي ي�صلط 
بهذا  ال��دول��ة  اهتمام  على  ال�صوء 
حمورياً  دوراً  يلعب  ال��ذي  القطاع 
بالكثر  املحلي  القت�صاد  رف��د  يف 

من املقومات الفاعلة.
ولفت الناخي اإىل اأن دولة الإمارات 
الثقافية  ال�صناعات  ق��ط��اع  ت��ويل 
له  مل��ا  ك��ب��راً  اهتماماً  والإب��داع��ي��ة 

الأول  العاملي  املوؤمتر  هام�س  على 
حيث  والثقافة،  والعلوم  للرتبية 
ا�صت�صافته  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  ت��ن��اول 
اإم�������ارة دب����ي م��ن��اق�����ص��ة ج��م��ل��ة من 
جائحة  اأوجدتها  التي  التحديات 
العديد من  تعّمق يف  كما  ك��ورون��ا، 
الق�صايا ابرزها ال�صلة التي تربط 
املزيد  باإيجاد  الإبداعي  القت�صاد 
بعد  ملا  والرتقاء  النمو  من حلول 

“كوفيد-19«.
وكان املوؤمتر قد جمع اأكرث من 3 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  م�صارك  اآلف 
العامل مبا فيهم قادة الفكر ووا�صعو 
ورجال  واأك��ادمي��ي��ون،  ال�صيا�صات، 
ع���ن منظمات  اأع���م���ال، ومم��ث��ل��ون 
املتحدة  الأمم  وموؤمتر  اليون�صكو 
“الأونكتاد”  وال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة 
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية 
“الويبو” ومنظمات دولية اأخرى 
ذات  الق�صايا  من  العديد  ناق�صوا 
ال�صلة، وخرجوا بنتائج وتو�صيات 
يعترب  ال������ذي  ب����امل����وؤمت����ر  خ���ا����ص���ة 
الدولية  لل�صنة  اخلتامي  احل��دث 
ل��الق��ت�����ص��اد الإب����داع����ي م���ن اأج���ل 

التنمية امل�صتدامة.

ورّكزت لقاءات جمموعة الع�صرين، 
التابعة  “موندياكولت”  وموؤمتر 
ملنظمة اليون�صكو الذي ُعِقد موؤخراً 
قطاع  م�صاهمة  على  املك�صيك،  يف 
القت�صاد  يف  الإبداعية  ال�صناعات 
حّققها،  التي  واملكت�صبات  العاملي، 
الع�صرين  اأط��ل��ق��ت جم��م��وع��ة  ك��م��ا 
يف اإط������ار امل����وؤمت����ر ال�����ذي ُع���ق���د يف 
جاكارتا  الإن��دون��ي�����ص��ي��ة  العا�صمة 
الثقافة  ل���دم���ج  م�����ص��رتك��ة  روؤي������ة 
امل�صتدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأن�����ص��ط��ة  يف 
يف  التعليم،  وقطاعات  وال�صاملة، 
الوقت ذاته اتفقت الدول الأع�صاء 
“موندياكولت”  م��وؤمت��ر  وخ���الل 
على دمج الثقافة باعتبارها ركيزة 
اأ�صا�صية يف خطط التنمية ال�صاملة 

وامل�صتدامة ملا بعد عام 2030.
ويو�صح التقرير النقاط الرئي�صية 
التي اأو�صى بها املوؤمتر الذي اأقيم 
يف اإم��ارة دبي وال��ذي �صلط ال�صوء 
لالقت�صاد  امل���ح���وري  ال�����دور  ع��ل��ى 
الإبداعي واأهميته يف حتقيق اأهداف 
اعتمد  حيث  امل�صتدامة،  التنمية 
بداأت  التي  املناق�صات  على  املوؤمتر 
باإندوني�صيا  2018 يف بايل  العام 

متكاملة لتحقيقها، كما عرب عن 
ملي�س  ال�صيخة  حل�صور  ت��ق��دي��ره 
احلمادي  حممد  و�صعادة  امل��ع��ال، 
النقبي،  ع����الي  ���ص��ذى  و����ص���ع���ادة 
م���ن موؤثري  امل��ت��م��ي��زة  وال��ن��خ��ب��ة 
و�صناع  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 

املحتوى والإعالميني.
ويف ختام اجلل�صة احلوارية كّرمت 
ال�صيخة ملي�س املعال �صعادة حممد 
هالل بهدية تذكارية مقدمة من 
رابطة رواد التوا�صل الجتماعي 
مديرة  ال��وايل  �صهيلة  بح�صور   ،
�صورة  التقاط  مت  كما  الرابطة، 

جماعية للحا�صرين.

•• ال�شارقة-الفجر

التوا�صل  رواد  رابطة  ا�صت�صافت 
هالل  حممد  �صعادة  الجتماعي 
ع�صو جمل�س اإدارة غرفة ال�صارقة 
رئ��ي�����س جم��م��وع��ة حم��م��د هالل 
وذلك يف اجلل�صة احلوارية الثانية 
ملجل�س توا�صل، بعنوان “ الريادة 
بح�صور   ،“ الأع����م����ال  ري�����ادة  يف 
ملي�س  ال�صيخة  ال�����ص��رف  ���ص��ي��وف 
احلمادي  حممد  و�صعادة  امل��ع��ال، 
ع�صو املجل�س ال�صت�صاري لإمارة 
ال�����ص��ارق��ة و���ص��ع��ادة ���ص��ذى عالي 
الوطني  املجل�س  ع�صو  النقبي 

ل��روؤي��ت��ه��ا يف ك��ل م��ا ي��ع��زز ال���دور 
اأف�صل  تبني  يف  للدولة  الطليعي 

املمار�صات.
علينا  يتعني   ”: بقوله  واأ���ص��اف 
حتديد اأهدافنا يف احلياة، ور�صم 

خطواتنا للو�صول اإليها
وحت���ق���ي���ق ال�������ص���ع���ادة ال���دائ���م���ة، 
ي�صبب  ال����ع����م����ل  يف  ف����ال����ن����ج����اح 
ال�صعادة، والنجاح يف املنزل وعلى 
ال�صعادة  يحقق  العائلة  م�صتوى 

اأننا ن�صت�صعرها يف كل  اأي�صاً، كما 
امللهمة  قيادتنا  لأن  احلياة،  اأمور 

اأر�صت املعاير املحفزة لل�صعادة«.
امل�صت�صار  ����ص���ع���ادة  ث��م��ن  ب������دوره 
ال�����ص��ح��ي رئ��ي�����س رابطة  ع��ب��داهلل 
الجتماعي  ال����ت����وا�����ص����ل  رواد 
ح���ر����س ���ص��������������ع��ادة حم��م��د هالل 
واإثراء  امل�صاركة يف اجلل�صة،  على 
ال���ري���ادة يف ريادة  ال��ن��ق��ا���س ح���ول 
الأع���م���ال، وت��ق��دمي “ رو���ص��ت��ة “ 

ون��خ��ب��ة م��ن موؤثري  الحت�����ادي، 
و�صناع  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 

املحتوى والإعالميني.
املبادرات  اإط��ار  اجلل�صة يف  تندرج 
املجتمعية لرابطة رواد التوا�صل 
تر�صخ  وال�����ت�����ي  الج�����ت�����م�����اع�����ي، 
يتما�صى  الإي���ج���اب���ي، مب��ا  دوره����ا 
لكل  ال��داع��م��ة  ا�صراتيجيتها  م��ع 
م��ا ي��ع��زز ال��ق��ي��م امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة التي 
تتواءم مع الروؤى الداعمة للنهج 

����ص���ع���ادة حم���م���د هالل  وت����وج����ه 
رابطة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�ص����كر 
على  الجتماعي  التوا�صل  رواد 
تنتهج  ال���ت���ي  امل�����ب�����ادرات  اإط������الق 
الداعمة  و  ال�����رائ�����دة  الأف�����ك�����ار 
القيم  واإر�صاء  املجتمعي،  للتطور 
امل��ل��ه��م��ة، وق����ال اإن����ه ح��ر���س على 
الإعالمي  امل�صت�صار  دع��وة  تلبية 
ع���ب���داهلل ال�����ص��ح��ي ان���ط���الق���اً من 
ت��اأي��ي��ده مل��ب��داأ الرت��ق��اء مب�صتوى 

الت�صاوري وتبادل الأفكار وتكامل 
حيث  التجارب،  وت�صارك  الأدوار 
املتاألقة  الإع����الم����ي����ة  اأدارت������ه������ا 
التقدير  ون��ال��ت  الرئي�صي،  منى 
املتميز  ن��ه��ج��ه��ا  ع��ل��ى  والإ������ص�����ادة 
ل���ل���ج���ل�������ص���ة، وت�����ق�����دمي امل�����ح�����اور 
املختلفة مبهنية عالية، والتفاعل 
مبا  ت�صمنتها،  التي  النقاط  مع 
العالية وقدراتها  يعك�س ثقافتها 

اجليدة.

رابطة  نطاق  على  لي�س  املحتوى 
الجتماعي فقط،  التوا�صل  رواد 
واإمن������ا ل��ك��ل ���ص��خ�����س ع��ل��ى هذه 

الأر�س.
الإمارات  دول��ة  اأن  �صعادته  وق��ال 
ب���ت���وج���ي���ه���ات ال�����ق�����ي�����ادة ال����ف����ذة 
ق����دم����ت من������وذج������اً ي����ح����ت����ذى يف 
ري���ادت���ه���ا ال��ع��امل��ي��ة ور���ص��خ��ت��ه��ا يف 
التنموية  ال�صرتاتيجيات  كافة 
ترجمة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  واخل���ط���ط 

»�لطاقة و�لبنية �لتحتية« تطلق �لدورة �الأوىل من جائزة �لبحث و�البتكار 2022 - 2023 •• اأبوظبي-وام: 

والبنية  ال���ط���اق���ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
�صهيل  معايل  رع��اي��ة  حت��ت  التحتية، 

الدورة  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي  ف��ار���س  ف��رج  حممد  ب��ن 
الأوىل من جائزة البحث والبتكار 2022 - 2023.

ياأتي ذلك يف اإطار �صعي الوزارة املتوا�صل نحو تعزيز النجاحات واملنجزات 
التي مت حتقيقها وموا�صلة م�صرة ا�صتدامة العمل املبدع والفكر املبتكر، 
ت�صميم  يف  للم�صاركة  والعاملية  والإقليمية  املحلية  امل��واه��ب  حتفيز  ع��رب 
مناذج العمل احلكومي امل�صتقبلي، مبا ين�صجم مع اجلهود الوطنية لتحقيق 

م�صتهدفات اخلم�صني عاماً املقبلة و�صوًل ملئوية الإمارات 2071.
وتعترب اجلائزة مبثابة م�صرع ا�صرتاتيجي لتقدمي حلوٍل ملمو�صة ورائدة 
ومبتكرة للتحديات يف قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإ�صكان، 

وحددت اللجنة املنظمة للجائزة ال� 30 من �صهر دي�صمرب من العام اجلاري 
موعداً نهائياً للتقدمي للجائزة، فيما �صيتم الإعالن عن الفائزين خالل 
حفل �صتنظمه الوزارة يف فرباير 2023، �صيتم خالله تكرمي 25 فائزاً ، 
داعية الفئات امل�صتهدفة حملياً واإقليمياً وعاملياً للم�صاركة يف جائزة وزارة 
التي ت�صتهدف ت�صليط ال�صوء  الطاقة والبنية التحتية للبحث والبتكار، 
والفر�س  التطبيقية،  وامل�صاريع  والأب��ح��اث  البتكارات  واأح��دث  اأب��رز  على 
احلالية  التحديات  معاجلة  �صاأنها  من  التي  املبتكرة  واحللول  امل�صتقبلية 
وامل�صتقبلية يف جمالت الطاقة والبنية التحتية والنقل والإ�صكان، تعزيز 
مفهوم جودة احلياة والرفاهية، من خالل زيارة موقع الوزارة الإلكرتوين 
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م��ا ي��دع��م اأه����داف ال�����وزارة وال��ت��وج��ه��ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة لدولة 
الإمارات.

على  املناخ  تغر  تاأثرات  ت�صمل،  رئي�صة  حم��اور   6 على  اجلائزة  وت�صتمل 
للتخطيط  اأف�����ص��ل  وت��ك��ام��ل  التحتية،  والبنية  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  م��رون��ة 
مبتكرة،  اإ�صكانية  اإىل حلول  اإ�صافة  للتنقل،  م�صتقبلية  وحلول  احل�صري، 
وطاقة وطنية متوازنة، الأمن املائي وا�صتدامة املياه، موزعة على 30 فئة 
ت�صم موؤ�ص�صات القطاع احلكومي، واجلامعات ومراكز البحوث، موؤ�ص�صات 
والبنية  ال��ط��اق��ة  ���ص��رك��ات متخ�ص�صة يف جم���الت  م��ن  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
من  والباحثني  املبتدئة،  ال�صركات  اإىل  اإ�صافة  والإ�صكان،  والنقل  التحتية 

اأفراد وخرباء.

وت�����ص��م��ل ا����ص���رتاط���ات امل�������ص���ارك���ة يف 
اجل��ائ��زة؛ ت��ق��دمي بحث واح���د فقط 
يكون  واأن  اجل���ائ���زة،  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
واأن  للجائزة،  املتقدمة  اجلهة  با�صم 
يكون مقدماً باإحدى اللغتني العربية اأو الإجنليزية، واأن يكون اأ�صياًل وغر 
حائز على جائزة من اأي جهة اأخرى، واأن طلب الرت�صيح للجائزة تو�صية 
من اجلهة التي يعمل بها املتقدم )ل يطبق على فئة الفراد(، اإ�صافة اإىل 

جاهزية املر�صحني للجائزة لتقدمي عر�س مرئي ملنهجية ونتائج البحث.
وغر  اجلائزة  موا�صيع  �صمن  من  لي�صت  التي  الأب��ح��اث  ا�صتبعاد  و�صيتم 
م�صتوفية ملتطلبات و�صروط اجلائزة، واإمكانية تطبيق املقرتحات الواردة 
الأبحاث  بقبول  اجل��ائ��زة  �صت�صمح  فيما  عملية،  ب�صورة  البحث  نتائج  يف 
الإع����الن عن  ت��اري��خ  م��ن  �صابقني  ع��ام��ني  ل��ف��رتة  التطبيقية  والإجن�����ازات 

اجلائزة.
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املال والأعمال
�أ�سعار �لذهب ترت�جع عامليًا باأكرث من 7 دوالر�ت

•• عوا�شم- وام: 

 7 اأك��رث من  لتفقد  اأم�س،  ت��داولت  العاملية خالل  الذهب  اأ�صعار  تراجعت 
دولرات يف املعامالت الفورية. ووفقا لبيانات الأ�صواق العاملية، نزلت اأ�صعار 
املعدن الأ�صفر يف املعامالت الفورية بن�صبة %0.46 اأو ما يعادل 7.78 
ال�صاعة  بحلول  وذل���ك  ل��الأون�����ص��ة،  دولر   1687.21 اإىل  لت�صل  دولر 
للذهب  الآج��ل��ة  العقود  وهبطت  الإم�����ارات«.  بتوقيت  �صباحاً   09:16“
15.15 دولر لت�صل  %0.89 تعادل  ت�صليم �صهر دي�صمرب بن�صبة بلغت 
النفي�صة الأخرى،  املعادن  1694.15 دولر لالأون�صة. وعلى �صعيد  اإىل 
ونزل  ل��الأوق��ي��ة،  دولر   19.76 اإىل   2.41% بن�صبة  الف�صة  تراجعت 
البالتني بن�صبة %0.74 اإىل 908.7 دولر، يف حني انخف�س البالديوم 

بنحو %0.52 اإىل 2186.02 دولر.

والذكاء  وال��ب��ي��ان��ات  احل��ك��وم��ي��ة، 
ال�صطناعي، واملنظومة الرقمية، 
البنية  لدعم  تطويرها  يتم  التي 
التحتية الرقمية لإمارة ابوظبي، 
منظومة  وت��ق��دمي  ودع��م  ومتكني 
حكومية رقمية ا�صتباقية، تناف�س 

احلكومات الرقمية العاملية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

فعاليات  يف  م�������ص���ارك���ت���ه  ����ص���م���ن 
للتقنية  جيتك�س  “اأ�صبوع  معر�س 
 10 خ��الل الفرتة من   ”2022
اإىل 14 اأكتوبر اجلاري، ومتا�صياً 
الرقمية،  اأب���وظ���ب���ي  اأج����ن����دة  م���ع 
للمحا�صبة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  اأط��ل��ق 
والتي  ال��داخ��ل��ي  التدقيق  من�صة 
اأعمال  اإىل الرتقاء بجودة  تهدف 
كافة  وت�صمل  الإم���ارة  يف  التدقيق 
احلكومية  وال�������ص���رك���ات  اجل���ه���ات 
التي يقوم اجلهاز بالرقابة عليها 

يف اإمارة اأبوظبي.
الداخلي  ال��ت��دق��ي��ق  من�صة  وت��ع��د 
ال�صرتاتيجية  امل�����ب�����ادرات  اأح�����د 
ال����رق����اب����ة  ال�������رائ�������دة يف جم�������ال 
اجلهاز  ي�صتهدف  حيث  والتدقيق 
م��ن خ��الل��ه��ا ب��ن��اء ق��اع��دة بيانات 
التدقيق  وح�����دات  ع���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
على  والعمل  واأن�صطتها  الداخلي 
رفع وعي هذه الوحدات يف اأهمية 
واملوارد  للمال  الأمثل  ال�صتغالل 
اأعمال  ب��ج��ودة  ال��ع��ام��ة والرت���ق���اء 

واأن�صطة التدقيق التي تقوم بها. 
جهاز  ب����ا�����ص����م  امل����ت����ح����دث  وق��������ال 

التدقيق الداخلي باإدخال البيانات 
امل�صتندات والوثائق  املحددة ورفع 
املن�صة  ع��ل��ى  امل��ط��ل��وب��ة  ال��داع��م��ة 
الرقابة  ق���ط���اع  ي���ق���وم  ث����م  وم�����ن 
والتدقيق يف اجلهاز مبراجعة هذه 
البيانات وامل�صتندات والتوا�صل مع 
املعنية  الداخلي  التدقيق  وح��دات 

بهذا  ا�صتف�صارات  اأي  وج���ود  عند 
اخل�صو�س.

 ”2022 “جيتك�س  وُي������ع������د 
رائدة  عاملية  تكنولوجية  من�صة 
ابوظبي  حلكومة  الفر�صة  تتيح 
ل���ل���ت���ع���ري���ف مب������ب������ادرات اجل���ه���ات 
اخلدمات  جم����ال  يف  احل��ك��وم��ي��ة 

يف  “نعمل  للمحا�صبة:  اأب��وظ��ب��ي 
على  للمحا�صبة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 
ت���ط���وي���ر ال���ع���دي���د م����ن امل����ب����ادرات 
من  تنطلق  ال��ت��ي  ال�صرتاتيجية 
تعزيز  يف  اجل���ه���از  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
م����ب����ادئ ال�������ص���ف���اف���ي���ة وامل�������ص���اءل���ة 
ن��ت��ج عنها فكرة  وال��ت��ي  وال��ن��زاه��ة 

الداخلي  ال��ت��دق��ي��ق  وح�����دات  ع���ن 
يقوم  التي  وال�صركات  اجلهات  يف 
اجلهاز بالرقابة عليها ومبا ي�صهم 
املعلومات  وك���ف���اءة  ج���ودة  رف���ع  يف 
ال�����ص��ادرة ع��ن ه��ذه اجل��ه��ات فيما 
املخاطر  ت��ق��ي��ي��م  ب��ن��ت��ائ��ج  ي��ت��ع��ل��ق 
ف��ي��ه��ا، ف�����ص��اًل ع���ن ال��رق��اب��ة على 

املبتكرة  امل��ن�����ص��ة  ه���ذه  ا���ص��ت��ح��داث 
الذكاء  تقنيات  على  تعتمد  ال��ت��ي 
لتكون  امل���ت���ط���ورة،  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
الرقمية  لالأجندة  داع��م��ة  خطوة 

حلكومة اأبوظبي«.
املن�صة  اأن  امل��ت��ح��دث:  اأو���ص��ح  كما 
بيانات  ق��اع��دة  ب��ن��اء  على  �صتعمل 

م������دى ال�����ت�����زام ه������ذه ال�����وح�����دات 
ب��ق��واع��د ال��ت��دق��ي��ق ال�������ص���ادرة عن 
الرت����ق����اء بجودة  ب��ه��دف  اجل���ه���از 
اأعمال التدقيق، وحتقيق اأهدافها 

املرجوة.
اآلية  وت��ع��م��ل امل��ن�����ص��ة م���ن خ����الل 
حم�������ددة؛ ب��ح��ي��ث ت���ق���وم وح�����دات 

من�سة رقمية متكاملة تتبنى تقنيات الذكاء ال�سطناعي

جهاز �أبوظبي للمحا�سبة يطلق من�سة �لتدقيق �لد�خلي خالل م�ساركته يف جيتك�س 2022

�يدج تك�سف عن حّل متطور للت�سفري �ل�سبكي يف �أي�سنار �أبوظبي 2022 
KATIM Gateway 9011 حلماية البيانات وال�صبكات 
با�صتخدام  بناوؤها  ال��ع��امل، ومت  يف  الأك��رث ح�صا�صية  والأ���ص��ول 
حمفظة الت�صفر الوطني الإماراتي، وتتميز باأجهزة قوية مع 

اإمكانية برجمة كاملة حلالت ال�صتخدام امل�صتقبلية. 
هاتف  وه��و   ،KATIM X2 هاتف  عر�س  احل��دث  �صهد  كما 
للقادة   5G اخلام�س  اجليل  بتقنية  يعمل  الأم���ان  فائق  ذك��ي 
والفرق  والأف����راد  التنفيذيني  امل�����ص��وؤول��ني  وك��ب��ار  احلكوميني 
التي تعمل �صمن عمليات ح�صا�صة، مما ي�صمن احلفاظ التام 
امل��ع��ل��وم��ات؛ وKATIM R01، وه���و ه��ات��ف ذكي  ���ص��ري��ة  ع��ل��ى 
متني لعمليات الت�صال احل�صا�صة يف اأق�صى الظروف امليدانية؛ 

 .KATIM بالإ�صافة اإىل جمموعة تطبيقات

•• اأبوظبي-وام:

ك�صفت “كامت” ال�صركة املتخ�ص�صة يف تطوير حلول ات�صالت 
 KATIM مبتكرة وفائقة الأمان والتابعة ملجموعة ايدج، عن
Gateway 9011 يف اليوم الأول من املعر�س الدويل لالأمن 
الوطني ودرء املخاطر “اأي�صنار اأبوظبي 2022” الذي يقام يف 

مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س حتى 12 اأكتوبر. 
جمموعات  اإح�����دى  “ايدج”  اإىل  م���وؤخ���راً  ان�����ص��م��ام��ه��ا  وب��ع��د 
التكنولوجيا املتقدمة الرائدة يف العامل، وعقب اإعادة اإطالقها 
من  حمفظتها  تو�صيع  ع��ل��ى  ال�����ص��رك��ة  تعمل  “كامت”،  ب��ا���ص��م 
ت�صميم  مت  وق��د  ال��ك��وان��ت��وم.  بعد  م��ا  ال�صبكات  اأم���ن  من�صات 

وز�رة �ملالية تبحث �سبل تطوير �ل�سر�كة �ال�سرت�تيجية مع �سي�سيل

•• دبي-الفجر: 

ي���ون�������س حاجي  ����ص���ع���ادة  ال���ت���ق���ى 
املالية،  وزارة  وك���ي���ل  اخل�������وري 
م���وؤخ���راً م���ع م��ع��ايل ن����ادر ح�صن 
وزي����������ر امل�����ال�����ي�����ة وال���ت���خ���ط���ي���ط 
ومعايل  وال��ت��ج��اري،  القت�صادي 
ال�صتثمار  وزي��رة  فيدوت  ديفيكا 
لدى  وال�صناعة  الأعمال  وري��ادة 
جمهورية �صي�صيل والوفد املرافق 
املالية  لهما، وذلك يف مقر وزارة 

بدبي.
تطوير  �صبل  الج��ت��م��اع  وناق�س   
ال�������ص���راك���ة ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
املجالت  يف  ال�صي�صل  وجمهورية 

ذات الهتمام امل�صرتك.
�صعادة  اأك����د  الج���ت���م���اع،  وخ����الل 
اأهمية  اخل�����وري  ح��اج��ي  ي��ون�����س 
ال����ع����الق����ات ال����ت����ي جت���م���ع دول����ة 
�صي�صيل،  وج��م��ه��وري��ة  الإم������ارات 
موا�صلة  ����ص���رورة  اإىل  م�����ص��راً 
ت���ع���زي���زه���ا وت����ط����وي����ره����ا خ���الل 
املجالت  كافة  يف  املقبلة  املرحلة 
والقت�صادية  ال��ت��ج��اري��ة  خا�صة 

واملالية. 

م��ي��زان��ي��ة احل���ك���وم���ة الحت���ادي���ة 
لدولة الإمارات، وخطوات اإ�صدار 
لالحتاد،  العامة  امليزانية  قانون 
لأغرا�س  امل�صتخدمة  والأنظمة 

وتقنيات  وب����رام����ج  الحت�����ادي�����ة، 
الأع����م����ال امل�����ص��ت��خ��دم��ة م���ن قبل 
ال��وزارة لالإ�صراف  كبار م�صوؤويل 

على امليزانية والإيرادات.

فيه م�صلحة البلدين.«
جتربة  الج���ت���م���اع  وا���ص��ت��ع��ر���س 
الأمتتة  يف  ال��ن��اج��ح��ة  ال��������وزارة 
واعتماد  اإع����داد  لآل��ي��ات  الكاملة 

التحديثات  اآخ���ر  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
امل�صرتيات  ب�����ص��ي��ا���ص��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
الحتادية،  للحكومة  ال��رق��م��ي��ة 
واأمتتة التقارير املالية للحكومة 

لالرتقاء  ���ص��ي�����ص��ي��ل،  ج��م��ه��وري��ة 
الثنائية  ال���ع���الق���ات  مب�����ص��ت��وى 
وال�صتفادة  امل�صتقبلية  والآف����اق 
ملا  ال��واع��دة  الفر�س  من خمتلف 

امل���ي���زان���ي���ة، ف�����ص��اًل ع���ن الآل���ي���ات 
والتحكم  امليزانية  لر�صد  املتبعة 
“تطبيق  الإن���ف���اق م��ن خ���الل  يف 
الدفع”.  اإىل  ال���������ص����راء  دورة 

وزارة  “حتر�س  م��ع��ال��ي��ه:  وق���ال 
تعزيز  م���وا����ص���ل���ة  ع���ل���ى  امل���ال���ي���ة 
ال���ت���ع���اون امل������ايل والق���ت�������ص���ادي 
خا�صة  ال���ع���امل،  دول  ج��م��ي��ع  م��ع 

�بتكار�ت م�سرف �لهالل تعيد �سياغة م�سرية �لتحول �لرقمي للخدمات �مل�سرفية لالأفر�د

برجيل تدرج �أ�سهمها يف �سوق �أبوظبي مع حتقيق عائد�ت تزيد عن 1.1 مليار درهم

•• اأبوظبي-الفجر: 

ات��خ��ذ م�����ص��رف ال��ه��الل خ��ط��وة �صبَّاقة 
للخدمات  الرقمي  التحول  م�صرة  يف 

امل�صرفية لالأفراد يف دولة الإمارات من خالل اإعادة اإطالقه يف 2022-2-2 
كم�صرف رقمي متكامل ومتوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية.

التنفيذي  الرئي�س  الهالل،  م�صرف  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عريقات،  عالء  وقال 
ملجموعة بنك اأبوظبي التجاري:

»ي��ح��ظ��ى م�����ص��رف ال��ه��الل ب�صجل ح��اف��ل م��ن الإجن�����ازات ال��ت��ي اأث��ب��ت��ت مكانته 
املت�صارعة  التطور  م�صرة  بدور حموري يف  ت�صطلع  مالية مرموقة  كموؤ�ص�صة 
يف قطاع اخلدمات املالية بدولة الإمارات العربية املتحدة. وقد وا�صل م�صرف 
 ،2019 اأبوظبي التجاري يف العام  الهالل، منذ ان�صمامه اإىل جمموعة بنك 
امل�صي قدماً يف تنفيذ ا�صرتاتيجيته للتحول الرقمي، وذلك من خالل ت�صريع 
توفر  ل�صمان  تطوراً  واأكرثها  الرقمية  التقنيات  اأح��دث  على  اعتماده  وت��رة 
والإمكانات  الوا�صع  الأعمال  نطاق  اإىل  ا�صتناداً  للمتعاملني،  ا�صتثنائية  جتربة 

املتينة ملجموعة بنك اأبوظبي التجاري. 
به  يحتذى  م��ث��اًل  املتكامل  الرقمي  ال��ه��الل  م�صرف  لتطبيق  طرحنا  وميثل 
ال�صريعة  ومبادئ  باأحكام  والل��ت��زام  جهة  من  البتكار  بني  التوافق  حتقيق  يف 
الإ�صالمية من جهة اأخرى. ويعك�س النجاح الذي ي�صهده م�صرف الهالل مدى 

•• اأبوظبي-وام: 

اإل  “بي  ال��ق��اب�����ص��ة  ب��رج��ي��ل  اأع��ل��ن��ت 
اإدراج��ه��ا بنجاح يف  اأم�����س ع��ن  �صي”، 

�صوق اأبوظبي لالأوراق املايل، بعد اكتمال الطرح العام الأويل لأ�صهمها.
مقابل  دره��م  مليار   1،1 قدرها  اإجمالية  عائدات  الطرح  عملية  وحققت 
طرح 11% من اإجمايل راأ�س مال ال�صركة املُ�صدر، حيث بلغ اإجمايل الطلب 
على الطرح العام الأويل اأكرث من 32 مليار درهم، وجتاوز طلبات الكتتاب 

ب� 29 �صعفاً.
وبلغ �صعر الطرح النهائي ل�صهم برجيل القاب�صة 2،00 درهم، مما يعني 
10،4 مليارات درهم عند الإدراج، مما  اأن القيمة ال�صوقية لل�صركة بلغت 
لالأوراق  اأبوظبي  �صوق  يف  مدرجة  ال�صحية  للرعاية  �صركة  اأك��رب  يجعلها 
من  اعتباراً  نقدية  اأرب��اح  توزيعات  دفع  البدء يف  املجموعة  وتعتزم  املالية. 
باملائة من �صايف   70 اإىل   40 ت��رتاوح بني  بن�صبة متوقعة   ،2023 العام 

اأحدث التقنيات  ابتكاراتنا وخدماتنا القائمة على  ميكنهم من خاللها جتربة 
م�صرف  »يوا�صل  بالقول:  ت�صريحه  ال�صكيل  عبد  ال�صيد  واختتم  امل��ت��ط��ورة.  
الهالل تنفيذ ا�صرتاتيجيته الرامية لتقدمي خدمات ا�صتثنائية ومتكاملة تفوق 
ين�صجم  ال�صرتاتيجية مبا  و�صع هذه  مّت  وقد  التقليدية،  امل�صرفية  اخلدمات 
2025، وير�ّصخ مكانتنا الريادية  مع ال�صرتاتيجية الرقمية لدولة الإمارات 
كم�صرف رقمي بالكامل يعتمد على حتليل البيانات ويواكب التطورات املعا�صرة 

يف العامل الرقمي.
القت�صادية  التنمية  عجلة  دفع  يف  بامل�صاهمة  التزامنا  نوؤكد  اأن  هنا  وُي�صعدنا 
لدولة الإمارات من خالل دعم البتكار والتحول الرقمي وامل�صاركة الفعالة يف 

عملية التطوير امل�صتقبلي.
من جانبها، قالت مرمي اأهلي، رئي�صة دائرة الت�صويق يف م�صرف الهالل: 

الهالل  م�صرف  يقدمها  التي  املتكاملة  الرقمية  امل�صرفية  التجربة  »تعك�س 
ي�صهده.  ال��ذي  والتطّور  الإم���ارات  دول��ة  املجتمع يف  ُمعرّبة عن تطلعات  �صورة 
التي  املبتكرة  امل�صرفية  اخلدمات  من  كبرة  جمموعة  الهالل  م�صرف  يقّدم 
الكبار والأطفال، كما مينح التطبيق  العائلة من  اأف��راد  تلبي احتياجات جميع 
العمالة املنزلية القدرة على فتح ح�صابات م�صرفية رقمية لت�صهيل معامالتهم 

خدمات  من  لال�صتفادة  يتطلعون  الذين  املتعاملني  قبل  من  الوا�صع  الإق��ب��ال 
م�صرفية رقمية مبتكرة ومتوافقة مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية. ومن خالل 
جهودنا املتوا�صلة يف تلبية احتياجات املتعاملني وحتقيق متطلباتهم، نطمح اإىل 
اأن يكون م�صرف الهالل الواجهة اجلديدة ملجموعة بنك اأبوظبي التجاري يف 
قطاع اخلدمات املالية الرقمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ويف الأ�صواق 

الإقليمية الأخرى يف امل�صتقبل القريب.«
وقال ال�صيد عبد ال�صكيل عيدرو�س، الرئي�س التنفيذي مل�صرف الهالل:

 »جنح م�صرف الهالل، عرب من�صته املتكاملة، يف اإر�صاء معاير جديدة ومتكاملة 
اإىل تقدمي منتجات  بالإ�صافة  الإم��ارات  دولة  امل�صرفية لالأفراد يف  للخدمات 
وخدمات مالية مبتكرة ملواكبة احتياجات املتعاملني ب�صكل م�صتمر، مبا ي�صمن 
الراحة والأمان وال�صفافية من خالل منوذج رقمي رائد يعك�س القيم الأ�صا�صية 

للخدمات امل�صرفية املتوافقة مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية.
على الرغم من اأن م�صرف الهالل هو م�صرف رقمي بالكامل، اإل اأنه يتيح اأي�صاً 
للمتعاملني ال�صتفادة من كافة املنتجات واخلدمات امل�صرفية التقليدية، مثل 
بطاقات اخل�صم املبا�صر ودفاتر ال�صيكات وغرها الكثر. ويف هذا الإطار، فاإن 
فروعنا ت�صهد تطوراً كبراً بتحّولها اإىل مراكز لإثراء جتربة املتعاملني، حيث 

اأبوظبي لالأوراق املالية. ُتعترب �صركة برجيل القاب�صة منوذجاً ُيحتذى به 
على ارتقاء ال�صركات الكربى لت�صبح �صركات رائدة مدرجة في�صوق الأوراق 
بالدور  ونفخر  بالتميز.  والل��ت��زام  الوا�صحة  ال��روؤي��ة  خ��الل  م��ن  املالية 
املالية لتعزيز جهود التنويع  ل��الأوراق  اأبوظبي  املحوري الذي يوؤديه �صوق 
من�صة  توفر  خ��الل  من  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  القت�صادي 

ت�صاعد ال�صركات على الو�صول للم�صتثمرين من جميع اأنحاء العامل«.
ورئي�س  موؤ�ص�س  ب��ارام��ب��اث،  فاياليل  �صام�صر  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه،  م��ن 
“ نحتفل اليوم بنجاح الطرح العام الأويل  اإدارة برجيل القاب�صة  جمل�س 
متثل  التي  الإم���ارة  يف  املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي  �صوق  يف  �صركتنا  واإدراج 
جزءاً اأ�صا�صياً من رحلة جناحنا. وي�صرنا اأن ُتكلل �صنوات التفاين واللتزام 
العديدة بهذا الإجناز. ويعك�س الطرح العام الأويل لأ�صهم ال�صركة التزامنا 

الدخل، اعتماداً على ال�صتثمارات الالزمة لتنفيذ خطط النمو الإ�صافية.
يذكر اأن �صركة برجيل القاب�صة تاأ�ص�صت يف العام 2007 بافتتاح م�صت�صفى 
الرعاية  اإىل  الو�صول  متكني  يف  روؤيتها  ومتثلت  اأبوظبي  يف  اإت�����س  اإل  اإل 
اجلودة  �صمان  م��ع  الإم����ارات  يف  ال��ف��ئ��ات  جلميع  اجل���ودة  عالية  ال�صحية 
والتميز يف جمال الرعاية ال�صريرية وتدير املجموعة حالياً �صبكة متكاملة 
للرعاية ال�صحية ت�صم 61 اأ�صاًل مبا يف ذلك 16 م�صت�صفى و23 مركزاً 
طبياً، وتقدم �صبكة املجموعة خدمات الرعاية الأولية والثانوية والثالثية 

والرباعية، وت�صعى لبدء التو�صع يف اململكة العربية ال�صعودية قريباً.
وخالل الحتفال ببدء تداول اأ�صهم املجموعة، قال �صعادة ه�صام خالد ملك، 
رئي�س جمل�س اإدارة �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية.. “ نهنئ برجيل القاب�صة 
على جناح طرحها العام الأويل ونرحب بها ك�صركة عامة مدرجة يف �صوق 

التطبيق  ت�صميم  مت  وق��د  امل�صرفية. 
اليومية  اخل�����دم�����ات  ك����اف����ة  ل���ي�������ص���م 
ولت�صهيل  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
التي  امل���ع���ت���ادة  امل�����ص��رف��ي��ة  اخل����دم����ات 
جلميع  متاحة  امل�صرفية  خدماتنا  “اإن  واأ�صافت:  يومي.  ب�صكل  ي�صتخدمونها 
اإىل  فئات املجتمع، كما يوفر التطبيق خيارات الدفع ب�صهولة تامة، بالإ�صافة 
دون احلاجة  املتعاملني، وفتح احل�صاب جماناً  مكافاآت من خالل برنامج ولء 
ر�صوم.  دون  والدولية  املحلية  التحويالت  عن  ف�صاًل  للر�صيد،  اأدن��ى  حد  اإىل 
الإطالق  منذ  امل�صتخدمني  اآلف  ا�صتقطاب  يف  امل��ي��زات  ه��ذه  جميع  و�صاهمت 
دواعي  “من  قائلة:  واختتمت   .2022 فرباير  �صهر  يف  للتطبيق  التجريبي 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الأوىل  الرقمية  امل�صرفية  املن�صة  نكون  اأن  فخرنا 
اإذ ي�صاعد  العائلة بطريقة هادفة وُمثمرة،  اأفراد  التي تلبي احتياجات  املتحدة 
اأطفالهم من تنمية ح�س  الآب��اء على متكني  املتكامل مل�صرف الهالل  التطبيق 
كما  مبتكرة.  ترفيهية  اأ�صاليب  خ��الل  من  مبكرة  مرحلة  يف  املالية  امل�صوؤولية 
لأطفالهم، حيث  يومية  اإمكانية حتديد مهام  الأم��ور  لأولياء  امليزة  تتيح هذه 
يتم ت�صجيع الأطفال على اإجناز تلك املهام واحل�صول نظر ذلك على املكافاآت 
الرقمية، الأمر الذي  املتاجر الإلكرتونية واخلدمات  ا�صتخدام  ومتكينهم من 
الأفكار  ُيقّدر  ال�صباب  واإع��داد جيل من  املالية  امل�صوؤولية  تنمية ح�س  ُي�صهم يف 

واملبادرات اجلديدة التي تت�صم بالكفاءة واملرونة«.

بتعزيز التنوع والنمو يف اأ�صواق راأ�س 
املال يف الإم��ارات ، مما ير�صخ مكانة 
لال�صتثمار.  جذابة  كوجهة  اأبوظبي 
اأظهر جميع موظفينا اأعلى م�صتوى 
من املثابرة واللتزام وال�صغف، مما �صاعد برجيل القاب�صة على اأن ت�صبح 
منطقة  يف  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  توفر  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  ال�صركات  اإح���دى 
مدرجة  ال�صحية  للرعاية  �صركة  واأك��رب  اإفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
يف �صوق اأبوظبي ل��الأوراق املالية«. وتوىل بنك دبي الإ�صالمي �س.م.ع دور 
تلقي  بنك  دور  ����س.م.ع  الأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك  ت��وىل  الك��ت��ت��اب، فيما  م��دي��ر 
م�صت�صاراً  ذ.م.م  املالية  ل���الأوراق  الدولية  اختيار  مع  الرئي�صي،  الكتتاب 
�س.م.خ  امل��ال��ي��ة  للخدمات  كابيتال  اإم  اإت�����س  ب��ي  �صركة  تعيني  ومت  م��ال��ي��اً، 
كم�صت�صار لالإدراج. وعملت �صركة جي بي مورغان �صيكيوريتيز بي اإل �صي 
“جي بي مورغان” كم�صت�صار لأ�صواق راأ�س املال لل�صركة وللم�صاهم البائع 

فيما يتعلق بالطرح العام الأويل.
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املال والأعمال

كما �صدد �صعادته على اأن م�صاركة 
الغرفة يف معر�س جيتك�س العاملي 
للتقنية يف دورته احلالية تكت�صب 
ب��اع��ت��ب��اره من�صة  اأه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة 
باخلدمات  ل��ل��ت��ع��ري��ف  م���ث���ال���ي���ة 
وامل���ب���ادرات ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي تقدمها 
ال����غ����رف����ة مل���ج���ت���م���ع الأع������م������ال يف 

منها  ال�صتفادة  وكيفية  اأبوظبي، 
وتعزيز  ال�صركات  ب��اأداء  لالرتقاء 
اأن  ع���ل���ى  ت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه��ا، م�����وؤك�����داً 
تبني  نحو  ق��دم��اً  مت�صي  الغرفة 
و�صمولية  ت��ك��ام��اًل  اأك���رث  م��ف��ه��وم 
ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات وح���ل���ول ذكية 
وُت�صهم  الأع�����ص��اء  تطلعات  ُتلبي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

املتوا�صلة لدعم  اإطار جهودها  يف 
وتوفر  الرقمي  التحول  م�صرة 
جتربة ا�صتثنائية ملجتمع الأعمال 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، اأع��ل��ن��ت غرفة 
جتارة و�صناعة اأبوظبي ام�س عن 
التجاري  التبادل  من�صة  تطوير 
ب��ه��دف ف��ت��ح اآف����اق ال��ت��وا���ص��ل بني 
امل�صتويات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��رك��ات 
والدولية،  والإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
املحلي  التجاري  التبادل  وتعزيز 
اأبوظبي،  اإم�������ارة  يف  واخل����ارج����ي 
القت�صادي  ال��ن��م��و  ع��ج��ل��ة  ودف����ع 
للقطاع اخل��ا���س. ج��اء ذل��ك على 
ه��ام�����س م�����ص��ارك��ت��ه��ا ���ص��م��ن جناح 
حكومة اأبوظبي يف الدورة الثانية 
“جيتك�س  مل���ع���ر����س  والأرب�����ع�����ني 
الذي   ”2022 للتقنية  العاملي 
ت�صت�صيفه اإمارة دبي من 10 اإىل 
14 اأكتوبر اجلاري يف مركز دبي 

•• اأبوظبي- وام:

اأبوظبي  ب�����رتول  ���ص��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
ال���وط���ن���ي���ة )اأدن����������وك( اأم���������س عن 
مليار   5.62 بقيمة  عقد  تر�صية 
دولر  م����ل����ي����ار   1.53“ دره��������م 

اأمريكي”على “اأدنوك للحفر«.
ويدعم هذا العقد تو�صعة عمليات 
البحرية  امل��ن��اط��ق  يف  “اأدنوك” 
ال�صعة  زي���������ادة  ه������دف  وحت���ق���ي���ق 
العاملي  الطلب  لتلبية  الإن��ت��اج��ي��ة 
الطاقة  م�������ص���ادر  ع���ل���ى  امل���ت���زاي���د 

املوثوقة واملنخف�صة النبعاثات.
اأر�صته  ال��ذي  العقد  نطاق  وي�صمل 
البحرية”،  “اأدنوك  ����ص���رك���ة 
 12 توفر  عامني،  مدته  والبالغ 
حفارة ذاتية الرفع وحفارتي جزر 
احلفر  خ���دم���ات  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 

املتكاملة ذات ال�صلة.
البحرية”  “اأدنوك  توا�صل  وفيما 
ال�صرتاتيجيون  و�����ص����رك����اوؤه����ا 
الدوليون العمل على زيادة القيمة 
البحرية  والغاز  النفط  من موارد 
اأبوظبي، يهدف هذا العقد اإىل  يف 
“اأدنوك  ق�����درات  م���ن  ال���ص��ت��ف��ادة 
خ��دم��ات حفر  تقدمي  يف  للحفر” 
�صركة  ك��اأك��رب  ومكانتها  متكاملة 
ح��ف��ر يف امل��ن��ط��ق��ة م���ن ح��ي��ث عدد 
لتعزيز  ح��ف��ارات��ه��ا،  اأ���ص��ط��ول  قطع 
ال��ق��ي��م��ة ورف����ع ال��ك��ف��اءة م��ع احلد 
امل�صاحبة  البيئية  ال��ت��اأث��رات  م��ن 

التجاري العاملي.
ال����ت����ب����ادل  “من�صة  و�����ص����ت����وف����ر 
الغرفة  لأع���������ص����اء  التجاري” 
البحث  خ����ي����ارات  م���ن  جم��م��وع��ة 
املتقدمة لتمكينهم من ا�صتك�صاف 

اأعمالهم،  لتنمية  ج��دي��دة  فر�س 
وتعزيز �صبكة عالقاتكم التجارية 
اآخرين  اأع�����ص��اء  م���ع  وال��ت��وا���ص��ل 
اإر�صال ر�صالة مبا�صرة،  من خالل 
واحل�صول على نظرة �صاملة على 

ال�صلة  ذات  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وال��ت�����ص��ج��ي��ل ف���ي���ه���ا، ف�������ص���اًل عن 
اأح��دث الإح�صاءات  الط��الع على 
وال��ب��ي��ان��ات ال�������ص���ادرة ع���ن غرفة 
اأب������وظ������ب������ي م������ن خ��������الل ل���وح���ة 

ل��ع��م��ل��ي��ات احل���ف���ر. و���ص��ت��ت��م اإع����ادة 
توجيه اأكرث من %80 من قيمة 
ال��ع��ق��د اإىل الق��ت�����ص��اد امل��ح��ل��ي من 
لتعزيز  “اأدنوك”  برنامج  خ��الل 
القيمة املحلية امل�صافة، مما يدعم 
ال��ن��م��و وال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����ص��ادي يف 

دولة الإمارات.
و ق�����ال ي���ا����ص���ر ���ص��ع��ي��د امل����زروع����ي، 
ال����رئ����ي���������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����دائ����رة 
والإنتاج  وال��ت��ط��وي��ر  ال�صتك�صاف 
 :  - املنا�صبة  بهذه   - “اأدنوك”  يف 
�صتوا�صل  العقد،  هذا  “من خالل 
�صركة ’اأدنوك البحرية‘ ال�صتفادة 

م���ن م�����وارد ال��ط��اق��ة ال��ب��ح��ري��ة يف 
ودعم  م�صوؤولة  بطريقة  اأبوظبي 
لزيادة  ال��رام��ي��ة  ’اأدنوك‘  ج��ه��ود 
النفط  م����ن  الإن���ت���اج���ي���ة  ال�����ص��ع��ة 
لتلبية الطلب العاملي املتزايد على 
موارد طاقة منخف�صة النبعاثات. 
�صركة  للحفر‘  ’اأدنوك  وت��ع��ت��رب 
ع��امل��ي��اً يف خ���دم���ات احلفر  رائ�����دة 
خربتها  و�صت�صهم  الآب��ار.  وجتهيز 
العالية  الفنية  وقدراتها  الطويلة 
ال���ق���ي���م���ة واحل�������د من  ت���ع���زي���ز  يف 
امل�صاحبة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال����ت����اأث����رات 
’اأدنوك‘  توا�صل  وفيما  للعمليات. 

�صعيها نحو زيادة �صعتها الإنتاجية، 
امل�صافة  املحلية  القيمة  �صت�صاهم 
الكبرة من هذا امل�صروع يف تنفيذ 
ب�صاأن  الر�صيدة  قيادتنا  توجيهات 
القت�صادي  والتنويع  النمو  دع��م 
العقد  ه����ذا  وي���دع���م  ب����ال����دول����ة«. 
الرامية لتحقيق  “اأدنوك”  جهود 
الإنتاجية  ال�����ص��ع��ة  زي������ادة  ه����دف 
5 ماليني  اإىل  اخل���ام  النفط  م��ن 
برميل يومياً بحلول العام 2030 
وحتقيق الكتفاء الذاتي من الغاز 
القدرة  واأ�صهمت  الإم��ارات.  لدولة 
والإمكانيات  العالية  التناف�صية 

املعلومات املخ�ص�صة التي توفرها 
املن�صة.

واأكد �صعادة حممد هالل املهري، 
و�صناعة  ع��ام غرفة جت��ارة  مدير 
التبادل  م��ن�����ص��ة  اأن  اأب����وظ����ب����ي، 
متميزة  م���ب���ادرة  ُت��ع��د  ال���ت���ج���اري 
تعك�س حر�س الغرفة على مواكبة 
وتوظيف  امل��ت�����ص��ارع��ة  امل���ت���غ���رات 
التحول الرقمي، باعتباره معياراً 
الأعمال  بيئة  تطور  ملدى  رئي�صياً 
التي  النمو  ملتطلبات  ومالءمتها 
القطاع  ����ص���رك���ات  اإل���ي���ه���ا  ت��ت��ط��ل��ع 
اخل���ا����س، ل��ت��ط��وي��ر ح���ل���ول اأك���رث 
تطوراً ومرونة لت�صهيل التوا�صل 
وتقدمي  امل���ن���اق�������ص���ات،  واإج����������راء 
اإىل  ت�صتند  ومعلومات  اإي�صاحات 
م��ع��ط��ي��ات دق��ي��ق��ة لإي���ج���اد فر�س 
ا�صتثمارية جديدة، م�صراً اإىل اأن 
املن�صة ل تزال يف مرحلة التطوير 
على اأن ت�صبح متاحة ب�صكل كامل 

يف الربع الأول من العام القادم.

العاملية  الفنية  واخل��ربة  ال�صاملة 
يف  للحفر”  “اأدنوك  ل�������ص���رك���ة 
لعمليات  الت�صغيلية  الكفاءة  رف��ع 

“اأدنوك” البحرية ب�صكٍل كبر.
للحفر”  “اأدنوك  �صركة  اأن  يذكر 
تقدمي  ع��ن  اإع��الن��ه��ا  منذ  جنحت 
م��ت��ك��ام��ل��ة يف عام  خ���دم���ات ح��ف��ر 
من  اأك�������رث  ت����وف����ر  يف   ،2018
 250“ دره�����م  م��ل��ي��ون   917.5
لعمالئها  اأمريكي”  دولر  مليون 
، وذل��ك من خ��الل اإجن��از عمليات 
وتهيئة  واإن�������ص���اء  م��ت��ك��ام��ل��ة  ح��ف��ر 

الآبار بكفاءة.

يف  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  يف 
اأبوظبي. وت�صتعر�س غرفة  اإمارة 
اأبوظبي اأي�صاً يف جناحها خدماتها 
الرقمية امل�صممة خ�صي�صاً لدعم 
اأع�����ص��اء وم��ت��ع��ام��ل��ي ال��غ��رف��ة مبا 
القطاع  ومن����و  ا���ص��ت��دام��ة  ي���خ���دم 

القت�صادي يف اإمارة اأبوظبي.

على هام�ش م�ساركتها يف اأ�سبوع جيتك�ش للتقنية 2022

غرفة �أبوظبي ُتعلن عن تطوير من�سة �لتبادل �لتجاري

�لعاملية �لقاب�سة ت�ستثمر 734 مليون درهم يف �سركة لولو �لكولومبية 
•• اأبوظبي-وام:

ال�صركات  اإح���دى   ،”ADX: IHC“ القاب�صة  العاملية  ال�صركة  اأعلنت 
ال�صتثمارية القاب�صة العمالقة يف منطقة ال�صرق الأو�صط و التي تتخذ من 
اأبوظبي مقراً رئي�صياً، عن ا�صتثمار قدره 734 مليون درهم يف �صركة لولو 
الكولومبية، ال�صركة املالكة لأول بنك رقمي يف كولومبيا “لولو بنك” وذلك 

من خالل اإحدى ال�صركات التابعة لها. 
“البنوك  ي��دخ��ل جم���ال  ال��ن��م��و  لع��ب��ا ج��دي��دا و���ص��ري��ع  “لولو بنك”  وي��ع��د 
الرقمية” يف ال�صوق الكولومبي ويخطط للتو�صع يف اأ�صواق اأمريكا الالتينية 
اأعمال  رج��ل  وه��و   ، جيلين�صكي  جاميي  البنك  بتاأ�صي�س  ق��ام  وق��د  الأخ���رى. 
الالتينية  اأمريكا  يف  عاًما   45 عن  تزيد  م�صرفية  بخربة  يتمتع  كولومبي 

ويعد لولو بنك اأول بنك رقمي بالكامل، حيث و�صل عدد عمالئه يف البالد 
اأكرث من 120،000 م�صتخدم ن�صط منذ اإطالقه يف يونيو من هذا العام 
ومن املتوقع اأن ي�صل عدد م�صتخدميه اىل اأكرث من 200،000 م�صتخدم 
قبل نهاية عام 2022 ويهدف البنك اإىل حتقيق قاعدة عمالء ت�صل اىل 1 

مليون م�صتخدم يف كولومبيا خالل ال�صنوات الثالث املقبلة. 
بنك”..  “لولو  اإدارة  جمل�س  رئي�س  جيلين�صكي،  بنجامني  ق��ال  جانبه  من 
فهي  كولومبيا؛  يف  ط��وي��اًل  �صوًطا  الرقمية  امل�صرفية  اخل��دم��ات  قطعت   “
ال�صلوكيات  الهاتف املحمول. ي�صتغرق تبني  على �صا�صة  “النقرات”  تتجاوز 
اجلديدة والتقنيات اجلديدة وقًتا، ولكنه تغر بالفعل ب�صكل كبر يف �صوقنا. 
�صتكون ال�صركات املالية الفائزة يف امل�صتقبل هي تلك التي تدرك كيف يتغر 
ي�صعدنا  اجلديدة.  التكنولوجيا  يف  ال�صتثمار  يف  وت�صتمر  الب�صري  ال�صلوك 

التنفيذي  الرئي�س  �صعيب،  ب�صر  �صيد  وق��ال  واأوروب����ا.   ال�صمالية  واأم��ري��ك��ا 
لل�صركة العاملية القاب�صة “ �صهد النظام البيئي للتكنولوجيا املالية يف اأمريكا 
الالتينية منواً �صريًعا على مدار العامني املا�صيني مع النمو امل�صتدام الذي 
لوحظ يف جميع القطاعات ويف عدد من �صركات التكنولوجيا املالية الن�صطة، 
مبتو�صط  كبر  من��و  اأك��رب  �صهد  ال��ذي  و  الرقمي  امل�صريف  القطاع  وخا�صة 
و   .%60 اإىل  لي�صل   2021 و   2017 عامي  بني   %57 بلغ  �صنوي  معدل 
املايل مع  ال�صمول  اأح��رزت تقدًما كبًرا من حيث  بالن�صبة لكولومبيا، فقد 
زيادة الو�صول اإىل اخلدمات امل�صرفية و املالية، والتي ارتفعت اإىل 87%. من 
املهم بالن�صبة لنا مواءمة اأي عملية ا�صتثمار مع ا�صرتاتيجيات النمو لدينا، 
اأو تعزيزها، وتن�صجم �صركة لولو كوملبيا جيًدا مع  لكت�صاب قدرات جديدة 

خطط تو�صعنا يف اأمريكا الالتينية«. 

امل�صهد  يف  ث���ورة  لإح����داث  مهمتنا  اإىل  القاب�صة  العاملية  ال�صركة  ان�صمام 
اأمريكا الالتينية«.  يف وقت �صابق من هذا العام، ح�صل لولو بنك  املايل يف 
عاملية  ت�صميم  ، وهي جائزة  املرموقة   iF Design 2022 على جائزة 
التي حت�صل  الأوىل  املرة  وهذه هي  الرقمية”.  للو�صائط  “واجهات  فئة  يف 
املا�صي،  املايل على هذا الع��رتاف يف كولومبيا ففي  القطاع  فيها �صركة يف 
 .Google و Apple العالمات التجارية الكربى مثل IF كرمت جائزة
كما مت اعتماد البنك باعتباره “مكاًنا رائًعا للعمل يف كوملبيا” حيث منحته 
�صركة GPTW هذه ال�صهادة، وهي ال�صركة الأكرث �صهرة يف جمال اأبحاث 
وا�صت�صارات بيئة العمل يف العامل.  وتعد ال�صوق الكولومبية ال�صوق العاملية 
اململكة  بعد  اأن�صطتها  القاب�صة  العاملية  ال�صركة  فيها  تو�صع  التي  الرابعة 

املتحدة، والهند و تركيا يف 2022. 

»�الإمار�ت للطاقة �لنووية« و»تر�ن�سكو« .. �سر�كة تعزز م�سرية �لدولة نحو �حلياد �ملناخي •• اأبوظبي -وام:

الإم������ارات للطاقة  م��وؤ���ص�����ص��ة  ق��دم��ت 
�صركة  الت�صغيلية،  وذراع��ه��ا  النووية 
نواة للطاقة، اإىل جانب �صركة اأبوظبي 

للطاقة  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ل�صركة  التابعة  )تران�صكو(  والتحكم  للنقل 
)طاقة(، للمرة الثالثة، منوذجاً متميزاً يف التعاون الوثيق وال�صراكة طويلة 
المد، وذلك بعد اإمتام ربط ثالث حمطات براكة للطاقة النووية ال�صلمية 
ب�صبكة كهرباء دولة الإمارات، لت�صتقبل ال�صبكة اأول ميغاواط من الكهرباء 
ال�صديقة للبيئة من هذه املحطة. وُيعد ربط املحطة الثالثة ب�صبكة كهرباء 
اإ�صافًيا لقطاع الطاقة النووية يف الدولة الإم��ارات والذي  اإجن��اًزا  الدولة 
يقوم بدورحموري يف جهود الدولة للو�صول اإىل احلياد املناخي بحلول عام 
الت�صغيل التجاري للمحطتني الأوىل والثانية. ظل  يف  �صيما  ول   ،2050

الكهرباء  ب�صبكة  ب��راك��ة  يف  ال��ث��ال��ث��ة  للمحطة  ال��ن��اج��ح  ال��رب��ط  ي���ربز  ك��م��ا 
اخلربات الالزمة لتلبية املتطلبات الدقيقة للوائح املحلية واأعلى املعاير 
العاملية، ف�صاًل عن املهارات واملوؤهالت املتقدمة لفرق العمل املخت�صة التي 
ومبجرد  اجلديد.  هذاالإجناز  حققت  والتي  الإماراتية  الكفاءات  تقودها 
براكة  الثالثة يف  املحطة  �صت�صيف  املقبلة،  الأ�صهر  ت�صغيلها جتارياً خالل 
الكربونية  النبعاثات  الكهرباء اخلالية من  اأخرى من  1400 ميغاواط 
والكفاءة  املوثوقية  ل�صمان  مهمة  خ��ط��وة  وه��ي  ال��دول��ة،  كهرباء  ل�صبكة 
ويو�صح  الأق���ل.  على  ع��اًم��ا   60 مل��دة  ال��دول��ة  يف  ل�صبكةالكهرباء  وامل��رون��ة 
هذا الإجناز الكبر مزايا التعاون الوثيق وامل�صتمر بني موؤ�ص�صة الإمارات 
الكبر يف تطوير حمطات  والتقدم  “تران�صكو”  و�صركة  النووية  للطاقة 
براكة التي متثل اأول م�صروع للطاقة النووية ال�صلمية متعدد املحطات يف 
ت�صريع  التقدم من  العربي، وما ينتج عن هذا  العامل  الت�صغيل يف  مرحلة 
قدماً  امل�صي  الدولة  يف  الطاقة  لقطاع  الكربونية  الب�صمة  خف�س  عملية 
نحوالو�صول للحياد املناخي بحلول عام 2050، الأمر الذي يوؤكد على اأن 
قرار دولة الإم��ارات اإ�صافة الطاقة النووية اإىل حمفظة الطاقة اخلا�صة 
بها يف عام 2008 تتحقق نتائجه الإيجابية الآن من خالل توفر م�صدر 
موثوق و�صديق للبيئة لكهرباء احلمل الأ�صا�صي والذي ي�صكل اأ�صا�صاً قوياً 

الب�صمة  خف�س  ت�صريع  يف  ري��ادي  ب��دور  براكة  حمطات  :”تقوم  واأ���ص��اف 
 25% اإىل  ي�صل  مبا  ت�صاهم  حيث  الدولة،  يف  الطاقة  لقطاع  الكربونية 
تنفيذ  وبالتايل  املناخي،  التغر  مبواجهة  اخلا�صة  الدولة  التزامات  من 
روؤية القيادة الر�صيدة على املدى الطويل. لقد اتبعت دولة الإمارات نهًجا 
واقعًيا طويل الأجل فيما يخ�س خطط الطاقة با�صتخدام م�صادر موثوقة 

و�صديقة للبيئة خلف�س الب�صمة الكربونية«
ال�صريك  تران�صكو،  ل�صركة  الكامل  تقديرنا  عن  “نعرب   : احلمادي  وقال 

للتو�صع يف تطوير م�صادرالطاقة املتجددة يف الدولة.
املنتدب  الع�صو  احل��م��ادي،  اإب��راه��ي��م  �صعادة حممد  ق��ال  ال�����ص��دد،  ه��ذا  ويف 
والرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة الإمارات للطاقة النووية: “ ُيعد ربط املحطة 
فخر  حلظة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  الكهرباء  ب�صبكة  الثالثة 
والتي  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��ف��اءات  تقودها  التي  العمل  ول��ف��رق  للدولة  ج��دي��دة 
ت�صاهم بذلك يف تطوير اقت�صاد خال من النبعاثات الكربونية من خالل 

اخلربات واملعارف التي امتلكتها .«

ت�صهم  وال��ت��ي  ل��ن��ا،  الرئي�صي  املحلي 
التزامنا  دع��م  يف  الكبرة  بخرباتها 
ب��اأع��ل��ى م��ع��اي��ر ال�����ص��الم��ة واجل����ودة 

والأمان وال�صفافية ».
بالغ  ب������دور  “تران�صكو”  وق����ام����ت 
هوائية  خطوًطا  �صيدت  حيث  الكهرباء،  ب�صبكة  الربط  عملية  يف  الأهمية 
بطول اأكرث من 1،100 كيلومرت بقدرة 400 كيلوفولط لربط املحطة 
الطاقة  ت��وف��ر  ي�صمن  ال���ذي  الأم���ر  ال��ك��ه��رب��اء،  ب�صبكة  ب��راك��ة  يف  الثالثة 
الكهربائيةاخلالية من النبعاثات الكربونية التي تنتجها حمطات براكة 

اإىل املنازل وقطاعات الأعمال يف جميع اأنحاء الدولة .
وقال الدكتورعفيف �صيف اليافعي، الرئي�س التنفيذي ل�صركة “تران�صكو”: 
“تقوم �صركة تران�صكو بدور مهم يف تعزيز اأمن الطاقة يف دولة الإمارات. ويف 
ظل تبني الدولة لالبتكار وامل�صي قدما يف تطوير م�صتقبل اأكرث ا�صتدامة 
من خالل تعزيز قدرات امل�صاريع العمالقة، توا�صل تران�صكو العمل ل�صمان 
عملية التكامل بني هذه امل�صاريع والبنية التحتية احلالية ل�صبكتنا لتوفر 
اإمدادات موثوقة وفعالة للطاقة عرب اإمارة اأبوظبي وخارجها. وياأتي ربط 
املحطة الثالثة يف براكة ب�صبكة الكهرباء كخطوة مهمة نحو زيادة توفر 

الطاقة ال�صديقة للبيئة عرب ال�صبكة«.
واأ�صاف اليافعي: “ تفخر �صركة تران�صكو ب�صراكتها مع موؤ�ص�صة الإمارات 
توؤدي  ل��ل��ط��اق��ة،وال��ت��ي  ن���واة  �صركة  الت�صغيلية  وذراع��ه��ا  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
لإ�صافة اأكرث من غيغاواط من الطاقة الكهربائية اخلالية من النبعاثات 
الكربونية اإىل �صبكة الدولة، ونتطلع اإىل تعزيز هذه ال�صراكة خالل اإجناز 

املحطة الرابعة والخرة يف براكة«.
واإنتاج  ب��راك��ة  يف  وال��ث��ان��ي��ة  الوىل  للمحطتني  ال��ت��ج��اري  الت�صغيل  وم���ع 
الوثيقة  العمل  �صراكة  فاإن  ال�صاعة،  للبيئة على مدار  ال�صديقة  الكهرباء 
موثوقية  تعزز  تران�صكو  و�صركة  النووية  للطاقة  الإم���ارات  موؤ�ص�صة  بني 
�صيما  ول  الإم���ارات،  دول��ة  كهرباء  ل�صبكة  التحتية  البنية  ومرونة  وكفاءة 
مع موا�صلة “تران�صكو” دعم حتقيق الإجنازات الكبرة للربنامج النووي 
من مكونات  اأ�صا�صياً  مكوناً  تعد  التي  براكة  الإماراتي، وحمطات  ال�صلمي 

حمفظة الطاقة ال�صديقة للبيئة يف الدولة.

موؤمتر �ل�سالمة يف �لبحر ينطلق »�أدنوك للحفر« حت�سل على عقد بقيمة 5.62 مليار درهم لدعم تو�سعة عمليات »�أدنوك �لبحرية«
نوفمرب �ملقبل برعاية �لطاقة و�لبنية �لتحتية

•• دبي -وام:

ال��ت��ح��ت��ي��ة تنظم  ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة  حت��ت رع��اي��ة وزارة 
الرابع  ال�����ص��ن��وي  م��وؤمت��ره��ا  “تراي�صتار”  جم��م��وع��ة 
املقبل  نوفمرب   22 ي��وم  البحر”  يف  “ال�صالمة  ح��ول 
امل�صوؤولني احلكوميني  كبار  يف دبي مب�صاركة عدد من 
بالإ�صافة  الإقليمي  البحري  القطاع  يف  القادة  واأب��رز 
وعدد  البحرية  املنظمات  من  العديد  عن  ممثلني  اإىل 
ك��ب��ر م��ن ال��ب��ح��ارة. ي��وا���ص��ل امل��وؤمت��ر -ال����ذي اأطلقته 
“تراي�صتار”-  يف  البحرية  اللوج�صتية  اخلدمات  اإدارة 
النتباه  ولفت  البحري  القطاع  اهتمام  جذب  يف  دوره 
العاملي اإىل اأهمية الرتقاء بجودة حياة البحارة مبا يف 
املوؤمتر  �صهد  وقد  والنف�صية.  اجل�صدية  �صحتهم  ذلك 
الأول لل�صالمة يف البحر الذي ُعقد يف دبي بتاريخ 10 
�صناع  م��ن   150 م��ن  اأك��رث  م�صاركة   2019 نوفمرب 
القرار وكبار امل�صوؤولني يف ال�صناعة البحرية كما تابعه 

اأكرث من 500 بحار عن ُبعد.
وتعد دولة الإمارات مركًزا لوج�صتًيا مهًما؛ حيث تربط 
العاملية وت�صتقبل احل�صة الأكرب  بني خطوط ال�صحن 
يتجاوز  والتي  املنطقة  موانئ  تق�صد  التي  ال�صفن  من 
عددها 21 األف �صفينة �صنوًيا.. فيما يعمل يف الدولة 
اأكرث من 27 األف �صركة بحرية حملية ودولية مع اأكرث 
من 17 مليون حاوية تتم مناولتها يف موانئ الإمارات 
�صنوياً. وما كان لهذه الإجنازات اأن تتحقق دون تفاين 
اآلف البحارة الذين ي�صلون اإىل مياه الدولة على من 

ال�صفن من جميع اأنحاء العامل.
املن�صوري  جمعة  حممد  ح�صن  املهند�س  �صعادة  وق��ال 
�صوؤون  لقطاع  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  وك��ي��ل 
قطاع  ع��ن  احل��دي��ث  عند  اإن���ه  وال��ن��ق��ل  التحتية  البنية 
ندرك  اأن  علينا  الإم�����ارات  دول���ة  يف  ال��ب��ح��ري  ال�صحن 
العاملي  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع  ل��ل��دول��ة يف  امل���وؤث���ر  ال�����دور 
اأحد املراكز البحرية الرئي�صة على م�صتوى  باعتبارها 
العامل.. ول�صمان تطور القطاع نقدم مبادرات وقوانني 

الهتمام  مع  املمار�صات  اأف�صل  اإىل  ت�صتند  وت�صريعات 
مبجتمع البحارة الذي يعد �صريان احلياة يف �صناعتنا 
على  التغلب  على  مل�صاعدتهم  با�صتمرار  نعمل  حيث 
اأم  ال�صفن  من  على  �صواء  يواجهونها  التي  التحديات 
يف املوانئ. وتوؤكد مبادرة “ال�صالمة يف البحر” دعمنا 
امل�صتمر للبحارة وتعك�س اإمياننا الرا�صخ بالدور الفاعل 
الذي يقومون به جتاه تعزيز دور دولة الإمارات كمركز 

بحري عاملي ل ي�صاهى.
ت�صهم  البحر”  يف  “ال�صالمة  م���ب���ادرة  اأن  واأ����ص���اف 
ك��ذل��ك يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول���ة الإم�����ارات ك��واح��دة من 
البحارة ل�صيما خالل  ال��دول يف حماية حقوق  اأف�صل 
الظروف التي لعب فيها البحارة دوراً بارزاً يف مواجهة 
القت�صاد  “كوفيد-19”يف  جلائحة  ال�صلبي  التاأثر 
العاملي وبحكم دورنا يف الوزارة وم�صوؤوليتنا عن و�صع 
ب��ال��ق��ط��اع البحري  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت�����ص��ري��ع��ات وال���ق���وان���ني 
حر�صنا  القوانني  ه��ذه  وتطبيق  الل��ت��زام  من  والتاأكد 
خلدمة  مكر�صة  القانونية  منظومتنا  ت��ك��ون  اأن  على 
اأولئك البحارة الذين ي�صهمون ب�صكل رئي�س يف حتقيق 
تلك  اآخ��ر  وك��ان  الإم���ارات  لدولة  القت�صادية  التنمية 
الإجنازات قرار جمل�س الوزراء ب�صاأن احلطام البحري 
وال�صفن املخالفة والذي يلزم جميع ال�صفن التي حتمل 
علم الدولة اأو تبحر يف مياهها ب�صمان حقوق البحارة 

واللتزام بتوفر م�صتلزماتهم.
البحر”  “ال�صالمة يف  اأن مبادرة  اإىل  املن�صوري  واأ�صار 
التحديات  على  ال�صوء  لت�صليط  للبحارة  من�صة  توفر 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م وم�����ص��اع��دت��ه��م ع��ل��ى اإي�����ص��ال �صوتهم 
اإل��ي��ه مبا  ال��ذي يحتاجون  ال��دع��م  اأن���واع  للحديث ع��ن 
والتدريب  البحري  والتعليم  الطبية  الرعاية  ذلك  يف 
لتعزيز القدرات املهنية وحتديد واإزالة العوائق املادية 
والجتماعية من خالل التعاون الفعال بني القطاعني 
“جي�صنا  متكني  فكرة  يعزز  وه��ذا  واخلا�س  احلكومي 
الأزرق” والتي تهدف اإىل تعزيز تاأثر البحارة املوؤهلني 

يف القطاع لإلهام الأجيال اجلديدة.
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العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية باأن / ال�صادة :ران واى لك�ص�صوارات الهواتف املتحركه 

رخ�صة رقم:CN 3845219 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد امتياز �صاىل احمد %100

تعديل مدير / اإ�صافة حممد امتياز �صاىل احمد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فهد مبارك على عبيد العزيزى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ ران واى لك�ص�صوارات الهواتف املتحركه
RUN WAY MOBILE PHONES ACCESSORIES

اإىل/ ران واى لك�ص�صوارات الهواتف املتحركة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م
 RUN WAY MOBILE PHONES ACCESSORIES RETAIL SALE OF

ACCESSORIES AND SUPPLIES MOBILE - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

ُفقدت �سهادات اأ�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة لزراعة الأ�سماك 
)اأ�سماك( ASMAK بال�سماء التالية: 

حمود  م�سبح  اهلل  عبد   -  1
 �سهادة رقم ASMAK179495 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

حمود  م�سبح  اهلل  عبد  مرمي   -  2
 �سهادة رقم ASMAK179496 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

حمود  م�سبح  اهلل  عبد  �سيخه   -  3
 �سهادة رقم ASMAK179497 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

حمود  م�سبح  اهلل  عبد  را�سد   -  4
 �سهادة رقم ASMAK179498 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

حمود  م�سبح  اهلل  عبد  ماجد   -  5
 �سهادة رقم ASMAK179499 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

حمود  م�سبح  اهلل  عبد  عائ�سة   -  6
 �سهادة رقم ASMAK179500 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

حمود  م�سبح  اهلل  عبد  علي   -  7
 �سهادة رقم ASMAK179501 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

حمود  م�سبح  اهلل  عبد  �سهيلة   -  8
 �سهادة رقم ASMAK1721057 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

حمود  م�سبح  اهلل  عبد  ليلى   -  9
 �سهادة رقم ASMAK1721059 عدد الأ�سهم 1200 �سهم

على  الت�سال  اأو  اع��اله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدهم  ممن  الرجاء 
موبايل رقم 0503910039 م�سكورا.

فقد�ن �سهادة �أ�سهم العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

فقد ال�سيد / حممد عبيد غيث مهنا املهريي )امارات اجلن�سية(  �سهادة 
اأ�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة لزراعة الأ�سماك )اأ�سماك( 

  )ASMAK(
عدد الأ�سهم: 1200 �سهم

ASMAK1721514  :رقم ال�سهادة
UAE103000101103  :رقم امل�ستثمر

الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�سركة املذكورة اعاله . او الت�سال على 
تيلفون رقم 0508112126  م�سكورا.

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/نايت�س 

بريدج للو�صاطة العقارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2981098 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/100  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3698259 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اورانو�س �صتار لتجارة املياه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3724065 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/حمل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بلو ايز لت�صليح كهرباء ال�صيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3998544 

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

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

ال�صم التجاري:زيورخ خلدمات املن�صاآت - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�صركة:جزيرة ابوظبي �صرق 0.8 مبنى حمده خليفه فريح

CN 4135613 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي
التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�صركة وت�صفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�صادة/ام ايه باترز حما�صبون قانونيون - كم�صفي قانوين لل�صركة 
العمومية  اجلمعية  حم�صر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/9/13 

غر العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205038587
 تاريخ التعديل:2022/10/10

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

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

الإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ش:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

ام�����ر   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
امل���غ���رب   اجلن�صية   ، ف��ه��د 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)M J 1 2 2 0 5 5 1 ( 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0569997669

فقد�ن جو�ز �سفر
ن�����ات�����اىل   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الفلبني   ، ليناجا  ب��اق��وي��ران 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)B3046489P(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0505826364

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو / ابرار �صينوارى 
باك�صتان     ، ���ص��ي��ن��وارى  ا���ص��رار 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)AC5105613(  رق���م 

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

    0553265900

فقد�ن جو�ز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / ن��اي��ب خان 
افغان�صتان   ، خ�����ان  ن������ادر 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )01609155( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0507534029

فقد�ن جو�ز �سفر

اقبال  ن��اف��ي��د  امل��دع��و /  ف��ق��د 
باك�صتان     ، خ������ان  �������ص������رادار 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)1333352JM(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0508427085

فقد�ن جو�ز �سفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
م�صر   ، ع���ل���ى  ���ص��ع��د  ح�����ص��ن 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)22656657A(  رق����م 

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

    0564091722

فقد�ن جو�ز �سفر

ب�����وب�����ى   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
الفلبني   ، ول�����ي�����ا  اري������ن������دو 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)B0657412P(  رق����م 

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

    0503833372

فقد�ن جو�ز �سفر
امل��دع��و / خ���ورام �صهزاد  فقد 
ب���اك�������ص���ت���ان     ، ������ص�����ر  ف�����ل�����ك 
�صفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
)5141472YM(  رق��م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0555989853

فقد�ن جو�ز �سفر

اب�����ري�����ل   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
الفلبني   ، جافيول  ب��ال��ك��ورزا 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى    )B8110377P(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
���ص��ل��ي��م احمد  امل���دع���و /  ف��ق��د 
ال���ه���ن���د   ، ي�����ون�����������س  حم�����م�����د 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى    )K4019450(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اإعلن بالن�شر

رقم )151029/2022(
املن�ذر/ �صم�س جدة للتجارة ذ.م.م 

املنذر اليه : �صخى داد نادر )جمهول العنوان(
قدرها  والبالغ  ال�صيكات  قيمة  ب�صداد  اإليه  املنذر  ينذر  املنذر  فاإن 
"39،000 در هم )ت�صعة وثالثون الف درهم(. وذلك خالل )5 اأيام(
واإل  به.  العالن  اأو  النذار  هذا  ا�صتالم  تاريخ  من  اأيام  خم�صة 
اأ�صفني اإىل اللجوء اإىل ال�صلطات املخت�صة واتخاذ كافة  �صن�صطر 
والر�صوم  امل�صروفات  لكافة  حتملكم  مع   ، القانونية  الجراءات 

والأتعاب والفوائد املرتتبة على ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
دعوة حل�شور اجتماع خربة ح�شا�شية عن بعد

يف الق�شية رقم 437/2022 نزاع تعنی خربة - دبي
دب�ي  م�ق�ام حمكم�ة  ق�ب�ل  م�ن  مكلف�ة  النعيمي خبرة ح�صابية  ك�اج�ور  اأح�م�د  م�ح�م�د  ري�م  اأن�ا  ب�ص�ف�ى 

الإبتدائية املوقرة باإجراء اخلربة احل�صابية يف الدعوى رقم 437/2022 نزاع تعني خربة - دبي. 
املرفوعة من املتنازعة / داماك للتطوير - ذ م م

�صد / املتنازع �صدهما / جورجيو موريلو جاجنرو�صي & كاثرين اليزابيت �صرتيتون 
فاإننا قد قررنا دعوة ال�صادة / جورجيو موريلو جاجنرو�صي & كاثرين اليزابيت �صرتيتون ب�ص������فتها 
reem. الإلكرتون��ي  الربيد  ع�ب�ر  اخلبي���رة  م�ع  لالإجتم��اع  املذكورة  بال��دع�وى  �ص�دهما  املتنازع 
ال�صاعة   17/10/2022 املواف��������ق  ال�ق������ادم  الإثن�������ني  يوم   alnuaimidxb@gmail.com

الثالثة ع�ص�������راً )03:00( عرب برنامج التوا�صل ZOOM من خالل الرابط التايل : 
https://us04web.zoom.us/j/73221897192?pwd=fASJemJllpzXR1acegfpK3oO2PHgCQ.1

دفوع  اأو  م�صتندات  مالديكم من  لتقدمي  وذلك   04/2517720 رقم  الإت�صال علي هاتف  اأو 
اأو مذكرات. 

اخلبرية احل�شابية 
رمي حممد اأحمد كاجور النعيمي

اإعلن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
مذكرة اإعلن مدعى عليها بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة 

بالدعوی رقم )4883/2022( جتاری جزئى  
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

ايل املدعي عليها / جبل حفيت العاملية ملقاولت البناء ذ م م
ذ  احلريق  ملعدات  املتميز   / من  �صدكم  واملرفوعة  اأعاله  بالق�صية  مدين  دفاع  خبر  انتدابنا  مت  انه  علماً  نحيطكم 
املوافق  الثالثاء  يوم  بعد  املقرر عقده عن  اجتماع اخلربة  قانونا  او من ميثلكم  باحل�صور  فاأنتم مكلفني  وعليه  م  م 
18/10/2022 ال�صاعة احلادية ع�صرة �صباحا وذلك با�صتخدام تطبيق زووم املرئي وامل�صموع على الرابط التايل: -

Meeting ID : 774  2612  4540 
Passcode : 2EPiuG

اللكرتوين  الربيد  على  بالدعوي  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�صتندات  وار�صال  املحدد  باملوعد  الجتماع  على  الدخول  يرجي 
للخبر علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اأعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانوناً

لال�صتف�صار الت�صال ب� خبر الدفاع املدين / �صعيد الزرعوين 
hotmail.com@006 alzarouni : بريد الكرتوين

)0504999810(
حتريرا يف 2022/10/6 

اخلبري الدفاع املدين/ �شعيد الزرعوين

اإعلن اإجتماع خربة 

70555
العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�صر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�صيدة : اك�صايا �صاباري�س - اجلن�صية : الهند، ترغب يف البيع 
ال�صيد : حممد توفيق حممد  اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�صتها 
فاروق حممد فاروق - اجلن�صية : الهند، يف الرخ�صة امل�صماه )�صارع املنتزه كافية( تاأ�ص�صت 
باأمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )790273( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية 

بال�صارقة، تعديالت اخرى :
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2022/0088093
املخط�ر : را�صد احمد حممد يو�صاف - اجلن�صية : باك�صتان، ب�صفتي )مدير و�صريك( يف الرخ�صة امل�صماه )مغ�صلة 
ال�صارقة - مي�صلون -   : العنوان  ال�صارقة برقم )23811(،  الإقت�صادية يف  التنمية  ال�صادرة من دائرة  خيرب( 

�صارع الزهراء )حمل رقم )8( ملك �صعود عبدالعزيز حمد الرومي(، الهاتف املتحرك : 0505680849
املخطر اإليه : �صلطان خليفه �صعيد را�صد الهنائي - اجلن�صية : الإمارات العربية املتحدة،

العن�وان : ال�صارقة - الذيد، هاتف رقم : 0564277531،
مو�صوع الإخطار : اإخطار للح�صور لدى دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�صارقة

الدائرة  من  ال�صادرة  خيرب(  )مغ�صلة  امل�صماه  الرخ�صة  يف  خدمات  وكيل  اإليه  املخطر  اأن  حيث   -: الوقائع 
الإقت�صادية يف اإمارة ال�صارقة برقم رخ�صة  )23811(،  - وحيث اأن املخطر اإليه ميتنع عن احل�صور للتوقيع 
على الأوراق اخلا�ص�ة بخروجه من الرخ�صة واإدخ�ال وكيل خدمات اآخر لدى دائرة التنمية الإقت�صادية، - وعليه 
فاإن املخطر يرغب باأخطار املخطر اإليه باحل�صور لدى دائرة التنمية الإقت�صادية للتوقيع على الأوراق اخلا�صة 

بخروجه واإدخ�ال وكيل خدمات اآخر يف الرخ�صة املذكورة اأعاله،  
من  خروجه  على  للتوقيع  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  لدى  للح�صور  اإليه  املخطر  على  املخطر  بنيب   ، لذلك 
اإتخاذ  اإىل  اأ�صفاً  اأيام من تاريخه وال �صي�صطر    7 الرخ�صة رقم )23811( واإدخال وكيل خدمات اآخر خالل 

الإجراءات القانونية التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0091955
اخطار عديل بالوفاء مببلغ 400000 درهم اماراتي

 املخط�ر / حميد عمران حممد بن فالح - اجلن�صية المارات - يحمل بطاقة هوية رقم 784196908731373
العن�وان / ال�صارقه - الديوان المري هاتف رقم / 0554993322

 E55964503 املخطر اإليه / يو اك�صيا - اجلن�صية ال�صني - و يحمل جواز �صفر رقم
العن�وان/ اأبوظبي - ت :0506819195

املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 400000 درهم
املخطر اإليه حرر عدد 2 �صيكات للمخطر مببلغ 400000 )اربعمائة الف( درهم اماراتي فقط

حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيكات توجه املخطر ل�صرفها اإل اأنه ارتد دون �صرف ب�صبب لعدم كفايه الر�صيد، 
وبيانات ال�صيكات كالتايل : �صيك رقم 000013 مببلغ 200000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2018/10/10 
ا�صتحقاق  بتاريخ  درهم   200000 مببلغ   000014 رقم  �صيك   - التجاري  ابوظبي  بنك  على  وامل�صحوب 
نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املذكور  فاأننا  لذلك  التجاري.  ابوظبي  بنك  على  وامل�صحوب   2018/10/10

خالل خم�صة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية،  
واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0085887
اخطار عديل بالوفاء مببلغ 10،000 درهم

املخط�ر / مدخنة لتجارة القهوة �س ذ م م ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بدبي رخ�صة رقم 869762 و ميثلها 
ال�صيد / احمد على مدخنه، �صوري اجلن�صية واحمل بطاقة هوية رقم 784196935732022 ب�صفته مدير يف 

الرخ�صة املذكورة اعاله  - العن�وان / ال�صارقة - املجاز 2 - برج طارق - �صقة 85 - هاتف رقم / 0559544330
املخطر اإليه / غرام احمد طاهر عالونه - اردنية اجلن�صية  - العن�وان/ ال�صارقة - املويلح - ق�صة كافيه - هاتف رقم / 

0559525210 - 0589755508  -  0505544473  -  0552106848  -  0567737979
املو�صوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 10،000 درهم

املخطر اإليه حرر �صيك للمخطر مببلغ 10،000 )ع�صرة الف( درهم اماراتي فقط مبوجب توريد م�صتلزمات قهوة 
اأنه ارتد دون �صرف  اإل  بني املخطر و املخطر اليه ، حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املخطر ل�صرف ال�صيك 
ا�صتحقاق  بتاريخ  درهم   10،000 مببلغ   100403 رقم  �صيك   : كالتايل  ال�صيك  وبيانات  التوقيع  اختالف  ب�صبب 
وامل�صحوب على بنك دبي ال�صالمي  - حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�صي   2021/04/27
تاريخ ا�صتحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى ، لذلك فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد املبلغ املذكور 
العدل  الكاتب  ال�صيد  واطلب من  القانونية.  الإجراءات  �صن�صطر لتخاذ  وال  اإخطاركم  تاريخ  اأيام من  خالل خم�صة 

التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. 
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2022/747 تنفيذ جتاري    
بناء على طلب / املحكوم له / فا�صت لتاأجر ال�صيارات �س ذ م م اجلن�صية 

اىل املحكوم عليه / ايليا عبداهلل التيماين اجلن�صية / لبنان 
املحكوم عليه / �صركة وورلد اأوف ترافل )�س.م.ح( اجلن�صية 

بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ص��درت  ق��د  اخليمة  را����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
2022/2/28 يف الق�صية )1030/2021( جتاري جزئي بالزامك بدفع مبلغ 
وقدره 172137.15 درهما �صامال الر�صوم وامل�صاريف. ومبا ان املحكوم له اعاله 
قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء 
اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ 

بحقك الجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم ، والر�صوم املرتبة عليك. 
 ق�شم التنفيذ 
نورة عبدالرحمن عبداهلل 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اإعلن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
�شركة االأنظمة املتقدمة للمقاوالت الفنية بلل علي عمايري   

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0006389/ 
اإىل املحكوم عليه : �صركة الأنظمة املتقدمة للمقاولت الفنية 

بالل علي عمايري   
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

العربية  الإمارات  اجلن�صية   ، م  م  ذ  �س  �صكافولدينغ  برمييار  م  م  ذ  �س  �صكافولدينغ  برمييار  املنفذ 
املتحدة - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 154374.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 

تغيري ا�شـم / حبيب حممود حممد مو�شى ابو حليقه 
ابو  مو�صى  حممد  حممود  )حبيب  املواطن  تقدم 
بتغير  اأبوظبي   - التوثيق  ق�صم  اإىل  بطلب  حليقه/ 

ا�صمه من )حبيب( اىل)حممد(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 

العالن ن�صر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�شم التوثيق العام 

دائرة الق�شاء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13668 بتاريخ 2022/10/11 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                              7276/2022/253 تنفيذ �شيكات 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر

اإىل املنفذ �صده/ 1_ جروب 2 خلدمات احلرا�صه ومالكها /عبد الرحمن حممد 
بيتي - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/رويال فالكون للحرا�صة �س.ذ.م.م
قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 7276-2022 تنفيذ �صيكات دبي 
والزامك� بدفع املبلغ املنفذ به وقدره45773 اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك� يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392
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•• اأبوظبي-وام:

اإىل مباراة فريقه مع  اأن��ه مل ينظر نهائيا  اأولري��و كوزمني  الروماين  اأك��د 
انتهت  والتي  اأدن��وك للمحرتفني،  دوري  اجلزيرة يف اجلولة اخلام�صة من 
كاأ�س �صاحب  لنهائي  مباراة حت�صرية  اأنها  على   3-3 الإيجابي  بالتعادل 
ا�صتاد هزاع  اأكتوبر احلايل على   21 الوحدة يوم  الدولة مع  ال�صمو رئي�س 

بن زايد بالعني.
وق��ال ك��وزم��ني “ نتعامل بالقطعة م��ع ك��ل م��ب��اراة، وم��واج��ه��ة اجل��زي��رة يف 
الوحدة يف نهائي  ال��دوري كانت لها ح�صاباتها اخلا�صة بعيدا عن مواجهة 
موؤ�صرا  اأو  مقيا�صا  اجلزيرة  مباراة  يف  النتيجة  تكون  اأن  ميكن  ول  الكاأ�س، 

ملباراة نهائي كاأ�س رئي�س الدولة”.
ال�صمو رئي�س  وياأمل كوزمني يف ك�صر عقدته بالتتويج بكاأ�س كاأ�س �صاحب 

الدولة لكرة القدم، حيث يعد اللقب هو الوحيد الذي مل يتوج به حتى الآن 
رغم تتويجه مع العني و�صباب الأهلي ب� 11 بطولة حملية تنوعت ما بني 

الدوري وكاأ�س الرابطة وال�صوبر.
وينتظر ال�صارقة مواجهة بني يا�س اليوم الثالثاء يف كاأ�س م�صرف اأبو ظبي 
الإ�صالمي، والو�صل �صاحب الو�صافة يف اجلولة ال�صاد�صة من دوري اأدنوك 
يواجه  الذي  الوحدة  اأم��ام  الكاأ�س  نهائي  قبل مواجهة  وذلك  للمحرتفني، 
وال��ع��ني يف  الإ���ص��الم��ي،  اأبوظبي  ك��اأ���س م�صرف  اأي�صا يف  ال��ي��وم  احت��اد كلباء 

اجلولة ال�صاد�صة من دوري اأدنوك للمحرتفني.
�صباب  مع  مرتني  الدولة  رئي�س  كاأ�س  نهائي  خا�س  ال��ذي  كوزمني  واأخفق 
العني  اأم��ام   2014 ن�صخة  نهائي  خ�صر  حيث  باللقب،  التتويج  يف  الأه��ل��ي 
بهدف دون مقابل، وخ�صر اأمام الن�صر بركالت الرتجيح بنتيجة 3-0 بعد 

انتهاء املباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومتثلت القاب كوزمني ال�11 مع اأندية الإمارات يف التتويج بلقب الدوري 
مرتني متتاليتني مع العني 2012، 2013، ولقب ال�صوبر 2012، ومع 
مرات   3 ال�صوبر  وك��اأ���س   ،2016  ،2014 مرتني  ال���دوري  الأه��ل��ي  �صباب 
اأعوام  2016، بالإ�صافة اإىل كاأ�س الرابطة يف   ،2014  ،2013 اأع��وام  يف 
2014، 2017، بالإ�صافة اإىل كاأ�س ال�صداقة الإماراتية املغربية مع �صباب 

الأهلي.
ويعي�س الوحدة وال�صارقة طريف نهائي الكاأ�س ن�صوة النت�صارات وال�صدارة 
يف دوري اأدنوك للمحرتفني، حيث حقق الوحدة الفوز برباعية نظيفة على 
الن�صر يف اجلولة اخلام�صة، وقبلها بنف�س النتيجة على البطائح يف اجلولة 
اأما ال�صارقة فربغم تعادله مع اجلزيرة يف قمة اجلولة اخلام�صة  الرابعة، 
اإل انه ل يزال حمافظا على ال�صدارة، وتنتظره مباراة قوية اأمام الو�صل يف 

اجلولة ال�صاد�صة.

•• اأبو ظبي-وام: 

لكنه  عمره،  من  والع�صرين  اخلام�صة  يف  فر�صتابن  ماك�س  الهولندي  ي��زال  ل 
الأملاين  فورمول1-  �صيارات  �صباقات  لأ�صطورة  الطبيعي  الم��ت��داد  اأن��ه  اأثبت 
مايكل �صوماخر، واأن حتطيم عدد من الأرقام القيا�صية امل�صجلة با�صم �صوماخر 

ل يحتاج اإل لبع�س الوقت فقط.
�صيارات  ل�صباقات  ال��ك��ربى(  )اجل��ائ��زة  ال��ع��امل  بطولة  بلقب  فر�صتابن  وت���وج 
الكربى  اليابان  جائزة  �صباق  بلقب  الأول  اأم�س  ف��وزه  خ��الل  من  فورمول1- 
اآخر  قبل  اللقب  فر�صتابن  وح�صم  املو�صم.  ه��ذا  البطولة  من  ال�18  باجلولة 
ال�صتار عليها يف 20 نوفمرب املقبل ب�صباق  ي�صدل  التي  البطولة،  4 جولت من 
جائزة اأبوظبي الكربى. ولكن اجلولت ال� 4 املتبقية يف البطولة ميكنها اأن متنح 
مزيدا من الربيق اإىل فر�صتابن من خالل معادلة وحتقيق رقم قيا�صي مهم يف 
تاريخ البطولة اإ�صافة لالقرتاب خطوة كبرة من اأرقام قيا�صية اأخرى ميكنه 
حتطيمها يف املوا�صم القليلة املقبلة. وكان فر�صتابن �صائق فريق ريد بول توج 
بلقبه العاملي الأول يف املو�صم املا�صي بعد �صراع �صر�س على اللقب مع الربيطاين 

لوي�س هاميلتون �صائق مر�صيد�س امتد حتى ال�صباق اخلتامي يف اأبو ظبي.
ولكن فر�صتابن توج باللقب مبكرا يف املو�صم احلايل لت�صبح ال�صباقات الأربعة 

املقبلة فر�صة مثالية اأمامه للبحث عن اأرقام قيا�صية بدون اأي �صغوط.
و�صتكون الفر�صة �صانحة اأمام فر�صتابن بعد اأ�صبوعني فقط ملعادلة رقم قيا�صي 
مهم ي�صتحوذ عليه الأ�صطورة �صوماخر بالت�صاوي مع الأملاين �صيبا�صتيان فيتيل. 
اأكتوبر اجلاري   23 ال�صباق الأمريكي الذي يقام يف  واإذا توج فر�صتابن بلقب 
باأو�صن يف ولية تك�صا�س الأمريكية، �صي�صبح اللقب ال�13 له يف �صباقات املو�صم 
احلايل معادل بهذا الرقم القيا�صي لعدد ال�صباقات التي يفوز بها اأي �صائق يف 

مو�صم واحد على مدار تاريخ البطولة.
ويقت�صم �صوماخر ال�صائق ال�صابق لفريق فراري ومواطنه فيتيل ال�صائق ال�صابق 

لفريق ريد بول هذا الرقم القيا�صي بر�صيد 13 لقبا يف مو�صم واحد.
2013، ومل ي�صتطع  2004 وعادله فيتيل يف  وحقق �صوماخر هذا الرقم يف 
اأي �صائق معادلة هذا الرقم خالل املوا�صم املا�صية مبن فيهم هاميلتون الذي 
على  فر�صتابن  ي�صتحوذ  اأن  قبل  موا�صم  لعدة  البطولة  على  �صيطرته  فر�س 
املو�صم  يف  املقبلة  ال�صباقات  خ��الل  م��ن  فر�صتابن  وي�صتطيع  ال�صطوة.  ه��ذه 

احلايل اجتياز رقم اآخر ل�صوماخر، واإن مل يكن رقما قيا�صيا حيث ميكن لل�صائق 
بالبطولة  ل�صوماخر يف مو�صم واحد  الأكرب  النجاح  ن�صبة  اأن يجتاز  الهولندي 
�صباقا   18 ب�13 من  فاز  �صوماخر يف مو�صم عندما  التي حققها  الن�صبة  وهي 

اأقيمت يف ذلك املو�صم بن�صبة جناح بلغت 72.22 % .
املو�صم احلايل، �صرفع ر�صيده  املتبقية يف  ال�4  بال�صباقات  فاز فر�صتابن  واإذا 
اإىل 16 انت�صارا يف 22 �صباقا باملو�صم احلايل بن�صبة جناح تبلغ 72.73 % ، 
ولكن ن�صبة النجاح الأكرب تظل م�صجلة با�صم الإيطايل األربتو اأ�صكاري يف مو�صم 
اأقيمت يف ذلك املو�صم بن�صبة جناح بلغت  �صباقات   8 ب�6 من  1952 عندما فاز 
املك�صيكي �صرخيو  الثاين حاليا. وكان  املركز  �صوماخر يف  ياأتي  فيما   %  75
رقم  زميله فر�صتابن من فر�صة  ح��رم  ب��ول  ري��د  لفريق  الآخ��ر  ال�صائق  بريز 
اأحرز لقب �صباق �صنغافورة ليكون اللقب  اآخر يف املو�صم احلايل عندما  قيا�صي 
اأقيمت يف بطولة  7 �صباقات  الوحيد الذي يفلت من قب�صة فر�صتابن يف اآخر 
الرقم  حتطيم،  ورمب���ا  م��ع��ادل��ة،  فر�صتابن  با�صتطاعة  وك���ان  احل���ايل.  املو�صم 
القيا�صي لعدد ال�صباقات املتتالية التي يفوز بها اأي �صائق يف مو�صم واحد حيث 

حققه فيتيل يف 2013 بالفوز باللقب يف اآخر 9 �صباقات من املو�صم.

•• اأبوظبي -وام:

يبداأ مهرجان الظفرة ا�صتقبال الإبل لرتكيب ال�صريحة الإلكرتونية " 
الرت�صي�س "، خالل الفرتة من 16 ولغاية 26 اأكتوبر اجلاري.

الدورة  لنطالق  املكثفة  ال�صتعدادات  �صمن  الإب��ل  تر�صي�س  وي��اأت��ي 
ال�صاد�صة ع�صرة من مهرجان الظفرة، الذي يقام حتت رعاية �صاحب 
"حفظه اهلل"،  اآل نهيان، رئي�س الدولة  ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
�صمن م��و���ص��م م��زاي��ن��ات الإب����ل يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي خ���الل ال��ف��رتة من 
اإدارة  جلنة  بتنظيم   2023 يناير   31 ولغاية   2022 اأكتوبر   28

املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي.
واأو�صحت اللجنة املنظمة للمهرجان مواقع وتواريخ الرت�صي�س، حيث 
�صيكون الرت�صي�س يف مدينة غياثي يف منطقة الظفرة يوم 16 اأكتوبر، 
ويف مدينة زايد مبنطقة الظفرة خالل الفرتة من 17 اإىل 19 اأكتوبر 
، فيما يبداأ يف رزين باأبوظبي خالل الفرتة من 20 اإىل 22 اأكتوبر ، 
 23 ويف ميدان ال�صيخ �صلطان بن زايد للرتاث مبدينة �صويحان من 
اإىل 26 اأكتوبر اجلاري ، فيما �صيكون توقيت الرت�صي�س خالل هذه 

التواريخ من ال�صاعة ال�صاد�صة والن�صف �صباحاً ولغاية 12 ظهراً.
واأ�صارت اللجنة املنظمة ملهرجان الظفرة اإىل اأن هناك ر�صوم رمزية عن 
كل مطية يتم ا�صتيفائها من املالك مقابل الرت�صي�س خالل الفرتات 
ر�صوم  للرت�صي�س  املحددة  امل��دة  انق�صاء  بعد  �صيرتتب  فيما  املحددة، 

اإ�صافية تبلغ 500 درهم عن كل مطية.
والأحكام  وال�����ص��روط  املعاير  توحيد  اإىل  الظفرة  مهرجان  وي��ه��دف 
وتكثيف اجلهود لتحقيق النجاح يف املزاينات وزيادة عدد مالك الإبل 
وزيادة  الأ�صيلة  الإب��ل  �صاللت  على  واحلفاظ  املزاينات  يف  امل�صاركني 

الداخلية  ال�صياحة  تطوير  يف  والإ�صهام  وال�صراء  البيع  على  الإق��ب��ال 
واخلليجية وحتفيز الن�صاط القت�صادي.

مركز  وتعزيز  املنطقة  على  ال�صوء  ت�صليط  يف  امل��ه��رج��ان  ي�صهم  كما 
اأبوظبي لتكون الوجهة الأوىل ملزاينات الإبل وتعزيز مكانتها كمن�صة 

الإماراتي  امل����وروث  تعزيز  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ل��ل��رتاث،  وع��امل��ي��ة  اإقليمية 
والعربي يف مزاينات الإبل واإحيائه، واإي�صال ر�صالة الإمارات احل�صارية 
من  والنتماء  ال��ولء  قيم  تعزيز  عن  ف�صاًل  ال��ع��امل،  اإىل  والإن�صانية 

خالل ممار�صة الرتاث الإماراتي الأ�صيل.

•• اأبوظبي-وام: 

اأب���وظ���ب���ي ملحرتيف  راب����ط����ة  وا����ص���ل���ت 
تنظيم  يف  ت���األ���ق���ه���ا  اجل���وج���ي���ت�������ص���و 
اأماكن  ع���دة  ال��ن��اج��ح��ة يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
 3 ب��ط��ولت يف   6 واأق��ام��ت  بالتزامن، 
قارات خمتلفة يف غ�صون 48 �صاعة. 

اأك��ت��وب��ر احلايل  8 و9  ي��وم��ا  و���ص��ه��د 
واأمريكا  اأوروب��������ا  م���ن  ب��ك��ل  ج�����ولت 
اجلنوبية واآ�صيا، لتعزز رابطة اأبوظبي 
ملحرتيف اجلوجيت�صو مكانة العا�صمة 
اأبوظبي واحتاد الإمارات للجوجيت�صو 

كاأكرب مطور للعبة يف العامل. 
ال�6  اجل���ولت  ه��ذه  اإق��ام��ة  واأ�صبحت 
جديدة  جن����اح  ����ص���ه���ادة  واح�����د  اآن  يف 
لرابطة اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�صو 
واأنها  خا�صة  التنظيمية،  وق��درات��ه��ا 
الفعاليات  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  داأب�����ت 
املتزامنة يف اأكرث من منا�صبة �صابقة. 

اأقيمت  ال�����ص��م��ال��ي��ة،  م���ق���دون���ي���ا  ويف 

لرابطة  امل���ح���ل���ي  ال���������دوري  ب���ط���ول���ة 
للبدلة  اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�صو 
الريا�صة جني  بدلة يف �صالة  وب��دون 

�صاندان�صكي. 
من  املحرتفني  الالعبني  اأب���رز  وك��ان 
الإماراتي  البطل  الأ�صود  احل��زام  فئة 
على  ح�صل  ال���ذي  ال��ع��وي�����س،  �صلطان 
77 كجم  ل����وزن  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 
للمحرتفني بكل من مناف�صات البدلة 
وب�����دون ال��ب��دل��ة، ك��م��ا ف���از الأجن����ويل 
فيكتور دو�س �صانتو�س على الفرن�صي 
كجم   120 وزن  يف  ع���ب���ا����س  ح���ي���در 

للحزام الأ�صود-املحرتفني. 
لرابطة  ال��������دويل  ال���������دوري  واجت�������ه 
اأب��وظ��ب��ي مل��ح��رتيف اجل��وج��ي��ت�����ص��و اإىل 
وحتديداً  ع��م��ان،  الأردن��ي��ة  العا�صمة 
لإقامة  ال��ري��ا���ص��ة،  ق�صر  ���ص��ال��ة  اإىل 
 8 وب��دون بدلة يوم  البدلة  مناف�صات 

و9 اأكتوبر. 
للحزام  الأه�������م  امل���ن���اف�������ص���ات  وك����ان����ت 

اأحمد  الكويتي  وف��از  للرجال،  البني 
لوزن  الذهبية  بامليدالية  الب�صري 
77 كجم بتغلبه على الأردين حممد 
الأردين حممد جتقة  ف��از  كما  م��راد، 
البنف�صجي  احل������زام  ع��ل��ى  احل��ا���ص��ل 

بذهبية وزن 120 كجم. 
�صنرتو  �صالة  الرابطة يف  اأقامت  كما 
بالعا�صمة  بيليكون  ماتيو  اأوليمبيكو 
الإي���ط���ال���ي���ة روم�����ا ج���ول���ة اأخ������رى يف 
وبدون  ال��ب��دل��ة  ل���ن���زالت  اأك��ت��وب��ر   8

البدلة. 
اأندرايد  ج��ون��ا���س  فران�صي�صكو  وت���وج 
بالذهبية، اثر فوزه على ت�صايف با�س يف 
وزن 62 كجم، كما فاز علي منفردي 
ب��ال��ذه��ب��ي��ة ل����وزن 77 ك��ج��م، واأح����رز 
الذهبية  ب��امل��ي��دال��ي��ة  ك���ادي���ت  ب���ي���درو 
عن  ب��ا���ص��ك��ي��ن��ي  ج��اك��وب��و  ع��ل��ى  بتغلبه 
للبدلة  للرجال  الأ���ص��ود  احل���زام  فئة 
لوزن 85 كجم للمحرتفني. ويف فئة 
ال�صيدات، فازت رافاييال روزا بذهبية 

للمحرتفني  ال��ب��ن��ي-الأ���ص��ود  احل����زام 
لوزن 62 كجم. 

ال�صدارة  كانت  ال���دول،  �صعيد  وعلى 
وذهبت  والإم�����ارات،  وتلتها  لإيطاليا 
تيم  اإىل  اأك���ادمي���ي���ة  اأف�������ص���ل  ج���ائ���زة 

اإيطاليا. 

اجلائزة  بطولة  الرابطة  اأق��ام��ت  كما 
اإيطاليا،  يف  ال��ب��دل��ة  ب����دون  ال���ك���ربى 
وح���ل���ت ف��ي��ه��ا الإم��������ارات ث��ان��ي��ة خلف 
الثالث،  امل��رك��ز  احتلت  فيما  اإيطاليا 
وذهبت جائزة اأف�صل اأكادميية لفريق 

القوة الربازيلي الدويل. 

ال��دويل للرابطة  ال��دوري  ويف بطولة 
الربازيلية،  مار�صيو  مبدينة  للبدلة 
اأك��ت��وب��ر، كانت  8 و9  ي��وم��ي  وخ���الل 
جميع  اأم���������ام  م���ف���ت���وح���ة  امل���ن���اف�������ص���ة 

اجلن�صيات والأحزمة والفئات. 
وب��ع��د ن����زالت ���ص��دي��دة احل��م��ا���س، فاز 
بطل احلزام الأ�صود اإيفانيلدو جونيور 
على ماتيو�س �صيلفا ليح�صد الذهبية 
وفازت  للمحرتفني  كجم   77 ل���وزن 
ثاليتا مار�صيونيلو على ديبورا روت�صا 
وح�صدت ذهبية احلزام البني-الأ�صود 

لوزن 62 كجم. 
ال�صدارة  كانت  ال���دول،  �صعيد  وعلى 
واليونان،  ���ص��رب��ي��ا  وت��ل��ت��ه��ا  مل��ق��دون��ي��ا 
وذه��ب��ت ج��ائ��زة اأف�����ص��ل اأك��ادمي��ي��ة اإىل 

جرا�صي بارا بلجراد. 
ك��ول��ي�����ص��ي��و دي  ال��ب��ل��دي��ة  ويف ���ص��ال��ة 
مو�صكرا يف كولومبيا، اأقيمت بطولة 
ال������دوري امل��ح��ل��ي ل��ل��راب��ط��ة ي��وم��ي 8 
اإنريكي  الإك��وادوري  اأكتوبر، وفاز  و9 

ج����ري����رو ع���ل���ى ج�����رو األ���ي���خ���ان���درو 
ت�صيلي  م���ن  اأورت����ي����زي  ف��ي��ف��ي�����ص��ك��ا���س 
وح�صل على الذهبية لوزن 62 كجم 
ل��ل��ح��زام الأ���ص��ود امل��ح��رتف��ني، كما فاز 
بالذهبية  األفي�س  م���ران  ال��ربازي��ل��ي 
مواطنه  على ح�صاب  77 كجم  ل��وزن 

تياجو ما�صيدو. 
ح�صدت  ال�������ص���ي���دات،  م��ن��اف�����ص��ات  ويف 
ي��ان��ي�����س ذهبية  األ��ي��ك�����ص��ا  الأم���ري���ك���ي���ة 
احلزام البني-الأ�صود لوزن 62 كجم 
�صاندرا  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة  ع��ل��ى  ب��ت��غ��ل��ب��ه��ا 

زميينا بيدرازا رويدا. 
ال�صدارة  كانت  ال���دول،  �صعيد  وعلى 
وبنما،  الإك�����وادور  وتلتها  لكولومبيا 
وذهبت جائزة اأف�صل اأكادميية اإىل اإف 

�صي جي جي. 
اأ����ص���اد ط����ارق البحري  وم���ن ج��ان��ب��ه، 
م��دي��ر ع��ام راب��ط��ة اأب���و ظبي ملحرتيف 
 ، املتتالية  ب��ال��ن��ج��اح��ات  اجلوجيت�صو 
ال��ت��ي حت��ق��ق��ه��ا ب���ط���ولت ال��راب��ط��ة يف 

ب�صكل متوازي،  العامل  قارات  خمتلف 
هو  ال��رئ��ي�����ص��ي  ال����ه����دف  اأن  م����وؤك����دا 
املنا�صبة  الحرتافية  املن�صات  توفر 
العامل  يف  اجلوجيت�صو  ريا�صة  ملحبي 
و�صقل  وتنمية  طاقاتهم  ل�صتخراج 
مواهبهم وفقا لأعلى معاير اجلودة 
�صمان  م���ع  الح������رتايف  ال��ت��ن��ظ��ي��م  يف 
تهيئتهم للم�صاركة يف بطولة اأبو ظبي 
ال��ع��امل��ي��ة مل��ح��رتيف اجل��وج��ي��ت�����ص��و التي 
ت��ق��ام ك��ل ع��ام وتعترب احل���دث الأكرب 

والأهم �صنويا على م�صتوى العامل. 
ا�صرتاتيجية  خطة  "لدينا  واأ���ص��اف: 
يف  عنها  �صنك�صف  للم�صتقبل  واع���دة 
الو�صول  ت�صتهدف  امل��ن��ا���ص��ب  ال��وق��ت 
اأنحاء  ك���ل  اجل��وج��ي��ت�����ص��و يف  ل��الع��ب��ي 
ال�صرتاتيجية  تلك  وحتظى  ال��ع��امل، 
املنعم  �صعادة عبد  دقيقة من  مبتابعة 
الإماراتي  الها�صمي رئي�س الحتادين 
لرئي�س  الأول  ال���ن���ائ���ب  والآ����ص���ي���وي 

الحتاد الدويل للجوجيت�صو". 

�أوالريو كوزمني: مو�جهة �لوحدة يف نهائي �لكاأ�س لها ح�ساباتها �خلا�سة ولقاء �جلزيرة يف �لدوري لي�س معيار�

بعد فوزه باللقب �لعاملي لفورموال- 1.. فري�ستابن يهدد �أرقام �سوماخر

مهرجان �لظفرة يبد�أ »تر�سي�س 
�الإبل« 16 �أكتوبر �جلاري

�لعوي�س يفوز بذهبيتني .. ور�بطة �أبوظبي ملحرتيف �جلوجيت�سو تو��سل جناحاتها بـ6 جوالت متز�منة 

Date 11/ 10/ 2022  Issue No : 13668
Dubai Courts of First Instance 

Notification of Payment Order by Publication
Execution No. 207/2022/2652-Commercial Execution
Heard at Second Execution Circuit no. 184
Execution Subject : To execute the judgment issued in Case no. 7518/2021 payment order, 
ordering to pay the adjudged amount of (AED 467,869.04) including fees and expenses. 
Judgment Creditor : Interplast Co. Ltd
Address : Sharjah, Al Khan, Prestige Advocates & Legal Consultants, Al-Ghanim 
Business Center, 6th Floor, Office No. 606, Tel: 065289955- Fax: 065289922
Notified parties:
1- Meraki Facade and Glazing Systems FZCO, Capacity : Judgment Debtor
2- Bipinchandra Khushaldas Rohit, Capacity : Judgment Debtor
Notification Subject : The Judgment Creditor has filed the above-mentioned executive 
case against you and obligated you to pay the adjudged amount of AED 467869.04 to 
the Judgment Creditor or the court treasury. Therefore, the court will initiate executive 
procedures against you in the event of non-compliance with the aforementioned 
decision within 15 days from the date of this notification.
Prepared by : Salma Ali Al Shehhi
Approval date : 06-10-2022 09:08:10

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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الفجر الريا�ضي

•• كواالملبور-وام: 

وافق الحتاد الآ�صيوي للري�صة الطائرة بالإجماع على 
تنظيم الإمارات لبطولة اآ�صيا للعبة على مدار 5 اأعوام 
وثقة  2023، تقديراً  بداية من  متتالية مبدينة دبي 
بقدرات الإمارات التنظيمية، وت�صجيعاً لحتاد الإمارات 

للعبة.
الحتاد  )كوجنر�س(  العمومية  اجلمعية  اجتماع  وكان 
الآ�صيوي، الذي ميتد انعقاده مباليزيا حتى 12 اأكتوبر 
اآ�صيوية، على  43 دولة  اجل��اري، وافق بح�صور ممثلي 
اآ���ص��ي��ا ل���الأع���وام اخلم�س  م��ن��ح دب���ي ح��ق تنظيم ب��ط��ول��ة 
املقبلة حتى 2027، وكذلك ا�صت�صافة الجتماع املقبل 

لكوجنر�س الحتاد يف اأبريل 2023.
الإم����ارات  احت���اد  رئي�س  اجل�صمي  ح�صن  ن���ورة  وع���ربت 
الآ�صيوي  الحت��اد  بثقة  �صعادتها  عن  الطائرة،  للري�صة 
لالإمارات  الإداري���ة  وال��ك��ف��اءات  التنظيمية  ال��ق��درات  يف 
وقدرتها على تنظيم اأهم حمفل قاري يف اللعبة، والذي 

اللعبة  لتميز  نظراً  العامل  م�صتوى  على  الأق���وى  يعد 
على م�صتوى القارة وت�صنيفها العاملي.

الإمارات  اأنباء  لوكالة  ت�صريحات  يف  اجل�صمي،  وقالت 
الحتاد  ك��وجن��ر���س  لج��ت��م��اع  ح�����ص��ورن��ا  ك���ان  "وام": 
ميثل  لأن��ه  نظراً  تاريخيا،  الطائرة  للري�صة  الآ�صيوي 
امل�صاركة الأوىل لحتاد الإمارات للعبة بعد قرار ت�صكيله، 
لالإمارات  ال��ق��اري��ة  البطولة  تنظيم  اإ���ص��ن��اد  �صهد  كما 

اعتباراً من العام املقبل.
اأهمية وقيمة تنظيم البطولة يف الإمارات  واأكدت على 
يف  ال��ع��امل  م�صتوى  على  بطولة  اأك��رب  ث��اين  باعتبارها 

الري�صة الطائرة، بعد بطولة كاأ�س العامل.
واأ�صارت اإىل اأن وفد الإمارات يف اجتماعات الكوجنر�س 
اأج����رى ال��ع��دي��د م��ن ال��ل��ق��اءات والج��ت��م��اع��ات املثمرة 
الإندوني�صي  الآ�صيوي  الحت��اد  رئي�س  مع  والإيجابية 
اأديتيا �صوبوو، ونواب رئي�س الحتاد، وعدد من  اأنطون 
روؤ���ص��اء الحت����ادات الأه��ل��ي��ة يف ال��ق��ارة، وم��ع د. �صو�صن 

تقوي رئي�صة الحتادين البحريني والعربي للعبة.

 ••  اأبوظبي -الفجر 

اإطالق  ع��ن  ال�����ص��ي��ارات  ري��ا���ص��ة  اإدارة  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  اأع��ل��ن��ت   
امل��دار���س ملنطقة  ي��ا���س يف  اأدن����وك  ال����دورة الثانية م��ن حت��دي 
الظفرة، تزامًنا مع ال�صتعدادات لتنظيم �صباق جائزة الحتاد 
للطران الكربى للفورمول1 لعام 2022، ليفوز اأف�صل 20 
م�صارك يف التحدي بدعوة خلو�س نهائيات امل�صابقة التي تقام 
يف حلبة مر�صى يا�س خالل عطلة اأ�صبوع �صباق اجلائزة الكربى 

للفورمول1.
وكانت الدورة الأوىل من حتدي اأدنوك يا�س يف املدار�س ملنطقة 
الظفرة قد اأقيم بالتزامن مع ال�صباق اخلتامي للمو�صم املا�صي 
حمققة جناًحا هائاًل، وتفتح امل�صابقة املدر�صية اأبوابها جماًنا 
اأبوظبي ممن  الغربية يف  املنطقة  اأم��ام طالب جميع مدار�س 
ترتاوح اأعمارهم بني 12 و16 عاًما لتلهمهم يف اأن ي�صبحوا 

مهند�صي امل�صتقبل.

وي�صجع التحدي طالب املدار�س امل�صاركني على تطبيق معارفهم 
والريا�صيات  والهند�صة  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  موا�صيع  يف 
رقمي  ملف  تطوير  على  الطالب  يعمل  حيث  عملي،  باأ�صلوب 
يتطلبه فريقهم  ما  يت�صمن كل  افرتا�صي  لفريق فورمول1 
اجلديد، مبا يف ذلك ت�صميم �صيارة فورمول1 م�صغرة، لتتوىل 
مت�صابق   20 وتر�صيح  امل�صاركات  جميع  تقييم  التحكيم  جلنة 
اأ�صبوع  عطلة  خالل  تقام  التي  النهائية  املرحلة  يف  للم�صاركة 
ميكنهم  حيث  للفورمول1،  ال��ك��ربى  اأب��وظ��ب��ي  ج��ائ��زة  �صباق 

الت�صابق ب�صياراتهم امل�صغرة على م�صار امل�صابقة امل�صغر.
وت�صتقل امل�صابقة م�صاركات الطالب لغاية 21 اأكتوبر، لتتوىل 
جلنة التحكيم بعد ذلك درا�صة جميع امل�صاركات وتر�صيح 20 
مت�صابق، الذي �صيتلقون دعوة ح�صرية لختبار اأجواء �صباقات 
الفورمول1 احلما�صية ل�صباق جائزة الحتاد للطران الكربى 
وال�صباق  الأ���ص��ب��وع  ع��ط��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  وم��ت��اب��ع��ة  للفورمول1، 

اخلتامي ملو�صم الفورمول1.

ويخو�س املت�صابقون املر�صحون لنهائيات حتدي اأدنوك يا�س يف 
املدار�س ملنطقة الظفرة خالل عطلة اأ�صبوع �صباق الفورمول1 
يف اأب��وظ��ب��ي جم��م��وع��ة م��ن ال�����ص��ب��اق��ات امل��ب��ا���ص��رة ت��خ��ت��رب اأداء 
�صياراتهم امل�صغرة على م�صار م�صابقة الفورمول1 يف املدار�س، 
ليتوجهوا بعد ذلك اإىل م�صار يا�س كارت زون يف حلبة مر�صى 

يا�س ليختربوا متعة ال�صباقات.
ا�صرتاتيجية  م��ع  امل��دار���س  يف  ي��ا���س  اأدن���وك  برنامج  وين�صجم 
دولة الإمارات واأهدافها يف تطوير جيل من خريجي املدار�س 
الإمارات  مئوية  21 حتقيًقا خلطة  القرن  املزودين مبهارات 
2071، وي�صعى الربنامج اإىل اإلهام وتطوير اأبطال امل�صتقبل 
مبوا�صيع  �صغفهم  واإط���الق   ،21 القرن  مب��ه��ارات  وتزويدهم 
لهم  م��وف��ًرا  وال��ري��ا���ص��ي��ات،  والهند�صة  والتكنولوجيا  العلوم 
عملي  باأ�صلوب  معارفهم  وتطبيق  مهارتهم  لتطوير  الفر�صة 
ا�صتناًدا على م�صاريع عملية م�صتوحاة من ريا�صة الفورمول1 

ذات ال�صعبية العاملية.

•• ط�شقند-الفجر

يف اآخر 22 ثانية خ�صر لعب منتخبنا للجودو جرجوري 
عمران اأمام بطل تركيا زجانك ميهيل يف وزن حتت 90 
كغم ، وذلك �صمن مباريات الدور التمهيدي من بطولة 
العامل للجودو املقامة حاليا يف مدينة ط�صقند عا�صمة 
اأوزبك�صتان ،والتي تختتم يوم غد 12 اأكتوبر -ت�صرين 
لعبا  م�صاركة571  ���ص��ه��دت  وال��ت��ي   ، احل����ايل  الأول 
ولعبة من 82 دولة من بينها 8 دول عربية ممثلة يف 
منتخبات الإمارات، البحرين، ال�صعودية، م�صر، املغرب، 
اجلزائر، تون�س، ولبنان.. وقد جاءت خ�صارة عمران يف 
الالعب  بكفه  رجح  دفاعي  خطاأ  نتيجة  القاتل  الزمن 

الرتكي املر�صح لحد ميداليات الوزن..
وي��ل��ع��ب ���ص��ب��اح ال��ي��وم ال��ث��الث��اء �صمن م��ب��اري��ات الدور 
التمهيدي للبطولة لعبنا ظافر ارام يف وزن حتت 90 
امل�صنف  بوري�س  البلغاري جورجيف  الالعب  اأمام  كغم 

ال�صابع يف املجموعة، بينما ير�صح خرباء اللعبة لعبنا 
ظافر بلوغ مرحلة متقدمة من املناف�صة لتقدم ت�صنيفه 
م��ق��ارن��ة ب��امل�����ص��ارك��ني يف ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي ت�صم 3 
لع��ب��ني ع��رب م��ن الإم�����ارات، تون�س واجل���زائ���ر.. وكان 
رئي�س وزراء اأوزبك�صتان �صعادة د. عبد اهلل جنماتوفيت�س 
اأريبوف قد اأعلن م�صاء اأم�س الأول افتتاح بطولة العامل 
الدويل  الحت��اد  رئي�س  برفقة  ر�صميا   2022 ط�صقند 
نا�صر  ال�صيد  وح�صور  فيزر  ماريو�س  ال�صيد  للجودو 
العام لحتاد الم��ارات للم�صارعة  ال�صر  اأمني  التميمي 
واجل������ودو اأم����ني ���ص��ن��دوق الحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ج��ودو ، 
وبح�صور اأع�صاء الحتادين الدويل والأوزبكي وروؤ�صاء 
الوفود امل�صاركة ، ورحب رئي�س الوزراء يف كلمته ب�صالة 
بالده  اهتمام  م��وؤك��دا   ، اأوزبك�صتان  ب�صيوف  البطولة 
افتتاح  م��وؤخ��را  مت  اأن  بعد  وال��ري��ا���ص��ة  ال�صباب  بقطاع 
وهم  اأوزبك�صتان  ابطال  جلهود  دعما  للجودو  اأكادميية 

يحملون �صعارات ال�صداقة وال�صالم.

 •• العني-الفجر

ال��ن��ا���ص��ئ الإم����ارات����ي عبداهلل  ت���وج 
ال�صطرجن  مل�صابقة  بطال  ال�صعايل 
ال���ك���ال����ص���ي���ك���ي ل��ل��ن��ا���ص��ئ��ني وغ���ر 
�صمن  ع��ام��ا   14 حت��ت  امل�صنفني 
العني  خريف  مهرجان  مناف�صات 
لل�صطرجن الذي نظمه نادي العني 
الذهنية  والأل�����ع�����اب  ل��ل�����ص��ط��رجن 
من  ولع��ب��ة  لع��ب   77 مب�صاركة 
والفلبني  ال��ه��ن��د  ه���ي  دول   10
ورو�صيا  وب��اك�����ص��ت��ان  وب��ن��ج��الدي�����س 
و�صوريا  واإري��رتي��ا  وم�صر  والأردن 

والإمارات

ح�صر حفل اخلتام وتوج الفائزين 
الزرعوين  ع��ب��داهلل  اأم��ني  ، حممد 
الذي  للنادي  التنفيذي  الرئي�س 
هناأ الفائزين واأ�صاد بقوة املناف�صات 
ال��ن��ادي على تنظيم  واأك���د ح��ر���س 
ب�صكل  وامل�صابقات  املهرجانات  هذه 
لعبي  م�����ص��ت��وى  ل��ت��ط��وي��ر  دوري 
لل�صطرجن  ال��ع��ني  ن���ادي  ولع��ب��ات 

والألعاب الذهنية 
بكاأ�س  ال�������ص���ع���ايل  ع����ب����داهلل  ف�����از    
الذهبية  وامل��ي��دال��ي��ة  الأول  امل��رك��ز 
الكال�صيك  ال�����ص��ط��رجن  ب��ط��ول��ة  يف 
حتت  وال��ن��ا���ص��ئ��ني  امل�صنفني  ل��غ��ر 
وحل  ن��ق��اط   6 بر�صيد  �صنة   14

الفلبيني جابريل  الثاين  يف املركز 
الثالث  ب��امل��رك��ز  ف���از  بينما  م��ي��غ��ان 
الباك�صتاين  الربونزية  وامليدالية 

حممد �صليم   
عبداهلل  �صيخة  ال��ع��ي��ن��اوي��ة  ف����ازت 
اأف�������ص���ل لعبة  ب���ج���ائ���زة  امل���ري���خ���ي 
اإم���ارات���ي���ة وف����از ال��ع��ي��ن��اوي حممد 
علي طارق املرا�صدة بجائزة اأف�صل 
لعب اإماراتي وح�صدت رمي �صامل 
اأف�����ص��ل لعبة  ال���ظ���اه���ري ج���ائ���زة 
عيناوية. وح�صد خليفة املن�صوري 
ج���ائ���زة اأف�������ص���ل لع����ب ع���ي���ن���اوي .  
����ص���الح حيدره  ح���م���دان  وح�����ص��د 
فاز  ت�صجيل.   ورق��ة  اأف�صل  جائزة 

اأف�صل  بجائزة  علي  �صاملان  لعبنا 
بينما ح�صد  �صنة   14 لعب حتت 
لعبنا حممد عمر اجلابري جائزة 
اأف�صل لعب حتت 12 �صنة ، وفاز 
ال�صوري حممد خمملجي بجائزة 
�صنوات   10 حت���ت  لع����ب  اأف�����ص��ل 
وح�������ص���د امل�������ص���ري ك�����رمي حممد 

جائزة 8 �صنوات 
ت���وج امل�����ص��ري ���ص��م��ر رام����ز بلقب 
ثانيا  بينما حل  امل�صنفني  م�صابقة 
وح�صد  اأولن����داج  اإي���رك  الفلبيني 
امل����رك����ز ال���ث���ال���ث لع�����ب اإري����رتي����ا 
بجائزة  وف���از   . تي�صفاي  ي��ون��اث��ان 
لعبنا  اإم�����ارات�����ي  لع�����ب  اأف�������ص���ل 

لعبتنا  وح�صت  علي  اآل  ح��م��دان 
جائزة  امل���ع���م���ري  دروي���������س  زي���ن���ب 
اأف�������ص���ل لع���ب���ة اإم����ارات����ي����ة . وف���از 
اأف�صل  بجائزة  جابر  �صعد  لعبنا 
ال�صام�صي  عائ�صة  وف��ازت  عيناوي 

بجائزة اأف�صل عيناوي 
للنظام  ط��ب��ق��ا  ال��ب��ط��ول��ة  اأق��ي��م��ت 
زمن  وك��ان  ج��ولت   7 ال�صوي�صري 
النا�صئني وغر  تفكر يف م�صابقة 
للمباراة  دقيقة   45 هو  امل�صنفني 
+ 15 ثانية لكل نقلة . وكان زمن 
هو  امل�صنفني  م�صابقة  يف  التفكر 
ثانية   30  + للمباراة  دقيقة   60

لكل نقلة .
ال���ب���ط���ول���ة احلكم  ح���ك���ام  ت����راأ�����س 
النعيمي  اأحمد  الإم��ارات��ي  ال��دويل 

امل�صري  الفيدرايل  احلكم  وعاونه 
الإماراتية  واحلكمة  ع��ادل  اأح��م��د 

اأحمد  واحل����ك����م  امل���ع���م���ري  م������وزة 
الهاملي.

ختام ناجح ملهرجان خريف �لعني لل�سطرجن

تفتح امل�سابقة املدر�سية اأبوابها جماًنا اأمام طالب جميع مدار�ش املنطقة الغربية يف اأبوظبي

حتدي �أدنوك يا�س يف �ملد�ر�س ملنطقة �لظفرة يطلق مو�سمه �لثاين
يفوز اأف�سل 20 م�ساركا يف التحدي بدعوة خلو�ش نهائيات امل�سابقة التي تقام يف حلبة مر�سى يا�ش خالل عطلة اأ�سبوع �سباق اجلائزة الكرى للفورمول1

خ�سارة عمران يف اآخر الثواين: 
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•• اأبوظبي-وام:

حفل ختام فعاليات البطولة الوطنية 
العربية  للخيول  الإم�����ارات  جلمعية 
التي   2022 اخلا�صة"  "املرابط 
بال�صالة  اأي����ام   4 م���دى  ع��ل��ى  اأق��ي��م��ت 
الكربى لأكادميية بو ذيب، مبناف�صات 
لتقارب  مثرة، ومكا�صب كبرة نظراً 
وتقا�صمت  امل�صاركة،  اخليل  م�صتويات 
املرابط األقاب البطولت ال�صتة وبلغت 
ن�صبة الفوز للمالك %54 من جملة 

املناف�صات. يف  م�صاركني   206
ن��ظ��م��ت ال��ب��ط��ول��ة ج��م��ع��ي��ة الإم������ارات 
للخيول العربية، برعاية �صمو ال�صيخ 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س ال��وزراء وزير ديوان الرئا�صة، 
الإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�صيخ  ومب��ت��اب��ع��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  للخيول 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  حمد  بن  زاي��د 

جمل�س اإدارة اجلمعية.

اهلل  ل��ع��ب��د  فهيدة"  ج  "ع  وا���ص��ت��ه��ل��ت 
را�صد بن خ�صيف النعيمي، املناف�صات 
املركز  تاركة  امل��ه��رات،  بذهبية  بالفوز 
الثاين واللقب الف�صي للمهرة "ريانة 
ال�صحي،  اهلل  عبد  ل��ع��دن��ان  الباهية" 
حلمد  بدور"  دي  "ايه  ح�صلت  فيما 
عدنان ال�صحي، على اللقب الربونزي. 
وانتزع "داين الزبر" جلميلة حممد 
الر�صيد، املركز الأول واللقب الذهبي 
امل��رك��ز الثاين  لفئة الأم��ه��ار، ت��اله يف 
ونال اللقب الف�صي "فالح الهواجر" 
املركز  ذه���ب  بينما  ال��ه��واج��ر،  مل��رب��ط 
للمهر  ال����ربون����زي  وال��ل��ق��ب  ال��ث��ال��ث 

ميدان" ملربط امليدان. "كحيل 
ملربط  "اأوروبي�صا"  الفر�س  وتو�صحت 
برتان، بذهبية الأفرا�س، تاركة املركز 
للفر�س  الف�صية  وال��و���ص��اف��ة  ال��ث��اين 
�صحى  خليفة  خل��ال��د  ليايل"  "كيه 
الثالث  املركز  يف  حلت  بينما  الكعبي، 
الفئة  لهذه  ال��ربون��زي  اللقب  ون��ال��ت 

لعليان  الهواجر"  "هلهولة  ال��ف��ر���س 
بي  "اجلنية  وح�������ص���دت  ال���ه���اج���ري. 
اللقب  هميلة،  ب��ن  مل��رب��ط  اأم"  ات�����س 
يف  تلتها  �صنة،  للمهرات عمر  الذهبي 
"عنود الهواجر" ملربط  املركز الثاين 
م�صاوي"  او  "اأم  وح�صلت  ال��ه��واج��ر، 

خل��ل��ف اأح���م���د خ��ل��ف ال��ع��ت��ي��ب��ة، على 
امل���رك���ز ال��ث��ال��ث وال��ل��ق��ب ال���ربون���زي، 
اأي�صا  م�صاوي"  او  "اأم  ن���ال���ت  ك��م��ا 
التي  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ج��ائ��زة 
يف  معدل  اأعلى  �صاحب  للخيل  متنح 
البطولة على اأن يكون من اإنتاج املالك 

�صمو"  ك��ي��ه  اي���ه  "اآر  واأه�����دى  ن��ف�����ص��ه. 
الذهبي  اللقب  اخليمة،  راأ���س  مربط 
ل��الأم��ه��ار ع��م��ر ���ص��ن��ة، ت���اله يف املركز 
ال��ث��اين وح�����ص��ل ع��ل��ى ال��ل��ق��ب الف�صي 
الفرا�س،  مل��رب��ط  الفرا�س"  "جلمود 
وج���اء يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ون���ال اللقب 

حلمد  ال�صامخ"  ايه  "ات�س  الربونزي 
واختتمت  احل��ب�����ص��ي.  را����ص���د  حم��م��د 
اأ�صواط البطولت مبناف�صات الفحول 
"�صتار  ال���ذه���ب���ي  ل��ق��ب��ه��ا  ن����ال  وال���ت���ي 
فريد" ملربط اجلواهر، وحل يف املركز 
الفحل  الف�صي  ال��ل��ق��ب  ون���ال  ال��ث��اين 

فيما  الرميا�س،  ملربط  ل�صاط"  "دي 
"ال  الربونزي  اللقب  ون��ال  ثالثا  حل 
حممد  لعمران  ماك�صيمو�س"  اي��ه  يف 
اأحمد  �صعادة حممد  اأك��د  و  اخل���وري. 
احلربي املدير العام جلمعية الإمارات 
البطولة  اق��ام��ة  اأن  العربية  للخيول 
امل��راب��ط اخلا�صة  ال��وط��ن��ي��ة وب��ط��ول��ة 
ال�صيخ  �صمو  لتوجيهات  تنفيذاً  تاأتي 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س ال��وزراء وزير ديوان الرئا�صة، 
الإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�صيخ  ومب��ت��اب��ع��ة  ال��ع��رب��ي��ة،  للخيول 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  حمد  بن  زاي��د 
منطلق  م��ن  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س 
واأف�صل  تناف�صية  بيئة  اأف�صل  توفر 
اخلدمات للمالك واملربني يف الدولة، 
لت�صجيع  اخل���ا����ص���ة  امل����راب����ط  ودع�����م 
م��وا���ص��ل��ة م�صرتهم  ع��ل��ى  اأ���ص��ح��اب��ه��ا 
باخليول  الع����ت����ن����اء  يف  ال���ن���اج���ح���ة 
املقبلة.  للبطولت  وال�صتعداد اجليد 

ومناف�صات  بطولت  اإن  احلربي  وقال 
م�صتمر،  من���و  يف  اخل���ا����ص���ة  امل����راب����ط 
العام  ن�����ص��خ��ة ه����ذا  ���ص��ارك��ت يف  ح��ي��ث 
مالك   206 ل  ت��ع��ود  خ��ي��ال   437
ومرابط، وت�صاهم بطولت املرابط يف 
اأ�صبحت  حيث  املحلي  الإنتاج  تطوير 
الدولية،  ال��ب��ط��ولت  يف  بقوة  تناف�س 
واآخر  اأو خارجها،  الدولة  داخل  �صواء 
الإح�صاءات ت�صر اىل زيادة كبرة يف 

خيول املرابط اخلا�صة.
للخيول  الإم���ارات  جمعية  ان  واأو�صح 
العربية من اأهدافها الرئي�صية توفر 
اأف�����ص��ل خ��دم��ة مل���الك وم��رب��ي اخليل 
ال�صاللت  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال��ع��رب��ي��ة 
النادرة واملميزة عرب تطوير منظومة 
خيارات  وت�صمينها  اجل��م��ال  ع��رو���س 
والبطولت  املناف�صات،  م��ن  خمتلفة 
ال���ت���ي ت��ل��ب��ي رغ����ب����ات ج��م��ي��ع امل����الك 
وت�����ص��ت��وع��ب الأع��������داد امل���ت���زاي���دة من 

اخليول مع احلفاظ على اجلودة.

مناف�سات مثرية يف ختام �لبطولة �لوطنية جلمعية �الإمار�ت للخيول �لعربية »�ملر�بط �خلا�سة«
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•• اأبوظبي-وام:

بطولت  يف  ال��ث��ال��ث  بلقبه  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب  ف���وز  ب��ع��د 
كاأ�س  باأول  1970، واحتفاظه  ن�صخة  العامل خالل  كاأ�س 
اأ�صلية للبطولة، وهي كاأ�س "جول رمييه"، مل تكن الكاأ�س 
اجلديد  الوحيد  ال�صيء  هي  للبطولة  اجلديدة  الأ�صلية 
عام  الغربية  اأملانيا  ا�صت�صافتها  التي  العا�صرة  الن�صخة  يف 

.1974
الدويل  لالحتاد  جديدة  قيادة  ظل  يف  البطولة  واأقيمت 
ل��ك��رة ال��ق��دم )ف��ي��ف��ا( ب��ع��د ف���وز ال��ربازي��ل��ي ال��راح��ل جواو 
انطالق  على  واح��د  �صهر  قبل  الفيفا  برئا�صة  هافيالجن 

فعاليات البطولة.
بنظام  اأي�صا  الثمانية  دور  باإقامة  البطولة  نظام  وتغر 
امل��ج��م��وع��ات، ك��م��ا ���ص��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة ع����ددا م���ن الوجوه 
اجلديدة مثل منتخبات اأملانيا ال�صرقية واأ�صرتاليا وهايتي 

وزائر )الكونغو الدميقراطية حاليا(.
طويل  ب��اع  ذات  عريقة  منتخبات  ح�صاب  على  ه��ذا  وج���اء 
ن�صخة  بلقب  الفائز  اإجنلرتا  منتخبات  وه��ي  البطولة  يف 
وبرو  وال��ربت��غ��ال  واملك�صيك  واإ�صبانيا  وفرن�صا   1966
وبلجيكا ورومانيا واملجر وت�صيكو�صلوفاكيا، كما مت ا�صتبعاد 
املنتخب ال�صوفيتي لرف�صه ال�صفر اإىل ت�صيلي خلو�س لقاء 

الإياب يف الدور الفا�صل بالت�صفيات.
النواحي  �صمل  ب��ل  احل���د،  ه��ذا  عند  التغير  يتوقف  ومل 
ومثرة  جديدة  لعب  اأ�صاليب  ظهور  ظل  يف  اأي�صا  الفنية 
الذي  ال�صاملة  ال��ك��رة  اأ���ص��ل��وب  اأب��رزه��ا  وك���ان  ك��ب��ر،  ب�صكل 
الراحل  الذهبي  جنمه  بقيادة  الهولندي  املنتخب  قدمه 

يوهان كرويف.
ن�����ص��خ للمونديال   3 م���ن  ال��ب��ط��ول��ة واح�����دة  ه���ذه  وك���ان���ت 
بالعا�صمة  اجتماعاته  ا�صت�صافتها يف  الفيفا م�صر  ح�صم 
الربيطانية لندن يف 6 يوليو 1966 حيث جرى التفاق 
منهما  ك��ل  ت�صاعد  اأن  على  الغربية  واأمل��ان��ي��ا  اإ�صبانيا  ب��ني 

الأخرى يف دعم طلبها ل�صت�صافة املونديال.
ن�صخة  ا�صت�صافة  ب��ح��ق  ال��غ��رب��ي��ة  اأمل��ان��ي��ا  ف���ازت  وب��ال��ف��ع��ل، 
اإ�صبانيا حق ا�صت�صافة ن�صخة 1982 فيما  1974 ونالت 

كانت ا�صت�صافة ن�صخة 1978 من ن�صيب الأرجنتني.
ال�16  املنتخبات  وزع���ت  ال�صابقة،  الن�صخ  يف  ح��دث  وك��م��ا 
ولكن  منتخبات،   4 منها  بكل  جمموعات   4 على  املتاأهلة 
اأي�صا  اأق��ي��م  الثمانية(  )دور  البطولة  م��ن  ال��ث��اين  ال���دور 
الدور  من  املتاأهلة  الفرق  وزع��ت  حيث  املجموعات  بنظام 
بكل  الأول  املركز  �صاحب  وتاأهل  جمموعتني،  على  الأول 

جمموعة اإىل النهائي فيما التقى املنتخبان �صاحب املركز 
الثاين باملجموعتني يف مباراة حتديد املركز الثالث.

ووقع منتخبا اأملانيا الغربية وال�صرقية �صويا يف املجموعة 
الأوىل بالدور الأول، وكان الفوز يف املباراة بينهما بالدور 
الأول من ن�صيب اأملانيا ال�صرقية 1-0 لتت�صدر املجموعة.
تركت  التي  املنتخبات  ب��ني  م��ن  البولندي  املنتخب  وك��ان 
ب�صمة مميزة يف هذه الن�صخة، التي �صهدت ظهوره الأول يف 
املونديال منذ 1938 حيث قدم الفريق اأداء قويا وح�صد 
خ�صارته  لكن  الأول  بالدور  مبارياته  يف  الكاملة  العالمة 
0-1 اأمام منتخب اأملانيا الغربية يف املباراة الأخرة بالدور 
الثاين و�صعته يف املركز الثاين باملجموعة ليخو�س الفريق 

مباراة املركز الثالث.
وف����از امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��ول��ن��دي يف ه���ذه امل���ب���اراة ع��ل��ى املنتخب 
هدافا  توج  الذي  لتو  جريجورز  �صجله  بهدف  الربازيلي 

لهذه الن�صخة بر�صيد 7 اأهداف.
الأك��رث جذبا لالهتمام والإع��ج��اب يف هذه  املنتخب  ولكن 
الكرة  اأ�صلوب  الذي قدم  الهولندي  املنتخب  كان  البطولة 
وجوين  ني�صكنز  ويوهان  كرويف  جنومه  بقيادة  ال�صاملة 
اإمكانياته  تتويج  ي�صتطع  مل  املنتخب  ه��ذا  اأن  غر  ري��ب. 
ال��ع��ال��ي��ة وع��رو���ص��ه امل��م��ي��زة ب��ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة ح��ي��ث خ�صر 
النهائي 1-2 اأمام منتخب اأملانيا الغربية �صاحب الأر�س.

ويف املباراة النهائية، كانت البداية للمنتخب الهولندي يف 
غاية الإثارة حيث ح�صل الفريق على �صربة جزاء قبل اأن 
يلم�س اأي لعب اأملاين الكرة على ال�صتاد الأوملبي مبدينة 

ميونخ.
وان��ط��ل��ق ك��روي��ف ب��ال��ك��رة م��ع ���ص��اف��رة ب��داي��ة ال��ل��ق��اء لكنه 
تعر�س للعرقلة من قبل النجم الأملاين اأويل هوني�س داخل 
منطقة اجلزاء، و�صدد ني�صكنز �صربة اجلزاء ليكون هدف 

التقدم يف الدقيقة الثانية من املباراة.
الهولندي  ن��ظ��ره  م��واج��ه��ة  يف  الأمل����اين  املنتخب  وع��ان��ى 
لبع�س الوقت قبل اأن يقلب الطاولة بهدفني متتاليني يف 
ال�صوط الأول ليفوز املنتخب الأملاين يف املباراة 2-1 ويتوج 

بلقبه العاملي الثاين.
نظام  فيها  يطبق  بطولة  اأول  هي   1970 ن�صخة  وكانت 
الطرد  ك��ان  بعدما  ال��الع��ب��ني  ل��ط��رد  احل��م��راء  البطاقات 
عام  الأوىل  الن�صخة  م��ن��ذ  ح��م��راء  ب��ط��اق��ات  ب���دون  �صابقا 
طرد بالبطاقات احلمراء كانت  حالة  اأول  ولكن   ،1930
يف ن�صخة 1974 وكانت من ن�صيب كارلو�س كازايل لعب 
بالدور  الغربية  اأملانيا  اأم��ام  املباراة  خالل  ت�صيلي  منتخب 

الأول.

ا�صتعاد بر�صلونة ال�صدارة بفوز ب�صق النف�س على �صيفه �صلتا 
فيغو -1�صفر على ملعب "�صبوتيفاي كامب نو" يف بر�صلونة 

يف املرحلة الثامنة من بطولة اإ�صبانيا يف كرة القدم.
لعب  اىل  تواليا  ال�صابع  ب��ف��وزه  الكاتالوين  ال��ن��ادي  وي��دي��ن 
الدقيقة  يف  الوحيد  الهدف  �صاحب  بيدري  ال��دويل  و�صطه 
روبرت  البولندي  ه��داف��ه  احل��ا���ص��ر  ال��غ��ائ��ب  ك��ان  فيما   ،17

ليفاندوف�صكي الذي مل يهدد مرمى ال�صيوف طيلة املباراة.
دون  لكن  الأول  ال�صوط  يف  الأف�صل  الطرف  بر�صلونة  وك��ان 
خطورة كبرة على مرمى �صيوفه الذين انتف�صوا يف ال�صوط 
اأكرث  ال�صباك يف  اأدن��ى من هز  اأو  قاب قو�صني  وكانوا  الثاين 
من منا�صبة لول تاألق حار�س املرمى الدويل الأملاين مارك-
ن  واأمَّ م��ن فر�صة  لأك��رث  ت�صدى  ال��ذي  �صتيغن  ت��ر  اأن��دري��ه 

ثالث نقاط ثمينة لفريقه.
وبفارق  نقطة   22 بر�صيد  الليغا  �صدارة  بر�صلونة  وا�صتعاد 
اللقب  ري��ال مدريد حامل  التقليدي  اأم��ام غرميه  اله��داف 
ملعب  على  املقبل  الأح���د  بينهما  ال�صاخن  الكال�صيكو  قبل 

التا�صعة. املرحلة  قمة  يف  مدريد  برنابيو" يف  "�صانتياغو 
اإنرت  ا�صت�صافة  قبل  الن��ت�����ص��ارات  �صكة  بر�صلونة  وا���ص��ت��ع��اد 
دوري  م�صابقة  مل�صاره يف  قمة حا�صمة  الأرب��ع��اء يف  الإي��ط��ايل 
اأبطال اأوروبا حيث �صيكون مطالبا بالفوز لالإبقاء على اآماله 
يف املناف�صة على البطاقة الثانية يف املجموعة الثالثة، والثاأر 
خل�صارته اأمام الفريق اليطايل �صفر1- الثالثاء يف اجلولة 
يف  "عانينا  األون�صو  ماركو�س  بر�صلونة  مدافع  وقال  الثالثة. 
نهاية املباراة ولكننا حققنا الهم اأننا ح�صدنا النقاط الثالث. 

علينا ان نتح�صن كي ل مننح اخل�صم فر�صا للت�صجيل".
التي  انرت  ملواجهة  ون�صتعد  ن�صرتيح  اأن  علينا  "الآن  واأ�صاف 
نراهن على كل �صيء فيها من اأجل موا�صلة امل�صوار يف م�صابقة 

دوري البطال".
ن�صتحق  "كنا  اأ�صبا�س  ياغو  فيغو  �صلتا  قائد  ق��ال  املقابل،  يف 

اكرث من التعادل. قدمنا �صوطا ثانيا رائعا وح�صلنا على 
�صت فر�س وعندما ل ت�صتغلها يف كامب نو حيث تواجه 

فريقا كبرا، فاإنك تدفع الثمن غاليا".
وفر�س النادي الكاتالوين اأف�صليته منذ البداية وجنح 
ا�صتغل  عندما   17 الدقيقة  يف  ه��دف  اىل  ترجمتها  يف 

اثر  برعونة  نونيي�س  اأون��اي  املدافع  اأبعدها  ك��رة  بيدري 
داخل  فتابعها  الي�صرى،  اجلهة  م��ن  لغايف  عر�صية  مت��ري��رة 

املرمى اخلايل.
التعزيز اثر تلقيه متريرة رائعة  األبا فر�صة  واأه��در ج��وردي 
من القائد �صرجيو بو�صكيت�س داخل املنطقة ف�صددها بجوار 

القائم المين )23(.
واأنقذ تر �صتيغن مرمى النادي الكاتالوين من هدف حمقق 
فرانكو  الأرجنتيني  اإىل  اأ�صبا�س  ياغو  متريرة  قطع  عندما 

�صريف داخل املنطقة يف توقيت منا�صب)31(.
وتابع  ال��ث��اين  ال�صوط  مطلع  اأف�صليته  فيغو  �صلتا  وف��ر���س 
اأ�صبا�س تاألقه يف التمريرات احلا�صمة وهياأ كرة على طبق من 
ذهب لأو�صكار رودريغي�س داخل املنطقة لكنه �صددها برعونة 

بعيدا عن اخل�صبات الثالث )48(.
التعادل  هدف  من  بر�صلونة  األون�صو  ماركو�س  املدافع  واأنقذ 

بت�صديه لت�صديدة رودريغي�س من م�صافة قريبة )56(.
الدويل  ب��دي��ل  دميبيليه،  عثمان  الفرن�صي  ال���دويل  وج���رب 
املنطقة  داخ��ل  من  قوية  بت�صديدة  حظه  رافينيا،  الربازيلي 

بني يدي احلار�س الرجنتيني اأغو�صتني مار�صي�صني )83(.
زاحفة  لت�صديدة  بي�صراه  بت�صديه  تاألقه  �صتيغن  تر  وتابع 
ركنية  اإىل  بيكيه  لأ�صبا�س من م�صافة قريبة وحولها جرار 
و�صددها  املرمى  اأم��ام  مايو  هوغو  اأم��ام  ك��رة  وتهياأت   ،)84(

بجوار القائم الأي�صر )84(.
با�صيين�صيا  الربتغايل غونزالو  البديل  الأمين  القائم  وحرم 
قريبة  م�����ص��اف��ة  م���ن  ت�����ص��دي��دت��ه  ب����رده  ال���ت���ع���ادل  اإدراك  م���ن 
لكارلي�س  ق��وي��ة  ل��ك��رة  �صتيغن  ت��ر  ت�����ص��دى  ث��م   ،)4+90(
بري�س )90+7(.ووا�صل ريال بيتي�س نزيف النقاط وف�صل 
يف ا�صتعادة املركز الثالث ب�صقوطه يف فخ التعادل ال�صلبي اأمام 

م�صيفه بلد الوليد.
فر�صة  بيليغريني  م��ان��وي��ل  الت�صيلي  امل����درب  رج���ال  واأه����در 
م�صيفه  ام��ام  التعادل  فخ  يف  بلباو  اأتلتيك  �صقوط  ا�صتغالل 

واحدة  بنقطة  ب��دوره��م  واك��ت��ف��وا  ال�صبت،   1-1 ا�صبيلية 
عززوا بها ر�صيدهم ب�16 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف 

الفريق البا�صكي.
كما اأن ريال بيتي�س فرط يف فر�صة ا�صتعادة املركز الرابع 

ال�صبت   1-2 ج��رون��ا  على  الفائز  م��دري��د  اأتلتيكو  م��ن 
اأي�صا، فرتاجع اإىل املركز اخلام�س بفارق الأهداف عن 

القطب الثاين للعا�صمة.
وجاء  املو�صم،  ه��ذا  بيتي�س  ل��ري��ال  الأول  التعادل  وه��و 

عقب خ�صارة اأمام م�صيفه �صلتا فيغو �صفر1- يف املرحلة 
ال�صابعة كانت الثانية له هذا املو�صم بعد الوىل امام ريال 

مدريد 1-2 يف املرحلة الرابعة حني و�صع الأخر حدا 
معه  وف�����س  املتتالية  ال��ث��الث��ة  لن��ت�����ص��ارات��ه 

�صراكة ال�صدارة.
الوليد  ب��ل��د  ت��ع��ادل  امل��ق��اب��ل،  يف 
املو�صم  ه�����ذا  ال���ث���ان���ي���ة  ل���ل���م���رة 

واأرب��ع هزائم،  مقابل فوزين 
ثماين  اإىل  ر���ص��ي��ده  ف��رف��ع 

الثالث  امل���رك���ز  يف  ن���ق���اط 

ع�صر.
ووا�صل ريال �صو�صييداد انتفا�صته بفوزه على �صيفه فياريال 

.33 الدقيقة  يف  مندي�س  براي�س  �صجله  -1�صفر 
هذا  واخلام�س  �صو�صييداد  لريال  تواليا  الثالث  الفوز  وه��و 
املركز  و���ص��ع��د اىل  ن��ق��ط��ة   16 اإىل  ر���ص��ي��ده  ف��رف��ع  امل��و���ص��م، 
وريال  الرابع  اأتلتيكو مدريد  اله��داف خلف  بفارق  ال�صاد�س 

بيتي�س اخلام�س.
مبارياته وم�����������ن�����������ي  يف  الثانية  بخ�صارته  ف��ي��اري��ال 

الربع الخرة التي مل يذق فيها 
ر�صيده  فتجمد  الفوز،  طعم 
وتراجع  نقطة   12 عند 

اىل املركز التا�صع.
ق������اد�������س مع  وت�������ع�������ادل 
بهدفني  اإ�����ص����ب����ان����ي����ول 
���ص��و���ص��ت )41(  ل��ف��ي��ك��ت��ور 
ب��ري�����س )78(  ول���وك���ا����س 
خلي�صولو  ه��دف��ني  م��ق��اب��ل 
ا�صبانيول  ورفع  و67(.   51(
املركز  يف  نقاط  �صت  اىل  ر�صيده 
ال�����ص��اب��ع ع�����ص��ر م��ق��اب��ل خم�س 
التا�صع  لقاد�س  نقاط 
قبل  ع�������ص���ر 

الأخر.

•• اأبوظبي-وام:

فوز جديد لكل من اأر�صنال ومان�ص�صرت �صيتي، هدف تاريخي لرونالدو وهزمية 
ج��دي��دة ل��ل��ي��ف��رب��ول.. ه��ك��ذا ك��ان��ت اأب���رز م��الم��ح اجل��ول��ة ال��ع��ا���ص��رة م��ن الدوري 
الإجنليزي لكرة القدم والتي �صاعفت من حدة الإثارة يف ال�صراع على �صدارة 
يف  ليفربول  على  ثمني  بفوز  امل�صابقة  يف  انت�صاراته  اأر�صنال  ووا�صل  امل�صابقة. 
لليفربول  الفني  املدير  كلوب  يورجن  الأمل��اين  على  األقت بظاللها  مباراة رمبا 

قبل مباراته ال�صعبة مع مان�ص�صرت �صيتي مطلع الأ�صبوع املقبل.
واأثار كلوب اجلدل بالأداء الدفاعي البحت لفريقه يف ال�صوط الثاين خا�صة بعد 
ت�صجيل هدف التعادل 2-2 بتوقيع البديل روبرتو فرمينو حيث اأخرج لعبه 
اإحكام  على  اأر�صنال  �صاعد  ما  ال�صوط  ه��ذا  منت�صف  يف  �صالح  حممد  امل�صري 
�صدارة  يف  و�صعه  ال��ذي  الفوز  ه��دف  وت�صجيل  اللعب،  جمريات  على  �صيطرته 

جدول امل�صابقة بفارق نقطة واحدة اأمام مان�ص�صرت �صيتي.
مع  املرتقبة  امل��ب��اراة  قبل  وكلوب  ليفربول  على  بظاللها  الهزمية  ه��ذه  واأل��ق��ت 
مان�ص�صرت �صيتي مطلع الأ�صبوع املقبل ل�صيما مع ابتعاد معظم لعبي ليفربول 

الكبار عن م�صتواهم الطبيعي، الذي كانوا عليه يف املوا�صم املا�صية.
وكان من املتوقع قبل بداية املو�صم اأن ت�صبح هذه املباراة مواجهة على ال�صدارة 
نتائج  ولكن  املقدمة،  مراكز  يف  يتناف�صان  فريقني  بني  مواجهة  الأق��ل  على  اأو 
وانت�صارين  تعادلت   4 مقابل  الثانية  للهزمية  وتعر�صه  املو�صم  هذا  ليفربول 
فقط يف امل�صابقة هذا املو�صم جعل الفارق كبرا بينه يف املركز العا�صر ومان�ص�صرت 
واح��دة عن  نقطة  وبفارق  نقطة   23 بر�صيد  الثاين  املركز  ال��ذي يحتل  �صيتي 

اأر�صنال املت�صدر.
وفيما يحتاج ليفربول اإىل اإعادة ترتيب اأوراقه �صريعا قبل مباراة الأ�صبوع املقبل، 
كان مان�ص�صرت �صيتي على موعد مع انت�صار كبر اآخر يف رحلة الدفاع عن لقب 

الدوري الإجنليزي حيث فاز على �صاوثهامبتون 4-0 يف مباراة �صهدت ا�صتمرارا 
لالأداء الراقي من الفريق على امل�صتويني الدفاعي والهجومي.

وكانت املباراة �صاهدا على التعاون والن�صجام الوا�صح بني لعبي الفريق خا�صة 
الرويجي  املهاجم  ب��ني  ناجحة  ثنائيات  حاليا  ي�صهد  ال��ذي  الهجوم،  خ��ط  يف 

اإيرلنج هالند وزمالئه فيل فودين وكيفن دي بروين وجواو كان�صيلو.
لدى  املهمة  الرابحة  الأوراق  م��ن  اأن��ه  واأث��ب��ت  القوية  عرو�صه  ف��ودي��ن  ووا���ص��ل 
مميزا  امتدادا  ميثل  واأن��ه  للفريق  الفني  املدير  ج��واردي��ول  جو�صيب  الإ�صباين 
يف  التوايل  على  ال�صابعة  للمباراة  ال�صباك  هالند  هز  كما  بروين.  دي  ملهارات 
قائمة  �صدارة  15 هدفا يف  اإىل  ر�صيده  ورف��ع  الرابع،  الهدف  باإحراز  امل�صابقة 

هدايف البطولة هذا املو�صم بعد 9 مباريات فقط لفريقه.
فرانك  الفني  مديره  بقيادة  اإيفرتون  ح��اول  بارك" ،  "جودي�صون  ا�صتاد  وعلى 
لمبارد توجيه �صدمة جديدة ملان�ص�صرت يونايتد يف امل�صابقة هذا املو�صم، ولكن 

الفريق ال�صيف ا�صتعاد اتزانه بعد الهزمية الثقيلة 3-6 اأمام جاره مان�ص�صرت 
�صيتي يف اجلولة املا�صية، وحقق الفوز 2-1 اأم�س ليظل يف ال�صباق على مراكز 

املقدمة حيث يحتل املركز اخلام�س بفارق نقطة واحدة خلف ت�صيل�صي.
وخالل املباراة اأمام اإيفرتون، بداأ الربتغايل املخ�صرم كري�صتيانو رونالدو املباراة 
ن�صف  قبل مرور  مار�صيال  اأنتوين  الفرن�صي  اإ�صابة  ولكن  البدلء  على مقاعد 
للدفع  يونايتد  ملان�ص�صرت  الفني  املدير  هاج  تن  اإيريك  الهولندي  دفعت  �صاعة 
ال�صوط  نهاية  للفريق قبل   1-2 الفوز  ت�صجيل هدف  الذي جنح يف  برونالدو 
الأول. ورفع رونالدو بهذا الهدف ر�صيده اإىل 700 هدف خالل م�صرته مع 
الأندية التي لعب لها علما باأنه الهدف ال�144 له يف م�صرته مع مان�ص�صتر 

يونايتد، ومن بينها 103 اأهداف يف 233 مباراة بالدوري الإجنليزي.

رباعية »�سيتي« وهزمية ليفربول ت�سعل �سر�ع �ل�سد�رة بالدوري �الإجنليزي

مونديال 1974.. هولند� تبدع وبولند� تتاألق و�أملانيا تتوج بلقبها �لثاين

بر�سلونة يعود ب�سق �لنف�س �إىل �سد�رة �لليغا 

•• اأبوظبي-وام:

يف حقبة �صيطرت عليها املواهب الهجومية الفذة، مل يكن من ال�صهل على 
اأ�صحاب النزعة الدفاعية فر�س وجودهم على �صاحة كرة القدم الأوروبية 
اأو العاملية. لكن جنما واحدا جنح يف هذا التحدي ال�صعب وخطف الأ�صواء 
اأ�صطورة كرة القدم الأمل��اين فرانز بيكنباور،  اأبرز املهاجمني، وهو  حتى من 
باأنه املدافع الأه��م والأب��رز يف تاريخ  "القي�صر" وو�صف  الذي ا�صتهر بلقب 
اللعبة. وخالل الن�صخة العا�صرة من بطولت كاأ�س العامل، والتي ا�صت�صافتها 
اأملانيا الغربية يف 1974 ، كان بيكنباور هو القائد املميز الذي لعب الدور 

الأكرب يف فوز منتخب بالده بلقبه العاملي الثاين.
ال��ذي توج بلقب ه��داف ن�صخة  وبرغم وج��ود املهاجم اخلطر جرد مولر، 

امل�صهد. �صدارة  يف  بيكنباور  كان  اأهداف،   10 بر�صيد   1970
على  بالفوز   1974 مونديال  يف  م�صرته  الغربية  اأملانيا  منتخب  وا�صتهل 
ت�صيلي 1-0 ثم على اأ�صرتاليا 3-0 ، ولكن هزميته املفاجئة اأمام منتخب 

كانت مبثابة جر�س  الأول  بالدور  الفريق  مباريات  ال�صرقية يف ختام  اأملانيا 
اإنذار يف الفريق.

وهنا، ظهرت �صطوة بيكنباور وقدرته على التحكم يف جمريات الأمور داخل 
الفريق رغم اأنه كان دون ال�29 من عمره اآنذاك.

لجتاه  اإ�صافة  ح��ر  كظهر  لعبه  اأ�صلوب  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  بيكنباور  وف��ر���س 
املدرب هيلموت �صون اإىل اإجراء بع�س التغيرات على ت�صكيلة الفريق خالل 

مباريات الدور الثاين التي اأقيمت بنظام املجموعات اأي�صا.
وال�صويد   0-2 يوغ�صالفيا  على  مهمة  انت�صارات   3 التغير  ه��ذا  واأث��م��ر 

1-0 ليتاأهل الفريق اإىل املباراة النهائية يف مواجهة املنتخب  4-2 وبولندا 
الهولندي زعيم "الكرة ال�صاملة" الذي اأبهر العامل بعرو�صه القوية يف هذه 
البطولة. وكانت ركلة اجلزاء التي احت�صبت للمنتخب الهولندي يف الدقيقة 
الأوىل من املباراة النهائية كفيلة بتحطيم معنويات الأملان، لكن بيكنباور قاد 
الفريق لعبور الختبار ال�صعب واجتياز العقبة الهولندية يف الطريق ملن�صة 

التتويج باللقب العاملي الثاين.
واعرتف كثر من النقاد يف ذلك الوقت باأن اأداء بيكنباور يف هذه البطولة 
جعل املنتخب الأملاين يظهر ب�صكل اأف�صل واأكرث اإقناعا مما كان عليه عندما 

توج بلقب كاأ�س اأمم اأوروبا “يورو 1972”.
جناح  ج��اء  و1970،   1966 ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولتي  يف  م�صاركته  وب��رغ��م 
بيكنباور يف مونديال 1974 تزامنا مع اأف�صل مرحلة من م�صواره الكروي 
ميونيخ  ب��اي��رن  م��ع  ال���دوري  بطولة  لقب يف  م��ن حتقيق  قليلة  اأ�صهر  وبعد 
واللقب الأول بني ثالثة األقاب متتالية للنادي البافاري يف اأوروبا بني عامي 

و1976 .  1974
"القي�صر"  ق��اد  حيث  احل��د  ه��ذا  عند  تتوقف  مل  بيكنباور  اإجن����ازات  ول��ك��ن 
فنيا  م��دي��را  ك��ان  عندما   1990 ال��ع��امل  ك��اأ���س  بلقب  للفوز  اأملانيا  منتخب 
للفريق لي�صبح حتى الوقت احلايل واحدا من 3 مدربني فقط فازوا باللقب 
زاجالو  ماريو  الربازيلي  هذا  يف  معه  وي�صرتك  ومدربني،  كالعبني  العاملي 

والفرن�صي ديدييبه دي�صان.
اجلديدة  الأ�صلية  ال��ك��اأ���س  ي��رف��ع  ب���الده  ملنتخب  ق��ائ��د  اأول  بيكنباور  وك���ان 
للمونديال بعدما احتفظ املنتخب الربازيلي بالكاأ�س القدمية "كاأ�س جول 

رمييه" باإحراز اللقب العاملي يف 1970 للمرة الثالثة يف التاريخ.

بيكنباور.. مد�فع خطف �الأ�سو�ء من �لهد�فني 
وتوج منتخب بالده بلقب �ملونديال

ر�بطة �ملحرتفني �الإمار�تية تعلن عن �لفائزين 
يف �جلولة �خلام�سة مببادرة »دوري �جلماهري«

•• اأبوظبي -الفجر

اأعلنت رابطة املحرتفني الإماراتية، عن الفائزين مببادرة 
اأدنوك  لدوري  اخلام�صة  اجلولة  يف  اجلماهر"،  "دوري 
الريا�صي  للمو�صم  اجل��دي��دة  الآل��ي��ة  وف���ق  للمحرتفني، 
2022-2023، حتفيًزا للم�صجعني على دعم وم�صاندة 
الرابطة جوائز  اجل��ولت. وخ�ص�صت  م��دار  على  اأنديتهم 
»النادي  الأك���رث ح�����ص��وًرا ج��م��اه��رًي��ا؛ يف فئتي  ل��الأن��دي��ة 

امل�صيف« و»النادي ال�صيف« بكل جولة.

نادي اجلزيرة،  امل�صيف  النادي  فئة  الأول يف  باملركز  وفاز 
بجائزة قيمتها 60 األف درهم، فيما فاز باملركز الثاين يف 

نف�س الفئة نادي الوحدة، بجائزة قيمتها 40 األف درهم.
ال�صارقة  نادي  ال�صيف«، ح�صد  »النادي  فئة  �صعيد  وعلى 
األف دره��م، فيما ح�صل   40 املركز الأول، بجائزة قيمتها 
األف   30 قيمتها  بجائزة  الثاين،  املركز  على  العني  فريق 
باأن يكون احلد  الرابطة �صرطني مهمني،  درهم. وحددت 
امل�صيف،  للنادي   2500 اجل��م��اه��ري  للح�صور  الأدن���ى 

و700 للنادي ال�صيف.



فنجان قهوة يقود زوجني لكنز ذهبي
قاد فنجان قهوة، زوجني يف بريطانيا للعثور على كنز بطريقة غر 
متوقعة، بعدما وجدا 264 قطعة نقدية ذهبية، كانت خمباأة حتت 
اأر�صية املطبخ. ويعود الف�صل يف عثور الزوجني على القطع النقدية 
الذهبية التي تقّدر قيمتها ب�754 األف اإ�صرتليني )836 األف دولر(، 
اإىل �صقوط فنجان على اأر�صية املطبخ يف منزلهما القدمي الذي يعود 
تاريخه اإىل القرن الثامن ع�صر. وت�صبب الفنجان يف ك�صر جزء من 
اإ�صالحه، ليكت�صف  ال��زوج يحاول  الذي جعل  الأم��ر  املطبخ،  اأر�صية 
امل�����ص��ق��ول، بح�صب م��ا ذكرت  ع��م��الت معدنية يف ك��وب م��ن اخل���زف 
ال�صركات  باإحدى  الزوجان  وات�صل  "ال�صن" الربيطانية.  �صحيفة 
املتخ�ص�صة باملزادات، حيث اأكد خبر اأن العمالت الذهبية تعود اإىل 
الفرتة الواقعة بني عامي 1610 اإىل 1727. واأ�صار اخلبر اإىل اأن 
الأول وحتى جورج  الذهبية تعود لعهود جيم�س وت�صارلز  العمالت 
�صارك  حيث  ك��ب��را،  اإق��ب��ال  بالعمالت  اخل��ا���س  امل���زاد  و�صهد  الأول. 
فيه اأ�صخا�س من حول العامل، بح�صب ال�صحيفة الربيطانية التي 

اأ�صارت اإىل حتقيقه رقما جيدا دون الك�صف عنه اأو هوية امل�صرتين.

عرو�س �الإ�سماعيلية ت�سرب جمددً� من زوجها
فتاة  لتعر�س  ال�صهر  الفيديو  �صجة  على  قليلة  اأ�صهر  مت�س  مل 
ب�  اإع��الم��ي��اً  وال��ت��ي عرفت  ي��وم زفافها  م��ن زوج��ه��ا  للتعنيف  م�صرية 
"عرو�س الإ�صماعيلية"، حتى عادت ق�صتها اإىل الواجهة جمدداً بعد 
تقدمها ببالغ لل�صرطة تتهم فيه زوجها ب�صربها ب�صكل متكرر. واألقت 
املعروف  زوجها  على  القب�س  الإ�صماعيلية  مبحافظة  الأم��ن  ق��وات 
"بعري�س ال�صماعيلية" بعدما قدمت زوجته حم�صراً تتهم  اإعالمياً 
ملا  اإ�صابات بها، وفقاً  واإح��داث  فيه زوجها بالعتداء عليها بال�صرب 

نقلته �صحيفة "م�صراوي" اليوم الأحد. هّددين مبية النار
اإنها  عري�صها،  �صد  حررته  حم�صر  يف  الإ�صماعيلية  عرو�س  وقالت 
تعر�صت لهتك عر�صها بال�صارع ومت تهديدها مبياه النهار والت�صويه، 
اإ�صافة اإىل حب�صها واحتجازهم بدون وجه حق يف �صقة اأخيه، كما جاء 
بالتهامات، ال�صرب على راأ�صها وال�صروع يف القتل. وقالت اإن زوجها 
ب�صبب  معها  والتوا�صل  عليها  الطمئنان  اأو  روؤيتها  من  اأهلها  منع 
كرثة اعتداء الزوج عليها بال�صرب املربح مع كل خالف يقع بينهما. 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  اأ�صعلت  الإ�صماعيلية"  "عرو�س  وكانت 
ب�صبب مقطع فيديو تتعر�س فيه لل�صرب املربح من عري�صها قبيل 
اأ�صهر،   8 الإ�صماعيلية قبل حوايل  بزفافهما يف حمافظة  الحتفال 
اأنهما خرجا يف مقطع فيديو يف اليوم الثاين لزواجهما لي�صرا  اإل 
اإىل اأن ما حدث كان نتيجة "�صوء تفاهم" واأنهما يعي�صان معاً حياة 

�صعادة.

ي�ستعد لغط�سة مدتها 24 �ساعة
حتت  ببقائه  حملي،  قيا�صي  رق��م  ك�صر  من  لبناين  غوا�س  متكن 

�صطح مياه البحر ل�24 �صاعة متوا�صلة.
�صاعة،  ب�12  امل�صجل  ال�صابق  رق��م��ه  زي��ن  حممد  ال��غ��وا���س  وك�صر 

ا�صتعداًدا للدخول اإىل مو�صوعة جيني�س لالأرقام القيا�صية.
عني  منطقة  يف  بالتحديد  ال�صبت،  م�صاء  امل��اء  "زين" اإىل  ون��زل 
العا�صمة  �صاحل  على  ال�صهم  نقطة  اجلامعة  عمود  بعد  املري�صة 

بروت، وخرج م�صاء اأم�س و�صط حفاوة من جانب مرافقيه.
وخالل خو�س مغامرته، حر�س "زين" على توجيه ر�صالة مكتوبة 
اإىل مواطنه، املطرب راغب عالمة، فحمل لفتة مكتوب عليها ما 

يلي: "حتية اإجالل واحرتام اإىل الفنان راغب عالمة".
"زين"، وهذا  راغ��ب عالمة مبا حققه  املطرب  املقابل، احتفى  يف 

عرب ح�صابه ال�صخ�صي ب�"تويرت".
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تخزن �لطعام ��ستعد�دً� لنهاية �لعامل
اأنفقت امراأة اأمريكية مئات الآلف من الدولرات على تخزين الطعام وال�صراب يف خمباأ حتت منزلها على مدار 11 

عاماً خ�صية وقوع حرب عاملية ثالثة ونهاية العامل.
دولر  األ��ف   43 اإىل  وال�صروريات  الطعام  تخزين  عاماً” على   38“ ماكنزي  روان  اأنفقته  ما  اإجمايل  و�صل  وق��د 
اأمريكي. وت�صدرت املراأة عناوين ال�صحف يف الوليات املتحدة الأمريكية بعدما ك�صفت عن املخباأ املخفي يف منزلها 

والذي بنته ا�صتعداداً لنهاية العامل القريبة ح�صب اعتقادها.
 11 وجراء قناعتها الرا�صخة باأن نهاية العامل �صتكون قريبة، بداأت روان بتخزين املوؤن والطعام يف خمزنها منذ 

عاماً يف الوقت الذي بداأ فيه النا�س ال�صتعداد لنهاية العامل وفقاً لتقومي املايا.
يف البداية، ا�صرتت روان الأغذية التي ت�صتمر لوقت طويل مثل الفول والأرز، حيث تعلمت كيفية حفظها. وكانت 
ت�صيف املزيد اإىل املوؤن اإىل املخزن كل اأ�صبوع. ويف الآونة الأخرة قررت روان اإنفاق 10000 دولر اأمريكي لتخزين 

الطعام واملاء بالإ�صافة اإىل البنادق والذخرة.
وا�صتعر�صت روان على ح�صابها على تيك توك اأرفف خمزنها، اإىل جانب مقاطع اأخرى تقدم ن�صائح حول كيفية 
ال�صتعداد للكوارث. اأن�صاأت روان اأي�صاً م�صاحة لبدء زراعة املزيد من الطعام، مدعية اأن معظم خمزونها �صي�صتمر 

ملدة ت�صل اإىل 25 عاماً.
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جدل وغ�سب ب�سبب كتاب �أحمد زكي 86
والتطورات قبل  بالتفا�صيل  زاخرة  اأحمد زكي حياة  امل�صري  الفنان  عا�س 
الرئة،  ب�صرطان  باإ�صابته  متاأثرا   2005 العام  من  مار�س  �صهر  يف  رحيله 
يتناول  كتاب  ب��واب��ة  ع��رب  جديد  م��ن  الواجهة  اإىل  حياته  تفا�صيل  لتعود 

�صرته، وقد اأثار غ�صب اأ�صرة الفنان الراحل. فما الق�صة؟
ون�صر الكاتب حممد توفيق كتاباً بعنوان "اأحمد زكي 86" ت�صمن حمطات 
يحمل  ال��راح��ل  الفنان  اأ���ص��رة  اعتربته  وق��د  الأ�صود"،  "النمر  م�صرة  من 
اإ�صاءات ومعلومات مغلوطة، مما ا�صطرها اإىل تقدمي دعوى ق�صائية �صد 
يف  الغني،  عبد  منى  زك��ي،  اأحمد  الفنان  �صقيقة  قالت  البداية،  يف  املوؤلف. 
اأعماًل  اإن �صقيقها جنم كبر قّدم  "�صكاي نيوز عربية"،  ت�صريحات ملوقع 
فنية خمتلفة ومن املفرت�س األ يتم ح�صره يف معلومات م�صيئة على غرار 

اأن "والدته مل تقم برتبيته وتزوجت بعد وفاة والده".
زك���ي؛ لكي  اأح��م��د  ي��رج��ع لأ���ص��رة  اأن  امل��وؤل��ف  "كان يتعني على  واأ���ص��اف��ت: 
ي�صاعدونه وميدوه باملعلومات التي يحتاجها حتى يظهر الكتاب ب�صكل جيد 
ويليق مبكانة الفنان اأحمد زكي، لكنه قام بت�صويهه وت�صويه �صورة والدته، 
م�صتخدماً معلومات مغلوطة"، على حد و�صفها. من بني تلك "املعلومات 
والدة  اإن  املوؤلف  ق��ول  هي  منى،  تقول  كما  بالكتاب  وردت  املغلوطة" التي 
الفنان الراحل قد طلبت الطالق، بينما يف احلقيقة هي مل تفعل ذلك ومل 
اأنه  اأي�صاً  تطلب الطالق نهائياً، بل تويف زوجها. ومن املعلومات املغلوطة 

)زكي( رف�س اأن تزوره والدته للم�صت�صفى، وهو اأمر غر �صحيح.

متحف يتيح لزو�ره تفجري طاقاتهم على �لرت�مبولني
القفز على الرتامبولني داخل متحف؟ هذا الأمر بات ممكناً يف كوبنهاغن، 
جمموعة  تخيلتها  ترفيهية  من�صاأة  احل��دي��ث  ال��ف��ن  متحف  ي��ق��دم  حيث 

من�صاوية يف ال�صبعينيات.
يف متحف اأركن للفن احلديث، يف ال�صواحي اجلنوبية للعا�صمة الدمناركية، 
بي�صاء  الرك�س على مرتبة  اأو  القفز  ال�صبت  الزائرين منذ  اإمكان  بات يف 
�صخمة قابلة للنفخ، خالل البحث عن الكرات الثالث ال�صخمة من "لعبة 
البلياردو الب�صرية"، يف تفجر غر م�صبوق للطاقة داخل املتحف الهادئ 
عادة. وكانت هذه املن�صاأة اأقيمت لأول مرة يف عام 1970 على يد جمموعة 
Haus-Rucker- ا�صم  حتمل  من�صاويني  وفنانني  معماريني  مهند�صني 

Co )هاو�س روكر كو(. واأعاد فريق املتحف الدمناركي �صنعها باأمانة.
يتطلب  الع�صر  اأن  ي��رون  الثالثة  املجموعة  موؤ�ص�صو  كان  الوقت،  ذلك  يف 
حتطيم  يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  للنفخ  القابلة  واحتهم  واأن  ج��ذري��اً،  تغيراً 
جديدة  ح�صرية  م�صاحات  واإن�صاء  القائمة  لل�صلطة  الهرمية  الت�صل�صالت 
حتاكي تطلعاتهم الطوباوية. يف الواقع، بني ال�صراخ وال�صحك واللهاث، 
ي�صبح الزائرون ق�صرياً جزءاً من لعبة - فهم يقاتلون بع�صهم البع�س اأو مع 

بع�صهم البع�س اعتماداً على كيفية �صقوط الكرات الزجاجية العمالقة.

جينيفر لور�ن�س تك�سف 
�جلانب �ل�سلبي من �لنجومية 
ال��ع��امل��ي��ة جينيفر  ال��ن��ج��م��ة  ك�����ص��ف��ت 
ل��وران�����س، ع��ن اجل��ان��ب ال�صلبي من 
خالل  من  حققتها  التي  النجومية 
 ،The Hunger Games صل�صلة�
 .2012 ع��ام  فى  الفيلم  عر�س  بعد 
�صعرت  اأن���ه���ا  ل���وران�������س  واع����رتف����ت 
اإح�صا�صها  وف��ق��دت  "�صلعة"  ب��اأن��ه��ا 
بال�صيطرة، وذلك ح�صبما قالت فى 
لندن  م��ه��رج��ان  خ���الل  ت�صريحات 
ال�صينمائي. واأ�صافت املمثلة البالغة 
32 ع���اًم���ا، وف��ًق��ا ملجلة  م��ن ال��ع��م��ر 
بفقدان  اأ���ص��ع��ر  "كنت   ،Variety
واأدلت  ال�صيطرة على نف�صى متام"، 
الت�صريحات  بهذه  العاملية  النجمة 
مقابلة  خالل  �صتوك"  ل�"فران�صني 
على خ�صبة امل�صرح فى �صل�صلة حوارات 
ال�صينمائي.  لندن  ملهرجان  ال�صا�صة 
وقالت لوران�س: "اأعتقد اأننى فقدت 
الإح�صا�س بال�صيطرة بني طرح فيلم 
حتى   The Hunger Games
ال��ف��وز ب��ج��ائ��زة الأو���ص��ك��ار ع��ن فيلم 
Silver Lining Playbook لعام 
اأ�صبحت  احلني  ذلك  ومنذ   ،2012
اأن كل قرار كان قراًرا  �صلعة �صعرت 

جماعًيا كبًرا "

م�سابقة م�سرت ليبانون 
تدعم ق�سية ذوي �لهمم

اللبنانية  ال��ع��ا���ص��م��ة  اح��ت�����ص��ن��ت 
ليبانون  "م�صرت  م�صابقة  ب��روت 
اأحيتها  ال���ت���ي   ،"2023-2022
الفنانة هيفاء وهبي، و�صط ح�صور 
ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  من  نخبة 

والثقافية والجتماعية.
ال��ع��ام ق�صية  ه��ذا  ن�صخة  ودع��م��ت 
قبول  خ������الل  م����ن  ال���ه���م���م  ذوي 
ميلكونيان،  ج���رمي���ي  امل��ت�����ص��اب��ق 
الذي فقد رجله يف حادث �صر، يف 
الأوىل �صمن فعاليات  تعّد  خطوة 
لبنان  يف  اجل���م���ال���ي���ة  امل�������ص���اب���ق���ات 

والعامل.
ويف لقاء مع "�صكاي نيوز عربية"، 
ن�صال  امل�����ص��اب��ق��ة  م���ن���ّظ���م  �����ص����ّرح 
قّررنا  ك���ورون���ا  "بعد  ب�������ص���راوي: 
بح�صور  احل�����دث  ه����ذا  ن��ق��ي��م  اأن 
اأّن  ونثبت  ���ص��وي��اً  لنلتقي  اجلميع 
لبنان ما زال بلد اجلمال، واأّنه ما 
لنقّدم  وال��ع��زم  الإرادة  لدينا  ت��زال 
كّل  من  الرغم  على  جمالياً  حدثاً 

الظروف التي مررنا بها".
العام  ه��ذا  دورة  "تتمّيز  واأ���ص��اف: 
الهمم  ذوي  م���ن  ���ص��اب  مب�����ص��ارك��ة 
����ص���م���ن امل���������ص����ارك����ني امل���ت���ق���ّدم���ني 
الأوىل  امل��ّرة  اأّنها  علماً  للم�صابقة، 
يف ال���ع���امل ال��ت��ي ي��ت��ّم ف��ي��ه��ا قبول 
م�صابقة  يف  الهمم  ذوي  م��ن  �صاب 

جمالّية".
وتابع: "اأردنا اأن نثبت اأّنه من حّق 
هذا ال�صاّب اأن ي�صارك يف مثل هذه 
امل�����ص��اب��ق��ة مت��ام��اً ك����اأّي ���ص��اب اآخر، 
ظروف  عليه  ق�صت  اإذا  اأّن���ه  حيث 
احلياة وفقد رجله يف حادث �صر، 

فهذا ل يعني اأن تتوّقف حياته".

غوغل يحتفل باملوؤرخ 
�مل�سري م�سطفى �لعبادي

غوغل  الإن��رتن��ت  يف  البحث  حم��رك��ات  عمالق  احتفل 
الراحل  امل�صري  امل���وؤرخ  ب��ذك��رى ميالد  الث��ن��ني  اأم�����س 
�صفحته  ع��ل��ى  "غوغل"  ون�����ص��ر  ال��ع��ب��ادي.  م�صطفى 
بني  كتابا  يحمل  وه��و  ال��راح��ل  ل��ل��م��وؤرخ  ر�صما  الأوىل 
منها  معمارية،  معامل  وبجانبه  مكتبه  وخلفه  يديه 
هرم تخرج من قمته �صعلة نار. وللكتاب واملكتبة رمزية 
اإحياء  �صاهم يف  فقد  الراحل،  امل��وؤرخ  كبرة يف م�صرة 

واحدة من اأبرز املكتبات يف ال�صرق الأو�صط.
1928 يف  ع��ام  اأكتوبر   10 العبادي يف  وول��د م�صطفى 
الأعلى  املجل�س  م��وق��ع  بح�صب  الإ���ص��ك��ن��دري��ة،  م��دي��ن��ة 
للثقافة يف م�صر. وح�صل العبادي على درجة الدكتوراه 
يف الفل�صفة عن احل�صارتني اليونانية والرومانية من 

جامعة كمربيدج الربيطانية عام 1961.
وب����داأ ح��ي��ات��ه امل��ه��ن��ي��ة اأك���ادمي���ي���ا، ح��ي��ث ك���ان ي���دّر����س يف 
لكلية  ك��ان عميدا  ال���ذي  وال���ده  اجل��ام��ع��ة، على خطى 

الآداب يف جامعة الإ�صكندرية.

نوم طفلة �أنقذها من مذبحة تايالند
جنت طفلة تبلغ من العمر ثالث �صنوات من املوت، عندما 
قتل م�صلح 24 طفاًل بوح�صية يف دار للرعاية بتايالند، 

لأنها كانت نائمة خالل املذبحة باأكملها.
وذك����رت هيئة الإذاع�����ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة )ب���ي ب��ي ���ص��ي( اأنه 
اإميي،  با�صم  فقط  تعريفها  مت  التي  الطفلة،  على  عرث 
قيام  اأث��ن��اء  اخلمي�س  ي��وم  احل��ي��اة  قيد  وعلى  م�صتيقظة 
تنمية  مركز  �صهده  ال��ذي  الرعب  اأث��ار  بتفقد  ال�صلطات 
الأطفال ال�صغار يف بلدة اأوتاي �صاوان. وُنقلت اإميي اإىل 
الطابق العلوي، ومت تغطية وجهها ببطانية حتى ل ترى 
�صوم�صاك  جدها  وق��ال  فظائع.  م��ن  احل���ادث  اأ�صفره  م��ا 
عما  ف��ك��رة  اأي  لديها  تكن  "مل  ���ص��ي:  ب��ي  لبي  �صريثوجن 
الوا�صح  غ��ر  م��ن  ي���زال  ول  ا�صتيقظت".  عندما  ح��دث 
بال�صبط كيف جنت اإميي يف حني مت قتل جميع زمالئها 
يف الف�صل. واأ�صارت تقارير �صابقة اإىل اأنها كانت مغطاة 
ببطانية عندما دخل املهاجم، الذي عرفته ال�صرطة على 
 34 اأنه ال�صرطي ال�صابق بانيا كامراب البالغ من العمر 
عاماً، ف�صلها الدرا�صي. وقال رجال ال�صرطة اإن بانيا قتل 

اأي�صاً زوجته وابنه قبل اأن ينتحر.

وجبة برجر ت�سدم �سيدة.. ماذ� وجدت د�خلها؟
من حني لآخر، تعتاد ال�صيدة الربيطانية ليان دايل طلب 
وجبة  اآخ��ر  ويف  �صهرة،  �صل�صلة مطاعم  برجر من  وجبة 
عقت عندما هّمت بتناول ال�صطرة. وجدت ال�صيدة بني  �صُ
بخدمة  ات�صلت  وعندما  ر�صا�س،  قلًما  ال�صطرة  دفتي 
برد  كذلك  املوظفون  فاجاأها  �صكوى،  لت�صجيل  العمالء 
غر متوقع. حاول موظفو خدمة العمالء تهدئة العملية 
اإذ  وغ�صها،  حدتها  م��ن  زادت  بطريقة  ول��ك��ن  الغا�صبة، 
اإنه جمرد قلم ر�صا�س".  "ل داعي للقلق،  باأنه  اأخربوها 
وبح�صب موقع "timesnownews"، قال املوظف الذي 
تلقى ات�صال ال�صيدة املت�صررة من الوجبة ال�صادمة: "اإنه 
جمرد قلم ر�صا�س، ولي�س كحاًل للعني". واأمام هذا الرد 
ال�صهر،  املطعم  اإىل  ال��وج��ب��ة  ال�صيدة  اأع����ادت  ال�����ص��اع��ق، 
واأ�صرت على ا�صرتاداد ثمن الوجبة، و�صرعان ما انت�صرت 
الواقعة وبلغت امل�صوؤولني عن املطعم. وقالت اإدارة املطعم 
احلادث،  ه��ذا  خلفه  ال��ذي  التاأثر  ع��ن  "نعتذر  ال�صهر: 
واأجرينا حتقيقا، ونوؤكد اأن ال�صل�صلة ت�صعى لتقدمي اأف�صل 

جتربة للعمالء واأعلى جودة ممكنة للوجبات".

معبد فرعوين يحت�سن عر�س �أزياء 
ا�صت�صاف معبد امللكة حت�صب�صوت الفرعوين يف �صعيد م�صر 
الأحد،  "�صتيفانو ريت�صي" العاملية م�صاء  دار  اأزياء  عر�س 
والتي  الف�صي،  بيوبيلها  ال��دار  احتفالت  اإط��ار  يف  وذل��ك 
تقام و�صط معابد ملوك وملكات م�صر القدمية بح�صور 
عام  اأم��ني  قال  املنا�صبة،  تلك  ويف  �صهرة.  �صخ�صية   350
املجل�س الأعلى لالآثار امل�صرية، الدكتور م�صطفى وزيري، 
الأق�صر  ومل��ع��اب��د  مل�صر  ريت�صى  �صتيفانو  دار  اخ��ت��ي��ار  اإن 
لالإحتفال باليوبيل الذهبي للدار التي انطلقت عرو�صها 
1972، مل يكن وليد  من مدينة فلورن�صا اليطالية عام 
تاريخية.  بل هو قرار يرجع خللفيات وحقائق  ال�صدفة، 
واأ�صار وزيري اإىل عر�س الأزياء "الفا�صون" بداأ من م�صر 
والذوق  و"ال�صياكة  الأزي���اء  فنون  عرفت  التي  القدمية، 

واملالب�س الراقية" منذ اآلف ال�صنني.

فيلم عن لبنان �لثمانينيات يتجه �إىل �الأو�سكار
ر�صحت وزارة الثقافة يف لبنان فيلم دفاتر مايا 
وجوانا  جريج  خليل  اللبنانيني  للمخرجني 
توزيع  ح��ف��ل  يف  ل��ب��ن��ان  لتمثيل  ت��وم��ا  ح��اج��ي 
اأف�صل  فئة  عن   2023 لعام  الأو�صكار  جوائز 
الإجنليزية  باللغة  ن��اط��ق  غ��ر  اأج��ن��ب��ي  فيلم 
ال�صور  وعلم  الفنون  اأكادميية  تنظمها  التي 

املتحركة يف الوليات املتحدة الأمركية.
وبعد اقرتاح اللجنة املكلفة يف الوزارة واملوؤلفة 
واأ�صحاب  ال�صينمائيني  النقاد  من  نخبة  من 
الخت�صا�س، نال الفيلم موافقة اجلميع على 

الرت�صيح.
وق����ال ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي ال��ل��ب��ن��اين وال��ن��اق��د اإميل 
اختارت  ال��ت��ي  اللجنة  اأع�����ص��اء  اأح���د  ���ص��اه��ني، 
نيوز  �صكاي  ملوقع  حديث  يف  مايا"  دفاتر   "
التالية:  املعاير  اعتمدت  اللجنة  اإن  عربية، 
حركة  معاجلته،  طريقة  الفيلم،  "مو�صوع 
امل�صتخدمة،  التقنيات  ال�صيناريو،  الإخ����راج، 
اإدارة املمثلني، حركة الكامرا، واإيقاع الفيلم". 

بتقنياته  تطلعاتنا  الفيلم  "يعك�س  واأ���ص��اف: 
ال�صينمائي  الن��ت��اج  ع��ن  و���ص��وره  ومو�صوعه 
اأن يالقي الدعم الالزم من  اللبناين، واأملنا 
ناحية الت�صويق ليكون مبتناول اأو�صع �صريحة 
ودول���ي���اً، واأن يحقق  امل�����ص��اه��دي��ن حم��ل��ي��اً  م��ن 
لبنان اإجنازاً يف جمال الفن ال�صابع، ويتمكن 

من الفوز بجائزة اأو�صكار عام 2023".
ل�صكاي  �صاهني  "دفاتر مايا" قال  وعن ميزة 
عن  امل��غ��رتب  اإح�صا�س  يحمل   " عربية:  نيوز 
مميز  تقني  باأ�صلوب  �صادق  ت�صوير  يف  لبنان 
خ�صو�صا جلهة حتريك ال�صور بلغة �صينمائية 

حلوة".
اللبنانية  ال�صينمائية  الفيلم  خمرجة  وقالت 
ن��ي��وز عربية:  ج���وان���ا ح��اج��ي ت��وم��ا ل�����ص��ك��اي 
امل�صابقة  يف   " م��اي��ا  "دفاتر  ف��ي��ل��م  "افتتح 
الر�صمية ملهرجان برلني يف اأملانيا، وانتقل من 
مهرجان اإىل اآخر ونال جائزة اأف�صل فيلم يف 

مهرجان القاهرة. "

القبطان زويا اأغاروال تقف للتقاط �سورة يف منزلها يف نويدا الكرى بالهند.  وتتذكر زويا عندما قالت اإنها حتلم 
بغزو ال�سماء، بكت والدتها وطلبت منها انتظار  »�سبي منا�سب« لتتزوج اأف�سل من ذلك. )ا ف ب( 

�آمرب هريد تك�سف و�سمها �خلفي
خالل تواجدها على �صاطئ اإ�صبانيا لق�صاء عطلة نهاية الأ�صبوع، اإنت�صرت �صور 
للنجمة العاملية اآمرب هرد وتناقل املتابعون ال�صورة التي اأظهرت و�صما مل يكن 

ظاهراً من قبل على ج�صد هرد.
فيها:  وج���اء  اجل��م��ي��ع،  اأن��ظ��ار  اأم���رب  على ج�صد  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  اجلملة  و�صغلت 
الظل  بني  اخلفاء،  يف  حُتب.  اأن  يجب  املظلمة  الأ�صياء  بع�س  لأن  اأحبك  "اأنا 

والروح".
الت�صهرية  ق�صيتها  بتبعات  تتعلق  اأخ��رى  قانونية  اأزم��ة  ه��رد،  اآم��رب  تواجه 
�صد جوين ديب، حول دفع الأتعاب القانونية التى تزيد قيمتها عن 8 مليون 
دولر، حيث اأفادت التقارير اأن اآمرب هرد لديها بولي�صة تاأمني مللكية منزل مع 
�صركة Travelers Commercial Insurance، ووثيقة تاأمني مع �صركة 
New York Marine، وكالهما مطالب بتغطية قيمة التعوي�س والأتعاب 

القانونية.


