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يومية سياسية مستقلة

شــاركت معالــي ســارة بنــت يوســف األميــري، وزيرة 
دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، في االجتماع 
الحــادي والثالثيــن للجنــة التنفيذية للكومســتيك، اللجنة 
الوزاريــة الدائمــة للتعــاون العلمــي والتكنولوجي التابعة 

لمجلــس منظمة التعاون اإلســالمي.
وتــرأس رئيــس جمهورية باكســتان اجتمــاع هذا العام 

الــذي انعقــد علــى المســتوى الــوزاري، بحضــور الدكتور 
عــارف علــوي رئيــس الكومســتيك ، والذي تــم تخصيصه 
لمراجعــة اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا خــالل األشــهر 
االثنــي عشــر الماضية وتحديــد األولويات للعــام المقبل، 
فــي ظــل تركيــز الــدول األعضــاء علــى االســتفادة مــن 

التكنولوجيا. ص»٣«

والتأمينــات  للمعاشــات  العامــة  الهيئــة  كرمــت 
االجتماعيــة مجموعة مــن كبار المواطنيــن المتقاعدين 
ممــن تجــاوز أعمارهــم 7٠ عامــا فــي مختلــف إمــارات 
الدولــة، تقديــرًا لعطائهــم وجهودهــم المخلصــة فــي 

خدمــة الوطــن.
جــاء ذلك خالل الزيارة التي نفذتها الهيئة لمجموعة 
مــن كبــار المواطنيــن المتقاعديــن ضمن مبــادرة »أنتو 
البركــة« بالتزامــن مع اليــوم العالمي لكبار الســن الذي 

يوافــق األول مــن أكتوبر من كل عام .
وقالــت الدكتــورة ميســاء راشــد غديــر مديــر مكتب 
االتصال الحكومي بالهيئة : »كبار المواطنين هم ذخيرة 
الوطــن، وجهودهم في خدمة الدولة وتعزيز مســيرتها 
محــل تقديــر فــي كافــة األوســاط والمؤسســات العاملة 
بالدولــة ومنهــا هيئــة المعاشــات التــي تتعهــد بتقديــم 
أفضــل الخدمــات لفئــة المتقاعديــن وكبــار المواطنيــن 

المشــمولين بالنظــام التأميني تحــت مظلتها«. ص»7«

ــي  ــارات بشــدة الهجــوم اإلرهاب ــة اإلم ــت دول أدان
الــذي اســتهدف مركزًا تعليميًا غــرب العاصمة األفغانية 
كابــول، وأســفر عــن مقتــل وإصابة عدد من األشــخاص 

معظمهــم مــن الطالب.
ــي  ــي ف ــاون الدول ــة والتع ــدت وزارة الخارجي وأك
بيــان لهــا أن دولــة اإلمــارات تعــرب عــن اســتنكارها 

الشديد لهذه األعمال اإلجرامية، ورفضها الدائم لجميع 
أشــكال العنــف واإلرهاب التي تســتهدف زعزعة األمن 

واالســتقرار وتتنافــى مــع القيــم والمبادئ اإلنســانية.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب األفغاني 
الصديــق وألهالــي وذوي ضحايا هــذه الجرائم النكراء، 

وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وام

بحث عدة ملفات تصدرها صرف منح المشاريع البحثية
اإلمارات تشارك في اجتماع اللجنة 
التنفيذية للكومستيك بباكستان

احتفاء باليوم العالمي لكبار السن
»المعاشات« تكرم كبار المواطنين المتقاعدين

اإلمارات تدين الهجوم اإلرهابي على مركز تعليمي غربي كابول اعتباراً من االثنين
اإلمارات تبدأ العمل بخيارات اإلقامة وتأشيرات الدخول المحدث

تبــدأ اإلمــارات اعتبــارًا من يــوم االثنين 
المقبــل الموافــق ٣ أكتوبــر ٢٠٢٢ تطبيــق 
منظومة تأشــيرة محدثة تمثل نقلة نوعية 
فــي مجــال دخــول وإقامــة األجانــب على 
مســتوى المنطقة والعالم اســتنادا على ما 
تتضمنــه من شــروط وضوابــط وإجراءات 
ــة  مبســطة وتســهيالت تجعــل مــن الدول
واحة للعيش والعمل واالبتكار واالستثمار.

وتواصل اإلمــارات بهذه الخطوة تعزيز 
جاذبيتهــا، عبــر تحديث وتوســيع خيارات 
ــا  ــا بم ــول إليه ــيرات الدخ ــة وتأش اإلقام
ــة  ــز تنافســيتها العالمي ينســجم مــع تعزي
في اســتقطاب المستثمرين ورواد األعمال 
والعقــول والكفاءات العلميــة، إلى جانب 
ــدة  ــة ســياحية رائ ــا كوجه ــز مكانته تعزي

علــى مســتوى المنطقــة والعالــم.
وتتميــز منظومــة التأشــيرات المحدثــة 
ــواع  ــة أن ــات وإضاف ــواع اإلقام ــدد أن بتع
جديــدة منهــا لتناســب كافــة الفئــات مــن 
المســتثمرين ورواد األعمــال والموهوبين 
مــن العلماء والمتخصصيــن وأوائل الطلبة 
والخريجيــن ورواد العمل اإلنســاني وخط 
الدفــاع األول والعمالة الماهرة في جميع 
المجــاالت، إضافــة إلــى تخفيــف األعبــاء 
وتبســيط اإلجراءات وإضافة مزايا جديدة 
لحاملــي اإلقامــات والفصــل بيــن اإلقامــة 
وصاحــب العمــل بمــا يســهم في تحســين 
جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل 
ــة  ــة اإلمــارات تجرب واالســتثمار فــي دول

ــعيدة. ممتعة وس
وتتضمــن المنظومــة أنــواع جديدة من 
اإلقامــات بمزايــا وتســهيالت كبيــرة، ومن 
أبرزهــا اإلقامــة الخضراء التــي تمنح لمدة 

٥ ســنوات قابلة للتجديد. ص»٤«

تطبيق منظومة تأشيرة محدثة تمثل نقلة نوعية في 
مجال دخول وإقامة األجانب على مستوى المنطقة والعالم

شروط وضوابط وإجراءات مبسطة وتسهيالت تجعل 
من اإلمارات واحة للعيش والعمل واالبتكار واالستثمار

تحت رعاية منصور بن زايد.. »مختبر مستقبل اإلعالم« 
منصة حصرية تجمع صّناع القرار ورواد األعمال

برعاية سيف بن زايد.. شرطة أبوظبي 
شريكًا استراتيجيًا لمعرض »آيسنار 2022«

تحــت رعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن 
ــس  ــس مجل ــب رئي ــان، نائ ــد آل نهي زاي
الــوزراء ووزيــر ديــوان الرئاســة.. أطلقــت 
شركة أبوظبي الوطنية للمعارض »أدنيك« 
و وكالــة أنبــاء اإلمــارات »وام« مختبــر 
مســتقبل االعــالم، الــذي ســيقام فــي إطار 
الــدورة األولــى مــن الكونغــرس العالمــي 
لإلعــالم، ويقــدم مفهومــا مبتكــرًا يتمحــور 
ــط  ــد مســتديرة مخصصــة فق حــول موائ
ــي الدعــوات إلجــراء نقــاش شــامل  لحامل

حــول موضوعات مرتبطة بمســتقبل قطاع 
اإلعــالم علــى مــدار ثالثــة أيــام.

ويقــام معــرض ومؤتمــر الكونغــرس 
العالمــي لإلعــالم فــي الفتــرة مــن ١٥ إلــى 
١7 نوفمبــر المقبــل بالشــراكة بيــن شــركة 
أبوظبــي الوطنيــة للمعــارض »أدنيــك« 
ــكل  ــارات »وام« ويش ــاء اإلم ــة أنب ووكال
ــدة  ــة جدي ــزة نوعي ــداث قف ــة إلح فرص
ــم  ــة و العال ــالم بالمنطق ــاع اإلع ــي قط ف
والستكشــاف أحــدث التطــورات. ص»٤«

وقعــت مجموعة »أدنيــك« اتفاقية 
شــراكة مــع القيــادة العامــة لشــرطة 
أبوظبي بصفتها الشــريك االستراتيجي 
للمعــرض الدولي لألمن الوطني ودرء 
ــي ٢٠٢٢«  ــنار أبوظب ــر »آيس المخاط
الــذي يقام تحــت رعاية الفريق ســمو 
الشــيخ ســيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيــس مجلس الوزراء وزيــر الداخلية 
وينظــم بالتعــاون مــع وزارة الداخلية 
ــارض  ــي للمع ــي الوطن ــز أبوظب بمرك

فــي الفتــرة مــن ١٠ إلــى ١٢ أكتوبــر 
لمقبل. ا

تســهم االتفاقيــة فــي دعــم الجهود 
الراميــة إلــى تعزيــز مكانــة أبوظبــي 
مركــزًا عالميًا الســتقطاب صناع القرار 
والخبــراء العالمييــن فــي مجــال األمن 
الدولي ودرء المخاطر، وترسيخ مكانة 
الحــدث كأبــرز المعــارض الدوليــة 
المتخصصــة فــي هذا المجــال الحيوي 

والمهم. ص»٣«

انطالق فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة الدولية 
للقرآن الكريم بنسختها السادسة اليوم

الــدورة  فعاليــات  اليــوم  تنطلــق 
السادســة لمسابقة الشــيخة فاطمة بنت 
مبــارك الدوليــة للقــرآن الكريــم لإلناث 
بقاعــة نــدوة الثقافــة والعلــوم بمنطقــة 
الممزر في دبي وتســتمر حتى الخامس 
مــن أكتوبــر القــادم بمشــاركة أكثــر من 
٥٥ دولــة وجاليــة مســلمة حــول العالــم 
ــام المســابقة  ــل خت ــام حف ــى أن يق عل
يوم الجمعة الســابع من الشــهر نفســه.

ــد  ــم محم ــار ابراهي ــال المستش وق
بوملحة مستشــار صاحب السمو حاكم 
دبي للشؤون الثقافية واالنسانية رئيس 
ــع  ــزة إن جمي ــة للجائ ــة المنظم اللجن
وحــدات الجائــزة أكملت اســتعداداتها 
لبــدء الفعاليــات وأثنــى علــى الجهــود 
الكبيــرة التــي قــام بهــا أعضــاء اللجنــة 
المنظمة والموظفون والمتطوعون في 

إنجــاز المهــام الموكلة لهــم. ص»٢«

»التشّلون هم«

بعــث صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة »حفظه 
اهلل« برقيــة تهنئــة إلى فخامة موغويتســي 
اريك ماسيســي رئيس جمهورية بوتسوانا، 

بمناســبة ذكــرى اليــوم الوطنــي لبالده.

كما بعث صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي »رعاه 
ــة  ــى فخام ــة إل ــة مماثل ــة تهنئ اهلل« برقي

موغويتســي اريك ماسيســي. ص»٢«

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بوتسوانا بذكرى اليوم الوطني لبالده
جورجيا ميلوني تشكر رئيس الدولة 

ونائبه لتهنئتها بفوزها في االنتخابات 
العامة لرئاسة الوزراء بإيطاليا

ميلوني تؤكد سعيها للعمل مع قيادة 
اإلمارات لتعزيز التعاون بين البلدين 

الصديقين ودعم استقرار المنطقة

الجيش الصومالي يقتل 
40 إرهابيًا لـ»الشباب« 

في عيل قوحلي

المغرب يترأس مجلس 
السلم واألمن اإلفريقي

نقلــت »وكالــة األنبــاء الصومالية«، عن مســؤول 
أمنــي قولــه إن أكثــر مــن ٤٠ عنصــرًا مــن »حركــة 
الشباب« اإلرهابية قتلوا في منطقة »عيل قوحلي« 
ــرًا شــرق مدينــة مقوكــوري  علــى بعــد ٣٥ كيلومت

بمحافظــة هيــران وســط البالد. 
ولــم توضح الوكالة المزيد مــن التفاصيل أمس، 
لكنهــا أوضحــت أن »حركــة الشــباب« اإلرهابيــة 
المرتبطة بتنظيم »القاعدة« اإلرهابي ، تتعرض لما 
وصفتــه بمقاومــة شــديدة مــن األهالــي المحليين، 
كمــا تتكبــد خســائر متالحقــة فــي قتالهــا اليائــس 
أمــام عمليــات الجيــش. واستســلم عنصــران مــن 
الحركــة اإلرهابيــة لقــوات الجيــش بواليــة غلمدغ 
لجهــاز األمن واالســتخبارات بواليــة جنوب الغرب 

اإلقليمية. 
وكان الجيش الصومالي، قد أعلن في وقت سابق 
مقتــل ٣ قيادييــن ميدانييــن مــن حركــة »الشــباب« 
اإلرهابيــة أحدهــم أجنبــي يحمــل جنســية جنــوب 
إفريقيــة، فــي عمليات أمنية وســط البالد. ص»١٠«

ســتتولى المملكة المغربيــة، التي تم انتخابها خالل 
القمــة ٣٥ لالتحــاد اإلفريقي في فبرايــر الماضي عضوًا 
فــي مجلــس الســلم واألمــن التابــع لالتحــاد األفريقــي 
للفتــرة ٢٠٢٢-٢٠٢٥، ابتــداء مــن أول أكتوبــر المقبل، 
ولمــدة شــهر، رئاســة هذه الهيئــة التقريريــة لالتحاد. 

وتنــدرج الرئاســة المغربيــة لمجلس الســلم واألمن 
فــي إطــار اســتمرارية التزامــات المملكــة مــن أجــل 
إفريقيا تنعم بالســالم واالســتقرار واالزدهار، وتشــكل 
ــى مســتوى  ــة عل ــود دبلوماســية المملك تتويجــا لجه
القارة اإلفريقية، بقيادة الملك محمد الســادس لصالح 

الســالم واألمــن، واالســتقرار فــي إفريقيــا.
وفــي إطــار مقاربــة مبتكرة تهدف إلى رســم معالم 
اســتراتيجية جديدة للمنظمــة اإلفريقية، من أجل رفع 
التحديــات المتعلقــة بالســالم واألمن، تطمــح المملكة 
ــد مــن  ــة للعدي ــة جماعي ــى إيجــاد أجوب ــة إل المغربي
المواضيــع العالمية واإلقليمية، حيث ســتكون مواضيع 
اإلرهــاب وتجنيــد األطفــال، والتغيــر المناخــي واألمن 
الغذائــي، والوضــع فــي الســاحل وجمهوريــة إفريقيــا 
الوســطى، ُمدرجــة على جدول أعمــال عدة اجتماعات 

على مســتوى الوزراء والســفراء والخبــراء. ص»١٠«

ــم  ــة تقيي ــدا األميركي ــة فلوري ــل والي تواص
األضــرار الجســيمة التــي ســببها اإلعصــار إيــان 
ــخاص  ــن األش ــرك ماليي ــا وت ــر مدن ــذي دم ال
بــدون كهربــاء وخّلــف خســائر بشــرية يمكــن 

ــرة. ــون كبي أن تك
وقــال الرئيــس األميركــي جــو بايــدن خــالل 
زيارته مكاتب الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ، 
»قــد يكــون هــذا أعنــف إعصــار فــي تاريــخ 

فلوريدا«.
وأضــاف »األرقــام... ليســت واضحــة بعــد 
لكننــا نتلقــى تقاريــر أولية عن خســائر بشــرية 
ــد  ــه يري ــدا أن ــرة«، مؤك يمكــن أن تكــون كبي
التوجــه إلــى الوالية الجنوبية في أســرع وقت، 
وكذلــك إلــى جزيــرة بورتوريكــو التــي دمرهــا 

اإلعصــار فيونــا مؤخــرا.
مع انتشــار صور لشــوارع غرقــت في المياه 
العكرة وقوارب جرفتها المياه ومنازل محطمة، 
أفــادت أحدث حصيلة رســمية في فلوريدا عن 

مصرع ثمانية أشخاص على األقل. ص»١٠«

تحذير من خسائر بشرية كبيرة جراء اإلعصار
»إيان« يدمر مدنًا ويقطع الكهرباء عن الماليين في فلوريدا

وكاالت جانب من الدمار جراء اإلعصار 
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تنطلــق اليــوم فعاليــات الدورة السادســة لمســابقة الشــيخة 
فاطمــة بنــت مبــارك الدوليــة للقــرآن الكريــم لإلنــاث بقاعــة 
نــدوة الثقافــة والعلــوم بمنطقــة الممــزر فــي دبــي وتســتمر 
ــر القــادم بمشــاركة أكثــر مــن ٥٥  حتــى الخامــس مــن أكتوب
ــل  ــام حف ــى أن يق ــم عل ــول العال ــلمة ح ــة مس ــة وجالي دول

ختــام المســابقة يــوم الجمعــة الســابع مــن الشــهر نفســه.
مستشــار  بوملحــة  محمــد  ابراهيــم  المستشــار  وقــال 
ــانية  ــة واالنس ــؤون الثقافي ــي للش ــم دب ــمو حاك ــب الس صاح
رئيــس اللجنــة المنظمــة للجائــزة إن جميــع وحــدات الجائــزة 
ــود  ــى الجه ــى عل ــات وأثن ــدء الفعالي ــت اســتعداداتها لب أكمل
الكبيــرة التــي قــام بهــا أعضــاء اللجنــة المنظمــة والموظفــون 
والمتطوعــون فــي إنجــاز المهــام الموكلــة لهــم وأشــاد برعايــة 
ودعــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
ــي  ــم دب ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي نائ
ــابقة  ــذه المس ــخاء له ــموه بس ــه س ــا يقدم ــاه اهلل« وم »رع
وجميــع فعاليــات الجائــزة حيــث ظــل ســموه متابعــا ومواكبــا 
ألنشــطتها وفعالياتهــا المختلفــة منــذ تأسيســها قبــل ٢٥ عامــا 
ويوجــه دائمــا بتقديــم كل الدعــم لتطورها وتميزهــا وتألقها .

وأضاف بوملحه أن إقامة مســابقة تحمل اســم سمو الشيخة 
فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي العــام رئيســة 
المجلــس األعلــى لألمومة والطفولة الرئيســة األعلى لمؤسســة 
ــاهمتها  ــموها ومس ــم س ــرا لدع ــي تقدي ــرية يأت ــة األس التنمي
ــة واإلنســانية  ــال الخيري ــن األعم ــر م ــا لكثي ــرة ورعايته الكبي
حــول العالــم واهتمامهــا بحفظــة كتــاب اهلل علــى المســتويين 
المحلــي والعالمــي مؤكــدا أن مســابقة ســمو الشــيخة فاطمــة 
ــن  ــاء والمهتمي ــرام العلم ــر واحت ــى بتقدي ــارك تحظ ــت مب بن
بالشــأن القرآنــي مــن مختلــف دول العالــم وهنــاك إشــادات 
واســعة مــن داخــل الدولــة وخارجهــا لتفــرد الجائــزة بتنظيــم 
ــا  ــز م ــتوى المتمي ــذا المس ــل ه ــاث بمث ــة لإلن ــابقة دولي مس
ــى هــذه  ــر للمحافظــة عل ــام مســؤولية وتحــد كبي ــا أم يضعن
التميــز والنجــاح ويجعلنــا نحــرص دائمــا علــى أن نقــدم فــي 
كل عــام الجديــد فيمــا يتعلــق بالتنســيق الفعــال مــع جميــع 

الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص .
ــالل  ــن خ ــا م ــا إعالمي ــيتم تغطيته ــابقة س ــال إن المس وق
ــة  ــوات الفضائي الصحــف ومواقــع التواصــل االجتماعــي والقن
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــي الفضائي ــور دب ــاة ن ــر قن ــا عب ــم نقله ويت
قنــاة الجائــزة بالتعــاون والتنســيق مــع مؤسســة دبــي لإلعالم.

وذكر المستشــار بوملحة أن وحدة المســابقات في الجائزة 
ــا فــي منطقــة الممــزر صبــاح أمــس  عقــدت اجتماعــا تعريفي

ــام  ــى نظ ــم عل ــم و اطالعه ــة التحكي ــاء لجن ــب بأعض للترحي
المســابقة وآليــة التحكيــم االلكترونــي.

مــن جانبــه قــدم محمــد الحمــادي مديــر إدارة تقنيــة 
ــابقات  ــدة المس ــس وح ــرية رئي ــوارد البش ــات والم المعلوم
المكلــف شــرحا وافيــا عــن آليــة التحكيــم االلكترونــي لرئيــس 
وأعضــاء لجنــة التحكيــم الدوليــة التــي ضمــت فضيلــة الشــيخ 
ــة  ــة العربي ــن المملك ــل م ــليمان الهويم ــم س ــور إبراهي الدكت
الســعودية و فضيلــة الشــيخ الدكتــور عبــداهلل محمــد األنصاري 
مــن دولــة اإلمــارات وفضيلــة الشــيخ الدكتــور أحمــد صابــر 
عبدالهــادي عبدالــرزاق مــن جمهوريــة مصــر العربيــة و فضيلة 
الشــيخ الدكتــور عمر إيشــام نصــرت من تركيا و فضيلة الشــيخ 
الدكتــور حســن ســالم عــوض هبشــان مــن جمهوريــة اليمــن 
وفضيلــة الدكتــور محمــد ســيدي عبدالقــادر مــن الجمهوريــة 

اإلســالمية الموريتانيــة.وام

انطالق فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك 
الدولية للقرآن الكريم بنسختها السادسة اليوم

بحثت النيابة العامة مع المركز الوطني 
للتأهيل ســبل تنميــة آفاق التعاون وتبادل 
ــا  ــن بم ــن الجانبي ــارب بي ــرات والتج الخب
يســهم فــي تعزيــز الجهــود المشــتركة 
ــة  ــيخ أهمي ــدرات، وترس ــة المخ لمكافح
مفهــوم التأهيــل والوقايــة مــن المخدرات 
وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر اإلدمان 
ســعيًا لتحقيــق التكامــل فــي مواجهة هذه 

اآلفة.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال المستشــار 
الدكتــور حمــد ســيف الشامســي، النائــب 
ــي،  ــه فــي أبوظب العــام ، فــي مقــر مكتب
ســعادة الدكتــور عــارف الشــحي الرئيــس 
التنفيــذي للمركــز الوطنــي للتأهيــل حيث 
ــار  ــره المستش ــذي حض ــاء ال ــاول اللق تن
ــي  ــال المحام ــم بأعم ــو القائ ــلطان الج س
العام األول واالســتاذ طارق النقبي رئيس 
نيابــة المخدرات االتحادية ، تعزيز العمل 
بيــن  المســتقبلي  والتنســيق  المشــترك 
ــي  ــز ف ــادة والتمي ــق الري ــن لتحقي الجهتي
ــع  ــة المجتم ــدرات وحماي ــة المخ مكافح
تحقيــق  جانــب  إلــى  مخاطرهــا،  مــن 
االســتثمار األمثــل مــن البيئــة التشــريعية 
ــارات  ــة اإلم ــورة لدول ــة المتط والتنظيمي
فــي مجــال مكافحــة المخــدرات وال ســيما 
المرســوم بقانــون اتحــادي رقم ٣٠ لســنة 

٢٠٢١ فــي شــأن مكافحة المــواد المخدرة 
والمؤثــرات العقلية الــذي يتميز بالمرونة 
ــدور مهــم فــي  فــي التطبيــق ويســاهم ب

دعــم برامــج التأهيــل والعــالج.
وأكــد المستشــار الدكتــور حمــد ســيف 
الشامســي، أن هــذا اللقــاء يأتــي في إطار 
بتفعيــل  الرشــيدة  القيــادة  توجيهــات 
أطــر التعــاون والشــراكة االســتراتيجية 
ــة  ــة، المحلي ــات الدول ــة مؤسس ــن كاف بي
واالتحاديــة بهــدف تعزيــز مســيرة التنمية 
ــي  ــة ف ــهدها الدول ــي تش ــتدامة الت المس
ــود  ــى الجه ــيرًا إل ــاالت، مش ــة المج كاف
الرائــدة التــي تبذلهــا دولــة اإلمــارات 
فــي مجــال مكافحــة المخــدرات علــى 
الصعيــد المحلــي أو الدولــي، عبــر تبنــي 
للتصــدي  شــاملة  عمــل  اســتراتيجيات 

ــة  ــا الهدام ــة آثاره ــة ومعالج ــذه اآلف له
مــن مختلف األبعــاد األمنيــة واالجتماعية 
والصحيــة، إلــى جانب إطــالق العديد من 
البرامــج الوطنيــة للوقايــة مــن المخدرات 
والتحديث المستمر للقوانين والتشريعات 

الخاصــة بمكافحــة هــذه اآلفــة.
ــالج  ــى أن الع ــام إل ــب الع ــار النائ وأش
وإعــادة التأهيــل يعتبــران مــن المرتكزات 
األساسية والمهمة في مكافحة المخدرات، 
وحمايــة المجتمــع مــن منعكســات هــذه 
تجســده  مــا  وهــذا   ، الخطيــرة  اآلفــة 
السياســة العقابيــة الجديــدة التــي تبناهــا 
المشــرع اإلماراتــي الذي أخــذ باالعتبار أن 
بعــض المتعاطيــن مرضــى وضحايــا لتجــار 
المخدرات، واالتجاه نحو إعطاء المتعاطي 
فرصــة للتغييــر نحــو األفضــل، والبــدء مــن 
جديــد فــي المشــاركة اإليجابيــة بالحيــاة، 
بالشــكل الــذي ينعكــس علــى أســرهم 
ومجتمعهــم، مشــيرًا إلــى أن هــذا اللقــاء 
يأتــي فــي إطــار حــرص النيابة نحــو تعزيز 
التعــاون مــع المركز الوطنــي للتأهيل نحو 
رفع مســتوى وعي أفراد المجتمع بمخاطر 
ــى  ــق االســتفادة المثل ــة وتحقي هــذه اآلف
مــن برامــج التأهيــل والعــالج بمــا يعــزز 
ــي مجــال مكافحــة  ــة ف ــود الدول مــن جه

المخدرات.وام

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ 
ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو المجلــس 
األعلــى حاكــم رأس الخيمــة ، تنعقــد »قمــة 
رأس الخيمــة للطاقــة«، يومــي ٤ و٥ أكتوبــر 
المقبل بحضور ومشــاركة نخبــة من الخبراء 
وصانعــي القرار بمجال الطاقة في القطاعين 
الحكومي والخاص من دولة اإلمارات والعالم.

ويناقــش الخبــراء في القمــة التي تنظمها 
ــز الحمــرا  ــي »مرك ــة رأس الخيمــة، ف بلدي
العالمي للمعــارض والمؤتمرات«، مســتقبل 
قطاع الطاقة واســتدامته، والبحث عن إيجاد 
حلــول مبتكرة وعملية ألبــرز التحديات التي 
يواجههــا هــذا القطــاع الحيــوي، إلــى جانب 
استكشاف الفرص التنموية واالقتصادية التي 
يمكــن االســتفادة منها في ظــل توجه العالم 
لتحقيق الحياد المناخي خالل العقود القادمة.

وتجمــع القمــة نخبــة مــن الخبــراء فــي 
قطاع الطاقة على مســتوى اإلمارات والعالم 
فــي جلســات نقاشــية تتمحــور حــول أهمية 
هــذا القطــاع االســتراتيجي فــي تحقيــق 
االزدهار والتطور، واستكشاف أفضل الحلول 
التكنولوجيــة المســتخدمة في مجــال الطاقة 
المتجــددة والنظيفــة، إلى جانب اســتعراض 
الجهــود العالميــة المبذولة لمواجهــة التغير 

المناخي.
وتبــث خــالل فعاليــات اليــوم األول مــن 
القمــة، كلمة مصورة لفرانشيســكو الكاميرا، 
مديــر عام الوكالة الدوليــة للطاقة المتجددة 
ــة  ــة دولي ــا«، وهــي منظمــة حكومي »آيرين
تضــم فــي عضويتهــا أكثــر مــن ١٦٠ دولــة، 
حيــث يتحــدث فيهــا عــن أهميــة اســتدامة 
قطــاع الطاقــة فــي العالــم. كما يقــدم ماركو 
ماتينــي، من منظمة األمــم المتحدة للتنمية 
الصناعيــة، عرضــاً تقديمياً رئيســياً حول دور 

إدارة الطاقــة فــي الصناعــات األساســية.وام

النيابة العامة تبحث مع المركز الوطني للتأهيل التعاون في مكافحة المخدرات

برعاية وحضور سعود بن صقر .. »قمة رأس الخيمة للطاقة« 
تنطلق 4 أكتوبر وتناقش مستقبل قطاع الطاقة واستدامته

 حوارات ونقاشات قيمة هدفها إيجاد الحلول 
المبتكرة والمستدامة لتحديات قطاع الطاقة

القمة يومي 4 و5 أكتوبر بمركز الحمرا العالمي 
للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة

أعلنت مؤسسة اإلمارات للخدمات الصحية 
تنفيذ خطتها الشاملة للتعامل مع األمراض 
المعدية بما فيها مرض اإلنفلونزا الموسمية 
بعدما رفعت جاهزية المستشفيات ومراكز 
الرعاية الصحية األولية وجميع مراكز الصحة 
المنشآت  بجميع  اللقاح  وفرت  و  العامة 

التابعة لها.
يأتي ذلك في إطار الحملة الوطنية للتوعية 
انطلقت  التي  الموسمية  االنفلونزا  بمرض 
تحت شعار “حّصن نفسك، احم مجتمعك”.

ووفرت المؤسسة اللقاح الرباعي مجانًا 
للمواطنين وأصحاب الفئات من ذوي الخطورة 
العالية التي تتضمن النساء الحوامل واألطفال 
دون سن الخامسة وأصحاب األمراض المزمنة 
وأصحاب الهمم واألفراد ممن تزيد أعمارهم 
عن ٥٠ عامًا باإلضافة إلى العاملين في القطاع 
الصحي ..فيما تحصل باقي فئات المجتمع 

على الخدمة مقابل سعر رمزي.
مديرة  لوتاه  شمسة  الدكتورة  وأكدت 
مؤسسة  في  العامة  الصحة  إدارة خدمات 
اإلمارات للخدمات الصحية أن الحملة تأتي 
متوافقة مع استراتيجيات الدولة وسياستها 
الموسمية  األمراض  تجاه مكافحة  الوطنية 
السارية  األمراض  من  وغيرها  كاإلنفلونزا 
ومتماشية مع منهجية المؤسسة في تعزيز 
جاهزية جميع منشآتها الصحية باإلضافة إلى 
الهدف المحوري الذي تسعى الحملة إلى 
تحقيقه عبر رفع مستوى الوعي المجتمعي 
بأهمية التحّصن والمبادرة في الحصول على 
التطعيمات لرفع معدالت الوقاية والحد من 

مخاطر مضاعفات األمراض.
وأضافت أنه باعتبارها شريكًا في إطالق 
الحملة تهدف المؤسسة إلى ترسيخ تلقي 
التطعيمات كثقافة مجتمعية نابعة عن وعي 

صحي خصوصًا أن التطعيمات التي توفرها 
المؤسسة أثبتت كفاءتها وفاعليتها في الوقاية 
من األمراض السارية والحد من مخاطرها 
ومضاعفاتها وآثارها على صحة وسالمة األفراد.

وأشارت إلى أن انتشار األمراض السارية 
والموسمية دون مواجهتها بخطط استباقية 
مختلف  على  يؤثر  احترازية  وإجراءات 
الذي  المثمر  التعاون  القطاعات..مثمنة 
القطاع  يجمع مختلف هيئات ومؤسسات 

الصحي في الدولة.
قوة  أن  لوتاه  الدكتورة شمسة  وأكدت 
القطاع الصحي وقدرته التنافسية في دولة 
اإلمارات تأتي نتيجة للتعاون والعمل التشاركي 
الذي يكفل تكاملية األدوار ويقود إلى تحقيق 
مخرجات إيجابية، تعزز من مكانة الدولة 

وجاهزية نظامها الصحي.
وانطلقت الحملة الصحية التوعوية على 
مختلف وسائل التواصل االجتماعي والمنصات 
الرقمية والصحف ووسائل اإلعالم المرئية 
التابعة  اإللكترونية  والمواقع  والمسموعة 
الجهات  من  وغيرها  المشاركة  للجهات 

الداعمة باإلضافة إلى المواقع اإلخبارية.
وتعتبر األنفلونزا من األمراض المعدية 
سريعة االنتقال حيث يصاب الشخص بالمرض 
نتيجة استنشاقه للرذاذ المتطاير في الهواء 
عند سعال أو عطس أو تحدث شخص مصاب.. 
ومن طرق االنتقال أيضًا مالمسة أسطح أو 
مواد ملوثة بفيروس االنفلونزا حيث يعتبر 
أخذ اللقاح سنويًا أفضل طريقه للوقاية من 

المرض.وام

»اإلمارات للخدمات الصحية« تنفذ خطتها الشاملة لمواجهة األنفلونزا الموسمية

شمسة لوتاه: الحملـة تأتي 
متوافقة مع استراتيجيات 

الدولة وسياستها  
الوطنية تجاه مكافحة 

األمراض الموسمية

 رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس بوتسوانا بذكرى اليوم الوطني لبالده
بعــث صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان رئيــس الدولة 
»حفظه اهلل« برقية تهنئة 
إلــى فخامة موغويتســي 
ــس  ــك ماسيســي رئي اري
بوتســوانا،  جمهوريــة 
ــوم  ــرى الي ــبة ذك بمناس

الوطنــي لبــالده.
بعــث صاحــب  كمــا 
الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم 
الدولــة  رئيــس  نائــب 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل رئي
حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« 
برقيــة تهنئــة مماثلة إلى 
فخامة موغويتســي اريك 

ماسيســي.وام

جورجيا ميلوني تشكر رئيس الدولة ونائبه لتهنئتها بفوزها في االنتخابات العامة لرئاسة الوزراء بإيطاليا
ميلوني تؤكد سعيها للعمل مع قيادة اإلمارات من أجل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين ودعم استقرار المنطقة

أعربــت معالــي جورجيــا ميلونــي الفائــزة 
فــي االنتخابــات العامــة لرئاســة الــوزراء 
ــكرها  ــن ش ــة ع ــا الصديق ــة إيطالي بجمهوري
ــد  ــن زاي ــد ب ــيخ محم لصاحــب الســمو الش
آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه اهلل” و 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل 

مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكم دبي “رعــاه اهلل” على برقيتي 
التهنئــة اللتيــن بعثــا بهمــا بمناســبة فوزهــا 

فــي االنتخابــات.
ــا ميلونــي فــي تغريــدة  وأعربــت جورجي
“تويتــر”  علــى  الرســمي  حســابها  علــى 

ــة  ــادة دول ــا فــي العمــل مــع قي عــن رغبته
اإلمــارات لتعزيــز التعــاون الثنائــي بيــن 
البلديــن الصديقيــن و دعــم اســتقرار منطقــة 

ــط. ــرق األوس الش
وقالــت ميلونــي: “أشــكر صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان و صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشــد على تهنئتي” 
.. مؤكدة ســعيها للعمل معا من أجل تعاون 

ثنائي مثمر و اســتقرار الشــرق األوسط.
جديــر بالذكــر أن جورجيا ميلوني شــغلت 
ــا  ــا فيه ــارزة بم ــب الب ــن المناص ــد م العدي
عضــو مجلــس النــواب فــي إيطاليــا منــذ عام 

٢٠٠٦ ووزيــرة الشــباب مــن ٢٠٠8-٢٠١١.. 
فيمــا كانــت شــريكا مؤسســا لحــزب “أخــوة 
ــام  ــذ ع ــته من ــى رئاس ــذي تتول ــا” ال إيطالي
٢٠١٤.. ومــع توليها رئاســة الوزراء ســتصبح 
ــذا المنصــب  ــى ه ــرأة تتول ــي أول ام ميلون

فــي تاريــخ إيطاليــا.وام
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ــة  ــك« اتفاقي ــة »أدني ــت مجموع وقع
شــراكة مــع القيــادة العامــة لشــرطة 
ــا الشــريك االســتراتيجي  ــي بصفته أبوظب
للمعــرض الدولــي لألمــن الوطنــي ودرء 
المخاطــر “آيســنار أبوظبــي ٢٠٢٢” الذي 
يقــام تحــت رعايــة الفريــق ســمو الشــيخ 
ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة وينظــم 
بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة بمركــز 
أبوظبــي الوطنــي للمعــارض فــي الفتــرة 

مــن ١٠ إلــى ١٢ أكتوبــر المقبــل.
ــود  ــم الجه ــي دع ــة ف ــهم االتفاقي تس
الراميــة إلــى تعزيز مكانــة أبوظبي مركزا 
عالميا الســتقطاب صنــاع القرار والخبراء 
العالمييــن فــي مجال األمن الدولي ودرء 
المخاطــر، وترســيخ مكانــة الحدث كأبرز 
المعــارض الدوليــة المتخصصــة فــي هــذا 

المجــال الحيــوي والمهم.
اللــواء  ســعادة  قــال  جانبــه،  مــن 
مكتــوم علــي الشــريفي مدير عام شــرطة 
ــي  ــي:” إن معــرض آيســنار أبوظب أبوظب
يجمــع الخبــراء والمختصيــن فــي مجــال 
ــدة  ــح جدي ــم مالم ــي لرس ــن الوطن األم
للعالــم يميزها التواصل واألمان، ويســرنا 
أن نكــون شــريكًا اســتراتيجيًا للحــدث 
الــذي يشــكل فرصــة للتواصــل ومناقشــة 
األفــكار ومشــاركة التجــارب حــول أفضل 
ــد  ــاع، وتوطي ــر القط ــات لتطوي الممارس
العالقــات بيــن العاملين في مجالي األمن 
الوطنــي والســيبراني وإتاحــة الفرصــة 
إلقامــة عالقــات تعــاون جديــدة بيــن 
دول  مــن  المعنيــة  الجهــات  مختلــف 

ــم كافــة”. العال
وقــال حميــد مطــر الظاهــري، العضــو 
المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
أدنيك:”ســعداء بتوقيــع اتفاقية الشــراكة 
االســتراتيجية مــع القيادة العامة لشــرطة 
أبوظبــي لدعــم المعــرض الدولــي لألمــن 
الوطنــي ودرء المخاطر “آيســنار أبوظبي 
ــات  ــع الجه ــدم لجمي ــذي يق ٢٠٢٢”، وال
ــة  ــة والعالمي ــة والعارضــة المحلي المعني
فرصــا مثاليــة لعقــد الصفقــات التجاريــة 
وتحفيــز االبتكار وتعزيــز الريادة الفكرية 
ونقــل المعرفــة المتطــورة وتوطينهــا، 
وذلــك وفــق تطلعــات قيادتنــا الرشــيدة 

للنهــوض بواقــع ومســتقبل هــذا القطــاع 
الحيــوي”.

وأضــاف:” نتطلــع مــن خــالل شــراكتنا 
علــى  المعــرض  مكانــة  تعزيــز  إلــى 
ــم  ــة كأه ــة والعالمي ــاحتين اإلقليمي الس
الوطنــي  معــرض فــي مجالــي األمــن 
بيــن  الجهــود  والســيبراني، و توحيــد 
ــة  ــة العامل ــات الوطني ــف المؤسس مختل
فــي القطاعين الحكومــي والخاص لتنظيم 
دوره اســتثنائية تواكــب المكانــة الرائــدة 
إلمــارة أبوظبــي وجهــة ألكبــر الفعاليــات 
فــي العالم، وتتماشــى مع الــدور الحيوي 
ــتقبل  ــم مس ــي رس ــك ف ــة أدني لمجموع

ــرات”. ــارض والمؤتم قطــاع المع
أحــدث  عــرض  الحــدث  ويشــهد 
االبتــكارات والحلــول األمنيــة الرائــدة 
ــال  ــز األعم ــة لتعزي ــر فرصــا مثالي و يوف
وتكوين شــبكة من العالقات والشــراكات 
والمؤسســات  الجهــات  مختلــف  بيــن 
والشــركات المحلية واإلقليمية والعالمية 
المتخصصــة في العديد من المجاالت بما 
فيهــا األمــن الوطني، واألمن الســيبراني، 
والشرطة وجهات إنفاذ القانون، وحماية 

المنشــآت الحيويــة.
ويســتضيف المعــرض في نســخته لهذا 
العــام أكثــر مــن ٢٣ ورشــة عمــل رفيعــة 

المســتوى، ستركز على ٣ محاور رئيسية، 
ويشــارك فيهــا صنــاع قــرار، وقــادة فكر، 
ــراء والمختصيــن مــن  ــة مــن الخب وكوكب
ــرؤى  ــم ال ــم لتقدي ــاء العال ــف أنح مختل
الجديــدة حــول عــدة قضايــا وموضوعات 
العمــل  مســتقبل  فيهــا  بمــا  مهمــة، 
الُشــرطي، والذكاء االصطناعي إلى جانب 
الموضوعــات المرتبطة باألمن الســيبراني 

وحمايــة البنيــة التحتيــة الحيويــة.
أبوظبــي  آيســنار  معــرض  وُيمثــل 
فــي  للبحــث  مثاليــة  فرصــة   ٢٠٢٢
ــاف  ــق واستكش ــكل معم ــات بش التحدي
ــدة وأفضــل  ــة الجدي ــول التكنولوجي الحل
الممارســات لتجنــب التهديدات المتنامية 
ــانية. ــات اإلنس ــا المجتمع ــي ُتواجهه الت

العديــد  أيضــًا  المعــرض  ويتضمــن 
مــن فعاليــات التواصــل بيــن الشــركات، 
مــن  شــامل  برنامــج  علــى  ويشــتمل 
المبــادرات المبتكــرة التــي تعــزز مكانته 
باعتبــاره األكثــر أهميــة للجهــات المعنية 
فــي مجــال األمــن الوطنــي و الســيبراني، 
ويرســخ دوره المهــم والفاعــل في إتاحة 
التجاريــة  الصفقــات  لعقــد  الفرصــة 
وتحفيــز االبتــكار إلــى جانــب تعزيــز 
ــام  ــي الع ــر الوع ــة ونش ــادة الفكري الري

ــاع.وام ــي القط ف

برعاية سيف بن زايد.. 
شرطة أبوظبي شريكًا 

استراتيجيًا لمعرض 
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اختتمــت جامعــة اإلمــارات العربيــة 
المنتــدى  فــي  مشــاركتها  المتحــدة، 
الحكومــي بجلســة  الدولــي لالتصــال 
حواريــة تحت عنــوان« نظرة مســتقبلية 
لــدور منصــات التواصــل االجتماعــي في 
توظيــف مهــارات الطلبــة »، إضافة إلى 
تنظيــم اجتماع لمــدراء إدارات االتصال 
ــة  ــات التعليمي ــي المؤسس ــي ف الحكوم

فــي الدولــة.
وقــد شــارك فــي النــدوة كل مــن 
الطالــب عيســى العوضــي مــن جامعــة 
ــب  ــدة، صاح ــة المتح ــارات العربي اإلم
تجربــة متميــزة فــي مواقــع التواصــل، 
والطالــب عبد الرحمن صالح الحوســني 
مــن جامعــة الشــارقة، صاحــب موقــع 
إلكترونــي رائــد، واألســتاذة فاطمــة 
خريجــة  وأديبــة،  كاتبــة  األحبابــي 
جامعة اإلمــارات، رئيس وحدة التحرير 
ــدز  ــز ترين ــي مرك ــق اللغــوي ف والتدقي
للبحــوث والدراســات وأدارت الجلســة 
ــة  ــن جامع ــة حمــدة البلوشــي م الطالب

اإلمــارات.
وقــّدم المشــاركون رؤيتهــم وتجربتهم 
اإلعالميــة فــي التعامل مع مواقع التواصل 
االجتماعي في مختلف التطبيقات التقنية، 
مؤكدين على أهمية ودور امتالك مهارات 
وتقنيــات  التواصــل بشــكل جيــد، الســيما 
وأن مواقع التواصل والشبكات العنكبوتية 
تتيــح مجــااًل وفضــاًء واســعًا أمــام أصحاب 

تلــك المواقــع مــن إعالمييــن ومغرديــن 
وهــواة، لدرجــة أنهــا باتت تفرض نفســها 
علــى الســاحة اإلعالميــة كأحــد الخيــارات 
االستراتيجية في نقل المعلومات وتقديم 
محتويات إعالمية نوعية وشاملة، مؤكدين 
فــي الوقــت نفســه علــى أهميــة امتــالك 
الوعي وحس المسؤولية وإبراز دور اإلعالم 
التقليــدي كونــه هــو الخيار الرســمي، لما 
يتمتــع بــه من رصانــة ومهنيــة ومصداقية 
فــي نقــل المعلومــة، مشــيرين أيضــًا إلــى 
أهمية أن يواكب اإلعالم التقليدي تقنيات 
العصــر، وهــذا مــا تقــوم بــه وتعمــل 
عليــه العديــد مــن المؤسســات اإلعالميــة 
ــي  ــي اإلعــالم المقــروء أو المرئ ســواًء ف
أو المســموع، لمــا لمواقــع التواصــل مــن 
أهميــة باتت تســتقطب شــرائح اجتماعية 
واســعة تحتــاج الــى المعلومــة الســريعة 

التفاعــل مــع الحــدث أواًل بأول.

ــة  ــت الجامع ــر نّظم ــب آخ ــن جان م
أيضًا اجتماعًا تنســيقيًا لمدراء ومسؤولي 
ــدد  ــي ع ــي ف ــال الحكوم إدارات االتص
األســتاذة  برئاســة  المؤسســات  مــن 
غاليــة األحبابــي، مديــر إدارة االتصــال 
المؤسســي فــي جامعة اإلمــارات، حيث 
ناقــش االجتمــاع التحّديــات التي تواجه 
إدارات االتصال الحكومي في المؤسسات 
التعليميــة، وطــرق قيــاس تأثيــر المــواد 
اإلعالمية المنشــورة في وســائل اإلعالم 
ــّدم  ــا ق ــًا.  كم ــًا وعالمي ــة محلي المختلف
المدراء عروضًا لبعض التجارب الناجحة 
فــي إطــار تطويــر أدوات تواصــل فّعالــة 
مع مختلــف فئات المتعاملين، باإلضافة 
إلــى تقديــم مقترحــات لتفعيــل دور 
ــة  ــي لمواجه ــل الحكوم إدارات التواص
مختلــف  فــي  اإلعالميــة   األزمــات 

المجــاالت.

احتفلت شرطة أبوظبي باليوم الدولي 
من  سبتمبر   ٣٠ يصادف  والذي  للترجمة 
منظومة  بتطوير  اهتمامها  عام ضمن  كل 
بمقومات  المترجمين  تزويد  و  الترجمة 
النجاح وإنجاز الترجمة األمنية والشرطية 

وفق أفضل الممارسات العالمية.
زايد  بن  سيف  أكاديمية  وكرمت 
من  مجموعة  واألمنية  الشرطية  للعلوم 
تحقيق  في  جهودهم  مثمنة  المترجمين 
التعاون  تعزيز  نحو  األكاديمية  تطلعات 
والتنسيق المشترك مع الشركاء الرئيسيين 

من مختلف الجهات .
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير 
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية 
واألمنية خالل تكريمه المترجمين المتميزين 
اهتمام شرطة أبوظبي بالترجمة والمترجمين 
الفتًا إلى الجهود المتميزة لمركز الترجمة 
منذ إنشائه في عام ٢٠١٩ وبرنامج الترجمة 
المركزي لالرتقاء بالخدمات المقدمة داخليا 
وخارجيا إلى جانب جهود المترجمين من 
األمن  »قطاعي  أبوظبي  شرطة  قطاعات 

الجنائي و العمليات المركزية”.
وأوضح أن المركز يركز في أولوياته على 
من  المترجمين  لجميع  المهارات  تطوير 
خالل برامج تعزز التعلم المستمر وتطوير 
وتدريب وتحفيز فرق العمل لضمان تقديم 
أساليب  وتطوير  جودة،  بأعلى  الخدمات 
والنظم  المعلوماتية  واستخدام  العمل 
الترجمة  فاعلية  يحسن  بما  االلكترونية 
قاعدة  وإعداد  العالمية،  للمعايير  وفًقا 

بيانات وتقارير دورية عن متابعة أعمال 
الترجمة وتقييم واقتراح سبل تطويرها.

المترجمين  اسهامات  على  وأثنى 
المتميزة، من خالل مشاركتهم في حصول 
مركز الترجمة في أكاديمية سيف بن زايد 
للعلوم الشرطية واألمنية على شهادة الجودة 
في خدمات الترجمة اآليزو ١7١٠٠:٢٠١٥ 
كثاني جهة تحصل على هذه الشهادة على 
مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الشامسي  فاضل  مانع  المقدم  وقال 
إن  أبوظبي  بشرطة  الترجمة  مركز  مدير 
شرطة أبوظبي تسعى بخطوات عملية إلى 
االحترافية من خالل تطبيق أفضل الممارسات 
جودة  ذات  خدمات  تقديم  في  العالمية 
عالية تتالءم مع استراتيجية شرطة أبوظبي، 

وقانون تنظيم مهنة الترجمة .

وأشار إلى أن المركز حقق منذ إطالقه 
العديد من االنجازات، من بينها عقد ٣٠ 
ورشة في مختلف المواضيع استفاد منها 
المستمر  التطوير  ٤١ منتسبا ضمن ورش 
التي يقدمها المركز منذ بداية العام الحالي 
وبلغ عدد   ،  ٢٠٢٢ أغسطس  وحتى شهر 
مشاريع الترجمة التحريرية ١٤٣ مشروعًا، 
 ٩٠ الشفهية  الترجمة  طلبات  عدد  وبلغ 
طلبًا ، تمثلت في ٦٦ دورة ، 8 ورش ، و 

٦ مؤتمرات و ١٠ اجتماعات .
الذي  اللغات  تعليم  بمشروع  والتحق 
الحالي،  العام  من  يونيو  شهر  في  ُأطلق 
١٦١ منتسبًا لتعلم اللغة العبرية ،و ١٠٢ 
يهدف  و   ، األلمانية  اللغة  لتعلم  منتسبًا 
إلى تأهيل الكوادر الشرطية للتعامل مع 

الجمهور من مختلف الجنسيات .وام

عقــد المكتب التنفيــذي للرقابة وحظر 
ــة  االنتشــار، ورشــة عمــل تتعلــق بالرقاب
المبنيــة على المخاطر واالمتثــال للمعايير 
الدوليــة، والتــي تــم اإلعداد لهــا بالتعاون 
مــع مركــز مكافحة اإلرهــاب التابع لألمم 

المتحدة.
ــى  ــالع عل ــى االط ــة إل ــت الورش هدف
أفضــل الممارســات الدولية لبنــاء الخطط 
الرقابيــة المكتبيــة والميدانيــة للرقابــة 
المبنيــة علــى المخاطــر، مــن خالل عرض 
ــراء مــن  ــدول وخب تجــارب عــدد مــن ال
جمهوريــة مصــر العربيــة والجمهوريــة 
التونســية ومملكــة ماليزيــا، باإلضافة إلى 
التحديــات التــي مــن الممكــن أن تواجــه 
الجهــات الرقابيــة في تبنــي المنهج القائم 
علــى المخاطــر وأفضل الســبل لمعالجتها، 
والــذي بــات ركنا أساســيا للدول في إطار 
جهودهــا لمعالجــة التهديــدات ومواطــن 
ــتراتيجية  ــط االس ــع الخط ــف ووض الضع

لرفــع الوعــي وبنــاء القــدرات.
ــر  ــي مدي ــد المناع ــال ســعادة راش وق
المســتهدفة  الماليــة  العقوبــات  إدارة 
وحظــر  للرقابــة  التنفيــذي  بالمكتــب 
ــي هــذه  ــه: » تأت ــي كلمــة ل االنتشــار ف
الورشــة ضمــن سلســلة مــن الــورش التــي 
ــز مكافحــة  ــع مرك ــا م ــاق عليه ــم االتف ت
تمويــل اإلرهــاب التابــع لألمــم المتحدًة، 
بهــدف رفع الوعي لدى الجهــات الرقابية 
ــر  ــى المخاط ــة عل ــة المبني ــول الرقاب ح
التــزام  لضمــان  المســتخدمة  واألدوات 
المؤسســات الماليــة بمتطلبــات مكافحــة 

غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب وانتشــار 
ــة  ــة الفعال ــك الرقاب التســلح بمــا فــي ذل
علــى متطلبــات تنفيــذ العقوبــات الماليــة 

ــتهدفة”. المس
وأضــاف ســعادته : » تلتــزم دولــة 
اإلمــارات بمــا في ذلــك الجهــات الرقابية 
على المؤسسات المالية واألعمال والمهن 
غيــر الماليــة المحــددة بتطبيــق توصيــات 
ومعاييــر مجموعــة العمــل المالي /فاتف/ 
وبخاصة التوصيات ٢٦ و٢7 و ٢8 والنتائج 
ــام  ــد ق ــة، وق ــة والرابع ــرة الثالث المباش
المكتب التنفيذي للرقابة وحظر االنتشــار 
بصفته المنســق الوطنــي لتنفيذ العقوبات 
الماليــة المســتهدفة بالتعــاون مــع اللجنة 
الفرعيــة للرقابــة، بإعــداد دليــل تفتيــش 
متخصــص للرقابــة علــى تنفيــذ العقوبــات 
معاييــر  يتضمــن  المســتهدفة،  الماليــة 
ــط  ــر ترتب ــى المخاط ــة عل ــددة مبني مح
بشكل أساســي بالتزام المؤسسات المالية 
واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحددة 
ــر، ومســح  ــوري دون تأخي ــد الف بالتجمي
وتحديــث قاعدة بيانــات العمالء باإلضافة 
إلــى اإلبــالغ عن حــاالت التطابق وحاالت 

التهــرب مــن العقوبات”.
أولريــك  الســيد  أثنــى  جهتــه  مــن 
مكافحــة  قســم  رئيــس  أنفلتموليــرب 
ــل  ــة تموي ــز مكافح ــدى مرك ــاب ل اإلره
ــى  ــدة عل ــم المتح ــع لألم ــاب التاب اإلره
جهــود المكتــب التنفيــذي للرقابــة وحظر 
االنتشــار فــي تنظيــم هــذه الورشــة التــي 
ــي  ــع الوع ــي رف ــل ف ــكل فاع ــهم بش تس

علــى  والتعــرف  المهــارات  وتعزيــز 
أدوات الرقابــة واإلشــراف المبنيــة علــى 
المخاطــر، والتــي تشــكل انطالقــة لفهــم 
ــال  ــي مج ــراف ف ــة واإلش ــة الرقاب أهمي
مكافحــة غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب 
وانتشــار التســلح، ومــدى مســاهمتها فــي 
ــة  ــات المالي ــرض المؤسس ــن تع ــد م الح
واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة لألنشــطة 
ــرارات  ــع ق ــى م ــا يتماش ــة، بم اإلجرامي
مجلــس األمــن ذات العالقــة، والتوصيات 
والمعاييــر الدولية الصــادرة عن مجموعة 

ــف/. ــي /فات العمــل المال
الخبــراء  مــن  مشــاركون  وقــدم 
والمختصيــن فــي الورشــة التــي اســتمرت 
لمــدة يومين، أفضل الممارســات المتبعة 
لتعزيــز أنظمــة الضبط والرقابــة الداخلية 
ــال  ــة واألعم ــات المالي ــة المؤسس لحماي
مــن  المحــددة  الماليــة  غيــر  والمهــن 
ــات غســل األمــوال  االســتغالل فــي عملي
ــلح  ــار التس ــاب أو انتش ــل اإلره أو تموي
بهــدف رفــع مســتوى امتثــال المؤسســات 
الماليــة واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة 
المحــددة بالمعاييــر الدوليــة بشــكل عــام 
الماليــة  العقوبــات  تنفيــذ  ومتطلبــات 

ــاص. ــتهدفة بشــكل خ المس
وقــد شــهدت أعمال الورشــة في يومها 
ــل القطــاع  األول مشــاركة قيمــة مــن قب
الحكومــي مــن جهــات اتحاديــة ومحليــة، 
واســتهدفت فــي يومهــا الثانــي مشــاركة 
ــال  ــي باألعم ــن القطــاع الخــاص المعن م

والمهــن الماليــة المحــددة.وام

شاركت معالي سارة بنت يوسف األميري، 
وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، 
في االجتماع الحادي والثالثين للجنة التنفيذية 
للكومستيك، اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون 
العلمي والتكنولوجي التابعة لمجلس منظمة 

التعاون اإلسالمي.
وترأس رئيس جمهورية باكستان اجتماع 
هذا العام الذي انعقد على المستوى الوزاري، 
بحضور الدكتور عارف علوي رئيس الكومستيك 
، والذي تم تخصيصه لمراجعة اإلنجازات التي 
تم تحقيقها خالل األشهر االثني عشر الماضية 
وتحديد األولويات للعام المقبل، في ظل تركيز 
الدول األعضاء على االستفادة من التكنولوجيا.

وبحث االجتماع عدة ملفات من أبرزها 
صرف منح المشاريع البحثية والتي تم تقديم 
نحو ٥٠ في المائة منها للنساء في البلدان النامية، 
باإلضافة إلى برامج المنح الدراسية، وجوائز 
أبحاث كومستيك المتخصصة، والمشاركة في 
المعارض الدولية، وأهمية تطوير أدوات التعليم 
االفتراضي لتطوير المهارات التكنولوجية في 

دول الكومستيك.
وألقت معالي سارة بنت يوسف األميري 
وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة 
كلمة أمام اللجنة أشارت خاللها إلى أهمية 
العلوم والتكنولوجيا كمحرك أساس للتنمية، 
الكومستيك  لجنة  أعضاء  توظيف  وضرورة 
لألدوات والوسائل المتوفرة لديهم حالياً لمواصلة 

تعزيز ودعم أجندة العلوم والتكنولوجيا.
وأستعرضت معاليها أهمية أهداف إعالن 
أبوظبي، الذي صدر خالل القمة الثانية لمنظمة 
التعاون اإلسالمي حول العلوم والتكنولوجيا 
تحت شعار “العلوم والتكنولوجيا واالبتكار: 
فتح آفاق جديدة”، والذي سعى إلى ضمان 
تأثير ودور العلوم والتكنولوجيا كركيزة حيوية 
في األولويات الوطنية لكل دولة عضو ، نظرًا 
ألهميتها الحالية والمستقبلية كمحرك للتنمية 
االقتصادية، في ظل التحوالت التكنولوجية 

التي يعيشها العالم.
وقالت معاليها: “تحقيق النجاح وتعزيز 
إلى  بحاجة  التكنولوجيا  االبتكار في مجال 
منظومة مناسبة تدعم العلوم والبحث والتطوير، 
وحكومات العالم اإلسالمي ودول العالم مدعوة 
لالستثمار في رعاية ثقافة االبتكار وبناء األطر 
التي تسمح للتكنولوجيا باالزدهار، كما أن تفاعل 
القطاع العام مع أهم الشركاء من القطاع الخاص 
والمؤسسات األكاديمية يعزز هذه التوجهات، 
كما تضمن هذه المقاربة تحفيز أفضل مواهبنا، 
وتبادل معارفنا وخبراتنا الثرية، وتجميع مواردنا 

المتنوعة، وعبر ذلك يمكن للدول زيادة المرونة 
في أداء قطاعات مختلفة، ورفع مستوى الحيوية 
االقتصادية، وتقوية سالسل التوريد واألمن 

الغذائي في المحصلة “.
في  عضوا  دولة   ٥7 الكومستيك  وتضم 
منظمة التعاون اإلسالمي، وهي مشكلة على 
المستوى الوزاري، ويشارك فيها وزراء من 
قطاع العلوم والتكنولوجيا، وتعقد الكومستيك 
جمعيتها العامة مرة كل عامين في إسالم 
أباد بينما تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل 
عام، وتتمثل المهمة األساسية للكومستيك في 
تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا، 
وصياغة البرامج والمبادرات لزيادة القدرات 
في هذه المجاالت في العالم اإلسالمي، بما 
يعزز التنمية االقتصادية، ويستشرف المستقبل 

على كافة األصعدة.
وحضر االجتماع الحادي والثالثين للجنة 
الجزائر،  من  وزراء  للكومستيك  التنفيذية 
وكازاخستان، ونيجيريا، وباكستان، وفلسطين، 

وقطر، والمملكة العربية السعودية.وام

جامعة اإلمارات تعقد اجتماعًا لمدراء االتصال الحكومي حول 
دور منصات التواصل االجتماعي في توظيف مهارات الطلبة

شرطة أبوظبي تحتفل بـ »اليوم الدولي للترجمة« وتكرم المترجمين المتميزين

 المكتب التنفيذي للرقابة وحظر االنتشار ومركز مكافحة تمويل اإلرهاب 
يعقدان ورشة حول »الرقابة المبنية على المخاطر واالمتثال للمعايير الدولية«

بحث عدة ملفات من أبرزها صرف منح المشاريع البحثية
اإلمارات تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للكومستيك على المستوى الوزاري بباكستان

جانب من المشاركين في الورشة 

جانب من الفعالية

ثاني بطي الشامسي خالل التكريم 

خالل االجتماع

سارة األميري: وضرورة توظيف األدوات والوسائل 
المتوفرة لمواصلة تعزيز ودعم أجندة العلوم والتكنولوجيا

مكتوم الشريفي: المعرض يجمع 
الخبراء والمختصين في مجال األمن 
الوطني لرسم مالمح جديدة للعالم 

يميزها التواصل واألمان

حميد الظاهري: نتطلع من خالل شراكتنا إلى تعزيز مكانة المعرض 
اإلقليمية والعالمية كأهم معرض في األمن الوطني والسيبراني

الشارقة - الوطن
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تبــدأ اإلمــارات اعتبــارا من يــوم االثنين 
المقبــل الموافــق ٣ أكتوبــر ٢٠٢٢ تطبيــق 
منظومة تأشــيرة محدثــة تمثل نقلة نوعية 
فــي مجــال دخــول وإقامــة األجانــب علــى 
مســتوى المنطقــة والعالم اســتنادا على ما 
تتضمنــه مــن شــروط وضوابط وإجــراءات 
ــة  ــن الدول ــل م مبســطة وتســهيالت تجع
واحة للعيش والعمل واالبتكار واالستثمار.

وتواصــل اإلمارات بهــذه الخطوة تعزيز 
جاذبيتهــا، عبــر تحديــث وتوســيع خيارات 
ــا  ــا بم ــول إليه ــيرات الدخ ــة وتأش اإلقام
ــة  ــز تنافســيتها العالمي ــع تعزي ينســجم م
في اســتقطاب المستثمرين ورواد األعمال 
والعقــول والكفــاءات العلميــة، إلى جانب 
تعزيــز مكانتها كوجهة ســياحية رائدة على 

مســتوى المنطقــة والعالــم.
وتتميــز منظومــة التأشــيرات المحدثــة 
ــواع  ــة أن ــات وإضاف ــواع اإلقام ــدد أن بتع
جديــدة منهــا لتناســب كافــة الفئــات مــن 
المســتثمرين ورواد األعمــال والموهوبيــن 
مــن العلمــاء والمتخصصين وأوائــل الطلبة 
والخريجيــن ورواد العمــل اإلنســاني وخط 
الدفــاع األول والعمالــة الماهرة في جميع 
ــاء  المجــاالت، إضافــة إلــى تخفيــف األعب
وتبســيط اإلجراءات وإضافــة مزايا جديدة 
لحاملــي اإلقامــات والفصــل بيــن اإلقامــة 
وصاحــب العمــل بمــا يســهم فــي تحســين 
جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل 
ــة  ــارات تجرب ــة اإلم ــي دول ــتثمار ف واالس

ممتعــة وســعيدة.

اإلقامة الخضراء
وتتضمــن المنظومــة أنــواع جديــدة من 
اإلقامــات بمزايــا وتســهيالت كبيــرة، ومن 
أبرزهــا اإلقامــة الخضراء التــي تمنح لمدة 
ــح  ــي تتي ــد، والت ــة للتجدي ٥ ســنوات قابل
مزايــا أكبر الســتقدام أفراد أســر المقيمين 
ــة تصــل  ــدد ســماح مرن ــة، وم ــي الدول ف
إلــى ٦ أشــهر بعد انتهــاء أو إلغــاء اإلقامة.

وتشــمل اإلقامــة الخضــراء ٣ أنــواع 
ــة  ــي اإلقام ــات، ه ــات أو اإلقام ــن الفئ م
الخضراء للعامل المهاري، واإلقامة الخضراء 
للعمــل الحــر، إضافة إلى اإلقامــة الخضراء 
للمســتثمر أو الشــريك فــي نشــاط تجــاري 
ــة  ــنوات قابل ــدة ٥ س ــن ولم ــدون ضام ب
ــد، لتحــل محــل إقامــة المســتثمر  للتجدي
الســابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط 
ومزايــا أكبــر، والســماح للحاصليــن علــى 
اإلقامــة الخضــراء باســتقدام األقــارب مــن 

الدرجــة األولــى.

 استكشاف الفرص
ــم  ــة ت ــة المحدث ــار المنظوم ــي إط وف
اســتحداث تأشــيرة استكشاف فرص العمل 
وأخــرى الستكشــاف الفــرص االســتثمارية 
وفــرص األعمــال الســتقطاب المســتثمرين 
بــدون ضامن أو مســتضيف داخــل الدولة، 
الــواردة فــي الالئحــة  وفــق الشــروط 

التنفيذيــة الجديــدة.

تحديثات اإلقامة الذهبية
وتضمنت المنظومة المحدثة للتأشيرات، 
مزايــا جديدة لإلقامــة الذهبية أهمها إلغاء 
شــرط عدم التغيــب عن الدولــة لالحتفاظ 
باإلقامــة الذهبيــة، وإلغــاء الحــد األقصــى 
لعدد عمالة الخدمة المســاندة التي يمكن 

اســتقدامها، ومزايــا ألفــراد األســرة تســمح 
لهــم بالبقــاء فــي الدولة طيلة مدة ســريان 
إقامتهــم فــي حــال وفــاة المعيــل الحاصــل 
علــى اإلقامــة الذهبيــة، إضافــة إلــى تنويع 
فئــات اإلقامــة الذهبيــة لتشــمل العلمــاء، 
والمتخصصيــن، والنوابــغ مــن المواهــب، 
وفــق الضوابــط المقــررة في هذا الشــأن.

ويمكن للمستثمر العقاري الحصول على 
اإلقامــة الذهبيــة عند شــراء العقــار بقرض 
مــن أحد المصــارف المحلية المعتمدة في 
هــذا الشــأن، أو عنــد شــراء عقــار أو أكثــر 
علــى الخارطــة بقيمــة ال تقل عــن مليوني 
درهــم مــن الشــركات المحليــة المعتمدة، 
كمــا تضمنــت الالئحــة الجديــدة إجــراءات 
مرنــة ومبســطة لمنــح اإلقامــة لفئــة ريادة 
األعمــال وأوائــل الطلبــة والخريجين لمنح 

فرصــة أفضل لإلقامــة والعمل.

استقدام األسر
ــة  ــة التأشــيرات المحدث ــر منظوم وتوف
مزايــا جديــدة إلقامــة أفــراد األســرة، مــن 
بينهــا الســماح لألجنبــي المقيــم بالدولــة 
ــاء  ــزوج واألبن ــراد أســرته كال اســتقدام أف
بســهولة، كمــا تم رفع ســن األبنــاء المقرر 

منحهــم اإلقامــة حتــى ٢٥ عامًا بعد أن كان 
١8 عامــًا فقــط، إضافــة إلــى منــح تصريــح 
اإلقامــة للبنــات غيــر المتزوجــات، واألبناء 
مــن أصحاب الهمم بغض النظر عن العمر.

الزيارة المرنة
وتتيــح المنظومــة المحدثــة لتأشــيرات 
الدخول أغراضًا وخيارات جديدة ومتعددة 
للراغبيــن فــي زيــارة الدولــة بمــدد زيــارة 
مرنــة وقابلــة للتمديــد وتصــل إلــى عــام، 
وبــدون اشــتراط ضامــن أو مســتضيف 
فــي الدولــة بهــدف تيســير اإلجــراءات 
والمتطلبــات، ممــا يمنح الفرصــة للزائرين 
والباحثيــن عمــل لتحقيــق طموحاتهم على 
آمنــة  بحيــاة  والتنعــم  اإلمــارات  أرض 

ومســتقرة.
وتســهم منظومــة التأشــيرات المحدثــة 
ــتدامة  ــة المس ــم مســيرة التنمي ــي دع ف
وسياســة التنويــع االقتصــادي، مــن خــالل 
ــاءات  ــرة والكف ــة الماه ــتقطاب العمال اس
العلميــة وأصحــاب الخبــرات والمبدعيــن 
ــى  ــؤدي إل ــرة، بمــا ي ــن المه والمتخصصي
رفــع مســتوى اإلنتاجيــة وتعزيــز تنافســية 

االقتصــاد.وام

اعتباراً من اإلثنين 
اإلمارات تبدأ العمل بخيارات اإلقامة وتأشيرات الدخول المحدث
تطبيق منظومة تأشيرة محدثة تمثل نقلة نوعية في مجال 

دخول وإقامة األجانب على مستوى المنطقة والعالم 

تعزيز جاذبية اإلمارات ومكانتها كوجهة سياحية رائدة 
عبر تحديث وتوسيع خيارات اإلقامة وتأشيرات الدخول

شروط وضوابط وإجراءات مبسطة وتسهيالت تجعل من 
اإلمارات واحة للعيش والعمل واالبتكار واالستثمار

الخطوة تنسجم مع تعزيز تنافسية الدولة العالمية في 
استقطاب المستثمرين ورواد األعمال والعقول والكفاءات 

إلمــارة  االستشــاري  المجلــس  نــال 
الشــارقة لقب مؤسسة مراعية للسن بعد 
إســتيفائه لكافة المتطلبات واالشــتراطات 
ــي  ــوز باللقــب ف ــر الخاصــة للف والمعايي
إطــار تكامل جهوده مــع دائرة الخدمات 
ــة  ــذ كاف ــى تنفي ــة والعمــل عل االجتماعي
المتطلبــات واالنتهــاء منهــا التزامــا منــه 
ــات  ــة الخدم ــر كاف ــي توفي ومســاهمة ف

الخاصــة بكبــار الســن.
وبهذه المناســبة كرمت دائرة الخدمات 
االجتماعيــة المجلــس االستشــاري إلمــارة 
الشارقة في إطار فعالياتها لملتقى خدمات 
كبار الســن الــذي عقد بالجامعة القاســمية 

فــي حفــل نظمتــه بتلك المناســبة .
ــز  ــد أن أنج ــم بع ــذا التكري ــي ه و يأت
المجلــس بالتعــاون والتنســيق مــع مكتــب 
ــرة  ــع لدائ ــة للســن والتاب الشــارقة مراعي
الخدمــات االجتماعيــة العمــل علــى تلبيــة 
ــة االشــتراطات  ــات واســتيفاء كاف المتطلب
الخاصــة وتنفيذهــا بشــأن المؤسســات 
ــس  ــى المجل ــة للســن ليكــون مبن المراعي
ــت  ــي فعل ــات الت ــك الجه ــن تل ــدا م واح
جهودها لنيل لقب مؤسسة مراعية للسن.

و أبدى ســعادة أحمد ســعيد الجروان 
األميــن العام للمجلس االستشــاري اعتزاز 
ــارة  ــي إم ــي ف ــرح برلمان ــس كص المجل
ــاف  ــذي يض ــب وال ــذا اللق ــارقة به الش
الشــارقة بشــكل عــام  إمــارة  لجهــود 
للعمــل بتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ 

ــمي  ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة 
ــى أرض  ــان عل ــة االنس ــل خدم ــن أج م
الشــارقة ومراعــاة احتياجــات القاطنيــن 
الفئــات  الســيما  فئاتهــم  بكافــة  فيهــا 

ــة للســن.وام المراعي

للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  نظمــت 
ــي  ــا الرئيس ــة بمقره ــالمة الغذائي والس
ــي بشــأن األنشــطة  ورشــة عصــف ذهن
المقترحــة فــي األراضــي الزراعية شــارك 
فيهــا عــدد مــن ممثلــي دوائــر البلديــات 
ــة  ــة والثقاف ــة االقتصادي ــل والتنمي والنق
والســياحة وذلك بهدف تحديد األنشــطة 
والمتطلبــات الخاصــة بمزاولتهــا حســب 
إمــارة  فــي  المعنيــة  الجهــات  مهــام 

ــي. أبوظب
ــن  ــا م ــة انطالق ــذه الورش ــي ه وتأت
الرؤيــة االســتراتيجية للهيئــة لتوجيــه 
وتشــجيع االســتثمار باألراضــي الزراعيــة 
بمــا يتوافــق مــع التوجهــات المســتقبلية 
لحكومــة أبوظبي، بحيــث ال يكون هناك 
ــة  ــام واختصاصــات الهيئ ــى مه ــر عل تأثي
ابوظبــي  بإمــارة  المحليــة  والجهــات 
وخاصة جوانب األمن الحيوي والســالمة 

ــة. الغذائي
وناقش المشــاركون في الورشــة مقترح 
األنشــطة النباتية وأنشطة الثروة الحيوانية 
ــة  واألنشــطة الغذائيــة واألنشــطة الترفيهي
والتــي يمكــن الســماح بمزاولتهــا فــي 
األراضــي الزراعيــة بمــا يســاهم فــي دفــع 
عجلــة التنمية المســتدامة بإمــارة أبوظبي.

للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  وأكــدت 
والســالمة الغذائيــة أن تنظيــم ممارســة 
األنشــطة فــي األراضــي الزراعية يســاعد 
ــة  ــة الزراعي ــز التنمي ــي تعزي ــهم ف ويس
المســتدامة واالســتغالل األمثــل للمــوارد 
الطبيعيــة فــي إمارة أبوظبــي، مما يؤدي 
إلى زيادة مســاهمة المزارع المحلية في 

تعزيــز منظومة األمــن الغذائي والحيوي 
ــة وذات  ــة آمن ــات زراعي ــر منتج وتوفي
جــودة عاليــة، حيــث أن تنظيم ممارســة 
األنشــطة سيضمن التزام المزارع بتطبيق 
شروط األمن الحيوي ومتطلبات السالمة 
الغذائيــة وإنفــاذ القوانيــن والتشــريعات 

ذات الصلــة فــي هــذا الشــأن.وام

تواكب دولة اإلمارات العربية المتحدة 
االحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يوافق 
األول من أكتوبر كل عام بإنجازات نوعية 
تحققها على أرض الواقع دعما وتقديرا لفئة 
كبار المواطنين انطالقا من رؤية وتوجيهات 
منحهم  على  وحرصها  الرشيدة  القيادة 
األولوية فيما ترسخ وزارة تنمية المجتمع 
جهودها لخدمة كبار المواطنين انطالقًا من 
مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين 
وفي إطار القانون االتحادي بشأن حقوق 
كبار المواطنين بما يعكس قيم المجتمع 
اإلماراتي التي تحّض على تقدير واحترام 
ورعاية كبار المواطنين ردا لجميلهم وتقديرًا 
لعطائهم وإيمانًا بأهمية دورهم ومكانتهم 
في تعزيز استقرار وتماسك وسعادة كافة 

أفراد األسرة والمجتمع بشكل عام.
“مرونة  شعار  المتحدة  األمم  وأقرت 
المسنين في عالم متغير” بالتركيز على 
“مرونة المسنات ومساهماتهن” لالحتفاء 
 ٢٠٢٢ للمسنين  العالمي  اليوم  بمناسبة 
“كوفيد  جائحة  لتبعات  استجابة  وذلك 
١٩” خالل السنوات الثالث الماضية في 
مختلف الجوانب والتي أّثرت بشكل خاص 
السواد  يشكلن  الالتي  “المسنات”  على 

األعظم من “كبار السن”.
وتسعى وزارة تنمية المجتمع بشكل 
مستدام إلى تعزيز قدرة كبار المواطنين 
مواجهة  في  الصمود  على  والمواطنات 
واالجتماعية  البيئية  الصحية  التغيرات 

واالقتصادية الطارئة وطويلة األمد.
على  مستمر  بشكل  الوزارة  وتعمل 
تطوير قاعدة بيانات كبار المواطنين لضمان 
توفير الدعم والتمكين والتقدير الذي يليق 
بهذه الفئة المجتمعية وتأكيد أولويتها في 
التي  االستباقية  الخدمات  على  الحصول 
والتنموية  االجتماعية  احتياجاتها  تلبي 
وتحقق هدف استدامة عطاء وإنتاج كبار 
المواطنين والمواطنات لتعزيز مساهمتهم 

في تنمية المجتمع.
المواطنين  كبار  سعادة  مركز  وينظم 
في عجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع 
بهذه المناسبة فعاليات احتفالية متنوعة 

تتضمن جلسة بعنوان “إنجازات وتحديات 
كبار المواطنات خالل الجائحة” تستعرض 
أهم اإلنجازات والتحديات التي واجهت 
فئة كبار المواطنات خالل السنوات الثالث 
الماضية “فترة الجائحة” وقدرة المرأة على 
الصمود في مواجهة مختلف تحديات الحياة 
إضافة إلى إسهامات كبار المواطنات في 
شتى المجاالت التنموية وإمكانية االستفادة 
في  راسخة  كقيم  وغرسها  خبراتهن  من 

أفكار الجيل الجديد.
وسينظم مركز سعادة كبار المواطنين 
التي  جنة”  “رضاهم  مبادرة  بعجمان 
الفعاليات الصحية  تتضمن مجموعة من 
والترفيهية إضافة إلى تنفيذ ورشة عمل 
لكبار المواطنين بعنوان “عالمات الضغط” 
وأخرى عن الغوص وعمل الدخون. وسينفذ 
أيضا عدة ورش توعوية لشرح الخدمات 
المقدمة من مؤسسة اإلمارات للخدمات 
الصحية لكبار المواطنين وورشة توعوية 
بعنوان “تحسين وتقوية وضعية جسدك”.

وتحت عنوان “ماذا علمتني سنة ٢٠٢٠ 
– ٢٠٢٢” سينفذ المركز زيارة إلى منزل 
إحدى كبار المواطنات البحاثات في التراث. 
كما سيستقبل مجموعات من طلبة المدارس 
وهيئة الهالل األحمر اإلماراتي في إطار 

فعاليات احتفالية متواصلة يقيمها المركز 
بمناسبة “اليوم العالمي للمسنين”.

وكانت وزارة تنمية المجتمع قد نظمت 
خالل شهر رمضان الماضي مجموعة من 
البرامج اإلعالمية والثقافية الخاصة بكبار 
المواطنين تضمنت “برنامج سوالف رمضان 
مع الوالدة مريم” تحدثت فيه عن ذكريات 
التلفزيون وليلة وفاة الشيخ زايد وعادات 

تحضيرات العيد.
وفي برنامج “لقاء عبر األجيال” نظمت 
“كيف  بعنوان  حلقة  العام  هذا  الوزارة 
نحافظ على القيم اإلماراتية” وحلقة عن 
“القيم الموروثة عن األجداد”. وفي برنامج 
حلقتين  نظمت   ”٢٠٢٢  – اليف  “تآلف 
األولى بعنوان “صيام كبار السن في رمضان” 
اليوم العالمي للتوعية  والثاني بخصوص 

بشأن إساءة معاملة المسنين.
وفي برنامج “حقكم على الراس” حول 
القانون االتحادي رقم /١٣/ لحقوق كبار 
أبرز ما تضمنه  المواطنين تم استعراض 
في  الحق  على  الضوء  وتسليط  القانون 
االستقاللية والخصوصية لكبار المواطنين 
والحق في المشاركة ببرامج التعلم المستمر 
واألعمال التطوعية ومصلحة كبار المواطنين 
لها أولوية وكيفية اإلبالغ عن أي إساءة. وام

تحــت رعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء 
ــوان الرئاســة.. أطلقــت شــركة  ــر دي ووزي
ــك« و  ــارض »أدني ــة للمع ــي الوطني أبوظب
مختبــر  »وام«  اإلمــارات  أنبــاء  وكالــة 
مســتقبل االعــالم، الــذي ســيقام فــي إطــار 
الــدورة األولــى مــن الكونغــرس العالمــي 
لإلعــالم، ويقــدم مفهومــا مبتكــرًا يتمحــور 
ــط  ــة فق ــتديرة مخصص ــد مس ــول موائ ح
ــامل  ــاش ش ــوات إلجــراء نق ــي الدع لحامل
حــول موضوعــات مرتبطة بمســتقبل قطاع 

اإلعــالم علــى مــدار ثالثــة أيــام.
ويقــام معــرض ومؤتمــر الكونغــرس 
العالمــي لإلعــالم فــي الفتــرة مــن ١٥ إلــى 
١7 نوفمبــر المقبــل بالشــراكة بيــن شــركة 
أبوظبــي الوطنيــة للمعــارض »أدنيــك« 
ووكالة أنباء اإلمارات »وام« ويشكل فرصة 
إلحــداث قفــزة نوعيــة جديــدة فــي قطــاع 
اإلعــالم بالمنطقــة و العالــم والستكشــاف 
أحــدث التطورات في قطاع اإلعالم وآفاقه 
المســتقبلية ويوفر للعديد من المؤسســات 
اإلعالميــة منصــًة مميــزة لمناقشــة فــرص 
التعــاون والشــراكات التــي مــن شــأنها دفع 
تطــور قطــاع اإلعــالم، وضمــان اســتدامته 
ــم  ــة تقدي ــد، ومواصل ــدى البعي ــى الم عل

محتــوى موثــوق ومفيــد.
ويمّثل »مختبر مستقبل اإلعالم« فعالية 
ــدراء  ــن الم ــًة م ــم مجموع ــة ، تض حصري
وصّنــاع  المســتوى  رفيعــي  التنفيذييــن 
السياسات ورواد األعمال في قطاع اإلعالم 
مــن جميــع أنحــاء العالــم، بهــدف تبــادل 
ــا  ــا، م ــكار وتطويره ــة األف اآلراء ومناقش
يســهم في رســم مالمــح مســتقبل القطاع.

ويســتقبل مختبــر مســتقبل اإلعــالم مــا 
يصــل إلــى ٥٠ مدعــوا مــن المشــاركين من 
مناطــق ودول وتخصصــات مختلفــة، ليتيح 
لهم اكتســاب منظور عالمي حول مســتقبل 

قطــاع اإلعالم.
ويقــام المختبــر وفــق قاعــدة »تشــاتام 
فــي  يســتخدم  نظــام  وهــي  هــاوس« 
المناقشــات بإشــراف مجموعــة متميزة من 
ــه حــول  ــراء القطــاع، وتتمحــور أعمال خب
موضــوع حــواري محدد ويقــّدم الكونغرس 
العالمــي لإلعــالم تقريــرًا بنهايــة الفعاليــة 
يوّفــر ملخصــًا لنقاشــات المشــاركين وأبــرز 

النتائــج المســتخلصة.
ــال ســعادة محمــد جــالل الريســي،  وق
مديــر عام وكالــة أنباء اإلمــارات »وام« إن 
مختبــر مســتقبل اإلعــالم يتيح للمؤسســات 
المشــاركة فيــه المســاهمة فــي النقاشــات 
لرســم مســتقبل القطاع في هــذه المرحلة 
المهمــة التــي يفــرض التحــول التكنولوجي 

ــاع  ــل القط ــع مفاص ــي جمي ــارع ف المتس
تغيــرات فــي أســاليب التقديــم اإلعالمــي 
وطــرق وصــول المتلقــي إلــى المعلومــات 

فــي جميــع أنحــاء العالــم.
اســتقبال  ســعادته »يســرنا  وأضــاف 
ضيوفنــا المميزيــن فــي فعاليــة مختبــر 
مســتقبل اإلعــالم، الــذي ينطلــق علــى 
هامــش الكونغرس العالمي لإلعالم، بهدف 
استكشــاف ومناقشــة األفكار التي ســتحدد 

ــالم«. ــح مســتقبل قطــاع اإلع مالم
ــوري،  ــعيد المنص ــال س ــه، ق ــن جانب م
الرئيــس التنفيــذي لشــركة كابيتــال لتنظيم 
الفعاليــات التابعــة لمجموعة أدنيك.. » إن 
الكونغــرس العالمــي لإلعــالم، يســهم فــي 
ترســيخ المكانــة الرائــدة التــي تتميــز بهــا 
ــر  ــي ويوف ــارة أبوظب ــارات وإم ــة اإلم دول
ــح للحضــور استكشــاف  ــة تتي منصــة مثالي
فــرص التعلــم الجديدة ومناقشــة مســتقبل 

قطــاع اإلعــالم«.
وأضاف » يقدم مختبر مســتقبل اإلعالم 
رؤًى قيمة لوســائل اإلعــالم، ومنصًة لتبادل 
المعــارف والخبــرات بين مختلــف الجهات 
اإلعالميــة اإلقليميــة والعالميــة، بمــا يعــزز 

فــرص النمو المســتقبلي«.
وتتضمن جلسات مختبر مستقبل اإلعالم 
»التكنولوجيــا: ســبل االســتفادة من الحلول 
التكنولوجيــة المتطــورة فــي جميع مفاصل 
قطــاع اإلعــالم« و«متطلبــات المســتهلكين 

المؤسســات  مواكبــة  كيفيــة  المتغيــرة: 
ــة  ــات المختلف ــة للمتطلب ــة الوطني اإلعالمي
ــو  ــًا نح ــًا متنامي ــهد توجه ــاع يش ــي قط ف
العولمــة« و«تطويــر المهــارات والتدريــب: 
كيفيــة تفــادي االســتقالة الكبرى فــي قطاع 
اإلعــالم« و« المعلومــات المضللــة: كيفيــة 
مواكبة الجهات التنظيمية في القطاع لعالم 
الويــب ٣.٠ وانتشــار المعلومات المضللة«.

ــًة  ــالم منص ــي لإلع ــرس العالم والكونغ
عالمية تتيح للمشترين والبائعين االجتماع 
وتبادل األفــكار والتواصل ومزاولة األعمال 
ــول  ــاٍت وحل ــاف منتج ــة واستكش التجاري
وتقنيــات جديــدة، بوجــود أكثــر مــن ١٥٠ 
شركة متخصصة من قطاع اإلعالم واإلنتاج، 
ممــا يقــدم فرصــًة مثاليــة لالرتقــاء بقطــاع 

اإلعــالم فــي المنطقــة والعالم.
ينعقد الكونغرس العالمي لإلعالم، األول 
ــي الشــرق األوســط، تحــت  مــن نوعــه ف
عنــوان »صياغــة مســتقبل قطــاع اإلعالم«. 
ويســتمر لثالثــة أيــام يركــز فيها على رســم 
مالمــح مســتقبل القطــاع من خــالل توحيد 
الجهــود وتبادل األفكار المبتكــرة والحلول 
التقنيــة المتطــورة، كما يوفــر منصًة فريدة 
تســلط الضوء على دور اإلعالم في الشــرق 
األوســط وتدفــع بتطــور القطاع مــن خالل 
الوصــول إلــى الجماهيــر العالميــة ودعــم 
تحقيــق الــرؤى المبتكرة وتأســيس عالقات 

التعاون.وام

تكريم استشاري الشارقة بعد فوزه بلقب »مؤسسة مراعية للسن«

ورشة عمل حول األنشطة المقترحة في األراضي الزراعية بأبوظبي

انطالقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على منحهم األولوية
»تنمية المجتمع« توفر خدمات استباقية وتحقق 

إنجازات نوعية ردًا لعطاء كبار المواطنين

تحت رعاية منصور بن زايد وخالل الكونغرس العالمي لإلعالم
»مختبر مستقبل اإلعالم« منصة حصرية تجمع صّناع 

القرار ورواد األعمال لرسم مالمح مستقبل القطاع

خالل  التكريم 

محمد جالل الريسي: مختبر 
مستقبل اإلعالم يتيح 
للمؤسسات المشاركة 

المساهمة في النقاشات 
لرسم مستقبل القطاع

سعيد المنصوري: 
الكونغرس العالمي لإلعالم 

يرسخ المكانة الرائدة 
لإلمارات وأبوظبي ومنصة 
مثالية لمستقبل القطاع

المختبر يقام في إطار الدورة 
األولى من الكونغرس العالمي 
لإلعالم ويقدم مفهومًا مبتكرًا

مجموعًة من المدراء التنفيذيين 
رفيعي المستوى وصّناع السياسات 

ورواد األعمال في القطاع
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يعود جيتكس جلوبال ٢٠٢٢ إلى مركز 
دبــي التجــاري العالمــي خــالل الفترة من 
١٠ إلــى ١٤ أكتوبــر متفوقــًا علــى جميــع 
نســخه الســابقة من حيث الحجم والسعة 
ــه ٥٠٠٠  ــارك في ــث تش ــتيعابية، حي االس
شــركة عارضــة موزعــة علــى امتــداد ٢٦ 
قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ مليوني 
قدم مربعة، ويشكل ذلك زيادة استثنائية 

قدرها ٢٥% على أســاس ســنوي.
وتشــكل الــدورة الثانيــة واألربعين من 
المعــرض »جيتكــس ٣.٠« النســخة األكثر 
تأثيــرًا فــي تاريــخ الحــدث؛ حيــث تغطي 
ــر  ــة متنوعــة عب 7 موضوعــات تكنولوجي
مجاالت الميتافيرس، ومســتقبل اإلنترنت 
الالمركــزي، واالقتصــاد الرقمــي العالمــي 

المستدام.
يعكــس هــذا الحــدث الســنوي الــذي 
يســتمر لخمســة أيام، بحجمه االســتثنائي 
وتوســعه المستمر، حركة التحول الرقمي 
الطموحــة فــي دولة اإلمــارات والمنطقة، 
ــل  ــة مث ــادرات الحكومي ــرار المب ــى غ عل
البرنامــج الوطنــي اإلماراتــي للمبرمجين، 
واســتراتيجية دبــي للميتافيــرس، ومبادرة 
بدولــة  ترتقــي  التــي   Next GenFDI
اإلمــارات إلــى صــدارة االقتصــاد الرقمــي 

لعالمي. ا
يضــاف إلــى هذا كلــه إطــالق جيتكس 
جلوبــال ٢٠٢٢ فعاليــة »إكس-فيــرس« 
برعايــة مؤسســة  TMRW وبالتعــاون 
مــع شــركة »ديســينترا النــد«، وهــي 
أضخــم رحلــة غامــرة فــي العالــم بمجــال 
ــة  الميتافيــرس تتضمــن ٢8 عالمــة تجاري
تجريبيــة؛ وكذلك »جلوبال ديف ْســالم«، 
أكبــر ملتقــى للمطوريــن والمبرمجين في 
الشرق األوسط. وقد استقطبت الفعاليتان 
اهتمامــًا عالميــًا واســعًا، حيــث تــم حجــز 
ــرة  ــاغرة المتوف ــاحات الش ــع المس جمي

فيهمــا فــي غضــون شــهرين.
وكان للشركات اإلماراتية الحصة األكبر 
من المســتوى القياســي لتمويل الشــركات 
الناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا عام ٢٠٢١، والبالغ ٢.٦ مليار دوالر 
أمريكــي. وهــو مــا يفســر تخصيــص قاعــة 
ــادة  ــق زي ــة فــي المعــرض، وتحقي إضافي
قدرهــا ٣٠% فــي عــدد الجهــات العارضــة 
ــة المخصصــة  ــغ ١٠٠٠ ضمــن الفعالي لتبل
للشــركات الناشــئة فــي معــرض جيتكــس 

جلوبــال، »نورث ســتار«.
وفي إطار كلمته الترحيبية التي ألقاها 
ــي الرســمي  ــر الصحف ــي المؤتم أمــس ف
ــال  ــال ٢٠٢٢؛ ق ــس جلوب ــرض جيتك لمع
معالــي عمــر بــن ســلطان العلمــاء، وزيــر 
دولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي 
وتطبيقات العمل عن بعد: »تعتبر نسخة 
ــرض  ــخ مع ــي تاري ــر ف ــام األكب ــذا الع ه
ــن  ــر م ــتقطب أكث ــث تس ــس، حي جيتك
٥٠٠٠ شــركة عارضــة مــن أكثــر مــن ٩٠ 
دولــة، موزعة على مســاحة إجمالية تبلغ 
مليونــي قــدم مربعــة، ممــا يجعلــه فعليــًا 
المعــرض التكنولوجــي األضخــم عالميــًا. 
هــذا العــام، تعــاون مكتبــي مــع جيتكس 
لضمــان مســاهمتنا الفعليــة فــي اإلبــداع 
والتطويــر التكنولوجــي، بــداًل مــن مجــرد 

ــتعراض التكنولوجيا«. اس
كمــا شــّدد معاليه علــى أهميــة فعالية 
»جلوبــال ديــف ْســالم« التــي يتوقــع أن 
تغــدو مــن أكبــر فعاليــات المطورين على 
مســتوى العالــم. واختتــم كلمتــه بتوجيــه 
الشــكر إلــى كل مــن آمــن برســالة دولــة 

اإلمــارات ودعم مســيرتها.
مــن جانبهــا قالــت تريكســي لــوه 
ميرمانــد، نائــب الرئيس التنفيــذي إلدارة 
الفعاليــات فــي مركــز دبــي التجــاري 
العالمــي، منظم معرض جيتكس جلوبال: 
»لــم يعــد جيتكــس مجــرد ملتقــى ضخم 
ــوى  ــط األق ــح الراب ــا أصب ــراد، وإنم لألف
إلضفــاء طابــع إنســاني علــى االقتصــادات 

ــة«. ــة والرقمي االفتراضي
ــالة  ــس رس ــل جيتك ــت: »يحم وأضاف
عميقة تتمثل بتمكين وتسريع االقتصادات 
الرقميــة لدولــة اإلمــارات والعديــد مــن 
شــركائها من خالل ربط األطراف المعنية 
ــم،  ــول العال ــرة ح ــول النّي ــاّدة بالعق الج
ــر شــراكات  وتكريــس هــذه الروابــط عب

قابلــة للتنفيــذ«.

مركز تكنولوجي عالمي 
هــذا  جلوبــال  جيتكــس  يســتقطب 
العــام نســبة غير مســبوقة مــن العارضين 
الجــدد بواقــع ٥٢%، حيــث اختــار هــؤالء 
المعرض ودولة اإلمارات كشــريك مفضل 
الســتراتيجياتهم في الوصول إلى الســوق.

ــي  ــام العالم ــة االهتم ــهد موج وستش
هــذه اســتضافة فعاليــة »نــورث ســتار«، 
أكبــر تجمــع لشــركات اليونيكــورن هــذا 
العــام فــي دبــي، مــع وجــود ٣٥ شــركة 
يونيكورن من ١٥ دولة تتطلع الستكشاف 
فــرص جديــدة والتوســع فــي واحــدة من 

أســرع أســواق العالــم نمــوًا.
ويعتبــر برنامــج »أفريكا فاســت ١٠٠« 
أكبــر تجمــع للشــركات األفريقية الناشــئة 
تتــم اســتضافته خــارج قــارة أفريقيــا، 
خصوصًا وأن شركات التكنولوجيا األفريقية 
تحظــى مؤخــرًا بإقبــال واضــح مــن جانب 

المســتثمرين العالميين.
ويســعى المشــاركون الدوليــون الجدد 
في المعرض، مثل »بينانس« و«أوكو« و« 

إيه إم دي« و«تنســنت« و«بايت دانس«، 
إلــى تعزيز وصــول عالماتهم التجارية إلى 
الجمهــور العالمــي مــن خــالل جيتكــس؛ 
جنبــًا إلــى جنــب مــع »إف. تــي. إكس«، 
إحــدى أكبــر بورصــات العمــالت الرقميــة 
فــي العالــم والتــي تتميــز بقاعــدة عمــالء 
تضــم أكثــر مــن ٥ مالييــن عميــل عالمــي 
مــع متوســط حجــم تــداول يومــي قــدره 

١٢ مليــار دوالر أمريكي.
وبهــذا الصــدد، قــال محمــد هانــز 
دستمالتشــي، رئيــس مجلــس إدارة منصة 
»إف. تــي. إكــس« للعمــالت الرقميــة 
والتــي حــازت هــذا العــام علــى ترخيــص 
لبــدء وتشــغيل خدمــات تبــادل األصــول 
ــي  ــة وغــرف المقاصــة فــي دب االفتراضي
ــم األصــول  ــي لتنظي ــة دب ــل هيئ ــن قب م
االفتراضيــة: »يســعدنا أن نعلــن عــن 
مشــاركتنا األولــى في جيتكــس، المعرض 
التكنولوجــي األبــرز في العالــم. فهو خير 
ــة  ــي ودول ــارة دب ــدم إم ــى تق ــل عل دلي
اإلمــارات ورؤيــة قيادتهــا الحكيمــة علــى 
صعيد تبني حلول التكنولوجيا واالبتكار«.

وأضــاف: »تتطلــع ’إف. تــي. إكــس.‘ 
قدمــًا النطــالق هذا المعــرض الذي يجمع 
قادة القطــاع والمبتكرين ورجال األعمال 
تحــت ســقف واحــد. كما أننا متحمســون 
للتواصــل مــع جمهــور متنــوع، وإيصــال 
رسالتنا كعالمة تجارية وخططنا الطموحة 

بالنســبة لدبي والمنطقــة عمومًا«.

مؤسسات مؤثرة
تعيد الشــركات اإلماراتية رســم مالمح 
قطــاع التكنولوجيــا العالمــي بمشــاريعها 
فــي  الراســخة  والتزاماتهــا  الطموحــة 
ــي؛  ــر التكنولوج ــث والتطوي ــال البح مج
ومــن هــذه المؤسســات معهــد االبتــكار 
التكنولوجي، المؤسســة البحثيــة العالمية 
الرائدة وذراع البحوث التطبيقية لمجلس 
أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي.

ــي  ــكار التكنولوج ــد االبت يســجل معه
ــال  ــس جلوب ــي جيتك ــزًا ف ــورًا ممي حض
ــه  ــة ل ــوث التابع ــز البح ــاركة مراك بمش
ــذكاء  ــة وال ــوم الرقمي ــي مجــاالت العل ف
االصطناعي، والطاقة الموجهة، والروبوتات 
المســتقلة. وبهذا الخصوص، قال الدكتور 
راي أو. جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد 
االبتــكار التكنولوجي: »تســرنا المشــاركة 
فــي معــرض جيتكس جلوبال الــذي يعتبر 
الحــدث التكنولوجــي األكبر على مســتوى 
ــذي  ــا ال ــم. وبفضــل نمــوذج أعمالن العال
يجمع بين االكتشاف العلمي والتكنولوجيا 
المتقدمــة، نجحــت مراكــز بحوثنــا خــالل 

العاميــن الماضييــن فــي تحقيــق العديــد 
مــن اإلنجــازات البحثّيــة التــي تمنــح 
أبوظبــي ودولــة اإلمــارات عمومــًا مكانــة 
رياديــة فــي قطــاع التكنولوجيــا. وما ذلك 
ســوى البدايــة فقط، إذ نتطلــع إلى اغتنام 
فــرص التعــاون مــع شــركات التكنولوجيــا 
ــي  ــا ف ــرة نجاحاتن ــة لتســريع وتي العالمي

ــوام القادمة«. األع
بدورهــا تعمــل »جــي ٤٢«، الشــركة 
ــذكاء  ــا ال ــال تكنولوجي ــي مج ــدة ف الرائ
االصطناعــي والحوســبة الســحابية، علــى 
ــزوار جيتكــس  ــة ل ــة مذهل ــم تجرب تقدي
جلوبــال مــن خــالل اســتعراض اإلمكانات 
العاليــة لشــركاتها األربعــة. وقــال حســن 
الحوســني، الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
»بيانــات« التابعــة للمجموعــة: »تنطــوي 
’جــي ٤٢‘ علــى أعمال وخبــرات متعددة، 
ــكان أفضــل لعــرض  ــا مــن م ــي م وبالتال
ــن  ــة م ــا المتنوع ــق عروضه ــاق وعم نط
معرض جيتكس جلوبــال باعتباره الحدث 
التكنولوجــي األكبر لشــركات التكنولوجيا 

والشــركات الناشــئة فــي العالــم«.
مــن  »نهــدف  الحوســني:  وأضــاف 
ــال  ــي جيتكــس جلوب خــالل مشــاركتنا ف
إلــى اســتعراض إمكانــات بعــض شــركاتنا 
الرئيســية تحــت ســقف واحــد، وتقديــم 
صــورة أوضــح حول نطــاق عروضنا تحت 
شــعار ’اإلجابــة هــي نعــم‘. ونتطلــع إلــى 
لقــاء نظرائنــا مــن شــركات التكنولوجيــا 
اإلقليمية والعالمية ودعوتهم الستكشــاف 
العــرض الشــامل لمجموعــة ’جــي ٤٢‘».

ومــن أبــرز المشــاركين فــي جيتكــس 
ــغل  ــر مش ــًا e&، أكب ــال ٢٠٢٢ أيض جلوب
لخدمات االتصاالت في المنطقة. وحصلت 
الشــركة فــي وقــٍت ســابق من هــذا العام 
علــى لقب أقوى عالمة تجارية لالتصاالت 
فــي العالم وفقًا لتقريــر »براند فاينانس« 
ــذا  ــق ه ــركة تحق ــك أول ش ــح بذل لتصب
اإلنجــاز البــارز فــي قطــاع االتصــاالت في 

منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيا.
وســيكون جيتكــس جلوبــال ٢٠٢٢ أول 
معرض رئيســي تشارك فيه e& )اتصاالت 
ــة  ــا التجاري ــالق عالمته ــذ إط ــابقًا( من س
الجديــدة في وقٍت ســابق مــن هذا العام.

وبهــذه المناســبة، قــال حاتــم دويدار، 
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة e&؛ »فــي 
 &e ــا ــي بدأته ــول الت ــة التح ــوء رحل ض
فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام، نعتبر 
هــذه النســخة مــن جيتكــس جلوبــال 
حدثــًا اســتثنائيًا بالنســبة لنــا لكونهــا أكبــر 
حــدث تكنولوجــي عالمــي نســتعرض فيه 
األشــواط التــي قطعناهــا في التحــول إلى 

مجموعــة تكنولوجيــا واســتثمار عالميــة، 
ومســاهمتنا فــي ابتــكار تقنيــات متطورة 
تمّكــن األفــراد والمؤسســات مــن المضي 

قدمــًا نحــو مســتقبل واســع اآلفــاق«.
المعــرض  »يوفــر  دويــدار:  وأردف 
منصة مهمة الســتعراض األفــكار والحلول 
المستقبلية، واستكشاف اآلفاق المترامية 
للتقــدم التكنولوجــي، وإلهام المشــاركين 
الغتنــام الفــرص الهائلــة التــي تنتظرهــم. 
ويتماشــى ذلك مع استراتيجيتنا الطموحة 
لبنــاء مســتقبل رقمــي مشــرق مــن شــأنه 
تحويل المجتمعات بطرق مجدية. ونتطلع 
ــا  ــرض محفظتن ــى ع ــرض إل ــالل المع خ
المتنوعــة وخطــط نمــو المجموعــة فــي 
مجاالت الميتافيرس، والتكنولوجيا المالية، 
واألمــن الســيبراني، والــذكاء االصطناعي، 

والحوســبة الســحابية وغيرهــا الكثيــر«.

أكبر منصة
يجمــع معــرض جيتكــس ٢٥٠ كيانــًا 
الرقميــة  المشــاريع  تقــود  حكوميــًا 
االســتراتيجية والشــراكات بيــن القطاعين 
العام والخاص، وهيئات حكومية إماراتية 
الذكيــة  المــدن  تطويــر  علــى  تعمــل 
ــي  ــة دب ــا هيئ ــة منه ــاريع الرقمي والمش

ــة. ــي الرقمي ــة أبوظب ــة وهيئ الرقمي
وفي إطــار تعليقه على الموضوع، قال 
ســعادة طارق الجناحــي، المدير التنفيذي 
ــا  ــة: »نجحن ــي الرقمي ــة دب ــة لهيئ باإلناب
بفضــل توجيهــات صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
فــي رقمنــة مختلــف جوانــب الحيــاة فــي 
مدينــة دبــي. وخالل مشــاركتها هذا العام 
فــي معرض جيتكس جلوبال ٢٠٢٢، تقدم 
هيئــة دبــي الرقميــة، بالشــراكة مــع ٣٢ 
كيان حكومي وســبعة شــركاء من القطاع 
الخــاص، أحــدث الحلــول الرقميــة التــي 
ــا نســتعرض  ــي. كم ــة دب ــا حكوم طورته
خططنا المســتقبلية لبنــاء منظومة رقمية 
تشــمل كامــل المدينــة وتجعــل مــن دبــي 
معيــارًا عالميــًا فــي بنــاء االقتصــادات 

الرقمية«.
ــي،  ــور المرزوق ــعادة منص ــت س ولف
التخطيــط  لقطــاع  التنفيــذي  المديــر 
االســتراتيجي فــي هيئة أبوظبــي الرقمية، 
إلــى أن جناح حكومة أبوظبي في معرض 
جيتكــس جلوبــال ٢٠٢٢ يوفر منصة تقنية 
رقميــة تجمــع تحــت مظلتهــا أكثــر مــن 
٣٠ جهــة حكوميــة وأكاديميــة فــي إمــارة 
أبوظبــي، تعــرض أكثــر من ١٠٠ مشــروع 
ومبــادرة مبتكــرة، والتــي بدورها تســلط 

ــى إنجــازات مســيرة التحــول  الضــوء عل
الرقمــي الحكومــي فــي اإلمــارة.

وقــال ســعادته بهــذا الخصــوص: »يعد 
المعــرض منصــة تكنولوجيــة عالمية تتيح 
الفرصــة لحكومــة أبوظبــي للتعريــف 
بمبــادرات الجهــات الحكوميــة فــي مجال 
الخدمــات الحكومية، والحلــول الحكومية 
الرقميــة، والبيانــات والــذكاء االصطناعي، 
واألمــن الســيبراني، وتمكيــن المنظومــة 
الرقميــة، والتــي يتــم تطويرهــا لتمكيــن 
ودعــم وتقديــم منظومة حكوميــة رقمية 
اســتباقية، ومتخّصصــة ومتعاونة وآمنة«.

ويرتبــط جيتكس جلوبــال بالعديد من 
مذكــرات التفاهم والشــركات المؤسســية 
ــركات  ــام والش ــاع الع ــن القط ــة بي الهام
الخاصة، حيث شكل منصة إلبرام شراكات 
أعمــال راســخة على مــدار العقود األربعة 

الماضية.
وتعد هواوي، الراعي الماسّي لمعرض 
جيتكــس جلوبــال والمبتكــر الرائــد عالميًا 
ــن  ــن بي ــادم، م ــل الق ــبكات الجي ــي ش ف
الشــركات متعددة الجنسيات التي ترتبط 
بعالقــات تعــاون طويلــة األمــد مــن خالل 
المعــرض، وســتعرض هــذا العــام أحــدث 
منتجاتهــا الشــاملة وحلولهــا المتقدمة في 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتي 
تركــز علــى مجــاالت الــذكاء االصطناعــي، 
والطاقــة الرقميــة، والحوســبة الســحابية، 
واألمــن  الخامــس،  الجيــل  واتصــاالت 
ــي  ــة ف ــات الصناعي الســيبراني، والتطبيق

ــم الميتافيرس. عال
وقــال عــالء الشــيمي، العضــو المنتدب 
والنائــب األول لرئيــس مجموعــة أعمــال 
ــاع المشــاريع  ــز« لقط »هــواوي إنتربراي
والمؤسســات بمنطقــة الشــرق األوســط: 
»يشــكل معــرض جيتكس جلوبــال فرصًة 
ذهبيــة لنــا للتواصل مع عمالئنا وشــركائنا 
وقادة القطاع والخبراء من منطقة الشرق 
األوســط والعالم، وذلك الستكشــاف سبل 
تعزيــز اإلنتاجية الرقميــة، ودفع االقتصاد 

الرقمــي، وبنــاء منظومة رقميــة أقوى«.
وأضــاف الشــيمي: »سنســلط الضــوء 
ــز  ــا لتعزي ــي نتخذه ــوات الت ــى الخط عل
التطويــر الرقمــي عبــر مجموعــة واســعة 
مــن القطاعــات، مع اســتعراض التطورات 
التكنولوجية التي يمكنها معالجة مشــكلة 
تغيــر المنــاخ ودفــع وتيرة تطويــر الطاقة 
ــول  ــى إطــالق حل ــة إل ــة، باإلضاف النظيف
اتصــال وخدمات ســحابية جديدة مبتكرة 
ــواوي  ــتواصل ه ــة. وس ــواق المنطق ألس
العمــل مع شــركائها لدفع حــدود االبتكار 
فــي القطــاع وتعزيــز التــآزر القائــم علــى 

تقنيــات متعــددة، وابتــكار حلــول قائمــة 
ــات  ــة احتياج ــيناريوهات لتلبي ــى الس عل
العمالء المتنوعة، وذلك باستخدام تقنياتها 
فــي االتصــال والحوســبة الســحابية. وهــو 
ما سيســهم فــي توفير قيمة أكبر ويســهل 
علــى العمــالء قطــع ’الميــل األخيــر’ مــن 

رحلــة تحولهــم الرقمي«.
مشــاركة  ســتكون  جهتهــا،  ومــن 
التكنولوجيــا  عمــالق  مايكروســوفت، 
جيتكــس  فــي  لهــا  األكبــر  العالمــي، 
جلوبــال حتــى اآلن؛ حيــث ستشــارك فــي 
ــا، بمــا فــي  ــع قطاعــات التكنولوجي جمي
ــالم«  ــف س ــال دي ــي »جلوب ــك فعاليت ذل

و«إكس-فيــرس«.
وقال نعيم يزبك، المدير العام لشــركة 
مايكروســوفت اإلمارات: »ينصب تركيزنا 
فــي جيتكــس جلوبــال ٢٠٢٢ علــى الواقع 
المختلط وتأثيره على سيناريوهات معينة 
تخــص القطــاع. وقــد أعلنــا مؤخــرًا عــن 
 HoloLens توفــر نظارة الواقــع المختلط
٢ الرائــدة فــي دولة اإلمارات. ويوفر هذا 
الجهــاز التفاعلــي المتطــور الــذي يعتمــد 
تقنيــة الهولوجــرام تجربــة واقــع مختلــط 
سلسلة وغامرة هي األفضل على اإلطالق، 
وهو مدعوم بحوسبتنا السحابية الموثوقة 
واآلمنــة والقابلــة للتوســع. ونعتزم عرض 
تجربــة هــذا الجهــاز في معــرض جيتكس 
جلوبــال، مــع اســتعراض ســبل اســتخدام 
الواقــع المختلــط لدعم مجموعــة متنوعة 
من تطبيقات القطاع وحاالت االستخدام«.  
وأضــاف يزبك: »تأتي مشــاركة شــركة 
مايكروســوفت في جيتكس جلوبال ٢٠٢٢ 
عقب احتفالها بالذكرى الســنوية لتأسيس 
مراكــز البيانات الســحابية التابعــة لها في 
دولــة اإلمــارات. وقــد ســاهمنا مــن خالل 
Microsoft Cloud، التي تتميز بالمرونة 
والموثوقيــة وتعــدد االســتخدامات، فــي 
تمكيــن الشــركات مــن تحقيــق تطلعاتها. 
ونتعهــد بمواصلــة دعم جميــع المبتكرين 

فــي جميــع أنحــاء المنطقة«.
أول رحلــة عامــة فــي العالــم لســيارة 
طائــرة موديــل ٢× مــن طائــرات اإلقــالع 
eVTOL والهبــوط العمــودي الكهربائيــة

بنــغ«  »إكــس  شــركة  اختــارت 
)XPENG(، وهــي شــركة تقنيــة رائــدة 
تختــص فــي صناعــة الســيارات الكهربائية 
وُتعنى بتصميم وتطوير وتصنيع وتسويق 
حلــول التنقــل الذكيــة، معــرض جيتكــس 
جلوبــال ٢٠٢٢ الســتضافة أول رحلة عامة 
ــرة  ــيارتها الطائ ــم لس ــي العال ــة ف حصري
الرائــدة مــن طائــرات اإلقــالع والهبــوط 
 ،Xموديل ٢ eVTOL العمودي الكهربائية
وذلــك بدعم من الشــريك الرســمي غرفة 

تجــارة وصناعــة دبــي.
تــم تزويــد الســيارة الطائــرة X٢ ذات 
المقعديــن بنظام تحكــم ذكي مع قدرات 
متقدمــة للطيــران الذاتــي، وتعتبــر الجيل 
ــي  ــرة الت ــيارات الطائ ــن الس األحــدث م
 XPENG طورتها بشــكل مســتقل شــركة
AEROHT التابعة لشــركة »إكس بنغ«.

وفــي هذا الصــدد، قال الدكتــور بريان 
جــو، نائب رئيس مجلــس اإلدارة ورئيس 
»إكــس بنــغ«: »ال تصدر X٢ أي انبعاثات 
كربونيــة أثنــاء الطيــران، وهــي مصممــة 
للطيــران فــي المــدن علــى ارتفاعــات 
منخفضــة بســرعة قصــوى تصــل إلى ١٣٠ 

كيلومتــر في الســاعة«.
وأضاف الدكتور جو، الذي يتحدث في 
المؤتمر الرئيسي لمعرض جيتكس جلوبال 
٢٠٢٢ حــول مســتقبل النقــل: »يســعدنا 
تســيير أول رحلــة عامــة للســيارة الطائرة 
X٢ فــي معــرض جيتكس جلوبــال ٢٠٢٢، 
ونعــرض مــن خاللهــا قدراتنــا الرائدة في 
مجال البحث والتطوير وإمكانات التصنيع 
الرائــدة التــي نقدمهــا لدفــع عجلــة نمــو 
 Xقطــاع النقــل الكهربائــي. وتشــكل ٢
خطــوًة إضافيــة نحــو مســتقبل الرحــالت 
الجويــة القصيرة داخل المدن باالســتفادة 
ــاعد  ــث تس ــا، حي ــذه التكنولوجي ــن ه م
علــى استكشــاف معالــم المــدن والنقــل 
الطبــي وغيرها العديد من االســتخدامات 

األخرى«.
يتضمن إصدار جيتكس ٣.٠ إطالق سبع 
فعاليــات تقنيــة خــالل المعــرض العالمــي 
وهــي: »نــورث ســتار دبــي« المخصــص 
للشــركات الناشــئة، و«الــذكاء االصطناعي 
فــي كل شــيء«، وقمــة »مســتقبل البلوك 
تشــين« باالشــتراك مع سلطة دبي لتنظيم 
األصــول االفتراضيــة، و«فينتــك ســيرج«، 
و«ماركتنــغ مينيــا«، إضافــة إلــى إطــالق 
حدثيــن جديديــن هــذا العــام، تــم حجــز 
المساحات فيهما بالكامل، وهما »جلوبال 
ديــف ســالم« المخصــص للمبرمجيــن 
والمطوريــن العالمييــن، و«إكس-فيرس« 

المعنــي بعالــم الميتافيرس.
وأخيــرًا، قالت تريكســي لــوه ميرماند: 
»شــهد عــام ٢٠٢٢ العديــد مــن التحوالت 
الجذريــة فــي عالــم التكنولوجيــا بمــا في 
ذلــك الميتافيــرس وتقنيات الجيــل الثالث 
للويــب التــي ال تزال فــي مراحلها األولى. 
ويمكــن لهــذه التقنيــات الرائــدة وغيرهــا 
أن تعــود بالنفــع علــى مجتمعاتنــا إذا مــا 
ترافقــت بتجارب واســعة النطاق وتعاون 
حقيقــي بيــن مناصريهــا ومنتقديهــا علــى 
حــد ســواء.  وهــذا هــو بالضبــط الــدور 
الذي يضطلع به جيتكس ٣.٠، إذ يســاهم 
أســلوبه الالمركــزي فــي إتاحــة الفرصــة 
أمــام جميــع المشــاركين للمســاهمة فــي 

بنــاء مســتقبلنا الحضري«.

يعود إلى مركز دبي التجاري العالمي خالل الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر المقبل
»جيتكس جلوبال 2022«.. ملتقى التنافس والتعاون بين 

رّواد التكنولوجيا في العالم لتطوير اقتصاد الويب 3.0
النسخة الـ 42 تستضيف أكثر من 5000 شركة الستكشاف مستقبل اإلنترنت الالمركزي واالقتصاد الرقمي العالمي المستدام

عمر العلماء خالل كلمته في المؤتمر الصحفي

عمر العلماء: تعاون مكتبي مع جيتكس لضمان مساهمتنا في اإلبداع والتطوير التكنولوجي بداًل من استعراض التكنولوجيا

حاتم دويدار: نسخة العام من جيتكس جلوبال حدثًا استثنائيًا نستعرض فيه التحول إلى مجموعة تكنولوجيا واستثمار عالمية

دبي الشهر المقبل محط أنظار العالم الرقمي مع استضافتها معرض التكنولوجيا األكبر على مستوى العالم »جيتكس جلوبال«

توفير منصة مهمة الستعراض األفكار والحلول المستقبلية واستكشاف اآلفاق المترامية للتقدم التكنولوجي وإلهام المشاركين

»جيتكس جلوبال 2022« يستعد إلبهار العالم بتجربة الميتافيرس الغامرة األروع واألضخم لهذا العام عبر قطاعات متنوعة

نتطلع لعرض محفظتنا المتنوعة وخطط النمو في الميتافيرس والتكنولوجيا المالية واألمن السيبراني والذكاء االصطناعي

دبي - الوطن
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 GMIS من  األولى  النسخة  سلطت 
America، إحدى فعاليات القمة العالمية 
للصناعة والتصنيع، التي أقيمت يومي ٢8 
بوالية  بيتسبرغ  مدينة  في  سبتمبر  و٢٩ 
بنسلفانيا األمريكية، الضوء على استراتيجية 
اإلمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 
وذلك عبر استعراض وفد من قادة الصناعة 
وكبار المسؤولين اإلماراتيين االستراتيجية 
أمام أكثر من ٢٠٠ خبير ومسؤول حضروا 
الفعالية بهدف التعريف بالمزايا والحوافز 
الصناعي  القطاع  يوفرها  التي  التنافسية 
اإلماراتي للمستثمرين األجانب والشركات 
الصناعية والمبتكرين والشركات الصغيرة 
والمتوسطة، وبحث فرص التعاون المشترك 
الصناعية  التنمية  لتعزيز  الجهود  وتوحيد 
الشاملة والمستدامة، ودعم مساعي االنتقال 
للطاقة النظيفة، وتنمية االقتصاد العالمي.

والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  وأعربت 
للقمة  المشارك  الرئيس   ، المتقدمة 
حرصها  عن  والتصنيع،  للصناعة  العالمية 
على التعاون مع المجتمع الدولي من أجل 
النهوض بالقطاع الصناعي العالمي وجعله 
أكثر قدرة على تجاوز األزمات ومواجهة 
اإلنتاجية  ورفع  العالمية،  السوق  تقلبات 
للطاقة  االنتقال  لتسريع  الجهود  وتعزيز 
النظيفة. كما سلط قادة الصناعة اإلماراتيين 
التي  المزايا  خالل مشاركتهم الضوء على 
يتمتع بها القطاع الصناعي اإلماراتي وشاركوا 
خبراتهم ومعارفهم حول أفضل الممارسات 
المتبعة لتوظيف التقنيات المتقدمة وتعزيز 

استدامة القطاع الصناعي.
عمر  سعادة  ألقى  األول،  اليوم  وفي 
السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة، كلمة رئيسية حول ما توفره دولة 
اإلمارات من فرص صناعية ومزايا تنافسية.

وقال سعادته »نعيش اليوم فترة مثالية 
الكبيرة  الصناعية  القدرات  في  لالستثمار 
الصناعية  فاستراتيجيتنا  اإلمارات؛  لدولة 
الطموحة يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة 
وهذا أدى إلى خلق طلب كبير على السلع 
والخدمات المحلية، فضاًل عن فتح أسواق 
دولية جديدة. وفي إطار هذه االستراتيجية، 
أطلقنا حملة »اصنع في اإلمارات« لدعم 
ذات  الصناعية  القطاعات  تطور  سرعة 
األولوية وجذب المزيد من االستثمارات. 
وسنواصل بناء شراكات ناجحة مع الالعبين 
الدوليين الذين يرغبون باالستفادة من المزايا 
واإلمكانات الكبيرة للعمليات الصناعية في 

دولة اإلمارات«.
واستضافت الوزارة في اليوم األول من 
خاللها  تم  تفاعلية  نقاش  جلسة  المؤتمر 
استعراض استراتيجية الدولة الوطنية للصناعة 

والتكنولوجيا المتقدمة.
وناقشت الجلسة دور مبادرة »اصنع في 
اإلمارات« في جذب الصناعيين والمستثمرين 
والمبتكرين والمطورين العالميين وتشجيعهم 
ليكونوا جزءًا من التنمية الصناعية للدولة، 
الدعم  مع االستفادة من الحوافز وآليات 
القطاع  مساهمة  زيادة  إلى  تهدف  التي 
الصناعي الوطني في الناتج المحلي اإلجمالي 

لدولة اإلمارات.
وشهدت الجلسة التي استضافتها وزارة 
حضور  المتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة 
الصناعي  القطاع  وداعمي  رواد  من  عدد 
في دولة اإلمارات، والذين سلطوا الضوء 
على خططهم للتصنيع المستدام، فضاًل عن 

فرص النمو المتاحة للمستثمرين.
وشارك في الجلسة التي استضافتها وزارة 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عدد من 
قادة الصناعة اإلماراتيين، والذين استعرضوا 
خططهم لتعزيز استدامة القطاع الصناعي 
واستعرضوا أبرز الفرص التي يوفرها القطاع 

للمستثمرين.

وخالل مشاركته في الجلسة، أشار سعادة 
حميد محمد بن سالم، األمين العام التحاد 
غرف التجارة والصناعة ، إلى أن االستراتيجية 
توفر العديد من الحوافز للشركات الصناعية 
لها  مقرًا  الدولة  من  تتخذ  التي  العالمية 
موضحا أن أحد أبرز مهام اتحاد غرف التجارة 
والصناعة تتمثل في الربط بين الحكومة 
والقطاع الخاص، واستقطاب الشركات إلى 
اإلمارات وتعريفهم بمزايا ممارسة أعمالهم 
في الدولة. وسلط سعادته الضوء على استجابة 
اإلمارات وتعافيها من وباء كورونا، وبأن 
في  الدولة  مصداقية  تؤكد  الجهود  هذه 
تمكين بيئة أعمال مستدامة تسمح للشركات 

الدولية باالزدهار.
المتميز  الجغرافي  الموقع  أن  وأضاف 
لإلمارات يجعل منها وجهة مثالية للشركات 
العالمية، وأن بيئة األعمال الداعمة التفاقيات 
التجارة الحرة التي تشترك فيها اإلمارات مع 
الدول األخرى، تساهم في توطيد العالقات 
الثنائية لإلمارات مع مختلف دول العالم.

من جانبه أكد منصور جناحي، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة سند، الشركة الرائدة في 
الخدمات الصناعية المتخصصة والمملوكة 
أهمية  لالستثمار،  مبادلة  لشركة  بالكامل 
السوق األمريكي بالنسبة إلى مجموعة سند، 
مشيرًا إلى أن الشركات األمريكية تمثل أكبر 

شريحة ضمن قاعدة عمالء سند.
اإلماراتية،  الشركات  تعمل   « وقال 
بما في ذلك مجموعة سند، على تكريس 
مكانة دولة اإلمارات على المستوى العالمي 
كمركز موثوق للصناعة المتطورة والخدمات 

الصناعية المتكاملة. وسلط جناحي الضوء 
على العوامل التي تكرس مكانة اإلمارات 
كمركز للصناعات المتقدمة، وتجعل منها 

وجهة مفضلة للمستثمري«.
وأضاف » تعتبر الشراكات الدولية جزءًا 
أساسيًا من هويتنا كشركة متخصصة في 
الخدمات الصناعية المتكاملة، حيث نعمل 
محركات  تصنيع  كبرى شركات  مع  حاليًا 
جنرال  ذلك  في  بما  العالمية،  الطائرات 
إلكتريك، ورولز رويس، وبرات & ويتني، 
وسي إف إم انترناشونال. كما نتوقع نمو 
الطلب على خدمات الصيانة واإلصالح في 

المنطقة«.
وقال » قمنا في مجموعة سند خالل 
بتعزيز جهودنا  الماضية  القليلة  السنوات 
لتوسيع نطاق خدماتنا الصناعية إلى قطاعات 
جديدة باإلضافة إلى قطاع الطيران، وبدأنا 
بتقديم حلول التمويل والخدمات الهندسية 
الطبية  المعدات  مثل  جديدة  لقطاعات 
والمطارات والطاقة المتجددة وإدارة مخلفات 
الباب  يفتح  ما  وهو  الصناعية،  العمليات 
الشراكات  لعقد  الفرص  من  المزيد  أمام 
مع الشركات الدولية التي ترغب في دعم 

نموها العالمي«.
كما شهدت الجلسة مشاركة سعود أبو 
الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية، 
الذي استعرض المزايا العديدة التي توفرها 
مدينة دبي الصناعية للشركات وأوضح أن 
مدينة دبي الصناعية تعمل مع 7٠8 شركاء 
عمل لتطوير نظام بيئي داعم يوفر سلسلة 

إمداد شمولية.

وأشار إلى تركيز ادارته على الحد من 
االنبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، 
حيث تولد مدينة دبي الصناعية أكثر من 
٤٠ ميجا واط من مصادر الطاقة المتجددة، 
ولديها مرافق إلعادة تدوير النفايات الصادرة 
داخل المدينة الصناعية، مؤكدًا أن مدينة 
دبي الصناعية تعتبر شريكًا رئيسيًا للشركات 
الدولية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في 
دولة اإلمارات والمنطقة، وتساهم بقوة في 
دعم االستراتيجية الصناعية الوطنية للدولة.

من جانبه استعرض أحمد عبد الكريم 
وأداء  البرامج  إدارة  رئيس  نائب  عوض، 
األعمال في ستراتا، فرص التعاون المتاحة 
في دولة اإلمارات. وأوضح أن شركة ستراتا 
عززت جهودها لبناء استراتيجية تركز على 
الصناعات المتقدمة في مختلف القطاعات، 
بما في ذلك المواد المتقدمة واألتمتة والمواد 
المركبة. مشيرًا إلى توفر فرص كبيرة للنمو 
في عدد من القطاعات األخرى بما في ذلك 
قطاع األدوية الحيوية، والمعدات الطبية، 
واألتمتة، واألمن الغذائي واألمن المائي، 
والتي تدخل في اطار تركيز االستراتيجية 

الصناعية لدولة اإلمارات.
وتطرقت ابتسام السعدي، مدير المناطق 
الصناعية في دائرة التنمية االقتصادية في 
أبوظبي، إلى المزايا التنافسية العديدة التي 
وسلطت  للمستثمرين.  أبوظبي  توفرها 
السعدي الضوء على إعالن أبوظبي األخير 
عن استثمار ١٠ مليارات درهم /٢.7 مليار 
دوالر/ في القطاع الصناعي خالل السنوات 
الخمس المقبلة. وتشمل القطاعات التي يتم 

التركيز عليها، المواد الكيميائية، واألدوية، 
والنقل، واإللكترونيات، واآلالت.

وأوضحت أن جزءًا من هذا االستثمار 
سيخصص لبرامج الحوافز، بما في ذلك برامج 
االستثمار األجنبي المباشر. مؤكدة بأن دائرة 
التنمية االقتصادية - أبوظبي تعمل أيضًا 
الشركات  الستقطاب  الشركات  كبرى  مع 
الصغيرة والمتوسطة إلنشاء أعمال لها في 
إمارة أبوظبي مع ضمان العرض والطلب 
للشركات الصناعية. كما استعرضت السعدي 
الحوافز التي تقدمها أبوظبي فيما يتعلق 

برسوم الكهرباء والغاز.
وكان معالي محمد علي محمد الشرفاء 
رئيس دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي 
أسعار  خفضت  أبوظبي  أن  أمس  أعلن 
اإليجارات واألراضي إلى ١.٣ دوالر للمتر 

المربع فقط.
وغطت الجلسات النقاشية في اليوم األول 
من GMIS America مجموعة واسعة من 
المواضيع بما في ذلك االقتصاد التدويري، 
الطاقة  إلى  واالنتقال  االستدامة،  وتعزيز 
الصناعة  وزارة  جلسة  وناقشت  النظيفة. 
المحتملة  الفرص  المتقدمة،  والتكنلوجيا 

للشركات األمريكية في قطاع األتمتة.
والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  وعقدت 
مع  المستوى  رفيعة  محادثات  المتقدمة 
الشركات التي تتخذ من الواليات المتحدة 
مقرًا لها، حيث ناقش سعادة عمر السويدي 
التجارة  نائب وكيل وزارة  فاريل،  وديان 
األمريكية لشؤون التجارة الدولية، الصناعات 
الثنائية  التجارة  تنمية  وسبل  المشتركة 

وتعزيز العالقات االستراتيجية بين البلدين. 
واستكشفت إيمرسون كيف يمكن للشركة 
توسيع نطاق عملياتها الصناعية في دولة 
اإلمارات واالنضمام إلى شبكة رواد الصناعة 

»Champions Network« في الدولة.
كما وقعت Triumph مذكرة تفاهم مع 
سند إلنشاء مركز تميز في أبوظبي لعمليات 
 ،Vالصيانة واإلصالح والَعمرة لمحركات ٢٥٠٠
بينما ناقشت شركة ثورن المصّنعة للمكمالت 
الغذائية كيفية إطالق عملياتها الصناعية في 
دولة اإلمارات. وأعربت مجموعة إليوت عن 
رغبتها في تحديد موقع لمعداتها في اإلمارات 
والتكرير.  البتروكيماويات  مصانع  لخدمة 
والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  كما وسعت 
المتقدمة دعمها لـ OnePointOne لربط 
الشركة بأصحاب المصلحة في قطاع األدوية 
تقديم  وتم  اإلمارات،  دولة  في  الحيوية 
Kennametal للقطاع الصناعي في الدولة 
الطيران  مجال  في  الرئيسيين  والالعبين 

والنفط والغاز.
وفي ثاني أيام الحدث، استضافت وزارة 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مأدبة غداء 
إلتاحة فرصة التواصل بين قادة الحكومات 
واألعمال من الواليات المتحدة األمريكية 
ودولة اإلمارات لتبادل المعرفة والخبرات 
حول كيفية تعميق الشراكات عبر الحدود 
وتسريع التحوالت الصناعية من خالل الرقمنة 

واعتماد التكنولوجيا المتقدمة.
كما استضافت الوزارة مأدبة غداء في 
اليوم الثاني من GMIS America، والتي 
جمعت كبار المسؤولين الحكوميين وقادة 
الصناعة ورجال األعمال من كل من الواليات 
عقد  فرص  لبحث  واإلمارات،  المتحدة 
الشراكات وتسريع توظيف تقنيات الثورة 
الصناعية الرابعة لتطوير القطاع الصناعي.

حوراني،  نمير  قال  الصدد،  هذا  وفي 
للقمة  التنظيمية  للجنة  التنفيذي  المدير 
»تشرفنا  والتصنيع:  للصناعة  العالمية 
باستضافة الوفد اإلماراتي رفيع المستوى 
 GMIS America في النسخة األولى من
الستعراض المزايا والحوافز التي توفرها دولة 
اإلمارات للمستثمرين والشركات الصناعية 
العالمية، وتسليط الضوء على االستراتيجية 
الوطنية للصناعة والمبادرات التحفيزية مثل 

مبادرة »اصنع في اإلمارات«.
وأضاف » تتمثل إحدى أهم مهامنا في 
القمة العالمية للصناعة والتصنيع في تعزيز 
الحوار العالمي وتشجيع التعاون الدولي في 
مختلف القطاعات، من خالل الجمع بين 
قادة الصناعة والمسؤولين وممثلي المجتمع 
المدني لمناقشة الفرص والتحديات وإعادة 
وجعله  الصناعي  القطاع  مستقبل  صياغة 

أكثر استدامة«.
تقام  التي   ،GMIS America وتعتبر 
والية  حاكم  وولف،  توماس  رعاية  تحت 
بنسلفانيا، إحدى فعاليات القمة العالمية 
للصناعة والتصنيع، القمة األبرز واألكثر تأثيرًا 
في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
في العالم، والتي سيتم عقدها بشكل سنوي 
في الواليات المتحدة. وتقام تحت عنوان 
»توأمة األهداف: كيف نوازن بين تطوير 
القطاع الصناعي والتصدي للتغير المناخي.

ستوفر   GMIS America أن  يذكر 
وممثلي  الشركات  ورؤساء  القرار  لصناع 
الهيئات الدولية فرصة لصياغة السياسات 
األعمال  ونماذج  والتطبيقات  واألطر 
التدويرية.  المتكاملة لمستقبل الصناعات 
توظيف  القمة  أعمال  جدول  وسيناقش 
في  بما  الرابعة  الصناعية  الثورة  تقنيات 
ذلك الذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية 
وإنترنت األشياء وتكنولوجيا النانو لتعزيز 
ممارسات التصنيع المستدام والتحول للطاقة 

النظيفة.وام

خالل »القمة العالمية للصناعة«
»وزارة الصناعة« تسلط الضوء على مبادرة »اصنع في اإلمارات« 

وتستعرض فرص االستثمار للشركات األمريكية

قادة الصناعة اإلماراتيين يستعرضون مبادرة »اصنع في اإلمارات« ومزايا االستثمار في القطاع الصناعي خالل النسخة األولى من GMIS America في بيتسبرغ
النسخة االفتتاحية من GMIS America تقام تحت رعاية حاكم بنسلفانيا في الفترة بين 28 - 30 سبتمبر في مركز ديفيد إل لورانس للمؤتمرات في مدينة بيتسبرغ

عمر السويدي: نعيش فترة مثالية لالستثمار في القدرات الصناعية الكبيرة لدولة 
اإلمارات فاستراتيجيتنا الصناعية الطموحة يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة

أحمد عوض: شركة ستراتا عززت جهودها لبناء استراتيجية تركز على الصناعات 
المتقدمة في مختلف القطاعات والمواد المتقدمة واألتمتة والمواد المركبة

منصور جناحي: الشركات اإلماراتية تعمل على تكريس مكانة الدولة على 
المستوى العالمي كمركز موثوق للصناعة المتطورة والخدمات الصناعية المتكاملة

حميد بن سالم: أبرز مهام اتحاد غرف التجارة والصناعة الربط بين الحكومة والقطاع 
الخاص واستقطاب الشركات وتعريفهم بمزايا ممارسة أعمالهم في الدولة

ابتسام السعدي: »اقتصادية أبوظبي« تعمل مع كبرى الشركات الستقطاب 
الشركات الصغيرة والمتوسطة ألبوظبي مع ضمان العرض والطلب للشركات الصناعية

سعود أبو الشوارب: مدينة دبي الصناعية تعتبر شريكًا رئيسيًا للشركات 
الدولية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في دولة اإلمارات والمنطقة
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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون 
مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة المرحلة الثانية من فعاليات الدبلوم 
الدولي الُمتخصص في مكافحة جرائم غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب وفقاً لمعايير ومنهجية 
األمم المتحدة والهادف إلى تأهيل خبراء 
دوليين في مكافحة هذا النوع من الجرائم 

العابرة للحدود.
وينضم إلى برنامج الدبلوم الذي انطلقت 
فعاليته في نادي ضباط شرطة دبي ويعتبر 
الدولة ١١٤  على مستوى  نوعه  األول من 
ُمنتسبًا من ٢١ جهة ُتمثل الجهات االتحادية 
والمحلية من وحدات غسل األموال على مستوى 
وزارة الداخلية والمكتب التنفيذي لمواجهة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وزارة العدل 
السلطات القضائية /النيابة والمحاكم/ ووزارة 
االقتصاد والمصرف المركزي والهيئة االتحادية 
للجمارك  والهيئة االتحادية للضرائب وهيئة 
األوراق المالية والسلع ومركز دبي لألمن 
االقتصادي والمكتب التنفيذي للجنة السلع 
والمواد الخاضعة للرقابة االستيراد والتصدير.

وجاء إطالق الدبلوم الدولي الُمتخصص 
في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
بعد توقيع اتفاقية شراكة العام الماضي بين 
القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب األمم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول 
مجلس التعاون الخليجي تم بموجبها اعتماد 
والتدريبية  العلمية  ومحاوره  الدبلوم  هذا 

التخصصية المتكاملة.
وأكد سعادة اللواء جمال سالم الجالف مدير 
اإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في 
شرطة دبي أن إطالق الدبلوم التخصصي يأتي 
تماشياً مع التوجهات االستراتيجية للدولة بدعم 
الجهود الوطنية الحثيثة التي تتخذها اللجنة 
الوطنية لمكافحة غسل األموال ولجانها الفرعية 

لتطوير فاعلية منظومة مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب وتطوير قدرات القائمين 
عليها بما ُيرسخ نشر معايير األمم المتحدة 
وقواعدها وممارساتها في هذا المجال ويعزز 
جهود الدولة الداعمة لمكافحة هذا النوع من 
الجرائم والحد منها والمساهمة في حماية 
النظام المالي بالدولة بكفاءة وفعالية وتطوير 
لجرائم  للتصدي  وأدواتها  المكافحة  آليات 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وحول برنامج الدبلوم الدولي لمكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب أوضح اللواء 
العامة  البرنامج تنظمه اإلدارة  الجالف أن 
التحريات والمباحث الجنائية وطوره خبراء 
من شرطة دبي ُمعتمدين لدى مجموعة العمل 
المالي فاتف » FATF » وبإشراف من مكتب 
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأضاف« يهدف الدبلوم التخصصي والنوعي 
الذي يستمر لمدة إسبوعين إلى تأهيل خبراء 
ُمتخصصين في مكافحة غسل األموال وفقًا 
ألفضل الممارسات العالمية وبمراعاة منهجية 
 ”FATF« فاتف  المالي  العمل  مجموعة 
األمم  التفاقية  العامة  األمانة  واستراتيجية 
عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة 

الوطنية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وتابع اللواء الجالف« برنامج الدبلوم الدولي 
لمكافحة جرائم غسل األموال ُمخصص في 
الوقت الحالي للعاملين في وحدات مكافحة 
غسل األموال من مختلف الجهات االتحادي 
والمحلية وسيتم تطويره ليشمل فئات أخرى 
مستقباًل« مبينًا أن الدبلوم »سيساهم في 
صقل مهارات المشاركين وإثرائهم بالمادة 

العلمية والخبرات العملية الهامة«.
وبدوره أكد القاضي الدكتور حاتم علي 
المتحدة  األمم  لمكتب  اإلقليمي  المدير 
المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس 

التعاون الخليجي أن المكتب يمثل األمانة 
لمكافحة  المتحدة  األمم  التفاقية  العامة 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 
والتي تعد اإلطار الدولي لمكافحة الجريمة 
المنظمة بشكل عام وغسل األموال وتمويل 

اإلرهاب بشكل خاص.
إن  علي  حاتم  الدكتور  القاضي  وقال 
المكتب يرحب بالشراكة المثمرة التي امتدت 
الجهات  الماضية مع  السنوات  على مدار 
الوطنية بدولة االمارات العربية المتحدة 
والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي 
اإلرهاب  األموال وتمويل  لمواجهة غسل 
وفي مجال تطوير الجهود الوطنية لتقصي 
وكشف التحويالت المالية غير المشروعة 
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
ليس فقط على المستوى الوطني بل على 
المستوى اإلقليمي والدولي باعتبار أن دولة 
االمارات العربية المتحدة هي إحدى الدول 
مستوى  على  وتجاريًا  اقتصاديًا  المحورية 

والعالم. المنطقة 
الُمتخصص  الدولي  الدبلوم   « وأضاف 
في مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل 
الحثيثة  الوطنية  الجهود  يدعم  اإلرهاب 
التي تتخذها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب في دولة االمارات 
لتطوير المنظومة في مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب وهذا الدبلوم هو امتداد 
التفاقية الشراكة المثمرة بين مكتبنا والقيادة 
العامة لشرطة دبي«. وأشار اللواء جمال 
علمية  مادة  استحداث  تم  بأنه  الجالف 
جرائم  مكافحة  في  ومتخصصة  ُمعتمدة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وإدراجها 
من ضمن المنهج العلمي لألكاديمية ُتدرس 
للضباط  دبي  شرطة  أكاديمية  في  حاليًا 
المرشحين والمرشحات في السنة الرابعة.وام

شرطة دبي واألمم المتحدة تطلقان المرحلة الثانية من 
الدبلوم الدولي لمكافحة جرائم غسل األموال واإلرهاب

خالل اطالق المرحلة الثانية من الدبلوم

نظــم مكتــب الحيــاة الطالبيــة بإشــراف 
عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجمان يوم 
األندية الطالبية، وذلك يوَمي ٢7 و٢8 سبتمبر 
في قاعة الشيخ زايد للمعارض والمؤتمرات 
داخل الحرم الجامعي. وافتتحالحفل الدكتور 
كريم الصغير، مدير جامعة عجمان،والدكتور 
خالــد الصالح، نائب مدير الجامعة للشــؤون 
األكاديمية، والدكتورة نهلة القاسمي، عميد 
ــد هــالل،  ــور محم ــة، والدكت شــؤون الطلب
مديــر مكتــب الحيــاة الطالبيــة بحضورأكثــر 
مــن ٢،٠٠٠ طالــب وطالبــة وعــدد كبيــر من 

أعضاء الهيئتين التدريســية واإلدارية.
وقدَّمــت الفعالية فرصــة للطلبة للتعرف 
إلــى الثقافات والعادات المختلفة للشــعوب 
واهتمامــات متعــددة فــي ظــل مشــاركة 8٤ 
ناٍد طالبي ُتعنى باألنشطة الثقافية والعلمية 
والفنيــة واإلبداعيــة والترفيهيــة. كمــا اطلــع 
الطلبة على المشــاريع والخطط والمبادرات 
التــي يعتــزم كل نــاد القيــام بها خــالل العام 
ــى  ــم تشــجيعهم عل ــي، وت ــي الحال الجامع
االنضمــام إليهــا والمشــاركة فــي أنشــطتها 
واقتراح أفكار جديدة.وتعتبر األندية الطالبية 
فــي جامعــة عجمــان جــزءاً ال يتجــزأ مــن 
الحيــاة الجامعيــة، حيــث تســاهم فــي إبراز 
المواهب وخلقبيئة محفزة للطلبة لممارسة 

وابتكار أنشطتهم الالصفِّية وتطوير مهاراتهم.
ــال  ــبة، ق ــذه المناس ــى ه ــًا عل وتعليق
ــة  ــر جامع ــر، مدي ــم الصغي ــور كري الدكت
عجمــان: “لقــد ســعدت اليــوم برؤيــة 
حمــاس وشــغف وروح العمل الجماعيلدى 
الطلبة الذي ينعكسعلى أعمالهم اإلبداعية 
التــي تــم تقديمهــا في المعرض. وُســعدت 
أكثربوجــود عــدد كبيــر جــًدا مــن الطلبــة 
الثقافــي  الحــدث  هــذا  المشــاركينفي 
جنســيات  يمثلــون  واإلبداعيوالذيــن 
وتخصصــات مختلفة.”وأضــاف: “تعتبــر 
األنديــة الطالبيــة فــي جامعــة عجمــان 
رافــدًا ثقافيــًا واجتماعيــًا بــارزًا يســاعد 
الطلبــة علــى التعــرف إلــى أشــخاص مــن 
جنســيات وثقافات وتجــارب مختلفة وبناء 
صداقــات طويلــة األمد واكتســاب وتطوير 
مهــارات متعــددة تشــمل العمــل الجماعي 
والتواصل وحس المسؤولية وإدارة الوقت 

وحــل المشــكالت وغيرهــا.”
وتمّيــز المعــرض بأجــواء مليئــة بالمرح 
والتســلية على وقــع الموســيقى واألغاني. 
ــة رائعــة  ــة بأنشــطة الصّفي وشــارك الطلب
تســاعدهم على االندماج فــي الجامعة مع 
ــة مــن  زمالئهــم وتنمــي قدراتهــم القيادي
خــالل التواصل الثقافي والفنــي والترفيهي 
التــي تعكــس اهتماماتهــم المتنوعــة. وفي 
هــذا اإلطــار، قــال يوســف متوكل،طالــب 

في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات: 
“أمثل النادي الثقافي األمريكي الذي يهدف 
إلــى التركيــز علــى الوجهــات الشــهيرة في 
ــة  ــالم األمريكي ــدة، واألف ــات المتح الوالي
الشــعبية، واألنشــطة الثقافيــة والترفيهية. 
ويعــد معــرض األندية الطالبيــة في جامعة 
عجمــان وســيلة رائعة للتعبير عــن ثقافاتنا 
وهواياتناواالســتمتاع بمسيرتنا الجامعية.”

يعــد هــذا الحــدث مهًمــا بشــكل خــاص 
للطلبــة الجــدد حيثأنــه يمنحهــم الفرصــة 
الكتشــاف المجموعــة الواســعة من األندية 
واألنشطة الطالبية المتاحة لهمويساعدهم 
علــى االنخراط في البيئة الجامعية بشــكل 
ــي  ــي المنظمــات الت ــال والمشــاركة ف فع
يقودهــا الطلبة في الحرم الجامعي لتعزيز 

اهتماماتهم. 
“تلتــزم  كريــم:  الدكتــور  وأضــاف 
جامعــة عجمــان بتنميــة المهــارات الذاتية 
للطلبــة باإلضافــة إلــى المهــارات التقنيــة 
التــي يتــم تدريســها مــن خــالل المناهــج 
األكاديميةالمعتمدة والتي بدورها تؤهلهم 
الكتســاب الكفاءة الالزمة للتمّيز في سوق 
العمــل، حيــث أّن المهــارات الشــخصية ال 
تقــل أهميــة عــن المهــارات التقنيــة. إننــا 
نتطلع دائمًا لالســتفادة من هذهالمعارض 
ألنها تســاهم في إبرازالقدرات والمهارات 

والمواهــب اإلبداعيــة لــدى الطلبــة.”

جامعة عجمان تطلق معرض األندية الطالبية لعام 2022

خالل إطالق المعرض

يشارك مركز “المستقبل لألبحاث والدراسات 
المتقدمة” في فعاليات معرض الرياض الدولي 
إلى 8  الفترة من ٢٩ سبتمبر  للكتاب، خالل 
أكتوبر ٢٠٢٢. وتأتي المشاركة في إطار إسهام 
المركز في نشر الوعي بأهمية البحث العلمي 
في العالم العربي، وفي إثراء المكتبة العربية 
بالكتب واإلصدارات واألدبيات المتخصصة في 

مختلف مجاالت عمل المركز.
المعرض  في  المستقبل  مركز  ويشارك 
عبر جناح خاص يضم أحدث إصداراته، ومن 
ضمنها دورية “اتجاهات األحداث”، وسلسلة 
الخاصة”،  المستقبل”، و”الدراسات  “دراسات 
و”التقرير االستراتيجي”، و”تقديرات المستقبل”، 
و”ملفات المستقبل”، و”مؤشرات المستقبل”، 
و”رؤى عالمية”، وغيرها من اإلصدارات العلمية 

المتنوعة للمركز.
كما يضم جناح المركز أبرز إصداراته ضمن 
سلسلة “كتب المستقبل”، وعلى رأسها كتاب 
“اإلمارات في خمسين عاماً: اتحاد قوي.. دبلوماسية 
ذكية.. تنمية مستدامة”، وكتاب “الجائحة: المالمح 
االقتصادية والتكنولوجية الجديدة في عالم ما 
بعد كورونا”، وكتاب “ُمعضالت أفريقيا: االنتقال 

المتعثر.. اإلرهاب.. التدخل الخارجي”، وكتاب 
“الحرب السيبرانية: االستعداد لقيادة المعارك 
العسكرية في الميدان الخامس”، وكتاب “الشعبوية 
االقتصادية: مستقبل العولمة في عصر الجيل الثاني 
من الحروب التجارية”، وكتاب “عالم مخيف: 
تصاعد األساليب غير التقليدية للسياسات الواقعية 

في إدارة التفاعالت الدولية”.

ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب أحد أهم 
الفعاليات الثقافية التي ُتعقد سنوياً في المنطقة 
العربية، كما أنه ُيعد منصة للشركات والمؤسسات 
واألفراد العاملين والمهتمين بقطاعات األدب 
والنشر والترجمة، باإلضافة إلى ما يتضمنه البرنامج 
الثقافي للمعرض من عقد مؤتمرات وورش عمل 

وندوات ومحاضرات ثقافية وأدبية وفنية.

أصدر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 
جاهزية  لقياس  اإلرشادي  أبوظبي  دليل 
من  األول  يعد  الذي   ”TRL“ التكنولوجيا 
نوعه في المنطقة، وذلك بهدف دعم منظومة 
االبتكار وريادة األعمال على مستوى إمارة 
الجديدة  التكنولوجيا  تمكين  عبر  أبوظبي 
تجارية  مشاريع  إلى  للتحول  واالبتكارات 

ذات جدوى عالية.
وجاء إصدار الدليل بعد اعتماده من قبل 
اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفينة 
بناًء على دراسات  التابعة للمجلس وذلك 
شاملة ركزت على أفضل المعايير العالمية 
المعمول بها في هذا المجال، لتوفير مقياس 
موحد لمستوى نضح وجاهزية التكنولوجيا 

في إمارة أبوظبي.
بناًء على طلب من  الدليل  وتم اصدار 
مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية 
االقتصادية في أبوظبي، وذلك بعد التوافق 
عليه من قبل مجموعة العمل التي ترأستها 
“اقتصادية أبوظبي” وعضوية ممثلين عن 
عدد من الجهات المتخصصة ومنها شركة 
أبوظبي الوطنية للبترول “أدنوك” ومؤسسة 
اإلمارات العالمية لأللمنيوم وجامعة اإلمارات 
والنقل  البلديات  ودائرة  المتحدة  العربية 
الثقافة  ودائرة  والمعرفة  التعليم  ودائرة 
والسياحة ودائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة 
العامة ودائرة الطاقة وهيئة أبوظبي للزراعة 

والسالمة الغذائية وهيئة البيئة أبوظبي.
ويهدف الدليل إلى وضع مقياس موحد 
لقياس مستوى نضوج وجاهزية التكنولوجيا 
في إمارة ابوظبي، نظرًا الختالف المفاهيم 
من جهة إلى أخرى حول هذا الموضوع، 
والذي بدوره أدى إلى الرجوع إلى المعايير 

العالمية المختلفة.
لقياس  اإلرشادي  أبوظبي  دليل  ويوفر 
جاهزية التكنولوجيا معايير موحدة وموثوقة 
لتقييم مدى جاهزية أي تكنولوجيا جديدة، 
األمر الذي سيساهم في مساعدة المستثمرين 
والجهات الحكومية ومراكز البحث والتطوير 
وحاضنات االبتكار وأصحاب المصلحة التخاذ 
قراراتهم المتعلقة باالبتكارات والتكنولوجيا 
الجديدة كما يوفر وسيلة لمشاركة المعرفة 
بين الجهات الحكومية المختصة والشركات 
كأداة  واستخدامه  والعلماء،  والمؤسسات 

فعالة في تقييم المخاطر المتعلقة بتطوير 
التكنولوجيا.

ويعتبر الدليل مرجعية موحدة متخصصة 
على مستوى إمارة أبوظبي لدعم منظومة 
االبتكار من خالل توفير األدوات الالزمة لدعم 
لتحديد  والمستثمرين  المبتكرين  وتوجيه 
مرحلة التكنولوجيا قيد التطوير بشكل أفضل 
وتحديد نوع االجراء والقرار المناسب بشأن 
قطاع التطوير واالستثمار في التكنولوجيا.

الشميلي  خميس  بدر  سعادة  وقال 
المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة 
والمواصفات بالمجلس إن تطوير وإصدار 
جاهزية  لقياس  اإلرشادي  أبوظبي  دليل 
توجهات  مع  تماشيًا  يأتي  التكنولوجيا 
حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى التركيز 
على القطاعات االقتصادية التي تعتمد على 
الجهات ذات  المعرفة واالبتكار، وتمكين 
الصلة في القطاعات المختلفة من استخدام 
التكنولوجيا األكثر مالءمة من حيث الجاهزية 
والنضج ألغراضها ووفًقا لالحتياجات التي 
تتطلبها لتقديم خدماتها في إمارة أبوظبي.

تسهيل  في  يسهم  الدليل  أن  وأضاف 
تطوير تكنولوجيا جديدة لدعم القطاعات 

التي تتميز – بمعدل نمو سريع ، وتشمل 
قطاعات التقنيات الزراعية والتكنولوجيا المالية 
والرعاية الصحية والصناعة الدوائية، والطاقة، 
والسياحة، وتقنية المعلومات وغيرها مشيدًا 
المجلس  بين  والشراكة  التعاون  بمستوى 
وكافة الجهات ذات العالقة التي أسهمت 

في انجاز الدليل.
من جانبها قالت هالة العامري، المدير 
التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية، التابع 
 “ أبوظبي  في  االقتصادية  التنمية  لدائرة 
يعد دليل أبوظبي اإلرشادي لقياس جاهزية 
التكنولوجيا إضافة نوعية وامتداد طبيعي 
للسياسات والوسائل التي تعزز قدراتها بهدف 
تحسين الفعالية وزيادة اإلنتاجية وتحقيق 
تغييرات إيجابية في مختلف القطاعات لدعم 

التنمية االقتصادية”.
التصنيع  معايير  مع  تماشيًا   “ وأضافت 
في القرن الـ٢١، فإن هذا الدليل المهم يعد 
خالصة للعالقات الوثيقة والجهود المشتركة 
والشركاء  المعنية  الحكومية  الجهات  بين 
االستراتيجيين، حيث تعمل سويًا بهدف تعزيز 
اقتصاد أبوظبي ليتسم بالتنوع واالستدامة 

والفعالية”.وام

كرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات 
االجتماعيــة مجموعــة مــن كبــار المواطنين 
المتقاعديــن ممــن تجاوز أعمارهــم 7٠ عاما 
في مختلف إمارات الدولة، تقديرا لعطائهم 

وجهودهم المخلصة فــي خدمة الوطن.
جاء ذلك خالل الزيارة التي نفذتها الهيئة 
لمجموعــة من كبار المواطنيــن المتقاعدين 
ضمــن مبــادرة “أنتــو البركــة” بالتزامــن مــع 
اليــوم العالمــي لكبــار الســن الــذي يوافــق 

األول مــن أكتوبــر مــن كل عام .
وقالت الدكتورة ميســاء راشد غدير مدير 
مكتــب االتصــال الحكومــي بالهيئــة : “كبــار 
المواطنيــن هــم ذخيرة الوطــن، وجهودهم 
فــي خدمــة الدولــة وتعزيــز مســيرتها محل 
تقدير في كافة األوساط والمؤسسات العاملة 
بالدولــة ومنهــا هيئة المعاشــات التي تتعهد 
بتقديــم أفضــل الخدمــات لفئــة المتقاعدين 
وكبار المواطنين المشمولين بالنظام التأميني 

مظلتها”. تحت 
مــن جهــة أخــرى، بعثــت الهيئة رســائل 
ــم  ــن عليه ــن المؤم ــتركين م ــة للمش نصي
لتذكيــر األبنــاء بأهميــة التواصــل مــع كبــار 
المواطنيــن مــن أفــراد العائلة ألنهــم كبارنا 
فــي الخبــرة وفي خدمة الوطــن وفي القدر 
والمقــام الســيما وأنهــم عانــوا مــن العزلــة 
االجتماعيــة بســبب جائحة كوفيــد ١٩ التي 
باعــدت بينهــم وبيــن اآلخريــن حرصا على 

ســالمتهم وصحتهم.
أعــرب محمــد خلفــان  جانبــه  مــن 
المزروعــي- متقاعــد- عــن ســعادته بزيارة 
ممثلــي الهيئــة، وقال “كانت مفاجأة ســارة 
أن نشــعر بالتقديــر واالهتمــام بعــد مرحلة 
طويلــة من العطــاء.. اعتقدنــا أن الزمن قد 
توقــف بنــا بعــد نهايــة حياتنــا الوظيفيــة.. 
لكــن زيارة هيئة المعاشــات جاءت لتذكرنا 
بالقيــم الجميلــة التــي يتحلــى بهــا مجتمــع 

اإلمــارات قــادة ومؤسســات وأفــراد”.

مــن جانبــه قــال الدكتــور أحمــد محمــد 
الشامســي – متقاعــد - : “ ســعداء اليــوم 
بهــذه المبــادرة مــن هيئــة المعاشــات، إنه 
عمــل رائــع أن تجد المؤسســات التي تقدم 
ــر  ــا، وهــو أم ــب منازلن ــي قل ــات ف الخدم
يعكــس قيــم التالحــم والترابــط التي يتمتع 
بهــا مجتمعنــا اإلماراتــي مؤسســات وأفراد، 
وكل ذلــك بفضــل جهود حكومتنا الرشــيدة 
ــراد المجتمــع فــي  ــي تضــع ســعادة أف الت

رأس أولوياتهــا”.وام

بإصدارات متنوعة ضمن سلسلة »كتب المستقبل«
مركز »المستقبل« يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

يعد األول من نوعه في المنطقة
»أبوظبي للجودة« يصدر أول دليل إرشادي لقياس جاهزية التكنولوجيا في أبوظبي

»المعاشات« تكرم كبار المواطنين المتقاعدين احتفاء باليوم العالمي لكبار السن

جانب من التكريم

النساء  لرعاية  دبي  مؤسسة  شاركت 
واألطفال احتفاالت الدولة باليوم العالمي 
للمسنين الذي حددته منظمة الصحة العالمية 
في األول أكتوبر من كل عام وذلك تأكيدا 
بكافة  والدعم  الرعاية  المسنين في  لحق 
المجاالت حيث تحرص” المؤسسة” على 
التي  الفعاليات  هذه  مثل  في  المشاركة 

تحمل المضامين األخالقية واالجتماعية.
وقالت سعادة شيخة سعيد المنصوري 
النساء  لرعاية  دبي  مؤسسة  عام  مدير 
بالمسنين  االهتمام  إن  باإلنابة  واألطفال 
الحنيف  اإلسالمي  ديننا  تعاليم  من  نابع 
بكبار  تعنى  التي  وتقاليدنا  عاداتنا  ومن 
السن وتساندهم وهذا ما حثنا عليه القادة 
الرشيدة للدولة تقديرا وعرفانا لكل اآلباء 
واألمهات ونحن على خطاهم ماضون لمد 
قلوبنا  على  الغالية  الفئة  لهذه  العون  يد 
النخيل في  أشجار  يشبهون  الذين  جميعا 

وديمومتها. عطائها 
وأضافت أن القيادة الرشيدة في دولة 
كبار  وتقدير  دعم  من  جعلت  اإلمارات 
المواطنين أولوية قصوى فاعتمدت السياسة 
أربعة  المواطنين وضّمنتها  لكبار  الوطنية 
أهداف و7 مرتكزات و٢٦ مبادرة ومشروعا 
وطنيا حيث تهدف هذه السياسة بجميع 
بيئة متكاملة تضمن  توفير  إلى  مضامينها 
على  الحصول  لهم  وتتيح  حقوقهم  لهم 
في  تسهم  التي  الخدمات  معايير  أعلى 
الكريمة  الحياة  تعزيز  استدامة  تحقيق 
لهم بما تشمله تلك الحقوق من ضمانات 
لحصولهم على الرعاية واالستقرار النفسي 
واالجتماعي والصحي لهم والحق في المعاملة 
التفضيلية باإلضافة إلى البنى التحتية والنقل 
الطاقات  وتوظيف  المجتمعي  والتواصل 
وتعزيز حضورهم ومشاركتهم الفّعالة من 

خالل إطالق المبادرات المتخصصة كمبادرة 
“مؤسسات صديقة لكبار المواطنين” وتكريم 
الشخصيات األكثر عطاء من كبار المواطنين 
وبرنامج “بناء القدرات لكبار المواطنين.

لرعاية  دبي  مؤسسة  أن  وأوضحت 
النساء واألطفال بدبي تحرص على صون 
في  وتساهم  السن  كبار  حقوق  وحماية 
دعم كافة المبادرات والبرامج التي تهدف 
إلى تزويدهم بالمهارات العصرية وتصميم 

البرامج لحمايتهم من اإلساءة والعنف على 
الرغم من أن دولة اإلمارات تميزت بنسبة 
صفر حاالت إساءة لكبار السن نظرًا للقيم 
والموروثات الدينية والتاريخية المتأصلة 
القوانين  حزمة  جانب  إلى  الدولة  في 
تتسامح في مسائل  ال  التي  والتشريعات 

اإلساءة لهم.
قمة  في  تضع  اإلمارات  أن  وأكدت 
أولوياتها رعاية المسنين وتقديم كل الرعاية 
الطبية و النفسية و االجتماعية لهم حيث 
أن االحتفاء بكبار المواطنين ليس في هذا 
اليوم فقط بل مستمر طوال العامـ  مؤكدة 
ضرورة أن نعي دور المسنين في حياتنا 
برد عطائهم وتضحياتهم وأن نجعلهم ال 
يشعرون بالحزن و بالتالي تسيطر عليهم 

مشاعر العزلة والوحدة.
وأشارت إلى أن للمسنين مكانة خاصة 
في سياسات الرعاية االجتماعية التي قامت 
بتنفيذها دولة اإلمارات منذ تأسيسها في 
عام١٩7١ من أجل االرتقاء بجودة الحياة 
المقدمة لهم والعمل على إدخال البهجة 
والسعادة على حياتهم تقديرا لما قدموه 
ساهمت  للمجتمع  ومعارف  خبرات  من 

في تنمية الدولة ورفعتها.
وأكدت أن تقدير اآلباء واألجداد ليس 
وإنما  فحسب  وإنسانيا  أخالقيا  واجبا 
التي  الحضارية  للقيم  حقيقيا  تجسيدا 
حكومة  االمارات  رقي  مستوى  تعكس 
تكريم  على  دائما  تحرص  حيث  وشعبا 
كبار المواطنين تقديرا لجهودهم في خدمة 
األوطان ..الفتة إلى أن ما تشهده الدولة من 
تقدم وازدهار ورفعة جاء ثمرة لمساهمة 
قيادتهم  والتفافهم حول  واألمهات  اآلباء 
في مختلف المحطات التي شهدتها البالد 

منذ تأسيس االتحاد.وام

مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال تحتفي باليوم العالمي للمسنين

شيخة المنصوري: االهتمام 
بالمسنين نابع من تعاليم 

ديننا اإلسالمي الحنيف ومن 
عاداتنا وتقاليدنا وما حثنا 

عليه القادة الرشيدة 

دعم منظومة االبتكار وريادة األعمال على مستوى إمارة 
أبوظبي عبر تمكين التكنولوجيا الجديدة واالبتكارات 

للتحول إلى مشاريع تجارية ذات جدوى عالية

عجمان - الوطن

أبوظبي - الوطن
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اقتصاد

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

جوي بوتيك لمستلزمات المناسبات

رخصة رقم: CN-3733940 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
تالند لخدمات الطباعة

رخصة   رقم:  CN-1146723  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة امير حسين اوسان كونهى ماناكات 

تعديل وكيل خدمات / حذف على سالم خميس السعدى 
تعديل رأس المال / من null إلى 50000 

تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ تالند لخدمات الطباعة

  TALENT PRINTING SERVICES
إلى / تالند لخدمات الطباعة - شركة الشخص الواحد ذ م م

 TALENT PRINTING SERVICES
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل عنوان / من أبوظبي ابو ظبي - شارع حمدان - بناية حميد سالم هادفه 
 RCG - 1657606 - 1601 RCG - 10  العامري إلى أبوظبي الدانة شرق

1601 - 1657606 راشد حميد سالم هدفه
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه 

المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
جرين ليف للنقليات و المقاوالت العامة

رخصة   رقم:  CN-2978307  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة سليمان خان حامد اهلل خان %100 

تعديل مدير / إضافة سليمان خان حامد اهلل خان 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف ميثا عبداهلل ابراهيم احمد الظاهرى 

تعديل رأس المال / من null إلى 50000 
تعديل شكل قانوني / من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ جرين ليف للنقليات و المقاوالت العامة
  GREEN LEAF TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING
الشخص  شركة   - العامة  المقاوالت  و  للنقليات  ليف  جرين   / إلى 

الواحد ذ م م
 GREEN LEAF TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن 
المدة  انقضاء هذه  الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
تالل الظاهر للمقاوالت العامة

رخصة   رقم:  CN-1934978  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة عيسى فهد عيسى 

على بن عفرار %100
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف على عبداهلل سعيد 

سالم الكتبى
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

بي ليذر لخدمات التنظيف

رخصة رقم: CN-3862667 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ال اي راكز

رخصة رقم: CN-1513738 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
أون تايم ألعمال الديكور ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-1800830  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة المصطفى حبون 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة المصطفى حبون %100 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عائشه محمد عبداهلل الحمادى 

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف المصطفى حبون 
تعديل رأس المال / من 150000 إلى 100000 

تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
شركة الشخص الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ أون تايم ألعمال الديكور ذ.م.م
 ON TIME DECORATION L.L.C

إلى / أون تايم ألعمال الديكور - شركة الشخص الواحد ذ م م
ON TIME DECORATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل ثالثون يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
برايمكس للتجارة العامة ذ.م.م

رخصة   رقم:  CN-3003795  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ برايمكس للتجارة العامة ذ.م.م

PRIMEX GENERAL TRADING L.L.C
إلى / برايت يونت للتجارة العامة ذ.م.م

BRIGHT UNIT GENERAL TRADING L.L.C 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
خط القصيم لتلميع وزينة السيارات - شركة الشخص الواحد ذ م م

رخصة   رقم:  CN-2677726  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة ناجيه مبارك على الحميد %100 

تعديل مدير / إضافة ناجيه مبارك على الحميد 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف زين اهلل عاتق احمد الحداد

تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف هزاع امين ناصر حواتان المصعبي
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف احمد ناصر على عمران عبداهلل

تعديل رأس المال / من 150000 إلى 100000
تعديل شكل قانوني / من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ خط القصيم لتلميع وزينة السيارات - شركة 

الشخص الواحد ذ م م
 KHAT ALQASSIM CAR POLISHING AND ACCESSIORIES 

 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
إلى / خط القصيم تجارة زينة واكسسوارات السيارات - شركة الشخص الواحد ذ م م

 KHAT ALQASSIM CARS ACCESSORIES TRADING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقتصادية خالل ثالثون يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال 
فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
خيبر ستار لألعمال الكهربائية والصحية

رخصة   رقم:  CN-3744638  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل مدير / إضافة ديالوار خان حبيب اهلل خان 

تعديل وكيل خدمات / حذف سيف احمد ابراهيم محمد البلوشى 
تعديل رأس المال / من null إلى 500 

الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 
الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ خيبر ستار لألعمال الكهربائية والصحية
 KHYBER STAR FOR ELECTRICAL AND SANITARY WORKS
إلى / خيبر ستار لألعمال الكهربائية والصحية - شركة الشخص 

الواحد ذ م م
 KHYBER STAR FOR ELECTRICAL AND SANITARY

WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
رويل زاركا لالعمال البالط و الرخام

رخصة   رقم:  CN-4126706  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خمزه شهازاد محمد اكرم %100 

تعديل مدير / إضافة خمزه شهازاد محمد اكرم 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن عبدالكريم محمد 

عبدالكريم الشحى 
تعديل رأس المال / من null إلى 50000 

الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 
الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ رويل زاركا لالعمال البالط و الرخام
  ROYAL ZARKA TILING& MARBLE WORKS

إلى / رويل زاركا لالعمال البالط و الرخام - شركة الشخص الواحد ذ م م
 ROYAL ZARKA TILING& MARBLE WORKS

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سي فرش لتجارة االسماك

رخصة   رقم:  CN-2855932  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ سي فرش لتجارة االسماك

  SEA FRESH FISH TRADING
إلى / سي فرش لبيع االسماك

 SEA FRESH FISH SALES
الحيوانات  و  األسماك  تجارة  حذف   / نشاط  تعديل 

البحرية الطازجة - بالجملة )4630115(
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
فسحه للديكور

رخصة   رقم:  CN-2787146  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / عبداالله احمد حمد من مالك إلى مدير 
تعديل نسب الشركاء / عبداالله احمد حمد من 100% إلى %0 
تعديل وكيل خدمات / حذف عادل سعيد على سالم المسكرى 

تعديل رأس المال / من null إلى 50000 
تعديل نوع الرخصة / من حرفية إلى مهنية 

الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 
الواحد ذ م م

تعديل إسم تجاري من/ فسحه للديكور
  FOSHA DECORATION

إلى / احلى ستايل للديكور - شركة الشخص الواحد ذ م م
 AHLY STAYL FOR DECORATION

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن تصفية شركة

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: كيه كيه مارين سيرفيسيز ذ.م.م 

عنوان الشركة: جزيرة الريم, الريم طموح 3, 0 : ~, 
مبنى, شركة الطموح لالستثمارات ذ م م

CN-3700436 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة
٢- تعيين الساده / مكتب دلتا لتدقيق الحسابات ، كمصفي 

قانوني للشركة بتاريخ 29/09/2022
غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  على  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 22500229267

تاريخ التعديل 29/09/2022 
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 30 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

مؤسسة عيد عبداهلل خميس الظاهري للنقليات العامة

رخصة رقم: CN-2901589 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مرطبات ومشاوى كسال

رخصة   رقم:  CN-1020606  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة زوفان يهاال ابادى %100 

تعديل مدير / إضافة زوفان يهاال ابادى 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / حذف تسيجا جيبريهيويت وكوبا تسيون 
تعديل وكيل خدمات / حذف راشد محمد سعيد غيث الشامسى 

تعديل رأس المال / من null إلى 100000 
الشخص  إلى شركة  فردية  / من مؤسسة  قانوني  تعديل شكل 

الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ مرطبات ومشاوى كسال

 KASALA REFRESHMENT & ROSTING
إلى / مرطبات و مشاوى كسال - شركة الشخص الواحد ذ م م

 KASALA REFRESHMENT & ROSTING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقتصادية خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد 

انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

ورشة تنبير االسالم لتصليح السيارات

رخصة رقم: CN-1038907 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن/ السادة:

يلسة للوساطة التجارية

رخصة رقم: CN-3758502 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 

دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز السيارة الملكية لخدمة السيارات

رخصة   رقم:  CN-1132183  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع / إضافة خميس عبدالعزيز 

عبدالحق حسين %100 
خميس  سميره  حذف   / وبيع  تنازل  الشركاء  تعديل 

مهدى سعيد البلوشى
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
عشر  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير 
مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة 

حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إعالن

مركز أبوظبي لألعمال ( أبوظبي )

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
اعطاء بروفيشينال للصيانة العامة

رخصة   رقم:  CN-4148828  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ اعطاء بروفيشينال للصيانة العامة

 EETAA PROFESSIONAL GENERAL MAINTENANCE
إلى / اعطاء بروفيشينال لمقاوالت التكييف و الصيانة العامة

 EETAA BROFESSIONAL AIRCONDITION
 AND GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل يوم واحد من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة عن أي حق أو دعوى 
بعد انقضاء هذه المدة حيث ستستكمل اإلجراءات المطلوبة.



09العدد )٣8٥٩( السبت-األحد ٥-٦ ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ١-٢ أكتوبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : المطالبة بقيمة الشيك المرتجع رقم )١٢٩8٦١٥( والصادر 

عن / شيبين ماتيو شيراماتام بقيمة )٤٣.٢٠٠( درهم.
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري عنوانه : إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية 
االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦ هاتف :٠٤٢٥٢٥٢7٠ فاكس 
٠٤٢٥٢٥٢7٣ بريد: info@arnhadvocates.com رقم مكاني: ٣١٤٣١٩٤٩8١

المطلوب إعالنه : ١- شيبين ماتيو شيراماتام صفته: منفذ ضده
موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ٤٤٥7٩ الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة.

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 11508 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١8٥
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٠٢١/١٤٦٩ استئناف 
، شاماًل  به وقدره  ١.٢٢٣.١٩٠.٠7 درهم   المنفذ  المبلغ  ، بسداد  تجاري 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: بنــــك أبو ظبـــي التجــاري »حاليًا« )بنك االتحاد الوطني-سابقًا(

عنوانه : إمارة دبي ديرة بور سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق السادس مكتب ٦٠٦، 
 ، hamid.alkhazraji@yahoo.com/رقم مكاني )٣١٤٣١٩٤٩8١(، البريد الكتروني

تليفون طالب التنفيذ/٠٥٢٦١٤٠٣٦٣، فاكس/٠٤٢٥٢٥٢7٣
المطلوب إعالنه : ١- شيخة مسعود محيل الرشيــــــدي صفته: منفذ ضده 
٢- سهام مسعود محيل الرشيــــدي- بصفتها كفيلة مديونية صفته: منفذ ضده 
٣- نوف مسعود محيل الرشيــدي-بصفتها كفيلة مديونية صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليهم الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكم 
أو  التنفيذ  طالب  الى  درهم   ١٢٢٣١٩٠.٠7 وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بدفع 
خزينة المحكمة. وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في 
حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2022 / 4960 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ التاسعة رقم ٢٣٠
موضوع التنفيذ : ارتد هذا االشيكات رقمها )٠٠٠٠٠٤_ ٠٠٠٠٠٥( من البنك 
المسحوب عليه بسبب ان الحساب مغلق ترصد في ذمة المنفذ ضده 
مبلغ اجمالي و قدره )١٥٠٠٠٠٠ درهم( و)١٥٥٦١8٠ درهم( والمجموع 

الشيكين )٣٠٥٦١8 درهم( والمبلغ االجمالي بالرسوم )٣٠٦١8٠٥(
طالب التنفيذ: ايوور للتجارة العامة ش.ذ.م.م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-العوير - االمارات ، امارة دبي ، منطقة 
العوير ، شارع راس الخور. محل رقم G2 . رقم مكاني: ٣8٠7٩8٥٢٢٢

ش.ذ.م.م  لاللكترونيات  جيمس  سي  واي  ان   -١  : إعالنهم  المطلوب 
صفته: منفذ ضده 

٢- امير علي خان اسراج علي خان صفته: منفذ ضده 
٣- نيها خان صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : قد أقام عليكـ الدعوى التنفيذية المذكورة اعاله والزامكـ 
بدفع المبلغ المنفذ به وقدره٣٠٦١8٠٥ الى طالب التنفيذ أو خزينة المحكمة

وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية بحقكـ في حالة عدم 
االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم 253 / 2022 / 4044 - تنفيذ شيكات

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩
موضوع التنفيذ : تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم » ٢٠١٩/٢٢٢٣ 
امر اداء « ، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ١٥٢٣8٣.٩٣ درهم ، شاماًل 

للرسوم والمصاريف
طالب التنفيذ: التيميت هاردوير سوليوشنز ش ذ م م

عنوانه : اإلمارات-إمارة دبي-بر دبي - الكرامة - بالقرب من اللولو هايبر 
ماركت - مقابل حديقة زعبيل - بناية اوفس الند- محل رقم ١- رقم 

مكاني : ٢8٥٦٥٩٢٥٠7 ويمثله عباس ناصر علي ناصر الحواي
المطلوب إعالنه : ١- اجيش كومار جوفيند انكوتي نامبيار صفته: منفذ ضده

موضوع اإلعالن : نعلنكم بأنه تم الحجز على أموالكم الخاصة وهي عبارة 
عن )عقار بمنطقة سيح شعيب رقم االرض ٣8٢( وفاًء للمبلغ المطالب به 

)١٥٢٣8٣.٩٣( درهم وذلك للعلم بما جاء ونفاذ مفعوله قانونا .

اعالن محضر حجز بالنشر في التنفيذ
 رقم 207 / 2020 / 989 - تنفيذ تجاري

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

المنظورة في دائرة األسرة أحوال نفس الخامسة رقم 7٠
موضوع الدعوى : الموضوع : طالق للضرر و مطالبات مالية

المدعي: ممتاز نزار رجب علي نزار رجب علي عنوانه : اإلمارات ، امارة دبي ، منطقة 
ديرة- شارع رقة ? بناية قولدن هوم ? شقة رقم ١١٤

المطلوب إعالنه : ١- كريم زيالد ناتاني صفته: مدعى عليه
موضوع اإلعالن : نعلنكم بان المحكمة حكمت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢١-٠٩-٢٠٢٢ في 
الدعوى المذكورة أعاله لصالح/ ممتاز نزار رجب علي نزار رجب علي بحكمت المحكمة 
بمثابة الحضوري: -  ١-بتطليق المدعية )ممتاز نزار رجب علي نزار رجب علي( من 
المدعى عليه )كريم زيالد ناتاني( بطلقة أولى بائنة للضرر وعلى المدعية إحصاء عدتها 
الشرعية وفق حالها اعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم بالتطليق باتًا.  ٢-بإلزام المدعى عليه 
بأن يؤدي للمدعية مؤجل صداقها مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ آالف دوالر امريكي )عشرة آالف 
دوالر امريكي( اعتبارًا من تاريخ صيرورة حكم التطليق باتًا.  ٣-بإلزام المدعى عليه بأن 
يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ١٠٠٠ درهم )ألف درهم( شهريًا نفقة زوجية شاملة جميع 
اوجه النفقة ومن ضمنها بدل السكن وتوابعه وذلك اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية 
الحاصل في ٢٠٢٢/٦/٢٤م، وحتى صيرورة الحكم بالتطليق باتًا. ٤-برفض ما عدا ذلك 
من طلبات. ٥-بإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف. حكما بمثابة الحضوري قابال 
لالستئناف خالل ثالثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن. صدر باسم صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا.

اعالن حكم بالنشر في الدعوى رقم 
100 / 2022 / 1212 - احوال نفس مسلمين

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

المنظورة في التسوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 7٥٣
موضوع المنازعة : يطلب المتنازع من عدالة المحكمة تسجيل الدعوى وتحديد 
جلسة لنظرها وإعالن المتنازع ضدها بصورة عن صحيفتها والموعد المحدد لها 
وبعد المحاكمة والثبوت الحكم :- ١- بإلزام المتنازع ضدها بسداد مبلغ ١٠٠٠٠٠ 

درهم والفائدة القانونية ٩% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ،
٢- إلزام المتنازع ضدها بالرسوم والمصاريف .

المتنازع : فهد ناصر مراد محمد المازمي عنوانه : اإلمارات ، إمارة الشارقه ، منطقة 
الزيد ، شارع حي الزدره ، بناية فيال رقم ١٤ ، بالقرب من بنك ابوظبي االسالمي
المطلوب إعالنه : ١- محمد عبداهلل السيد باقر عبود القاروني صفته: متنازع ضده

المتنازع من عدالة  الدعوى وموضوعها يطلب  أقام عليك  : قد  موضوع اإلعالن 
المحكمة تسجيل الدعوى وتحديد جلسة لنظرها وإعالن المتنازع ضدها بصورة عن 
صحيفتها والموعد المحدد لها وبعد المحاكمة والثبوت الحكم :- ١- بإلزام المتنازع 
ضدها بسداد مبلغ ١٠٠٠٠٠ درهم والفائدة القانونية ٩% من تاريخ المطالبة وحتى 

تمام السداد ،  ٢- إلزام المتنازع ضدها بالرسوم والمصاريف .
وحددت لها جلسة يوم الثالثاء الموافق ٠٤-١٠-٢٠٢٢ الساعة ٠٩:٠٠ صباحا ص 
عليك  و  قانونيا  يمثلك  من  أو  بالحضور  مكلف  فأنت  لذا   Ch 2.D.17 بالقاعة 
بتقديم ما لديك من مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على

االقل.

اعالن بالنشر في المنازعة
 رقم 461 / 2022 / 1471 - نزاع محدد القيمة

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

المنذر: عبد الجليل مهدي محمد العسماوي، إماراتي الجنسية
ويمثله السيد / عبد القادر سليمان السعدي

المنذر إليها األولى : سواعد وافكار للنقليات ش ذ م م »المستأجرة«
المنذر إليها الثانية : حسن تموتمو، سوري الجنسية »محرر الشيكات«

الموضوع : إنذار عدلي
ينذر المنذر/ المنذر إليهما بضرورة سداد متأخر اإليجار وقيمة الشيكات 
المرتجعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٠8/١٩ للمكتب رقم: F-36 والمشاد على 
قطعة أرض رقم : 7٦٩-٦١٣ وذلك خالل مدة التتجاوز »٣٠« ثالثون يومًا 
المنذر  المحلية و إال سيضطر  الصحف  اإلنذار في  تاريخ نشر هذا  من 
التخاذ كافة االجراءات القانونية التى تحفظ له حقه بما فيها اقامة الدعوى 
القضائية والتعويض عن العطل والضرر واخالء المكتب لعدم االلتزام بسداد 
االيجار وتسليمها له خالية من الشواغل وسداد استهالك فواتير الكهرباء 
والمياه ومتأخر االيجار حتى تاريخ التسليم مع تحميل المنذر إليهما بكافة 

الكاتب العدلرسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150883«
العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

المنذر: علي محمد علي الحدوري الحمودي - إماراتي الجنسية
المنذر إليه: ذي اليت لتأجير بيوت العطالت ذ.م.م

الموضوع
ينذر المنذر - المنذر اليه بضرورة اخالء العقار وسداد القيمة االيجارية 
المترصدة حتى تاريخ االخالء الفعلي، خالل مدة اقصاها ثالثون 
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلنذار، وإال سيضطر المنذر التخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية التي تحفظ له حقه ورفع الدعوى الموضوعية 
والمطالبة بإخالء العقار طبقا للمادة ١/٢٥ من القانون رقم ٢٦ لسنة 
٢٠٠7 وتعديالته بشأن العالقة بين مؤجري ومستأجري العقارات 
بدبي، وسداد كامل القيمة االيجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي 
وسداد فاتورة الماء والكهرباء، مع تحميل المنذر إليه كافة رسوم 

الكاتب العدلومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150890«
العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

المنذر: عبد الجليل مهدي محمد العسماوي، إماراتي الجنسية
ويمثله السيد / عبد القادر سليمان السعدي

المنذر إليها األولى : مستر فيكس للخدمات الفنية »المستأجرة«
المنذر إليها الثانية : جوادي وإخوانه للتجارة العامة ش ذ م م »محرر 

الشيكات«
الموضوع : إنذار عدلي

ينذر المنذر/ المنذر إليهما بضرورة سداد متأخر اإليجار وقيمة الشيكات 
المرتجعة عن الفترة من ٢٠٢٢/٠8/١١ للمستودع رقم: ٠٥ والمشاد على 
قطعة أرض رقم : 7٥٢-٦١٣ وذلك خالل مدة التتجاوز »٣٠« ثالثون يومًا 
المنذر  المحلية و إال سيضطر  الصحف  اإلنذار في  تاريخ نشر هذا  من 
التخاذ كافة االجراءات القانونية التى تحفظ له حقه بما فيها اقامة الدعوى 
القضائية والتعويض عن العطل والضرر واخالء المكتب لعدم االلتزام بسداد 
االيجار وتسليمها له خالية من الشواغل وسداد استهالك فواتير الكهرباء 
والمياه ومتأخر االيجار حتى تاريخ التسليم مع تحميل المنذر إليهما بكافة 

رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

إنذار عدلي بالنشر رقم »2022/150884«
العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

المنذرة األولى: طاهر وأوالده ش.ذ.م.م
المنذرة الثانية: شركة طاهر وأوالده لصناعة العود والعطور ش.ذ.م.م

المنذر إليها األولى: شركة وورك ستيشنز لتجارة األثاث ش.ذ.م.م
المنذر إليها الثانية: ذا اوفيس اكسبرس تجارة عامة ش.ذ.م.م

وبموجب هذا اإلخطار القانوني فإن المنذرين )المؤجر( ينبه على المنذر إليهما 
)المستأجرين( بعدم رغبتهما في تجديد عقد اإليجار المبرم بينهما والذي ينتهي 
في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمتعلق بالعين المؤجرة والكائنة مجمع دبي لالستثمار ١ - 
مستودع رقم ٢ »طاهر وأوالده« - قطعة األرض رقم ١١٥٣-٥8٩ إلنتهاء عقد 
اإليجار، عالوة على أن المستأجرة أخلت بإلتزاماتها التعاقدية، ولترصد مبالغ مالية 
السابقة والحالية، على  اإليجارية  السنوات  المؤجر، وذلك عن  في ذمتها لصالح 
أن يتم تسليم العين المؤجرة »المستودع« خالية من أي شواغل وبالحالة التي 
كانت عليها وقت التعاقد على أن يتم تسليم العين المؤجرة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ 
»تاريخ نهاية عقد اإليجار«، وهو التزام قانوني واجب على المستأجر وفقًا لنص 
المادة »٢١« من قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠8 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 
٢٦ لسنة ٢٠٠7 بشأن تنظيم العالقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة 
دبي، عالوة على سداد المبالغ المترصدة في ذمة المستأجر »المنذر إليهما« عن 
السنتين اإليجارتين ٢٠٢١، ٢٠٢٢، مع حفظ حق المنذرين في المطالبة بأي مبالغ 

الكاتب العدلتكون مترصدة في ذمة المنذر إليهما.

إنذار عدلي بالنشر  اإلنذار العدلي رقم »2022/150888«

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

المدعى عليها األولي: صيدلية مترو )ش.ذ.م.م(.
المدعى عليها الثانية: صيدلية اكوا )ذ.م.م(.

المدعى عليه الثالث: جاسون ستيفن مورايس ستيفن انتوي مورايس.
في الـدعـوى المذكورة أعاله. بناء على تكليف محكمـة دبي، بنـدبي خبيرًا حسابيًا

في الدعوى المذكورة أعاله المرفوعة من:
مستودع اإلنمـاء لألدويـة والمعـدات الطبيـة ذ.م.م. فـرع دبـي ذ.م.م )المدعيـة(
ضـدكم، وعليـه يـرجـى حـضـوركم في جلسـة الخبـرة أو وكيال معتمـدأ يمـثلكم
وتقـديـم مـا لـديكم مـن مسـتندات تخـص الـدعـوى وذلـك يـوم اإلثنين الموافـق
٢٠٢٢/١٠/٠٣ فـي تمـام الـسـاعة ٠8:٠٠ صباحًا عـن بعـد مـن خـالل تطبيـق

الخـاص  الـرابط  إلرسـال   )Microsoft Teams( تطبيـق  المرئـي  االتصـال 
باالجتمـاع يرجي التواصـل عـلـى البريـد التـالي malfalasi@mafbg.com أو

األرقام التالية:
موبيل: ٠٥٠٦٥٥١٣٣٣
هاتف: ٠٤٤٣٢8٦٤٣

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

حضور اجتماع الخبرة في الدعوى رقم 
2022/1588 تجاري جزئي - دبي

إجتماع خبرة

الخبير الحسابي / محمد علي خليفة بن حميدان الفالسي

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن الرخصة بين 
األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه: 

من السيد / خالد وليد عبداللطيف ظاعن الظاعن الجنسية: اإلمارات، إلى 
السيد / مجيب الرحمن وحيد الرحمن الجنسية: بنغالديش، حيث أن الطرف 
األول يرغب فى البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة ١٠٠% عن المؤسسة 
الفردية باالسم التجاري »مستر ديناميتو - فرع ٠١« رخصة صادرة من دائرة 
التنمية االقتصادية بعجمان ٩7٩٠١ والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان 

إلى الطرف الثاني.
تعديالت أخرى: تغيير االسم التجاري إلى ات كافية ذ م م شركة الشخص الواحد

تحويل الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 
شركة الشخص الواحد

وعماًل بنص المادة »١٤« فقره ٥ من القانون االتحادي رقم »٤« لسنة ٢٠١٣ 
في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم و أنه سوف يتم 
التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه 
أي اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة الكاتب العدل وإتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

MOJAU-2022- 0092134 إعالن تنازل عن رخصة رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - عجمان

الكاتب العدل

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ طالب محمد صالح بدر الجابري - 
إماراتي الجنسية ويحمل بطاقة هوية رقم 78٤١٩٤٥٦٣٠٥8٣٢٣ يرغب 
في البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة »١٠٠%« في الرخصة المسماه 
»معرض طالب الجابري لتجارة السيارات المستعملة« المرخصة برقم 
»٥٠٥٣8٢« الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة وذلك إلى 
السيد / فيصل عبداهلل عيظه الجابري - يمني الجنسية ويحمل بطاقة 
هوية رقم 78٤١٩7٢٩٢٤٠٤٠٥٦ و إلى السيد/ عبداهلل كرامه أحمد 
الجابري يمني الجنسية ويحمل بطاقة هوية رقم 78٤١٩٦٦٢٠٩١٣٥٠7 
بنص المادة »١٤« فقره »٥« من القانون االتحادي رقم »٤« لسنة 
للعلم  اإلعالن  اقتضى نشر هذا  العدل فقد  الكاتب  ٢٠١٣ في شأن 
أسبوعين  بعد  إليه  المشار  اإلجراء  على  التصديق  يتم  سوف  وأنه 
من تاريخ هذا اإلعالن فمن لديه أي اعتراض حيال ذلك عليه إتباع 

اإلجراءات القانونية.

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

إعالن بالنشر تنازل/ بيع

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل 
عن الرخصة بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه: 

من الطرف األول/ تامر محمد أحمد الشحات الجنسية : مصر
إلى  الطرف الثاني/  نصير أحمد شبير أحمد الجنسية : باكستان

باالسم التجاري »كافتيريا نجمة البستان« رخصة صادرة من 
دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم »٦8٥٤٦« والمسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجمان.
بعد  التنازل  على  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  وعليه 

انقضاء ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

MOJAU-2022- 0092060 إعالن تنازل عن رخصة رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - عجمان

الكاتب العدل

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل عن الرخصة 
بين األطراف المذكورة أسماؤهم أدناه: 

من السيد / محمد خميس كرم سليمان الجنسية: اإلمارات، إلى السيد 
/ يم ك حميد بادشا مياه الجنسية: بنغالديش، حيث أن الطرف األول 
المؤسسة  البالغة ١٠٠% عن  البيع والتنازل عن كامل حصته  يرغب فى 
من  صادرة  رخصة  للحالقة«  العطار  »صالون  التجاري  باالسم  الفردية 
دائرة التنمية االقتصادية بعجمان ٣٦٠٩٣ والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجمان إلى الطرف الثاني.
وعماًل بنص المادة »١٤« فقره ٥ من القانون االتحادي رقم »٤« لسنة 
٢٠١٣ في شأن الكاتب العدل فقد اقتضى نشر هذا اإلعالن للعلم و أنه 
سوف يتم التصديق على اإلجراء المشار إليه بعد أسبوعين من تاريخ هذا 
العدل  الكاتب  اعتراض حيال ذلك عليه مراجعة  أي  لديه  اإلعالن فمن 

وإتباع اإلجراءات القانونية.

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

MOJAU-2022- 0092115 إعالن تنازل عن رخصة رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - عجمان

الكاتب العدل

إلى المدعى عليه: كورياكوس كاالثيل بارامبيل
مجهول محل اإلقامة 

أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٠/١7 أمام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
أو  ٦« شخصيًا  رقم  الدعوى  مدير  »مكتب  رقم  مكتب   -
بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على  مرفقًا بها كافة 
عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور 

رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان اإلتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2022 /0002979  - تجاري »جزئي«

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

ليكن معلومـًا للجميع بأن السادة / هدف الخليـج القابضة ش ذ م م - االمارات 
الجنسية ، والسيد / عمر سـيف سعيد غباش المري - اماراتي الجنسـية يملكان 
االدارية(  لالستشارات  الخليج  هدف  )شركة  المسماه  مهنية  أعمال  شـراكة 
والمرخصة برقم )٦١٤٩87( والصادرة من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة ،

وحيث أن السيد / عمر سـيف سعيد غباش المري - اماراتي الجنسية يرغب 
في البيع والتنازل عن جزء من حصـته البالغة )٢٠%( بنسبة )١٠%( وذلك إلى 
كما ويرغب  الجنسية  اماراتي   - المري  غباش  / سعيد سـيف سعيد  السيد 
السيد / عمر سيف سعيد غباش المري - اماراتي الجنسـية يرغب في البيع 
والتنازل عن جزء من حصـته البالغة )٢٠%( بنسبة )١٠%( وذلك إلى السيدة /

ميسون سيف سعيد غباش المري - اماراتية الجنسية وذلك في )شركة هدف 
الخليج لالستشارات االدارية( والمرخصة برقم )٦١٤٩87( والصادرة من دائرة 

التنمية االقتصادية بالشارقة ،
وعمال بنص المادة )١٤( فقره ٥ من القـانون االتحادي رقم )٤( لسنة ٢٠١٣ 
في شأن الكاتب العدل ، فقد اقتضـى نشر هذا االعالن للعلم وإنه سوف يتم 
التصـديق على االجراء المشار إليه بعـد أسـبوعين من تاريـخ هذا االعالن فمن 

لـديه أي اعتراض حيال ذلك عليه إتباع االجراءات القانونية،

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

 MOJAU_2022_0092146 إعالن بالنشر تنازل / بيع رقم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل - الشئون الفنية والتعاون الدولي
إدارة الكاتب العدل والتصديقات - الشارقة

الكاتب العدل

إعالن منفذ ضده بالنشر محكمة عجمان االتحادية - محكمة التنفيذ المدنية 
- فاست لتسجيل المركبات - ويمثلها/ مطر يوسف مطر أبو جراد

إلى المحكوم عليه: فاست لتسجيل المركبات - ويمثلها/ مطر يوسف مطر أبو جراد
العنوان: عجمان مشيرف فيال مكاني رقم ٤٦٢٥٩١٢١٩٢ ت ٠٥٦777٣٦٦٦

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ عبدالمنعم نصار، الجنسية دومينيكاني - في القضية المشار إليها أعاله.

وبما أن المحكوم له المذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، ودفع 
الرسم المحدد لذلك، وبما أن الحكم المطلوب تنفيذه كاآلتي:

المجموع الكلي شاماًل الرسوم والمصاريف: ١٠٦٤٣٠٫٠
لذلك أنت مكلف بتنفيذ ما جاء في السند التنفيذي المشار إليه أعاله خالل 

»١٥« يومًا من تاريخ إعالنك/ إعالنكم بهذا اإلخطار.
وفي حالة تخلفك »م« عن ذلك فأنت »م« مكلف »ين« بحضور جلسة يوم 
- الموافق - الساعة - أمام المحكمة المذكورة وفي حالة تخلفك »م« عن 

ذلك فإن المحكمة ستتخذ بحقك إجراءات التنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

محكمة التنفيذ المدنية

إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCICPL2022 /0003473 - أمر أداء

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى المدعى عليها/ دينا علي عبد القادر - فلسطينية الجنسية، 
مجهول محل اإلقامة خارج الدولة 

بما أن المدعية / ريهام وليد محمد سليمان شاهين
قد أقامت عليك الدعوى الشرعية المذكورة بالرقم أعاله، أمام 

هذه المحكمة للمطالبة بـ/ المطالبة بإسقاط نفقة
وقد حددت المحكمة جلسة الخميس ٢٠٢٢/١١/٠٣م للنظر في 
الدعوى، فأنت مكلف بالحضور شخصيًا أو من ينوب عنك رسميًا 
أمام هذه المحكمة في الموعد المذكور للرد على الدعوى، وفي 
حالة تخلفك عن الحضور في الموعد المحدد، فإن المحكمة 

ستنظر في الدعوى وتصدر حكمها غيابيًا.
القاضيتحريرًا في يوم األربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢8م

إعالن بالنشر في الدعوى رقم 2022/578 أحوال
العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة عجمان الشرعية

ُفقدت شهادات أسهم صادرة من الشركة العالمية القابضة 
لزراعة األسماك )أسماك( )ASMAK( باالسماء التالية: 

1 - عبداهلل علي جاسم مكي
- شهادة رقم -ASMAK173361 عدد األسهم 6000 سهم

2 - محمد عبداهلل علي جاسم مكي 
- شهادة رقم ASMAK173362عدد األسهم 6000 سهم

المذكورة اعاله أو  الرجاء ممن يجدهم تسليمها للشركة 
االتصال على موبايل رقم 0506415299 مشكورا.

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

فقدان شهادات أسهم

العدد 3859 تاريخ 2022/10/01
إلغاء إعالن سابق

مركز أبوظبي لألعمال ( العين )

الرخصة  االقتصادية بخصوص  التنمية  تعلن دائرة 

 CN-1103354 رقم

باالسم التجاري خياط الوفاء ذ م م، بإلغاء طلب 

تعديل الرخصة وإعادة الوضع كما كان عليه سابقا. 

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن 

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غير مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه المدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات المذكورة.

مولينا  ريتشل  باسم:  سفر  جواز  فقد 
ورقم  الفلبين،  جنسيته:  تانسونجسو، 
على  فالرجاء   ،P6589269A الجواز: 
من يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: ناصر أحمد نيك 
زمان، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
1167042QL، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١
فقدان جواز سفر

فقد جواز سفر باسم: أكبر بيبي محمد 
اسحاق، جنسيته: باكستان، ورقم الجواز: 
TU3115451، فالرجاء على من يجده 

تسليمه ألقرب مركز شرطة.

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١
فقدان جواز سفر

إلى المدعى عليه: محمد عمر محمد اكبر ، مجهول محل اإلقامة
بناًء على طلب المدعي »ة«/ ورثة المتوفي شوكت خان فسيح زبان وعنوانه: الشارقة شارع الزهراء 

دوار البريد بناية داماس الطابق الخامس مكتب رقم ٥٤٦ رقم الهاتف: ٩7١٥٦٥٠١٥٢٤٠
المدعي »ة«/ ١- رمانه بي بي »زوجة المتوفي« بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية على أوالدها 
القصر وعنوانه: الشارقة شارع الزهراء دوار البريد بناية داماس الطابق الخامس مكتب رقم ٥٤٦ 

رقم الهاتف: ٩7١٥٦٥٠١٥٢٤٠
المدعي »ة«/ جهن زيب  وعنوانه: الشارقة شارع الزهراء دوار البريد بناية داماس الطابق الخامس 

مكتب رقم ٥٤٦ رقم الهاتف: ٩7١٥٦٥٠١٥٢٤٠
المدعي »ة«/  ميرا زودا  وعنوانه: الشارقة شارع الزهراء دوار البريد بناية داماس الطابق الخامس 

مكتب رقم ٥٤٦ رقم الهاتف: ٩7١٥٦٥٠١٥٢٤٠
الطابق  بناية داماس  البريد  الزهراء دوار  الشارقة شارع  اورن زينب خان وعنوانه:  المدعي »ة«/ 

الخامس مكتب رقم ٥٤٦ رقم الهاتف: ٩7١٥٦٥٠١٥٢٤٠
المدعي »ة«/ اصغر علي خان وعنوانه: الشارقة شارع الزهراء دوار البريد بناية داماس الطابق الخامس 

مكتب رقم ٥٤٦ رقم الهاتف: ٩7١٥٦٥٠١٥٢٤٠
المدعي »ة«/ دلنواز خان وعنوانه: الشارقة شارع الزهراء دوار البريد بناية داماس الطابق الخامس 

مكتب رقم ٥٤٦ رقم الهاتف: ٩7١٥٦٥٠١٥٢٤٠
المدعي »ة«/ سعيد ولي خان وعنوانه: الشارقة شارع الزهراء دوار البريد بناية داماس الطابق الخامس 

مكتب رقم ٥٤٦ رقم الهاتف: ٩7١٥٦٥٠١٥٢٤٠
المدعي »ة«/ تاج نواز وعنوانه: الشارقة شارع الزهراء دوار البريد بناية داماس الطابق الخامس 

مكتب رقم ٥٤٦ رقم الهاتف: ٩7١٥٦٥٠١٥٢٤٠
المدعي »ة«/ شميم شميم وعنوانه: الشارقة شارع الزهراء دوار البريد بناية داماس الطابق الخامس 

مكتب رقم ٥٤٦ رقم الهاتف: ٩7١٥٦٥٠١٥٢٤٠
المدعي »ة«/شيهيناز شيهيناز وعنوانه: الشارقة شارع الزهراء دوار البريد بناية داماس الطابق الخامس 

مكتب رقم ٥٤٦ رقم الهاتف: ٩7١٥٦٥٠١٥٢٤٠
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢٢/١٠/١٣ أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية 
المدنية - مكتب رقم »مكتب مدير الدعوى رقم ٣« شخصيًا أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك للنظر 

مكتب الخدمات القضائيةفي الدعوى المذكور رقمها أعاله - بوصفك مدعى عليه.

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
الشارقة االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0005010 - مدني »جزئي«

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية



العدد )٣8٥٩( السبت-األحد ٥-٦ ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ١-٢ أكتوبر ٢٠٢٢م 10

اقتصاد

تراس تشارك في االجتماع األول 
للمجموعة السياسية األوروبية

المغرب يترأس مجلس السلم 
واألمن اإلفريقي

قررت رئيســة الوزراء البريطانية ليز تراس حضور 
االجتمــاع األول للمجموعــة السياســية األوروبيــة في 
٦ أكتوبــر فــي بــراغ، حســبما أفــادت وســائل إعــالم 

عــدة أمس.
وتعتــزم رئيســة حكومــة المحافظيــن المشــاركة 
فــي هــذا االجتمــاع ألن موضوعــي الطاقــة والهجــرة 
المطروحيــن علــى جــدول أعمالــه، همــا مــن بيــن 
ــن  ــادة أوروبيي ــع ق ــل م ــان العم ــا ويتطلب أولوياته
آخريــن، وفقــا لوكالــة األنبــاء البريطانيــة »بــي إيه«.

واســتنادا إلى موقع بوليتيكــو اإللكتروني، أعلمت 
المملكــة المتحــدة القادة األوروبييــن بأن تراس التي 
تواجــه وضعــا داخليا صعبا بســبب خطتهــا الضريبية، 
ال تنوي االكتفاء بحضور اجتماع الســادس من أكتوبر 
فحســب، لكنهــا تريــد أيضــا اســتضافة القمــة المقبلة 

لهــذه المجموعــة األوروبية الجديــدة في لندن.
ويأتــي هذا القرار علــى الرغم من أن تراس كانت 
قــد عّبــرت خــالل توليهــا منصــب وزيــرة الخارجيــة 
فــي حكومــة بوريــس جونســون عــن شــكوكها آنذاك 
حيــال مشــروع المجموعــة السياســية األوروبية الذي 
اقترحــه الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون فــي 
ــى  ــاء عل ــذاك »إننــي أفضــل البن ــو. وقالــت وقت ماي
الهيــاكل الموجــودة بالفعل والتي تعمل بنجاح ســواء 
كانــت مجموعــة الســبع أو حلف شــمال األطلســي«.

ووفقــا لمســؤول أوروبــي، تمــت دعــوة ٤٤ دولة 
لحضور االجتماع األول للمجموعة السياسية األوروبية. 
ــال  ــارل ميش ــي ش ــس األوروب ــس المجل ــه رئي ووج
ورئيــس الــوزراء التشــيكي بيتــر فيــاال الــذي تتولــى 
بــالده الرئاســة الدوريــة لمجلــس االتحــاد االوروبــي 
ــي  ــدول الـــ٢7 األعضــاء ف ــاء ال ــى زعم الدعــوات إل
ــى  ــه وال ــحة لعضويت ــدان المرش ــى البل ــاد وإل االتح

جيــران االتحــاد.
وباإلضافــة إلى الــدول الـ٢7 األعضــاء في االتحاد، 
دعــي إلــى االجتمــاع قــادة دول غرب البلقان الســت 
ــا  ــوفو، مقدوني ــك، كوس ــنة والهرس ــا، البوس )ألباني
الشمالية، الجبل األسود وصربيا(، والمملكة المتحدة 
والنــروج وسويســرا وأوكرانيــا ومولدافيــا وايســلندا 
وجورجيــا وتركيا وأرمينيا وأذربيجان وليختنشــتاين.

وُيعقــد االجتماع األول الذي سيشــارك فيه شــارل 
ميشــال ورئيســة المفوضيــة األوروبية أورســوال فون 
ديــر اليين، على مســتوى رؤســاء الــدول والحكومات 
فــي ٦ أكتوبــر فــي بــراغ عشــية قمــة للــدول الـــ٢7 

فــي 7 أكتوبر.وكاالت

ستتولى المملكة المغربية، التي تم انتخابها خالل 
القمــة ٣٥ لالتحاد األفريقي في فبراير الماضي عضوا 
فــي مجلــس الســلم واألمــن التابــع لالتحــاد األفريقي 
للفتــرة ٢٠٢٢-٢٠٢٥، ابتــداء من أول أكتوبر المقبل، 
ولمدة شــهر، رئاســة هــذه الهيئة التقريريــة لالتحاد. 
وتنــدرج الرئاســة المغربيــة لمجلــس الســلم واألمــن 
فــي إطــار اســتمرارية التزامــات المملكــة مــن أجــل 
أفريقيا تنعم بالســالم واالستقرار واالزدهار، وتشكل 
تتويجــا لجهــود دبلوماســية المملكــة علــى مســتوى 
ــادة الملــك محمــد الســادس  ــة، بقي القــارة األفريقي

لصالــح الســالم واألمن، واالســتقرار فــي أفريقيا.
وفي إطار مقاربة مبتكرة تهدف إلى رســم معالم 
اســتراتيجية جديــدة للمنظمــة األفريقيــة، مــن أجــل 
رفــع التحديــات المتعلقــة بالســالم واألمــن، تطمــح 
المملكــة المغربية إلى إيجــاد أجوبة جماعية للعديد 
مــن المواضيــع العالميــة واإلقليميــة، حيــث ســتكون 
مواضيــع اإلرهاب وتجنيــد األطفال، والتغير المناخي 
واألمــن الغذائــي، والوضــع فــي الســاحل وجمهورية 
أفريقيــا الوســطى، ُمدرجــة علــى جدول أعمــال عدة 
اجتماعات على مســتوى الوزراء والســفراء والخبراء. 
كمــا ســيتم أيضــا فــي ظــل الرئاســة المغربيــة عقــد 
ــم  ــي يت ــك الت ــة، ال ســيما تل ــات مهم ــدة اجتماع ع
خاللهــا إشــراك مجلس األمــن التابع لألمــم المتحدة، 
وكــذا دراســة التقاريــر، بمــا في ذلــك تلــك المتعلقة 
بوضعية الســالم في أفريقيــا، وتنفيذ خارطة الطريق 

الرئيســية لالتحــاد األفريقي.وكاالت

في ظل التنافس المتزايد مع بكين
واشنطن تعزز حضورها في جزر المحيط الهادئ

واشنطن تحاكم 3 أمريكيين بقضيتي تجسس 

الجيش الصومالي يقتل 40 إرهابيًا لـ»الشباب« في عيل قوحلي

المجلس العسكري الحاكم في بورما يسجن سو تشي 3 سنوات إضافية 

مسلحون يقتلون 5 جنود ومدنيًا في نيجيريا

فلوريدا تحذر من خسائر بشرية كبيرة جراء اإلعصار »إيان«

»الكونغرس«يبحث إغالق »مخيم الهول« في سوريا

الجيش العراقي يعتقل 12 إرهابيًا في كركوك ونينوى

صنــدوق  عــن  المتحــدة  الواليــات  أعلنــت 
مســاعدات جديــد بقيمــة 8١٠ مالييــن دوالر لجزر 
المحيــط الهــادئ فــي قمــة يحضرهــا الرئيــس جــو 
بايــدن تأتــي فــي ظــل تنافــس متزايــد مــع الصيــن 

ــة االســتراتيجية. ــي المنطق ف
وأوضــح البيــت األبيــض أن ٦٠٠ مليــون دوالر 
ســتكون فــي شــكل حزمــة مســاعدات مدتها عشــر 
ســنوات تهــدف إلــى تنظيــف الميــاه الملوثة لدعم 
صيــد ســمك التونــة، كمــا ســتزيد واشــنطن دعمهــا 
فــي مجــال البيئــة ومســاعداتها التنموية وحضورها 

الدبلوماسي.
وقــال الرئيــس جــو بايــدن »إن جــزر المحيــط 
الهــادئ تمثــل صوتــا حيويا فــي تعزيز مســتقبلنا«، 
ــر  ــي اعتب ــة« الت ــة »التاريخي ــد القم ــب بعق ورح
ــتراتيجية  ــا اس ــت فيه ــات المتحــدة قدم أن الوالي

جديــدة فــي المحيــط الهــادئ.
ويشــارك فــي القمــة غيــر المســبوقة التي بدأت 

األربعــاء ١٢ رئيــس دولة وحكومة.
ورغــم حــرص بعــض المســؤولين علــى تجّنــب 
ذكــر الصيــن، إاّل أن العمــالق اآلســيوي ماثــل فــي 
أذهــان الجميــع بمن فيهم المســؤولون األميركيون 
الذيــن يركــزون علــى الحديــث عنــه فــي اللقــاءات 

لخاصة. ا
أمــا الهــدف المعلــن فهــو تعزيــز العالقــات مــع 
ــذ  ــدة من ــات المتح ــن الوالي ــة م ــة المقرب المنطق
ــى  ــت تحظ ــي بات ــة والت ــة الثاني ــرب العالمي الح
بأهمية متزايدة لدى الصين في الســنوات األخيرة 
مــن خــالل االســتثمارات وتدريــب قــوات األمــن 
خصوصــا، فضــال عــن إبــرام بكيــن اتفاقيــة أمنيــة 

مــع جــزر ســليمان مؤخــرا.
وقــع رئيــس وزراء جــزر ســليمان ماناســيه 
ســوغافاريه االتفاقيــة األمنيــة الواســعة فــي أبريــل 
ــة  ــدول الغربي ــن ال ــد م الماضــي. وتخشــى العدي
وخصوصــا الواليــات المتحــدة وأســتراليا أن تتيــح 
االتفاقيــة للصيــن إنشــاء قاعــدة عســكرية فــي 

ــه جــزر ســليمان. ــالد، وهــو أمــر نفت الب
وفــي تصريــح لــوكاالت أنبــاء عالميــة قــال 
ســوغافاريه إن المفاوضــات فــي واشــنطن لتبنــي 
إعــالن مشــترك في نهايــة القمة أخــذت »إيجابيا« 
ــه بشــأن تحالفــي »آســيان«  ــار مخاوف ــي االعتب ف
ــات  ــر الوالي ــم األخي ــن، ويض ــواد« اإلقليميي و«ك

ــد. ــان والهن ــتراليا والياب ــدة وأس المتح
وأعلنــت الواليــات المتحدة عن مســاعدة بقيمة 

٢٠ مليــون دوالر لصالــح الســياحة وتوفيــر بدائــل 
لقطــع األشــجار فــي جزر ســليمان.

كمــا أعلــن البيــت األبيض أن الواليــات المتحدة 
ســتعترف بجــزر كــوك ونييــوي، وهمــا منطقتــان 
بنيوزيلنــدا  وترتبطــان  ذاتــي  بحكــم  تتمتعــان 

ــا. ــيا وعســكريا ونقدي دبلوماس
ــادة  ــى زي ــادرة عل ــك ســتكون واشــنطن ق وبذل
وجودهــا الدبلوماســي فــي الجــزر التــي ال يتجــاوز 
مجمــوع ســكانها ٢٠ ألــف نســمة ولكنهــا تقــع فــي 
منطقــة اقتصادية مهمة في جنوب المحيط الهادئ.

ــدة،  فــي إطــار مــن هــذه اإلســتراتيجية الجدي
عّيــن جــو بايــدن ألول مــرة ســفيرا للمشــاركة فــي 
ــادئ هــو الدبلوماســي  ــط اله ــدى جــزر المحي منت

فرانكــي ريــد الخبيــر فــي شــؤون المنطقــة.
وكانــت الواليــات المتحــدة قــد أعلنــت مؤخــرا 
إعــادة ســفارتها فــي جــزر ســليمان حيــث تحظــى 

الصين بحضور قوي، وأشار البيت األبيض الخميس 
أيضــا إلــى افتتــاح ســفارتين أميركيتيــن فــي جــزر 

ــا وكيريباتي. تونغ
وتفتتــح الوكالــة األميركية للتنميــة الدولية بعثة 
ــيتم نشــر  ــبتمبر ٢٠٢٣ وس ــول س ــي فيجــي بحل ف
ــي  ــالم« التطوع ــق الس ــج »فيل ــن برنام ــاء م أعض
ــو  ــا وســاموا وفانوات ــي فيجــي وتونغ ــي ف األميرك
وربمــا فــي جــزر ســليمان، وفــق البيــت األبيــض.

ــان فرنســيتان  ــة منطقت ــي القم ــا تشــارك ف كم
همــا كاليدونيــا الجديدة وبولينيزيا الفرنســية وكل 
منهمــا عضــو فــي منتــدى جــزر المحيــط الهــادئ، 

باإلضافــة إلــى إقليــم غــوام األميركــي.
وقال المفوض الســامي الفرنســي المعين حديثا 
فــي بولينيزيــا إريــك ســبيتز فــي تصريــح للتلفزيون 
المحلــي »تــي إن تــي فــي« إن »مــن تقاليدنا عدم 

االنضمام إلــى تكتالت كبيرة«.وكاالت

وجهــت التهمــة رســميا أمــس فــي الواليــات 
المتحــدة إلــى خبيــر فــي أمــن اإلنترنــت عمــل 
لحســاب وكالة األمــن القومي األميركيــة واثنتين 
يعمــالن في المجال الصحي في الجيش بمحاولة 
ــي  ــة ف ــى دول أجنبي ــرية إل ــات س ــع معلوم بي

ــن منفصلتين. قضيتي
وفــي القضيــة األولــى، أوردت وزارة العــدل 
األميركيــة فــي بيــان أن جاريه سيباســتيان دالكه 
)٣٠ عامــا( عمــل أقل من أربعة أســابيع لحســاب 
وكالــة األمــن القومــي قبل أن يســتقيل فجأة في 

نهايــة يونيــو متذرعــا بــدواع عائلية.
وخــالل هــذه األســابيع األربعــة طبــع وثائــق 
فائقــة الســرية عــرض الحقــا بيعهــا علــى شــخص 
اعتقــد أنــه عميــل لحكومــة أجنبيــة غيــر أنه كان 
فــي الحقيقــة عميــال ســريا لمكاتــب التحقيقــات 

الفدرالــي “إف بــي آي”.
وتواصــل دالكــه من خــالل موقع علــى الويب 
المظلــم )دارك ويب( أنشــأه جهاز االســتخبارات 

الخارجيــة لدولــة أجنبيــة، بحســب تقريــر عــن 
ــة،  ــى المحكم ــي آي إل ــه اإلف ب ــق قدم التحقي
ــة،  ــق كامل ــاء الوثائ ــف دوالر لق ــب 8٥ أل وطل
فتلقــى ثــالث دفعــات بالعملــة المشــفرة بلغــت 

قيمــة إحداهــا ١١٤٢٢ دوالرا.
وأوقــف فــي دينفــر بواليــة كولــورادو فيمــا 
ــة  ــه عقوب ــق ويواج ــليم الوثائ ــتعد لتس كان يس

ــد. ــدام أو الســجن المؤب اإلع
وفــي القضيــة الثانيــة، وجهــت التهمة رســميا 
الخميس إلى الطبيبة العســكرية جامي لي هنري 
ــا غابرياليــان اختصاصيــة التخديــر الناطقــة  و آن
بالروســية فــي جامعــة جونــز هوبكينــز بمحاولة 
ــع معلومــات ســرية حــول صحــة عســكريين  بي

ومســؤولين أميركييــن إلى روســيا.
واالثنتــان متهمتان بتشــكيل عصابة وبارتكاب 
مجموعــة من االنتهاكات المتعلقة بالكشــف عن 
معلومــات طبيــة خاصــة، وهمــا يواجهــان عقوبة 

بالســجن قــد تصل إلى عشــرين عامــا.وكاالت

نقلت »وكالة األنباء الصومالية«، عن مسؤول 
أمنــي قولــه إن أكثــر مــن ٤٠ عنصرًا مــن »حركة 
ــوا فــي منطقــة »عيــل  ــة قتل الشــباب« اإلرهابي
قوحلــي« علــى بعــد ٣٥ كيلومتــرًا شــرق مدينــة 
مقوكــوري بمحافظــة هيــران وســط البــالد. ولم 
ــل أمــس،  ــن التفاصي ــد م ــة المزي توضــح الوكال
لكنهــا أوضحــت أن »حركــة الشــباب« اإلرهابيــة 
المرتبطة بتنظيــم »القاعدة« اإلرهابي ، تتعرض 
ــي  ــن األهال ــديدة م ــة ش ــه بمقاوم ــا وصفت لم
ــي  ــة ف ــد خســائر متالحق ــا تتكب ــن، كم المحليي
قتالهــا اليائــس أمــام عمليــات الجيش. واستســلم 
عنصــران مــن الحركــة اإلرهابيــة لقــوات الجيش 
ــة غلمــدغ وجــه از األمــن واالســتخبارات  بوالي
بواليــة جنــوب الغــرب اإلقليميــة. وكان الجيــش 
الصومالــي، قــد أعلــن فــي وقــت ســابق مقتــل ٣ 
قياديين ميدانيين من حركة »الشباب« اإلرهابية 

أحدهــم أجنبــي يحمل جنســية جنــوب أفريقية، 
فــي عمليــات أمنية وســط البــالد. ونقلــت إذاعة 
الجيــش عــن الرائــد محمــد حرســي، أمــس، قائد 
»الفرقــة ١8« من القــوات الخاصة بالجيش أن ٣ 
قيادييــن ميدانييــن مــن الحركــة اإلرهابيــة ُقتلوا 
فــي عمليــات أمنية نفذتهــا وحدات مــن القوات 
الخاصة، اســتهدفت بلدة بوعوفــي بإقليم هيران 

فــي واليــة هيرشــبيلي وســط البــالد.
بدورهــا، أشــادت الحكومة الصومالية برئاســة 
حمــزة عبــدي بــري، بالعمليــات العســكرية التي 
ــى  ــاء عل ــى القض ــه ف ــش وإنجازات ــا الجي يجريه
ميليشــيات »حركة الشــباب« اإلرهابية . وقررت 
الحكومــة عقــب اجتماعهــا أمــس، فــي العاصمــة 
ــات العســكرية ضــد  ــة العملي مقديشــو، لمتابع
الحركة اإلرهابية ، إنشــاء لجنة لتنظيم وتنســيق 
العمليــات فــي مجــال مكافحة اإلرهــاب.وكاالت

قضــت المجموعــة العســكرية الحاكمــة فــي 
بورمــا أمــس بســجن الزعيمــة المدنيــة الســابقة 
أونغ ســان ســو تشــي ثالث ســنوات إضافية بعد 
إدانتهــا بتهمــة انتهــاك قانــون األســرار الرســمية، 
خالل محاكمة يعتبرها المجتمع الدولي سياسية.

وســبق أن ُحكــم عليها بالســجن عشــرين عاًما 
بتهــم مختلفــة، بينها التزوير االنتخابي والفســاد. 
إال أنهــا تواجــه عقوبــات بالســجن تتجــاوز مّدتها 

الـ١٢٠ عاًما.
ــا علــى مستشــارها  وحكمــت المحكمــة أيًض
الســابق الخبير االقتصادي األسترالي شون تورنل 
وكذلــك علــى ثالثــة موقوفيــن تهميــن آخريــن، 
ــة مشــابهة، حســبما أفــاد مصــدر مّطلــع  بعقوب

علــى الملــف لــوكاالت أنبــاء عالميــة.
وكان تورنل، وهو أســتاذ أســترالي في العلوم 
ــغ ســان ســو تشــي  ــة، مستشــاًرا ألون االفتصادي
حيــن أوِقــف بعــد أربعــة أيــام علــى االنقــالب 
العســكري فــي فبرايــر ٢٠٢١، وُحكــم عليــه أيًضا 
بالســجن ثــالث ســنوات أخرى بعــد إدانته بتهمة 
خــرق قانــون الهجرة، لكنــه ســيمضي العقوبتين 

بالتزامن.
وكانــت ســلطات بورمــا حكمــت فــي نهايــة 
أغســطس على ســفيرة ســابقة للمملكة المتحدة 
في بورما وزوجها بالســجن لمدة عام النتهاكهما 

قانــون الهجرة.
وأضــاف المصــدر الــذي فّضــل عــدم كشــف 

هويتــه »شــون تورنــل وأونــغ ســان ســو تشــي 
والثالثــة اآلخــرون دينــوا بالســجن ثالث ســنوات 
بموجــب قانــون أســرار الدولــة«، مضيًفا أن ســو 

تشــي ستســتأنف الحكــم.
ونددت وزيرة الخارجية األسترالية بيني وونغ 

إدانة تورنل وطالبت بـ«اإلفراج الفوري« عنه.
كمــا دانــت الواليــات المتحدة الحكم بشــدة. 
وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة األميركيــة نيد 
برايــس »ندعــو إلــى اإلفراج الفوري عــن تورنيل 
والســماح لــه بالعــودة إلــى أســتراليا ولــم شــمله 
بأســرته«. واعتبــرت مديــرة منطقــة آســيا فــي 
منظمــة »هيومن رايتس ووتش« ايلين بيرســون 
أن تراكــم اإلدانــات ُيظهر أن المجلس العســكري 
»ال يتــردد فــي تولــي دوره كطــرف منبــوذ على 

الســاحة الدولية«.
وأضافــت أن ثمة حاجــة إلى »اتخاذ إجراءات 
منســقة« مــن الــدول »لتصحيــح أوضــاع حقــوق 

اإلنســان فــي بورما«.
ــة  ــل، اإلدان ــة تورن ــو، زوج ــا ف ــت ه ووصف
بأنهــا »محزنــة جــدا« ألســرتها، داعيــة المجلــس 

العســكري إلــى التســاهل.
وقالــت »انظــروا رجاًء إلى المســاهمات التي 
قّدمها )شــون تورنل( لبورما وأفرجوا عنه اآلن«.

ــالب  ــو تشــي خــالل االنق ــان س ــت س وأوقف
ا لعمليــة انتقــال ديموقراطــي  الــذي وضــع حــدًّ

ــًدا.وكاالت ــتمّرت عق اس

تواصل والية فلوريدا األميركية تقييم األضرار 
الجســيمة التــي ســببها اإلعصــار إيــان الــذي دمر 
ــاء  ــا وتــرك مالييــن األشــخاص بــدون كهرب مدن
وخّلــف خســائر بشــرية يمكــن أن تكــون كبيرة.

وقــال الرئيــس األميركــي جــو بايــدن خــالل 
زيارته مكاتب الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ، 
ــخ  ــي تاري ــار ف ــف إعص ــذا أعن ــون ه ــد يك »ق

فلوريــدا«.
وأضاف »األرقام... ليســت واضحة بعد لكننا 
نتلقــى تقاريــر أوليــة عــن خســائر بشــرية يمكن 
أن تكــون كبيــرة«، مؤكــدا أنه يريــد التوجه إلى 
ــك  ــت، وكذل ــرع وق ــي أس ــة ف ــة الجنوبي الوالي
إلــى جزيــرة بورتوريكــو التــي دمرهــا اإلعصــار 

ــا مؤخرا. فيون
مــع انتشــار صــور لشــوارع غرقت فــي المياه 
العكــرة وقوارب جرفتها المياه ومنازل محطمة، 
أفــادت أحــدث حصيلة رســمية فــي فلوريدا عن 

مصــرع ثمانية أشــخاص على األقل.
وأكــد مســؤول فــي مقاطعــة شــارلوت غــرب 
الوالية لشبكة »سي إن إن« مصرع ستة أشخاص، 

بــدون اإلدالء بمزيد من التفاصيل.
وأعلــن متحدث باســم مقاطعة فولوســيا على 
الســاحل الشــرقي أنهــا ســجلت »أول حالة وفاة 
ــغ 7٢ عامــا  ــان« لرجــل يبل مرتبطــة بإعصــار إي

»خــرج إلفــراغ حمــام الســباحة المنزلــي أثنــاء 
العاصفة«.

ــي  ــي مقاطعــة أوســيوال ف ــاد مســؤول ف وأف
وســط شــرق الوالية شــبكة »ســي إن إن« بوفاة 

أحــد نــزالء دار للمســنين.
ويتواصــل البحــث عــن ١8 راكبــا كانــوا علــى 
ــرب  ــاء ق ــب األربع ــن انقل ــارب مهاجري ــن ق مت

أرخبيــل كيــز.
ــي  ــدأ الســكان ف ــن الخــوف، ب ــة م ــد ليل بع

ــس. ــائر الخمي ــرد الخس ج
ــا، قــال رونــي ســاتون الــذي  فــي قريــة إيون
لــم يتمكــن بعــد مــن العــودة إلــى منزلــه، إنــه 

يعتقــد أن الميــاه دمــرت كل شــيء.
ــع. أعتقــد أن هــذا  ــه أمــر فظي وأضــاف »إن
ــذي يجــب دفعــه عندمــا تعيــش  هــو الثمــن ال

ــد مســتوى ســطح البحــر«. عن
فــي فورت مايرز غمر الفيضان بعض القوارب 
ودفع البعض اآلخر حتى شوارع وسط المدينة.

وقــال المتســاكن تــوم جونســون الــذي عايــن 
الدمــار »صــدرت أصوات مرعبــة وتطاير الحطام 

فــي كل مكان«.
مــن جهتــه قــال حاكــم فلوريــدا الجمهــوري 
رون ديســانتيس »لــم نــَر فيضانــات مماثلــة مــن 

قبــل«.وكاالت

أفادت الشــرطة ووسائل إعالم محلية أمس 
أن مســلحين قتلــوا خمســة جنــود ومدنيــا في 
ــا، فــي أحــدث أعمــال  جنــوب شــرق نيجيري
العنــف في منطقة تعاني  التوترات والنزعات 
االنفصالية. ودان حاكم المنطقة الهجوم الذي 
ــة  ــي منطق ــوات العســكرية ف ــى الق ــع عل وق
أومونــزي بواليــة أنامبــرا رغــم أنــه لــم يعلــن 

عــدد الضحايا.
فــي  رئيســية  قضيــة  األمــن  وســيكون 
االنتخابات الرئاســية فــي فبراير الختيار خلف 
للرئيــس محمــد بخــاري، مــع اســتمرار تصدي 
الجيــش لإلرهابييــن والمســلحين االنفصالييــن 

والعصابــات اإلجراميــة فــي أنحــاء نيجيريــا.
وقــال توتشــوكو إيكينجــا المتحــدث باســم 
شــرطة واليــة أنامبــرا لــوكاالت أنبــاء عالميــة 
»وقــع إطــالق نــار فــي أومونــزي أمس أســفر 
عــن مقتل بعــض األشــخاص«، رافضا الكشــف 

عــن عــدد الضحايــا فــي هجــوم الخميــس.
وأضاف »نشرنا رجالنا لتعقب المهاجمين«.

وأضافــت وســائل إعــالم محليــة أن خمســة 
جنــود كانوا يســتقلون ســيارة تعرضــوا لكمين 
ــل أحــد المــارة  ــا قت ــوا بالرصــاص، بينم وقتل

برصاصــة طائشــة.
ــط  ــابيع فق ــة أس ــد ثالث ــوم بع ــاء الهج وج
مــن نصــب كميــن لقافلــة الســناتور المعــارض 
إيفينــي أوبــا فــي الوالية، ما أســفر عــن مقتل 

خمســة أشــخاص بينهــم اثنــان مــن المرافقيــن 
األمنييــن.

وعلــى الرغــم مــن أن الســناتور لــم يصــب 
بــأذى، إال أن الهجوم ســلط الضــوء على تزايد 

انعــدام األمــن فــي المنطقة.
ــن  ــؤوليتها ع ــة مس ــن أي جماع ــم تعل ول
أعمــال العنــف قبــل أقــل مــن خمســة أشــهر 
مــن انتخابــات الرئاســة ومجلــس الشــيوخ 

ــر. ــي ٢٥ فبراي ــرس ف والكونغ
وفــي بيان صدر في وقــت متأخر الخميس، 
ــرا  ــة أنامب ــم والي ــولودو حاك ــارلز س دان تش

مقتــل الجنــود والهجــوم علــى النائب.
وقال ســولودو »ندين هذا الهجوم الشــرير 
والوحشــي بأشد العبارات. مرتكبو هذا العمل 

يجب أن يدفعوا الثمن«.
وأضــاف »لــن نرتــاح قبــل االقتصــاص مــن 
الفاعليــن، وبينهــم األشــخاص الذيــن هاجمــوا 
ــون  ــن يك ــة. ل ــا والبقي ــي أوب الســناتور إيفين
هنــاك أي مــكان لالختباء لهــم على اإلطالق«.

ــا  ــرق نيجيري ــوب ش ــق جن ــهدت مناط وش
عشــرات الهجمــات التــي ألقــي باللــوم فيهــا 
علــى منظمــة »الســكان األصلييــن فــي بيافرا« 

أو جناحهــا المســلح »إي أس أن«.
وقــد أنكــرت المنظمــة التــي تســعى إلقامة 
دولة منفصلة لســكان اإليغبو مرارا مسؤوليتها 

عن العنف فــي المنطقة.وكاالت

طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون مشروع 
قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين 
والحد من تنامي تنظيم »داعش« اإلرهابي في سوريا.

ويهدف المشروع إلى التطرق لألزمة اإلنسانية 
واألمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين 
في سوريا. ويخص بالذكر »مخيم الهول« شمال شرقي 
سوريا )محافظة الحسكة(، الذي يؤوي أكثر من ٥٦ 
ألف شخص، أغلبيتهم نساء وأطفال تحت عمر الـ١٢ 
سنة، وبعضهم من عوائل تنظيم »داعش« اإلرهابي.

ويقول عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية 
جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام، إن »غياب 
الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم 
في تفاقم األزمة اإلنسانية واألمنية في المخيمات«.

وأعرب المشرعان عن تخوفهما من بسط تنظيم 
»داعش« اإلرهابي سيطرته على هذه المخيمات، 
سوريا  قوات  نّفذتها  التي  العملية  إلى  فأشارا 
الديمقراطية بدعم من القوات األميركية في ١8 
من الجاري والتي أدت إلى »اعتقال ٣٠٠ عنصر من 

»داعش« اإلرهابي، وتحرير ٦ نساء«.

أهمية  على  وغراهام  شاهين  من  كل  وشدد 
أمني على  إنسانية وإشراف  تخصيص مساعدات 
هذه المخيمات، الحتواء المشكالت التي تواجهها 
واالستثمار بجهود طويلة األمد لمكافحة التشدد 

وترحيل القاطنين فيها.
وذّكر المشرعان بحديث قائد القيادة الوسطى 
في  األزمة  تداعيات  كوريال، عن  مايكل  الجنرال 
المخيمات، عندما قال إنه في حال عدم معالجة 
المشكالت الموجودة فيها حاليًا فسوف تنجم عنها 

كارثة إنسانية .
تقول السيناتورة جين شاهين: »ال يمكننا تجاهل 
هذه األزمة المتزايدة من دون المخاطرة بعودة 
المرّوجة  اإلرهابي  »داعش«  تنظيم  آيديولوجية 
للكراهية. إن مشروع القانون المطروح سيحرص 
على وجود مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية 
لقيادة جهودنا والعمل على إغالق المخيمات والتطرق 
لألزمة اإلنسانية واألمنية هناك وجمع الدعم الدولي 
الذي نحتاج إليه للتحقق من هزيمة تنظيم »داعش« 

اإلرهابي بشكل مستديم«.وكاالت

أعلنت خلية اإلعالم األمنى بالعراق، القبض على 
١٢ إرهابيا ينتمون لتنظيم »داعش« اإلرهابي في 

محافظتي كركوك ونينوى.
وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة )السومرية 
المعلومات  إلى  »استنادا  أنه  العراقية،  نيوز( 
االستخبارية الدقيقة، تمكنت قوات جهاز األمن 
الوطني في كركوك من إلقاء القبض على 7 إرهابيين 
ينتمون لتنظيم »داعش« اإلرهابي ، صدرت بحقهم 
أوامر قبض وفق أحكام المادة )٤/إرهاب( لتنفيذهم 

هجمات إرهابية ضد القوات األمنية في محافظات 
ديالى وصالح الدين وكركوك«.

وأشارت إلى تمكن قوات األمن الوطني في 
اإلطاحة  من  استخباري  وبجهد  نينوى  محافظة 
بـ٥ إرهابيين من عناصر »داعش« اإلرهابي في 
مناطق متفرقة من محافظة نينوى، بينهم قيادي 
بارز يعمل في تدريب العناصر اإلرهابية، مبينة 
أنه تم إحالة المضبوطين إلى الجهات القضائية 

المختصة لينالوا جزاءهم العادل.وكاالت

خالل القمة                                                                   وكاالت

جانب من الجيش الصومالي                                                                     وكاالت

آثار الكارثة                                                                                       وكاالت

¢¢ أمريكا تدعم جزر »الهادئ« بمجاالت الحضور الدبلوماسي
¢¢ واشنطن تفتتح سفارتين أمريكيتين في جزر تونغا وكيريباتي
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الركــود  عقــود..   ٤ منــذ  األســرع 
التضخمــي.. ســيناريو الســبعينات.. هكذا 
بدا التضخم مســيطرًا على عناوين األخبار 
طــوال العــام، بعدمــا ســاهم فــي تدهــور 
األســواق المدفوعــة اآلن بالمشــاعر بعيدًا 
عــن األســس الفنيــة العتيقــة، ولهــذا، فإن 
التحــدي الرئيــس أمام معظــم االقتصادات 
ــاح التضخــم المعاكســة  هــو مواجهــة ري
التــي أضعفــت القــوة الشــرائية، ودمــرت 
المســتثمرون  يــزال  ال  فيمــا  الطلــب، 
يحلمــون بازدهــار األســهم، واســترداد 
الشركات عافيتها، وانتعاش أسعار األصول، 
وتعافــي الســندات التــي تكافــح للتكيــف 

مــع الواقــع الجديــد.
والواقــع، أن الحمايــة من التضخم مثل 
أي بوليصــة تأميــن، فنحــن نمتلكهــا دائًما 
حتــى عندمــا ال نحتاج إليهــا، ومن المؤكد 
أنــك لــن تشــتري تأمينــًا ضــد الحريق بعد 
احتــراق منزلــك، وال يجب أن تنتظر حتى 
تمتلك الحماية من التضخم، ولهذا، يجب 
علــى المســتثمرين معالجــة آثــار التضخم 
وتضمينــه فــي اســتراتيجيتهم، ألنهــم إذا 
لــم يفعلــوا ذلــك، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى 
تآكل قوتهم الشــرائية وتقليص عوائدهم، 
فمثاًل، إذا حقق مســتثمر الســندات عائًدا 
بنســبة ٤ %، وكان التضخــم ٦ %، فــإن 
القوة الشــرائية ألصل االســتثمار تنخفض، 
ــي  ــتثمارات التحــوط ف ــرز اس ــز أب وتترك
الســلع، والذهــب، والعقارات، واألســهم، 
وســندات الخزانــة المحمية مــن التضخم، 
والبنيــة التحتيــة مثــل الطــرق والجســور 

والموانــئ والمطارات.
يبقــى االنتقــال مــن الركــود إلــى النمو 
مكلفًا للغاية، بســبب المســتوى القياســي 
االحتياطــي  اســتجاب  وقــد  للتضخــم، 
الفيدرالــي برفــع أســعار الفائــدة في أربع 
مناسبات مختلفة خالل العام الجاري، مما 
ســمح بفرصة تقييم المحافظ االستثمارية 
التي نجح بعضها في تفادي الضرر األولي 
للتضخم، ومنها أسواق السلع التي حلقت 
بفضــل ارتفــاع أســعار الطاقــة، وغالًبــا مــا 
تكــون الســلع أول فئــة من فئــات األصول 
التي يفكر فيها المستثمرون عند التحوط، 
إال أن مشــكلة الســلع هــي فــي التقلبــات 
الهائلة لألســعار بفعل تغير الطلب، وقوة 

الــدوالر، والكوارث الطبيعية.
الظــروف  يشــبه  البعــض  أن  رغــم 
ــة الراهنــة بفتــرة الســبعينات،  االقتصادي
ــود  ــيكة للرك ــة الوش ــهدين بالبداي مستش
التضخمــي، إال أن الذهب فشــل في هذه 

المقارنــة، فعندمــا انفجــر التضخــم عــام 
١٩7٣، متجاوًزا حاجز الـ ٦ %، وصل سعر 
المعــدن األصفــر إلى أكثر مــن مائة دوالر 
لألونصــة، إال أنه مــع انفجار التضخم اآلن 
حــدث تراجــع مفاجــئ، ففقــدت ســبائك 
الذهــب ١٥ % عــن ذروتهــا فــي أغســطس 
٢٠٢٠، أمــا األســهم فهــي أفضــل اســتثمار 
للتحــوط طويــل األجل، فمنذ عــام ١٩٢7، 
نمــت عوائــد األســهم بشــكل أعلــى مــن 
التضخم بالتوازي مع نمو أرباح الشركات، 
واألمر نفســه ينطبق على العقارات، فهي 
ــة التضخــم  ــى مقاوم ــادرة عل ــت ق مازال

بكفــاءة علــى المــدى الطويــل.
خــالل أشــهر التضخــم، اعتبــر البعــض 
ــن  ــوط، ولك ــة للتح ــيلة آمن ــكاش وس ال
علــى مــر التاريــخ، لم يتفــوق النقــد على 
التضخــم، لكــن حائــزوه يمتلكــون ميــزة 
مهمــة للغايــة وهــي عــدم خســارة المال، 
أمــا البعــض الــذي كان مولعــًا بالعمــالت 
المشــفرة لســنوات، واعتبروهــا في وقت 
مــا تحوطــًا يفــوق الذهــب، فقــد فاجأهم 
أداؤهــا البائــس هــذا العــام، فــي الوقــت 
نفســه، تحظى ســندات الخزانــة المحمية 
مــن التضخم بشــعبية كبيرة، فهــي ترتفع 
ــى جنــب مــع أســعار  ــا إل وتنخفــض جنًب
المســتهلك، وقــد تطابقــت مدفوعــات 
ــو  ــع نم ــة م ــى أذون الخزان ــدة عل الفائ

التضخــم علــى المــدى الطويــل.
نجــاح  إلــى  المســتثمرون  يتطلــع 
اســتراتيجيات بديلــة فــي جنــي األربــاح، 
ــد  ــواًل، فق ــا مقب ــوا نجاًح وبالفعــل، حقق
تجنبوا خســائر فادحة في أســواق األسهم 
ــتثمارات  ــذه االس ــن ه ــندات، ولك والس
ــرة،  ــب كبي ــق مكاس ــي تحقي ــلت ف فش
ومــع هــذا فــإن االســتعداد للتضخــم أمــر 
مختلــف، فمــا نجــح مــن قبــل قــد ال 
ينجــح مرة أخــرى، وقد تزدهر الســندات 
والســلع وصناديق االســتثمار بقوة، وعلى 
الرغــم مــن أن المحافــظ االســتثمارية من 
الســندات قــد تحقــق أرباحــًا كبيــرة، إال 
أنهــا اســتراتيجية تحــوط متطرفــة للغاية، 
والبعــض يعتبرها غير عمليــة بالمرة، ألن 
قيــود الشــراء التي تفرضهــا وزارة الخزانة 
األميركيــة على الســندات تمنــع الكثيرين 
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يبعــد موقــع هضبــة مصيقــرة 
ــاض نحــو  ــة الري ــن مدين ــري ع األث
١٤٠كــم باتجــاه الغرب وعــن مدنية 
ــرق،  ــاه الش ــم باتج ــة ٥٠ك القويعي
وبالقــرب مــن طريق الرياض – مكة 
المكرمــة. وتشــتهر هضبــة مصيقرة 
بوجود خمس عشرة واجهة صخرية 
مختلفة األشــكال واألحجــام، تحمل 
نقوشــًا ثموديــة إضافــة إلــى ألــوان 
الصخريــة  الفنــون  مــن  مختلفــة 
التــي تعــرض أشــكااًل منحوتــة علــى 
الواجهــات الصخريــة تمثل حيوانات 
ــض  ــة، وبع ــة ونباتي ــر آدمي وعناص
ــان  ــتخدمها اإلنس ــي اس األدوات الت
فــي حياته اليومية وأشــكااًل لوســوم 
ورمــوز مختلفة الحجم، منها ما هو 
متناهي الصغر وأخرى كبيرة نسبيًا. 
وبذلــك تعــد مصيقــرة واحــدة مــن 
أهم وأقــدم مواقع الفنون الصخرية 
بالمملكــة العربية الســعودية والتي 
يعــود تاريخهــا إلى نحو 8٠٠٠ ســنة 
ماضيــة. هــذا مــا أكــده الفريــق 
العلمي المشــترك من جامعة الملك 
ــي.  ــس األلمان ــد ماك ــعود ومعه س
اســتطاع هذا الفريــق العلمي القيام 
ــع  ــة بموق ــون الصخري ــق الفن توثي
مصيقــرة، وكذلــك إعــداد دراســات 
مهمــة علــى الموقــع، شــملت أخــذ 
عينــات وتحليلهــا بواســطة الكربون 
المشــع لمعرفــة العمــر الزمنــي 

للنشــاط الســكاني بالموقــع.
وبالنظــر إلــى النقــوش والفنــون 
الصخريــة بموقــع مصيقــرة، والتــي 
تضــم واحــدة من أضخــم الواجهات 
الصخريــة المغطــاة بفنــون النحــت 
الصخــري، نجدهــا تتفــرد كذلــك 
بوجــود أشــكال نــادرة ألنــواع مــن 
األســود وأنــواع أخــرى مــن األبقــار 
ذات القــرون الطويلــة والتــي كانت 
تعيــش بالجزيرة العربية في األزمنة 
المطيرة، حيث توفر الغطاء النباتي 
الكثيــف، بعــد انحســار الجليــد عــن 
المنطقــة ودخولهــا فــي العصــور 
ــوش  ــون النق ــك تك ــة. وبذل الدفيئ
ــي تصــور  ــة بمصيقــرة والت الصخري
حيوانــات وعناصــر آدميــة مختلفــة 
الظــروف  لدراســة  مهمــًا  معينــًا 
المناخيــة المختلفــة التــي مــّرت 
بهــا الجزيــرة العربية خــالل الحقب 
ــف  ــدى تكي ــة، وم ــة القديم الزمني

اإلنســان معهــا.
التــي  مصيقــرة  أســرار  ومــن 
التســجيل  أعمــال  عنهــا  كشــفت 

أن  بالموقــع،  األثــري  والتوثيــق 
واجهــات  علــى  الجمــال  صــور 
الصخــور تحتــل المرتبــة األولــى 
بنســبة ١١% بيــن كل الحيوانــات 
واألشــكال األخــرى المصــورة ســواء 
كانــت نباتية أو بشــرية. بينما تمثل 
صــور الخيــول نســبة ٢% فقــط مــن 
األشــكال المصــورة علــى الواجهــات 
ــكال  ــع أش ــاوية م ــة، متس الصخري
ــبقها  ــا، ويس ــزالن المه ــود وغ األس
جميعــًا صــور الــكالب التــي جــاءت 
بنســبة ٣% األمــر الــذي يشــير إلــى 
أهميتهــا لإلنســان فــي ذلــك الوقت 
للحراسة أو أعمال الصيد أو كالهما 
معــًا. واحتلت صور األبقار والحمير 
والنخيل نسبة ١% فقط من األشكال 
المصورة علــى الواجهات الصخرية. 
وال تــزال هنــاك العديد من العناصر 
الزخرفيــة والحيوانيــة والنباتية غير 
المعروفــة علــى وجــه اليقيــن ويتم 
دراســتها ومقارنتهــا بمواقــع أخرى؛ 
ــة للكشــف عــن  وذلــك فــي محاول

هويــة تلــك األشــكال.
ويبقــى الســؤال المهــم دائمًا عند 
التعــرض لموضوع الفنــون الصخرية 
والتــي تنتشــر بــكل ربــوع المملكــة 
العربيــة الســعودية وتعــّد أحد أهم 
عناصــر التــراث األثــري بالمملكــة، 
ــوز  ــك الكن ــي تل ــف نحم ــو كي وه
ــة  ــال القادم ــا لألجي ــظ عليه ونحاف
فــي ظل تلك التحديات المســتحدثة 
المناخــي  التغيــر  رأســها  وعلــى 
وزيــادة النشــاط البشــري وغيرهــا. 
وفــي حقيقــة األمــر، اســتطاعت 
المملكــة العربيــة الســعودية تقديم 
نمــوذج مثالي للحفــاظ على الفنون 
الصخرية، سواء عن طريق التسجيل 
والتوثيــق وتوفير الحمايــة القانونية 
للتــراث الثقافــي بالمملكــة، وكذلك 
عــن طريــق برامــج توعيــة مباشــرة 
وغير مباشــرة لجذب المجتمع بكل 
طوائفه لالشــتراك مــع هيئة التراث 
وعلمائهــا، وبالتعــاون مــع مختلــف 
القطاعات العلمية بالمملكة للحفاظ 
على التــراث األثري والثقافي ونقله 
ســليمًا لألجيــال القادمــة الســتكمال 
الرســالة وتحمــل مســؤولياتها نحــو 
جــزء مهم مــن تاريــخ البشــرية.عن 
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ــز  ــي تتمي ــات الت بعكــس بعــض الكائن
ــل  ــامها، مث ــرارة أجس ــة ح ــب درج بتقلُّ
ــب  ــظ أغل ــات، تحاف ــف والبرمائي الزواح
ــرارة  ــة ح ــتقرار درج ــى اس ــات عل الثديي
ــذه  ــاب ه ــد اكتس ــبًيا. وُيع ــامها نس أجس
ــم  ــة تنظي القــدرة – فيمــا ُيعــرف بخاصي
ــا – خطــوة كبيــرة  حــرارة الجســم داخلًي
ر هــذه الكائنــات. وفــي  فــي مســيرة تطــوُّ
هذا الســياق، يســتعرض الباحــث ريكاردو 
ــل  ــج تحلي ــي نتائ ــه البحث ــو وفريق أراوج
ــه  ــن خالل ــون م ــر، يطرح ــات أحافي لبيان
طريقــة مبتكــرة لتقديــر زمــن نشــوء هذه 

ــة. ــدرة التنظيمي الق
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي محاولــة 
لتفســير بــدء ظهــور القــدرة علــى تنظيــم 
ــت  ــا، كان ــم داخلًي ــرارة الجس ــة ح درج
ــى  ــارت إل ــد أش ــة ق ــة قديم ــة بحثي ورق
ــة الفســيولوجية نشــأت  أن هــذه الوظيف
حيــن اكتســبت الحيوانــات القــدرة علــى 
بــذل درجــات عاليــة مــن النشــاط البدنّي، 
نتيجــًة لتنامــي قدرتهــا األكســجينية )الحد 
األقصى للقدرة على استهالك األكسجين(. 
بتعبيــر أبســط، مقارنــة بالحيوانــات التــي 
ال تملــك قــدرة علــى تنظيم درجــة حرارة 
أجســامها داخلًيا، اكتسبت الحيوانات التي 
تتمتــع بهــذه القــدرة براعــة فــي امتصاص 
األكســجين واستهالكه لتوليد الطاقة، وهو 
نهــا أيًضا من بــذل النشــاٍط العضلّي  مــا مكَّ

بكفــاءة للتحرك ســريًعا.
ــاءَة  ــب كف ــة تتطلَّ إال أن ســرعة الحرك
فــي موازنة وضع الجســم، وتثبيت النظر. 
وهنــا، تلعــب األذن الداخليــة دوًرا، إذ 
تحتــوي على مستشــعرات للحركــة، تتتبَّع 
حــركات الرأس، ِلتوفِّــَر للدماغ المعلومات 
الالزمة لضبط االتجاه. وهي تشــبه أجهزة 
االستشــعار التي تحتويهــا الهواتف الذكّية. 
َبْيَد أن مستشعرات األذن تعمل على نحو 

مختلف عــن نظيراتهــا الرقمّية.
مستشعرات الحركة الدورانية في األذن 
هــي القنــوات الهاللّيــة، التــي تعتمــد فــي 
ــّي لســوائل  ــى القصــور الذات وظيفتهــا عل
الجسم. إذ إن دوران الرأس ُيسبب دوراًنا 
عكســًيا نســبًيا لســائل فــي قنــوات األذن 
ــّي( .  ــف الداخل ى باللم ــمَّ ــة )ُيَس الداخلي
وترصد الخاليا الَشــعرّية الحساسة للحركة 
فــي األذن هــذه الحركــة، فُتْصِدُر إشــارات 
خلوّيــة عصبّيــة تنتقــل إلــى مناطــق معيَّنة 
ــوات  ــة القن ــد أن وظيف ــاغ. بي ــن الدم م
الهاللّيــة ال تتحــدد بأبعادهــا وحســب، بل 
تحســمها أيًضــا لزوجــة اللمــف الداخلــّي. 
وتنخفــض لزوجــة  هــذا الســائل ســريًعا 
مــع ارتفــاع درجة الحــرارة. وبالتالي، فإن 
تطويــر القــدرة علــى رفــع درجــة حــرارة 
الجســم مــع ثبــات الحــدود التــي يمكــن 
عندهــا عمل وظيفة االستشــعار في األذن 
الداخلية يستلزم حدوث تغيرات في حجم 
القنــوات الهالليــة، تعوض هــذا التأثير في 
ــر  اللزوجــة. وبالتالــي، فــإن تعويــض تأثي
تزاُيــد ســيولة اللمف الداخلــّي، مع ارتفاع 

درجــة الحــرارة، يتطلــب تضيًّــق ممر قناة 
األذن الداخلية، كي تحافظ على خصائصها 

الديناميكّية.
ــارات مصــدر  وقــد كانــت هــذه االعتب
ــي  ــي ف ــه البحث ــو وفريق ــام ألراوج اإلله
ــوا  ــرة لإلعجــاب مزج ــة مثي ــراء دراس إج
فيهــا بيــن علمــْي األحافيــر، والميكانيــكا 
الحيوّية المعّقدة، والحســابات اإلحصائّية، 
لالســتدالل علــى درجــات حــرارة أجســام 
العديــد مــن أنــواع الحيوانــات المنقرضة، 
ــر اآلذان  ــا أحافي ــص بقاي ــالل فح ــن خ م
الداخليــة لتلــك الحيوانــات. وُتســِهم هذه 
الدراســة في حــّل جزء من اللغــز المحيط 
بظهــور القدرة على تنظيم حرارة الجســم 
داخلًيــا، وباألخص توقيــت بداية ظهورها. 
وإلثبــات وجــود عالقة بين أبعــاد القنوات 
الهاللّيــة، والحدود الالزمة لعملها، ودرجة 
ــي  ــق البحث حــرارة الجســم، وضــع الفري
مؤشــًرا للعالقــة بيــن حــرارة الجســم 
والحركــة، تحدد بناًء علــى علم الميكانيكا 
الحيوّيــة، واســُتنتج مــن الُمعلمات المهمة 
مــن الناحيــة الوظيفيــة عــن أبعــاد العظام 
فــي ِبنى القنوات الهاللّيــة، وهي ُمعلمات 
ُتســاِعد على تقدير درجة حرارة الجســم. 
ــدة  ــة جدي ــة أدل وتطــرح الدراســة الحالي
ــى  ــور القــدرة عل ــدء ظه ــت ب ــى توقي عل
تنظيــم حرارة الجســم داخلًيــا خالل تطور 
الكائنــات الحيــة، وهــي أدلــة مبنّيــة علــى 
عالقــة كمّيــة بيــن خصائــص مستشــعرات 
ــد  ــم. وق ــرارة الجس ــة ح ــة ودرج الحرك
اســُتنتجت مــن تحليــل أنــواع علــى ظهــر 

الوجــود حالًيــا.
ولكــي يتحقــق الفريق البحثــي من دّقة 
نظــام توقُّع درجة حرارة أجســام الكائنات 
الــذي صممــه، حــدد قيــم مؤشــر العالقــة 
بيــن الحــرارة والحركة، ألكثر من ٢٠٠ من 
األنــواع الموجــودة حالًيــا. واســتنتجها من 
خــالل تحليالت متطــورة لبعــض البيانات، 
مثــل أبعاد القنوات الهاللّيــة وبيانات كتلة 
الجســم، بغرض اســتحداث نموذٍج رياضّي 
يكتشف العالقة بين قيمة »مؤشر العالقة 
بيــن الحــرارة والحركــة« ودرجــات حرارة 
الجســم المعروفة لهذه الحيوانات. وبينما 
ال تكشــف األحافيــر إال أبعــاد العظــام في 
القنوات الهاللّية، ُتعد معرفة أبعاد أغشية 
هذه القنوات ضرورية لوضع قيمة مؤشــر 
»العالقــة بيــن الحــرارة والحركــة«. وقــد 
ــن الفريــق البحثــي مــن تقديــر هــذه  تمكَّ
األبعاد باســتخدام نماذج انحدار إحصائية. 
وعلــى الرغــم مــن أن دّقــة توّقــع درجــة 
حــرارة أجســام الكائنــات المنقرضة كانت 
ضعيفة نســبًيا على مستوى األنواع، إال أن 
تقديراتهــا كانــت علــى درجــة مقبولة من 
الدّقــة فــي حــال األنــواع المصنَّفــة ضمــن 
فــروٍع حيوّيــة، وتفســر نســبة تربــو علــى 

8٠% مــن التباين فــي البيانات.
بعــد ذلــك، اســتخدم الفريــق البحثــي 
هــذه العالقــة التــي رصدها بهــدف تقدير 
توزيعات درجات حرارة أجســام الكائنات 
على امتداد شــجرة األنواع محل الدراسة، 
اعتمــاًدا علــى قيــم »مؤشــر العالقــة بيــن 
ــتعانة  ــك باالس ــة«، وذل ــرارة والحرك الح

بســجّل أحافير ألكثر من ٦٠ نوًعا منقرًضا. 
ووفًقــا لهــذا التحليــل، فقــد ظهــرت قبــل 
ــف صــور  ــام، أضع ــون ع ــة ٢٣٠ ملي قراب
تنظيم درجة حرارة الجســم داخلًيا، والتي 
عرفهــا الباحثــون مبدئًيــا علــى أنهــا زيــادة 
»مفاجئــة« في قيمة »مؤشــر العالقة بين 
الحــرارة والحركــة«، وهــي زيــادة حدثت 
فــي العصــر الترياســّي المتأخــر، خــالل مــا 
ُيْعــَرف بالمرحلة الكارنّية الُممِطرة، وهي 
ــة واســعة  ــرات مناخّي ــة شــهدت تغّي ِحقب
النطــاق، شــملت احتراًرا عالمًيــا، وارتفاًعا 
ح الفريق البحثي  في رطوبة المناخ. ويرجِّ
أن أولــى الفقاريــات التــي اكتســبت قدرة 
على تنظيم حرارة أجســامها داخلًيا، كانت 
ــرع  ــراد الف ــل أف ــن أوائ ــى األرجــح م عل
الحيوّي المعروف بأشــباه الثدييات، وهي 
ــوارض  ــكلها الق ــي ش ــبه ف ــات تش حيوان
ــالف  ــذه األس ــرت ه ــد ظه ــرة. وق الكبي
ــات  ــع الثديي ــة لجمي ــتركة الُمْفَتَرض المش
الموجــودة حالًيــا فــي الفتــرة نفســها التي 

شــهدت ظهــور أوائــل الديناصورات.
كذلك تطرح لنا دراســة أراوجو وفريقه 
البحثــي رؤى متعمقة أخرى. فبين األنواع 
الموجــودة حالًيــا، تزايــدت قيمة »مؤشــر 
العالقــة بيــن الحرارة والحركــة« على نحو 
هائــل، مــع ارتفــاع درجــة حرارة أجســام 
أفــراد هــذه األنــواع، وعلى نحــو يفوق ما 
قــد تشــير إليــه التوقعــات القائمــة فقــط 
علــى التغييــرات المرتبطــة بدرجة لزوجة 
الســائل اللمفــي التــي تتحكــم فيهــا درجة 
الحــرارة، وهــو مــا يــدل على تزايــد قيمة 
الحد الذي تعمل عنده مستشــعرات األذن 
الداخليــة. وقد عــدَّ الباحثون هذه النتيجة 
دليــاًل إضافًيــا يبرهــن على دقــة نموذجهم 
ــرون بــه  للقــدرة األكســجينية، الــذي يفسِّ
نشــوء القــدرة علــى تنظيم حرارة الجســم 
داخلًيا؛ فزيادة درجة حرارة الجســم تتيح 
بــذل نشــاٍط بدنــّي أكبــر، وهو ما يســتلزم 
بدوره مستشــعرات حركــة مالئمة، قادرة 
علــى التأقلــم مــع تزاُيــد ســرعة الحركــة. 
بعبارة أخرى، ال يمكن الركض إال بالسرعة 
ــا هــذه المستشــعرات  ــي تســتطيع به الت

رصــد الحركة.
وتشير هذه األدّلة إلى أن ظهور خاصية 
تنظيــم درجــة حــرارة الجســم داخلًيــا في 
الثدييــات فــي العصــر الترياســّي المتأخــر، 
ليس بالمفاجئ كلًيا، بالنظر إلى التوقعات 
التي أسفرت عنها دراسات أخرى تستخدم 
وســائل مختلفــة. لكــن التوقيــت المحــدد 
لظهــور هذه الخاصية ليــس موضع إجماع 
بيــن الباحثيــن. علــى ســبيل المثــال، فــي 
دراســة جمعــت أدلة من مصــادر مختلفة، 
ــعر، ومؤشرات النشاط  ر نمو الشَّ مثل تطوُّ
الليلــي، وبعض جوانب التركيب العظمّي، 
أشــار الباحثــون أن خاصّيــة تنظيــم حرارة 
الجســم داخلًيــا فــي الثدييــات قــد نشــأت 
قبل حوالي ٢٠ مليون سنة، أي في الفترة 
االنتقالّيــة بين العصر البرمّي والترياســّي.

وعلــى الرغــم مــن أن أراوجــو وفريقــه 
البحثــي قــد أســفروا النقــاب عــن تغيرَّات 
ــص  ــي خصائ ــة ف ــى منتظم ــرأت بخط ط
القنــوات الهاللّيــة، وارتبطــت بزيــادة فــي 

ــل  ــواع مح ــام األن ــرارة أجس ــات ح درج
الدراســة، إال أن الخلــوص إلــى أن نشــوء 
القــدرة علــى تنظيــم حــرارة الجســم 
ــا باالســتناد إلــى األغلفــة العظمّيــة  داخلًي
ــة  ــاألذن الداخلي ــة ب ــعرات الحرك لمستش
تشــوبه أوجــه قصــور. إذ إن بقايا األحافير 
وكثافــة اللمف الداخلي وتركيبه الجزيئي، 
جميعهــا ال تعبــر عــن أبعــاد تركيــب التيه 
ــة، وهــي أبعــاد  ــألذن الداخلّي الغشــائّي ل
ترتبــط بهــا وظائــف األذن الداخلّيــة. كمــا 
أن أراوجــو وفريقــه البحثــي افترضــوا أن 
تركيــب اللمــف الداخلــّي َظــلَّ بــال تغييــر 
ر الثدييــات. فــي  علــى مــدى مســيرة تطــوُّ
ــي  ــّي ف ــف الداخل ــة اللم ــن أن لزوج حي
مجموعــة أخرى من الحيوانات التي تنظم 
حــرارة أجســامها داخلًيــا، وهــي الطيــور، 
أعلــى كثيرا، وهو ما دفــع أراوجو وفريقه 
البحثــي إلــى افتــراض أن الطيــور، وربمــا 
أسالفها من الديناصورات، استعاضت جزئًيا 
عــن الزيادة فــي درجات حرارة أجســامها 
بتغييــر التركيب الكيميائــّي الحيوّي للمف 

الداخلــّي لديهــا.
وأبــرز التحفظــات بشــأن مقاربــة هذه 
الدراســة في تحديد اإلطار الزمنّي لظهور 
خاصيــة تنظيم حرارة الجســم داخلًيا، هو 
أنهــا لــم تتنــاول إال ثالث عيِّنــات من نوع 
 ،probainognathians غير ثديي يســّمى
وهــو النــوع األقــرب تطورًيــا إلى البشــر، 
بيــن األنــواع غيــر القــادرة علــى تنظيــم 
ــة  ــا لدراس ــا، وفًق ــم داخلًي ــرارة الجس ح
أراوجــو وفريقــه البحثــي. وعليه، رغم أن 
واضعــي الدراســة توخــوا عنايــة بالغة في 
حســاباتهم الرياضّيــة واإلحصائّية المكثَّفة 
إلثبــات أن االنحــراف الُمالَحــظ فــي قيــم 
»مؤشــر العالقــة بيــن الحــرارة والحركة« 
لــم يكــن مجــرَّد نتــاج خطــأ فــي اختيــار 
العيِّنــات، يبقى من المحتمل أن زمن بدء 
ظهور خاصّية تنظيم حرارة الجسم داخلًيا 
تفصلــه فــي واقــع الحــال عشــرات ماليين 
الســنين عــن الوقــت الــذي قــدر الفريــق 
ميــالد هــذه الخاصيــة بــه. ونظــًرا للتباين 
ــر بيــن قيــم »مؤشــر العالقــة بيــن  الكبي
الحرارة والحركة«، ودرجة حرارة الجسم 
في أوســاط األنواع الموجــودة حالًيا، فإن 
بعض عيِّنات األنواع المنقرضة المشــمولة 
في الدراسة ربما مثَّلت حاالت شاذة. مع 
ذلــك، باألخذ باالعتبار التطورات الحســية 
التــي كانــت الزمة الحدوث لزيادة ســرعة 
الحركــة فــي أوائل الثدييــات، تطرح هذه 
ــة،  ــدًة بديل ــات نظــٍر جدي الدراســة وجه
ال شــك أنهــا ســتذكي النقاشــات العلمّيــة 
القائمــة عــن توقيــت بــدء ظهــور خاصيــة 
تنظيم حرارة الجسم داخلًيا في الثدييات.

عن »دورية نيتشــر«

لماذا ُيضطر األطباء إلى وصف الحقن 
بــداًل مــن األقــراص؟ ســؤال ربمــا خطــر 
علــى بــال أغلــب –إن لــم يكــن كل- َمن 
تجبرهــم ظروفهــم المرضيــة علــى تلقِّــي 

عــالٍج بالحقن.
فعلــى الرغــم مــن أن إعطــاء الــدواء 
عــن طريــق الفــم هــي الطريقــة األكثــر 
شــيوًعا وفاعليــًة مــن حيــث التكلفــة، إال 
أن بعــض األدويــة -وبخاصــة األدويــة 
البروتينيــة وبعــض أنــواع الهرمونات- ال 
ُيمكن أخذها عن طريق الفم؛ إذ تتسبب 
أحماض المعدة في تدميرها تدميًرا شبه 
كامــل، كمــا ال ُيمكــن امتصاصهــا جيــًدا؛ 
فلكــي يصــل الــدواء إلــى هدفــه، يجــب 
أن يتغلــب علــى البيئة الحمضية القاســية 
للمعــدة، التــي ُتدمــر الغشــاء الخارجــي 
للــدواء، وأن يذوب في الســائل المعوي، 
ويســتقر بيــن البكتيريــا المعوية ويخترق 

حاجــز المخــاط اللــزج.
لكن بعض أنواع األدوية -كاألنســولين 
الســكري،  مــرض  لعــالج  الــالزم 
والفانكومايســين وهــو مضــاد حيــوي 
شــائع للبكتيريــا الخطيــرة- ال ُيمكــن 
ــا،  ــم إطالًق ــق الف ــن طري ــتخدامها ع اس
لــذا يلجــأ األطبــاء إلــى اســتخدام ُطــرق 
بديلــة -كالحقــن- فــي محاولــة لتوصيــل 

ــدواء. ال
ــن باحثــون مــن تطويــر  واآلن، تمكَّ
كبســولة آليــة ُيمكــن أن توصــل الــدواء 
إلى القناة الهضمية بفاعلية، وفق دراسة 
ــة »ســاينس روبوتيكــس«  نشــرتها دوري
 ٢8 »األربعــاء«،   )Science Robotics(

ســبتمبر.
تشــير »شــريا سرينيفاســان« -الباحثــة 
فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، 
والمؤلفــة األولــى لتلــك الدراســة- إلــى 
أن »الكبســولة الجديــدة تصلــح لتوصيــل 
معظــم األدويــة، ســواء كان الــدواء فــي 
صــورة مســحوق أو جســيمات صلبــة أو 

ســائلة«.
وتؤكد »سرينيفاســان« فــي تصريحات 
لـ«للعلم« أن »الكبسوالت الجديدة زهيدة 
التكلفــة، وتتيــح توصيــل الــدواء بكفــاءة 
عاليــة، كمــا أنها تختلف عن الكبســوالت 
األخــرى فــي كونهــا متوافقــًة حيويًّــا مــع 

ــن الحي«. الكائ
اســتلهم الباحثــون تصميــم الكبســولة 

مــن شــفرات مــراوح التوربينــات الخاصة 
اســتقرار  فبمجــرد  الكهربــاء،  بتوليــد 
الكبســولة فــي المعــدة، تدور الكبســولة 
ــة  ــطحها الُمصمم ــزات س ــالل مي ــن خ م
خصوًصــا للتفاعــل المباشــر مــع الثنيــات 

ــة الدقيقــة. المعوي
ــح  ــولة، ُيتي ــاء دوران الكبس ــي أثن وف
ــمكه  ــغ ُس ــذي يبل غشــاؤها الخارجــي ال
أقــل مــن مليمتــر واحــد االتصــال األمثــل 
مــع الثنيــات التــي تبلــغ المســافات بيــن 
كل واحــدٍة منهــا واألخــرى أقــل مــن 
ــطح  ــم س ــل تصمي ــرات، ويعم ١٠ مليمت
الكبســولة الخارجــي -الــذي يحتوي على 
مســامير دقيقة للغاية ال يزيد طولها على 
ــادة التالمــس  ــى زي ــر- عل ٣٠٠ ميكرومت

مــع ســطح الغشــاء المخاطــي.
ومــع كل دوران للكبســولة، تتــآكل 
منهــا طبقــة تلــو األخــرى، فتترســب 
ــل  ــًدا داخ ــًدا روي ــدواء روي ــات ال جزيئ
ــة دوران  ــة، وتظــل عملي ــاة الهضمي القن
الكبســولة نشــطًة لمدة ٣٥ دقيقــة تقريًبا 
ــوُّط. ــر التغ ــا عب ــص منه ــم التخلُّ ــم يت ث

ويضمــن تصميــم الكبســولة اعتبــاراٍت 
عمليًة لتمكين االستخدام المتنوع، فعلى 
ســبيل المثــال، يتــم وضع حمولــة الدواء 
فــي أحــد طرفــي الكبســولة، مما يســمح 
نهم  للصيادلــة باســتخدامها بســهولة ويمكِّ
ــم،  ــن اختياره ــل أي دواء م ــن تحمي م
ضبــط  يمكــن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
حساســية األس الهيدروجينــي لـــلكبسولة 
بغيــة اســتهداف أجزاء أخرى مــن الجهاز 
ــص  ــل خصائ ــق تعدي الهضمــي عــن طري

الغشــاء القابــل للذوبــان.
لتقييــم فاعليــة الكبســولة فــي تســهيل 
توصيل األدوية، استخدم الباحثون عقاقير 
الببتيد النموذجية ألدوية »فانكومايسين« 

و«األنسولين«.
ــزل  ــم ع ــدرة، ت ــر المخ ــي الخنازي ف
أجــزاء مــن األمعــاء الدقيقــة أواًل لتكــون 
بمنزلة مواقع اختبار مســتقلة، وتم وضع 
الكبســولة الجديــدة أو حبــوب تقليديــة 
تحمــل ١٠٠ مجــم فانكومايســين فــي 
ــر  ــاء الخنازي ــام أمع ــن أقس ــم م كل قس
الدقيقــة،  وبعــد ذلــك تــم تقييــم نفاذية 
ــدم  الفانكومايســين مــن خــالل جمــع ال
المســاريقية  الضفيــرة  مــن  الوريــدي 

باألمعــاء مــن كل قســم.
دواء  تركيــز  أن  الباحثــون  وجــد 
»فانكومايســين« زاد زيــادًة تقتــرب مــن 
ــوب  ــًة بالحب ــز مقارن ــاف التركي ١٠ أضع
العاديــة، وبالمثــل، اختبــر الباحثون عقار 
ــى  ــها، وأعط ــة نفس ــولين بالطريق األنس

ــها. ــج نفس ــار النتائ االختب
تقول »سرينيفاســان«: توضح الدراسة 
فائــدة  كامــاًل  عاًمــا  اســتغرقت  التــي 
ــز امتصــاص  ــي تعزي ــة ف الكبســولة اآللي
الــدواء عن طريــق الفم من خالل توصيل 
الــدواء الموضعــي وزيــادة تشــتُّت الدواء 
وآليــات إزالــة المخــاط، فقــد أظهــر كلٌّ 
مــن االختبــار خــارج الجســم الحــي وفي 
الجســم الحــي باســتمرار زيــادة أكبــر من 
١٠ أضعــاف فــي نفاذيــة الــدواء لنمــاذج 

أدويــة الجزيئــات الصغيــرة والببتيــد.
والجديــر بالذكر أن توصيل األنســولين 

باســتخدام الكبســولة اآلليــة أدى إلــى 
امتصاص تدريجي أكثر مقارنًة بالديناميكا 
الدوائيــة للَحقــن تحــت الجلــد أو داخــل 
األوعيــة الدمويــة، والتي قد تكــون ميزًة 
مفيــدًة للعديــد من األدويــة التي تتطلب 
ــا أو مســتداًما، كمــا أدى  ــا تدريجيًّ إطالًق
توصيل األنســولين بالكبســولة اآللية أيًضا 
إلــى انخفــاض مســتويات الجلوكــوز فــي 
الــدم فــي جميــع الحيوانــات، حتــى إنــه 
تســبَّب فــي نقــص الســكر فــي الــدم غير 

المتوقــع فــي ٣ مــن أصــل 7 حيوانات.
وُيثبــت ذلــك األمــر قــدرة الكبســولة 
ــل الفمــوي  ــن التوصي ــى تمكي ــة عل اآللي
للجزيئــات التــي لــم تشــهد ســابًقا نجاًحــا 

كبيــًرا عنــد تناُولهــا عــن طريــق الفــم.
الحاملــة  األنظمــة  عكــس  وعلــى 
التركيبــات  مثــل  األخــرى،  لألدويــة 
القائمــة علــى الدهــون أو الجســيمات 
النانويــة، ال ينتــج عــن الكبســوالت 
ــق  ــاوف تتعل ــدة أي مخ ــة الجدي اآللي
بالتوافــق الحيــوي، إذ تظــل مكوناتهــا 
غيــر الحيويــة داخــل جســم الكبســولة، 
وتمــر عبــر الجســم بعد تســليم الدواء.

عــن »ســاينتافيك أميريــكان«

دراسة آلذان ثدييات تكشف أسرار ميالد تنظيمها لحرارة أجسامها

وداعًا للحقن.. »كبسولة آلية« لتوصيل األنسولين إلى القناة الهضمية التحوط الناجح من التضخم

أسرار مصيقرة

الكبسولة الجديدة تصلح لتوصيل 
معظم األدوية سواء كان الدواء 
في صورة مسحوق أو جسيمات 
صلبة أو سائلة

من المحتمل أن زمن ظهور 
خاصّية تنظيم حرارة الجسم داخلياً 
تفصله عشرات ماليين السنين عن 
الوقت الذي قدر الفريق ميالده 

يتطلع المستثمرون لنجاح استراتيجيات 
بديلة في جني األرباح وبالفعل حققوا 
نجاحاً مقبوالً فقد تجنبوا خسائر أسواق 
األسهم والسندات

ال تزال هناك العديد من العناصر 
الزخرفية والحيوانية والنباتية غير 
المعروفة على وجه اليقين ويتم 
دراستها ومقارنتها بمواقع أخرى

ستيفان جالزاوار وهانس ستراكا

محمد منصور

صحفيان علميان

صحفي علمي
خالد رمضان

زاهي حواس

كاتب عربي

وزير الدولة لشئون االثار 
المصرية السابق
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اقتصاد

ــي  ــاه دب ــاء ومي ــة كهرب ــت هيئ كّرم
رعاة وشــركاء الدورة الرابعة والعشــرين 
مــن معــرض تكنولوجيــا الميــاه والطاقــة 
والبيئة /ويتيكس/ ودبي للطاقة الشمسية 
ــة  ــة العالمي ــن القم ــة م ــدورة الثامن وال
ــل  ــك خــالل حف لالقتصــاد األخضــر وذل
أقيــم فــي فنــدق جرانــد حياة فــي دبي.

ــم  ــل التكري ــالل حف ــه خ ــي كلمت وف
أشــاد معالي ســعيد محمــد الطاير العضو 
المنتــدب الرئيس التنفيــذي لهيئة كهرباء 
ــرض  ــس مع ــس ومؤس ــي رئي ــاه دب ومي
ويتيكــس ودبي للطاقة الشمســية ورئيس 
المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر بجهود 
الرعــاة والشــركاء وحرصهــم علــى دعــم 
االستدامة والتحول نحو االقتصاد األخضر.

وقــال معالــي ســعيد محمــد الطايــر: 
»أتقدم بأســمى آيــات العرفان واالمتنان 
لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
ــاه اهلل  ــي رع ــم دب ــوزراء حاك ــس ال مجل
لرعايته الكريمة للقمة العالمية لالقتصاد 
األخضــر التي نظمتهــا هيئة كهرباء ومياه 
دبي والمنظمة العالمية لالقتصاد األخضر 
والمجلــس األعلــى للطاقة في دبي تحت 
شــعار »قيــادة العمــل المناخي من خالل 
التعــاون: خارطــة الطريق لتحقيق الحياد 
الكربونــي«. كمــا أتوجــه بجزيــل الشــكر 
والتقدير لســمو الشــيخ أحمد بن ســعيد 
آل مكتــوم رئيس المجلس األعلى للطاقة 

في دبي الفتتاحه فعاليات القمة العالمية 
ــه  ــه وافتتاح ــر ولرعايت ــاد األخض لالقتص
معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمســية 
ــه هــذا العــام 7٥٠.١  ــذي شــاركت في ال
شــركة مــن ٥٥ دولة إضافــة إلى ٦٤ جهة 
راعيــة.« وأضــاف معالي الطايــر: »يؤكد 
نجــاح تنظيــم هــذه الفعاليــات الرائــدة 
التــزام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
بدعم وتعزيز مســيرة التنمية المستدامة 
والتحــول نحــو االقتصاد األخضر ويرســخ 
مكانــة دبــي كمركــز عالمي رائــد للطاقة 
النظيفــة واالقتصــاد األخضــر وفــق رؤيــة 
ثاقبــة تــدرك أهمية تحقيق التــوازن بين 
التنميــة والحفــاظ علــى البيئــة والمــوارد 
الطبيعية.« وأكد معالي الطاير أنه بفضل 
رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أصبحت 
دبــي مركــزًا مؤثرًا على الصعيــد العالمي 
في مختلف القطاعات االقتصادية تســهم 
فــي تطويــر حلــول فعالــة لتعزيــز النمــو 
ــات بمــا تمتلكــه مــن  ــة التحدي ومواجه
خبــرات ومقومــات متميــزة ال ســيما 
فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة والنظيفــة 
واالســتدامة فــي إطــار اســتراتيجية دبــي 
للطاقة النظيفة ٢٠٥٠ واستراتيجية الحياد 
الكربوني ٢٠٥٠ إلمارة دبي لتوفير ١٠٠% 
مــن القدرة اإلنتاجيــة للطاقة من مصادر 

الطاقــة النظيفة بحلــول العام ٢٠٥٠.
وقد أســهمت القمة العالمية لالقتصاد 
األخضــر منــذ انطالقها في حشــد الجهود 

العالميــة لتعزيز العمل المناخي ويعكس 
شــعار هذا العام »قيــادة العمل المناخي 
مــن خــالل التعــاون: خارطــة طريــق 
لتحقيــق الحيــاد الكربونــي« ضــرورة 
ــة  ــي مواجه ــة ف ــود الدولي ــر الجه تضاف
التحديــات المناخيــة باعتبارهــا تطــال 

بتأثيرهــا العالــم أجمــع.
ــي  كمــا رســخ معــرض ويتيكــس ودب
للطاقــة الشمســية مكانــة اإلمــارة كمركز 
عالمــي رائــد لالقتصــاد األخضــر ووجهــة 
مفضلة لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات 
العالميــة  والمعــارض  والمؤتمــرات 
حيــث يعــد أحــد أهــم وأكبــر المعــارض 
المتخصصــة في قطاعــات الطاقة والمياه 
والبيئة والنفــط والغاز والتنمية الخضراء 

والقطاعــات ذات الصلــة.
واختتــم معالــي الطايــر بالقــول: »إذ 
ــي  ــات الت ــازات والنجاح ــل باإلنج نحتف
حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي وشــركاء 
ورعــاة القمــة العالميــة لالقتصاد األخضر 
ومعرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 
أتوجه بالشــكر والتقدير للرعاة والشركاء 
والعارضيــن واإلعالمييــن إلســهاماتكم 
وجهودكــم آمــال أن تســتمر شــراكتنا 
االســتراتيجية لمــا فيــه صالــح جميــع 
األطــراف وبمــا يدعــم الجهــود الدوليــة 
لتعزيز االستدامة وتحقيق التنمية الشاملة 
والمســتدامة لبنــاء مســتقبل أكثر إشــراقًا 

لنــا وألجيالنــا القادمــة.«وام

ــيف  ــداهلل س ــعيد عب ــعادة س ــى س التق
جوله القمزي ســفير الدولة لدى جمهورية 
األرجنتيــن ، معالــي ســيرخيو ماســا وزيــر 
االقتصــاد والتنميــة اإلنتاجيــة والزراعــة 

األرجنتينــي، وذلــك فــي مقــر الــوزارة في 
العاصمــة بوينــس آيــرس.

وجرى خالل اللقاء اســتعراض العالقات 
الثنائيــة، وبحــث عدد مــن المواضيع ذات 

االهتمــام المشــترك، كمــا ناقــش الجانبــان 
ســبل تطويــر التعــاون بيــن البلديــن فــي 
المجــاالت كافــة، وال ســيما فــي المجاالت 

االقتصادية.وام

أعلنــت شــركة برجيــل القابضــة، أمس  
عــن النطــاق الســعري للســهم وبــدء فترة 
االكتتــاب فــي الطــرح العــام األولــي فــي 

ســوق أبوظبــي لــألوراق المالية.
  وتبدأ فترة االكتتاب ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، 
ــر  ــاء ٤ أكتوب ــوم الثالث ــى ي ــتمر حت وتس
ــتثمرون  ــى / المس ــريحة األول ٢٠٢٢ للش
األفــراد والمســتثمرون اآلخرون في دولة 
اإلمارات/ وللشريحة الثانية /المستثمرون 

المحترفون/.
وتــم تحديــد النطــاق الســعري للطــرح 
بين ٢.٠٠ إلى ٢.٤٥ درهم للسهم الواحد، 
ممــا يعنــي أن القيمــة الســوقية للشــركة 
ســتتراوح بيــن ٢.7 مليــار إلــى ٣.٣ مليــار 

دوالر أمريكي.
ومن المتوقع اإلعالن عن ســعر الطرح 

النهائي يوم األربعاء ٥ أكتوبر ٢٠٢٢.

ــداول  ــع أيضــًا إدراج و ت ومــن المتوق
األســهم في سوق أبوظبي لألوراق المالية 

يــوم اإلثنيــن ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢.
بيــع  البائــع  المســاهم  يتوقــع 
ــل %7  ــي تمث ــهمًا، والت ٣٥٠.٣٣١.٥٥٥ س
ــع  ــّدر، م ــركة المص ــال الش ــن رأس م م
ــق  ــن بالح ــاهمين البائعي ــاظ المس احتف
ــم كل  ــرح وحج ــم الط ــل حج ــي تعدي ف
شــريحة فــي أي وقــت قبــل انتهــاء فتــرة 
االكتتــاب، وفقــًا للقوانيــن المعمــول بهــا 
وموافقــة هيئــة األوراق الماليــة والســلع 

ــارات. ــة اإلم ــي دول ف
ــًا ٦٦٥.٢٠٠.٣٩7  ــرح أيض ــمل الط ويش
ســهمًا جديــدًا ســتصدره الشــركة، وهو ما 
يمثــل ٤% مــن رأس مال الشــركة المصّدر. 
وســيصل حجم الطرح في حال بيع جميع 
األســهم المعروضة إلى ما يقرب من ٣٠٠ 

مليــون إلى ٣٦8 مليــون دوالر أمريكي.
وســيتم تحديد سعر الطرح النهائي من 
خــالل عمليــة بنــاء األوامــر ومــن المتوقع 
اإلعــالن عنــه فــي ٥ أكتوبــر ٢٠٢٢. ومــن 
المتوقع االنتهاء من الطرح وإدراج األسهم 
ــًا  ــك وفق ــر ٢٠٢٢، وذل ــخ ١٠ أكتوب بتاري
لظــروف الســوق ورهنــًا بالحصــول علــى 
ــي  ــة ف ــة ذات الصل ــات التنظيمي الموافق
دولــة اإلمــارات، بمــا فــي ذلــك الموافقــة 
علــى اإلدراج والتداول في ســوق أبوظبي 

ــألوراق المالية. ل
وســيتم إرســال إشــعار بالتخصيــص إلى 
المكتتبيــن فــي الشــريحة األولــى الذيــن 
تمــت الموافقــة علــى طلبــات االكتتــاب 
الخاصــة بهــم فــي 8 أكتوبر٢٠٢٢ و ســيتم 
ــن ١٠  ــة م ــغ الفائضــة بداي ــادة المبال إع

أكتوبــر ٢٠٢٢.وام

وقعت شــركة أبوظبــي الوطنية للتكافل 
وشــركة الدمانــي لصناعــة الســيارات عقــد 
شــراكة اســتراتيجية لتغطيــة كافة متطلبات 
التأمين »الشــامل وضد الغير« حيث ســيتم 
تزويــد عمــالء شــركة الدمانــي مــن خــالل 
المنصــة الخاصــة بهــم بمختلــف الخدمــات 

والمنتجــات التأمينية.
وفــي حديثه عن الشــراكة، قــال خميس 
بوهــارون الشامســي، رئيس مجلــس إدارة 
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل: »سيستمر 
اســتخدام الســيارات الكهربائية في الزيادة 
بســرعة في المســتقبل. كما توضح شراكتنا 
مــع شــركة الدمانــي لتصنيع الســيارات أننا 

نشــارك في أشــكال التنقل الجديدة لتوفير 
منتجــات تأميــن علــى الســيارات مبتكــرة 

وشــاملة لعمالئنا ».
أما السيد/أســامة عبدالــرؤوف عابدين-

الرئيــس التنفيذي للشــركة فقــد علق قائال: 
» إن شــراكتنا االســتراتيجية مــع الدمانــي 
لتصنيــع الســيارات بنيــت علــى رغبتنــا 
المشــتركة لتســهيل وصــول العمــالء علــى 
ــى أفضــل مســتوى  ــم إل ــالف تطلعاته اخت
مــن الخدمــات والمنتجــات التأمينيــة عالية 
الجــودة. ونحــن علــى ثقــة مــن أن حلــول 
التأميــن علــى الســيارات لدينــا ســتلبي 
المتطلبــات الفريــدة لتأميــن الســيارات 
ــن  ــن م ــي المرموقي لعمــالء شــركة الدمان
خــالل منحهــم حمايــة فائقــة فــي جميــع 

ــارات  ــي اإلم ــكان ف ــي أي م ــات وف األوق
ــة المتحــدة.« العربي

ومــن جانبهــا، قالــت الدكتــورة ماجــدة 
العزعــزي- رئيس مجلــس االدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة الدماني لتصنيع السيارات : 
»إن الخدمات والمنتجات التأمينية المقدمة 
من شركة أبوظبي الوطنية للتكافل تتناسب 
مــع تطلعاتنــا لتقديــم مجموعــة متكاملــة 
وشــاملة مــن الخدمــات لعمــالء الدمانــي. 
وقــد وقــع اختيارنــا علــى شــركة أبوظبــي 
الوطنيــة للتكافــل لما لها مــن خبرة تأمينية 
فــي توفيــر تأميــن عالــي المســتوى علــى 
الســيارات، لنضمــن لعمــالء شــركتنا الكرام 
ســالمتهم وراحــة بالهــم بــكل مــا يتعلــق 

باحتياجاتهــم التأمينيــة علــى مركباتهم.«

»ديوا« تكّرم رعاة وشركاء »ويتيكس ودبي للطاقة 
الشمسية« والقمة العالمية لالقتصاد األخضر

 سفير اإلمارات يلتقي وزير االقتصاد والتنمية 
اإلنتاجية والزراعة األرجنتيني

660 مـليـون درهـم تصـرفـات عـقـارات دبــي

»برجيل« تعلن النطاق السعري للسهم.. وبدء فترة االكتتاب

أبوظبي الوطنية للتكافل توقع إتفاقية شراكة استراتيجية حصرية 
مع »الدماني« أول مصنع سيارات كهربائية في اإلمارات

خالل المنتدى الدولي لالستثمار في البنية التحتية في ماكاو
سهيل المزروعي: العالقات اإلماراتية الصينية 

تتسم بآفاق تنموية واسعة

بلغــت قيمــة التصرفــات العقاريــة فــي 
دائــرة األراضــي واألمالك بدبــي أمس أكثر 

مــن ٦٦٠ مليــون درهم .
فقــد شــهدت الدائــرة تســجيل ٢٤7 
مبايعــة بقيمة ٥٥8.٢٤ مليــون درهم منها 
ــون  ــة 8٩.٩٣ ملي ــات أراض بقيم 8 مبايع
درهــم و٢٣٩ مبايعــة شــقق وفلــل بقيمــة 

ــون درهــم. ٤٦8.٣١ ملي
وجــاءت أهــم مبايعات األراضــي بقيمة 
٥٠ مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ 
محمــد بــن راشــد تليهــا مبايعــة بقيمة ١8 
مليــون درهــم في منطقــة الحبيــة الرابعة 
تليهــا مبايعــة بقيمــة 8 مالييــن درهــم في 

ــة الرابعة. منطقة الحبي
وتصــدرت منطقــة جبــل علــي األولــى 
المناطــق مــن حيــث عــدد المبايعــات إذ 
ســجلت ٣ مبايعات بقيمة ٩ ماليين درهم 
وتلتهــا منطقــة الحبية الرابعة بتســجيلها ٣ 
مبايعات بقيمة ٣١ مليون درهم وثالثة في 
حدائق الشــيخ محمد بن راشــد بتســجيلها 

مبايعــة بقيمــة ٥٠ مليــون درهم.
وفيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق 
والفلــل جــاءت مبايعــة بقيمــة ١٥ مليــون 
ــي لالســتثمار  درهــم بمنطقــة مجمــع دب
األول كأهــم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
8 مالييــن درهــم فــي منطقــة نــد الشــبا 

األولــى وأخيــرا مبايعــة بقيمــة 8 مالييــن 
درهــم فــي منطقــة بــرج خليفــة.

وتصــدرت منطقــة الخليــج التجــاري 
مبايعــات  عــدد  حيــث  مــن  المناطــق 
الشــقق والفلــل إذ ســجلت ٣7 مبايعــة 
ــة  ــا منطق ــم تلته ــون دره ــة ٦٩ ملي بقيم
البرشــاء جنــوب الرابعــة بتســجيلها ٢٢ 
مبايعــة بقيمــة ١7 مليــون درهــم وثالثــة 
فــي المــركاض بتســجيلها ١8 مبايعة بقيمة 

ــم. ــون دره ٢٠ ملي
وســجلت الرهــون قيمــة قدرهــا 8٥.٩٠ 

مليــون درهــم منهــا ٩ رهــون أراض بقيمة 
١٤.٥8 مليون درهم و٣7 رهن فلل وشقق 
بقيمــة 7٦.٢٦ مليــون درهــم وكان أهمهــا 
بمنطقــة جميــرا الثانيــة بقيمــة ١7 مليــون 
درهــم وأخــرى فــي منطقــة وادي الصفــا 

٥ بقيمــة 8 مالييــن درهم.
ــجيل 7  ــهدت تس ــد ش ــات فق ــا الهب أم
هبــات بقيمة ١١ مليــون درهم كان أهمها 
ــن  ــة ٤ ماليي ــي بقيم ــة مرســى دب بمنطق
درهــم وأخــرى فــي منطقة الحبيــة األولى 

بقيمــة ٣ مالييــن درهــم.وام

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس 
المزروعــي وزيــر الطاقــة والبنيــة التحتيــة 
ــة  ــارات وجمهوري ــن اإلم ــات بي إن العالق
الصيــن الشــعبية تمثــل نموذجــًا يحتــذى 
علــى المســتوى الدولي، فــي ظل ما يربط 
البلديــن مــن عالقــات اســتراتيجية قويــة 
ومتينــة، اتســمت بالعمــل الجــاد لتحقيــق 
مــا وصــل إليــه البلــدان اليــوم من شــراكة 
شــاملة، نظــرًا لتميزهــا بإمكانــات تنمويــة 
واســعة وآفاق إيجابيــة قادرة على تحقيق 
ــن  ــة المســتدامة للبلدي ــار والتنمي االزده

والشــعبين الصديقين.
وأضــاف معالي ســهيل المزروعي خالل 
كلمتــه المســجلة ضمــن المنتــدى الدولــي 
ــة  ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف الســنوي لالس
واإلنشــاءات الــذي عقــد هــذا العــام فــي 
مدينــة مــاكاو الصينيــة، بحضــور أصحــاب 
المعالــي والســعادة المعنييــن بقطــاع 
البنيــة التحتيــة، إلــى جانــب شــركات 
القطــاع الخــاص: » أن العالقات اإلماراتية 
الصينية شهدت ازدهارًا وتطورًا كبيرًا خالل 
الســنوات الماضيــة، حيــث تبــادل البلــدان 
ــة  ــتدامة المطبق ــة المس ــفات التنمي فلس
فــي كل منهمــا، والسياســات الناجحــة 
ــة  ــا العالمي ــي ريادتهم ــاهمت ف ــي س الت

فــي مختلــف المجــاالت، ال ســيما الطاقــة 
والبنيــة التحتيــة واإلســكان والنقــل«.

وأوضــح أن اإلمــارات حرصــت على أن 
تكــون مــن أوائــل الــدول التــي انضمــت 
ــر، كمــا تعــد  ــق الحري ــادرة طري ــى مب إل
أحــد األعضاء المؤسســين للبنك اآلســيوي 
لالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، فيمــا تعد 
الصيــن أكبــر شــريك للدولة على مســتوى 
العالــم، حيــث تســاهم الدولــة بأكثــر مــن 

٦٥٠ مشــروعًا اســتثماريًا فــي الصيــن.
وأكد معالي ســهيل المزروعي، مواصلة 
مســيرة التعــاون مــع الشــركات الصينيــة، 
ــارات  ــة اإلم ــث تحتضــن أســواق دول حي
ــة توظــف  ــركة صيني ــن ٤٠٠٠ ش ــر م أكث
نحــو ٤٠٠ ألــف شــخص، لتعــد مســاهمًا 
ــاء  ــتدامة والبن ــة المس ــي التنمي ــًا ف رئيس
ــي  ــاءات ف ــاع اإلنش ــار، وأن قط واالزده
اإلمــارات يواصــل النمــو علــى الرغــم مــن 
ظــروف وباء »كوفيــد ١٩«، واالضطرابات 

الجيوسياســية األخيــرة.
وتابــع حديثــه:« نحــن علــى درايــة 
كاملــة بــأن االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 
المســتدامة هو السبيل إلى النمو والتنمية 
ــاء  المســتدامين فــي مرحلــة مــا بعــد وب
»كوفيد ١٩«، ومن هذا المنطلق أصدرت 

ــون  ــارات مؤخــرًا قان ــة اإلم ــة دول حكوم
ــن العــام  ــن القطاعي اتحــادي للشــراكة بي
والخــاص لتنظيــم وتشــجيع الشــراكة مــع 
القطــاع الخــاص المحلــي والعالمي، وذلك 
بهــدف زيادة االســتثمار الخــاص في البنية 
التحتية المســتدامة، فيما كانت الدولة قد 
أصــدرت فــي الســابق عــددًا مــن القوانين 
والتشــريعات لتشــجيع االســتثمار األجنبي 
المباشــر، مــن بينهــا القانون الخــاص بمنح 
ــة  ــة الكامل ــب الملكي المســتثمرين األجان

ــركات المختلفة«. للش
وقــال معاليــه:« إن هدفنــا فــي دولــة 
اإلمــارات هــو تحفيز التعاون االســتثماري 
مــع الصيــن في مختلف مجــاالت، وخاصة 
»االقتصــاد الرقمــي« و«االقتصاد األخضر« 
الرؤيــة  وإن  الدائــري«،  و«االقتصــاد 
المســتقبلية لإلمــارات تتطلع إلــى التحول 
نحــو نمــوذج أكثر اســتدامة واهتمامًا، من 
خــالل المزيــد مــن التعاون البنــاء والمثمر 
مــع مختلــف شــركائنا الدولييــن«، وعــزم 
ــاون  ــز التع ــة وتعزي ــى مواصل ــة عل الدول
الدولــي مــن أجــل زيــادة االســتثمار فــي 
مجــاالت البنيــة التحتيــة المســتدامة«.وام

القمة العالمية لالقتصاد األخضر 
تسهم منذ انطالقها في حشد 

الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي

المعرض يرسخ مكانة دبي كمركز 
عالمي لالقتصاد األخضر ووجهة 

للفعاليات والمعارض العالمية
اإلمارات تستهدف تحفيز التعاون 

االستثماري مع الصين في مختلف المجاالت

االستثمار في البنية التحتية المستدامة السبيل 
إلى النمو والتنمية في مرحلة بعد »كوفيد 19«

دبي - الوطن



13العدد )٣8٥٩( السبت-األحد ٥-٦ ربيع األول ١٤٤٤هـ الموافق ١-٢ أكتوبر ٢٠٢٢م

اقتصاد

واصــل القطــاع العقــاري فــي إمــارة دبي 
ــه  خــالل شــهر أغســطس الماضــي محافظت
علــى نمــو مســتدام على صعيد عــدد وقيمة 
المبيعات بعدما شهد تسجيل ٩.7٢٠ مبايعة 

عقاريــة بقيمــة ٢٤.٣٤ مليــار درهم .
جــاء ذلــك وفق بيانات المؤشــر الرســمي 
ألســعار البيــع و اإليجــارات - الــذي أطلقته 
دائــرة األراضــي واألمالك في دبــي بالتعاون 

ــي فايندر«. مع »بروبرت
فقد ســجل أغســطس الماضــي أعلى أداء 
شــهري خــالل العقــد الماضــي بمعــدل نمــو 
بلغ نحــو ٦٩.٥7% من حيث عدد المبايعات 
ــى  ــة عل ــث القيم ــن حي ــو ٦٣.٥8% م و نح

ــنوي. أساس س
وأشــارت بيانات المؤشر الرسمي - الذي 
يتخذ من شــهر يناير لعام ٢٠١٢ عام أســاس 
ومــن الربــع األول ٢٠١٢ ربع األســاس- إلى 
أن المؤشــر الشــهري العــام للمبيعــات فــي 
أغســطس الماضي ســجل نحــو ١.٣٤8 نقطة 
بســعر بيــع للمؤشــر بلــغ نحــو ١.٣١١.٣٦٢ 
درهما .. في حين ســجل المؤشــر الشــهري 
للشقق نحو ١.٤٢8 نقطة بسعر بيع للمؤشر 

بلغ نحــو ١.٢٢٩.٣٠8 دراهم.
وســجل المؤشــر الشــهري العــام ألداء 
اإليجارات الســكنية نحو ٠.٩8٣ نقطة خالل 
أغســطس الماضــي بســعر بيــع للمؤشــر بلغ 
نحــو ٥٣.٩٠٢ درهــم.. فيما ســجل المؤشــر 
الشــهري للشــقق نحــو ٠.٩88 نقطــة بســعر 
٤٩.١٩٥ درهمــا والمؤشــر الشــهري للفلل / 
تــاون هــاوس ٠.8٩١ نقطة بســعر ٠٣٤.١٣7 

درهما.
وأوضحت بيانات المؤشر لشهر أغسطس 
المعنويــات اإليجابيــة تجاه القطــاع العقاري 
ــدد  ــي ع ــي إلجمال ــو قياس ــق نم ــع تحقي م
معامــالت المبيعات حيث ســجلت معامالت 
مبيعــات شــهر أغســطس٢٠٢٢ نمــوا كبيــرا 
بلــغ نحــو ٦٩.٥7% مقارنــة بشــهر أغســطس 
ــهري  ــدل أداء ش ــى مع ــجال أعل ٢٠٢١، مس
على اإلطالق في الســنوات العشــر الماضية.

ويواصل الســوق الثانوي االســتحواذ على 
أعلــى عــدد معامــالت عقاريــة بلغــت نحــو 
ــو  ــات، ونح ــي المبايع ــن إجمال ٥٤.8١% م

٦٤.٩١% مــن حيــث قيمــة المعامــالت.
وعنــد مقارنــة األداء العــام علــى أســاس 
ســنوي مع الفترة نفســها مــن العام الماضي 
تبيــن أن الســوق الثانــوي شــهد أكبــر عــدد 
للمعامــالت بزيــادة قدرهــا ٦7.٥٥% مــن 
حيــث عــدد المبايعــات ونحــو ٥7.٣٥% مــن 

حيــث القيمــة .
و حققــت المبايعــات علــى الخارطــة في 
أغسطس ٢٠٢٢ أعلى عدد معامالت مسجلة 
ــغ نحــو 7٢.١% مــن حيــث  معــدل نمــو بل
ــة  ــث القيم ــن حي ــو 7٦.٥% م ــدد و نح الع

مقارنــة بشــهر أغســطس ٢٠٢١.
مــن ناحيــة أخــرى بلــغ إجمالــي عقــود 
اإليجــار في أغســطس الماضي نحو ٢١٢.٤7 
ــود  ــن العق ــا م ــار، ٦٠.٥٣% منه ــد إيج عق
الجديــدة و ٣٩.٤7% مــن العقود المجددة..

بينمــا اســتحوذت العقــود الســنوية علــى 
نحــو 87.٢7% مــن إجمالــي العقــود مقابــل 

١٢.7٣% مــن العقــود غيــر الســنوية .
فيمــا اســتحوذت عقود اإليجار المســجلة 
لألغــراض الســكنية علــى نحــو 7٠.٩٢% مــن 
إجمالــي العقــود.. فــي حيــن تــم تســجيل 

٢8.١٦% ألغــراض تجاريــة.
وحافظت عقود اإليجار لشــهر أغســطس 
علــى زخمهــا حيث شــهدت معــدل نمو بلغ 
نحــو ١٠.٥7% مدعومــة بالعقــود الجديــدة 
التــي زادت بنســبة ١٩.٤٣% مقارنــة بشــهر 
يوليو ٢٠٢٢.. بينما ال تزال العقود الســنوية 
تهيمن على ســوق اإليجارات مســجلة زيادة 
قدرهــا ١٢.٢٩% علــى أســاس شــهري، ونحو 

٤.٤% على أســاس ســنوي.
في حين شــهدت عقــود اإليجار لألغراض 
التجارية زيادة بنسبة ٢١.٣٤% مقارنة بشهر 
يوليــو ٢٠٢٢ .. كمــا ارتفعــت عقــود اإليجار 
ــة  لألغــراض الســكنية بنســبة 7.٤٥% مقارن

بشــهر بالفترة نفســها .
وحســب نظــام إيجاري، جــاءت المناطق 
ــار  ــود اإليج ــدد عق ــث ع ــن حي ــى م األول
المســجلة خــالل أغســطس ٢٠٢٢ كالتالــي: 
جبــل علــي األولــى ١٥7٩ عقــدا و الورســان 
األولى ١٤٩٩ و البرشاء جنوب الرابعة ١٤٠٥ 
و الخليــج التجاري ١٣٩٩ وعيال ناصر ١٣٤٣ 
ــة ١٢٣7  ــد حص ــي ١٣٢٢ و ن ــى دب و مرس
ــى /١٠78/،  ــردف ١١٠٩ والبرشــاء األول وم

الثنيــة الخامســة /٩٦8/.
ووفقــا لبيانــات الطلــب مــن قاعــدة 
البيانات الخاصة بشــركة »بروبرتي فايندر« 
تركــزت عمليــات البحــث عــن الشــقق فــي 
ــي كل مــن مناطــق«  أغســطس الماضــي ف
دبــي مارينــا«و«داون تاون دبــي« و«الخليج 
التجــاري« و«نخلــة جميــرا« و«قريــة جميرا 
الدائرية«و«أبراج بحيرة جميرا«..فيما تركزت 
عمليــات البحــث عــن الفلل/تــاون هــاوس 
فــي مناطــق »دبــي هيلــز اســتيت«و«نخلة 
جميــرا« و«المرابــع العربية«و«دامــاك هيلز 
-أكويــا« مــن »دامــاك«و« مدينــة محمد بن 

راشــد« و«دبــي النــد«.وام

أعلنــت شــركة أبوظبــي الوطنيــة 
للطاقــة »طاقــة« أمــس، عــن نجاحها 
بإكمال صفقة إلعادة تمويل تسهيالتها 
االئتمانيــة المتجددة بقيمة ٣.٥ مليار 

دوالر أمريكي.
ويقّدم التسهيالت الجديدة إئتالف 
مصرفي يضّم ٢٠ مصرفًا وفقًا لمعدل 

»التمويــل الليلي المضمون بالدوالر األمريكــي« /SOFR/ ولمدة خمس 
سنوات.

وستستخدم الشركة هذا التمويل لتغطية المصاريف العامة. وسيحّل 
التمويــل الجديــد محــّل التســهيالت االئتمانيــة المتجــددة الحاليــة، التي 
كانت الشركة وقعتها في ديسمبر ٢٠١٩ بقيمة ٣.٥ مليار دوالر أمريكي.

وقــد تــّم تجــاوز حــّد االكتتــاب بهــذه التســهيالت الجديــدة بمعــدل 
١.7 مــرة، فضــاًل عــن تمديــد تاريــخ اســتحقاقها النهائــي مــن عــام ٢٠٢٤ 

لغايــة ٢٠٢7 وبأســعار تنافســية جــداً.
ــي  ــي فــي شــركة أبوظب ــون، الرئيــس المال ــال ســتيفن ريدلينغت وق
الوطنيــة للطاقــة »طاقــة«: يســعدنا اإلعــالن عــن إنجــاز صفقــة إعــادة 
تمويــل التســهيالت االئتمانيــة المتجــددة، التــي القــت اهتمامــًا كبيــراً، 
بمــا أتــاح للمجموعــة تمديد تاريخ االســتحقاق النهائــي وخفض تكاليف 
التمويــل ذات الصلــة. وتعكــس هــذه الخطــوة الناجحــة ثقــة األســواق 
بــاألداء المالــي القــوي الــذي تواصــل »طاقــة« تحقيقــه، وقدرتنــا علــى 

ــي رســم  ــادي ف ــدور قي االضطــالع ب
المرافــق  معالــم مســتقبل قطــاع 
علــى الصعيــد العالمــي.« وقــد قــام 
كلٌّ مــن بنــك أبوظبــي األول ش.م.ع، 
وبنــك »ميزوهــو« المحــدود، وبنــك 
»إم يــو أف جــي« المحدود، وشــركة 
ــة،  »ميتســوي ســوميتومو« المصرفي
ــة  ــك المســؤول عــن التســهيالت االئتماني ــاب والبن ــر االكتت ــدور مدي ب

المشــتركة والمنّســق الدولــي.
كمــا قــام كلٌّ مــن البنــك الزراعــي الصينــي، و«باركليــز«، و«بــي إن 
بــي باريبــا«، و«ســيتي بنــك«، وبنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي، و«إتــش 
إس بي ســي القابضة«، وبنك المشــرق ش.م.ع، و«ســتاندرد تشــارترد«، 
وبنــك الصيــن، والبنك الصناعــي والتجاري الصيني، بــدور مدير االكتتاب 

والبنــك المســؤول عــن التســهيالت االئتمانية المشــتركة.
كذلــك قــام كلٌّ مــن بنــك التعميــر الصينــي، ومجموعة بنــك الكويت 
الوطني، و«إنتيســا ســان باولو«، و«جي بي مورغان تشــيس وشــركاه«، 
وبنــك »نوفا سكوشــيا« /سكوشــيا بنــك/، ومصرف »ناتيكســيس«، بدور 
البنــك المســؤول عــن التســهيالت االئتمانيــة المشــتركة. وكانــت شــركة 
»ميتســوي ســوميتومو« المصرفيــة بمثابــة البنــك المســؤول عــن توثيق 
مســتندات االكتتــاب، فــي حيــن كان بنــك أبوظبــي األول بمثابــة وكيــل 

التســهيالت االئتمانية.وام

وقعــت » اإلمــارات للشــحن الجــوي« و« 
يونايتــد كارغــو« مذكــرة تفاهــم مــن شــأنها 
تحقيــق فوائــد جمــة لعمالء الشــحن الجوي 

للناقلتيــن فــي مختلــف مناطــق العالم.
جــرى توقيــع مذكــرة التفاهــم فــي لندن 
خــالل نــدوة الشــحن العالميــة التــي نظمتها 
أياتــا مــن قبــل كل نبيل ســلطان نائب رئيس 
أول طيــران اإلمــارات لدائــرة الشــحن ويــان 

كريمــس رئيــس يونايتــد كارغو.
وســتتعاون اإلمــارات للشــحن الجــوي 
ويونايتــد كارغــو بموجــب مذكــرة التفاهــم 
فــي عــدد من المجاالت بما في ذلك توســيع 
خيــارات اإلنتراليــن واتفاقيــات األجــواء غير 
المفتوحــة بعــد نيــل الموافقــات التنظيمية.

وســوف يعــزز هــذا التعــاون الترتيبــات 

القائمة بين مشغلي الشحن الجوي و سيتيح 
ــر  لعمــالء الشــحن الوصــول إلــى ســعة أكب
على شــبكة عالمية مشــتركة لــكال الناقلتين.

وقال نبيل سلطان :« إن اإلمارات للشحن 
ــد فــي  ــزم بدورهــا كالعــب رائ الجــوي تلت
ــد  ــة لتزوي ــوي العالمي ــة الشــحن الج صناع
ــر  ــات ذات معايي ــا بمنتجــات وخدم عمالئن
ــد  ــع يونايت ــاون م ــا التع ــيتيح لن ــة وس عالي
كارغــو الناقلــة الكبــرى التــي تتمتــع بنقــاط 
ــر  ــة أكب ــر قيم ــعة توفي ــبكة واس ــوة وش ق
لعمالئنــا ومســاعدتهم فــي الوصــول ســريعا 

إلــى أســواق جديــدة«.
مــن جانبــه أعــرب رئيــس »يونايتــد 
ــع  ــاون م ــذا التع ــروره به ــن س ــو« ع كارغ
اإلمــارات للشــحن الجــوي التــي تعــد العبــا 

ــز  ــح لهــم تعزي مهمــا فــي الصناعــة مــا يتي
قدراتهــم وتقديــم عــروض خدمــات جديــدة 
لعمالئهــم فــي جميــع أنحــاء العالــم وقــال 
ــول  ــم حل ــزام مشــترك بتقدي ــا الت : » لدين
رائــدة فــي الصناعــة لعمالئنــا ونتطلــع إلــى 

العمــل معــا فــي المســتقبل«.
وســتتمكن اإلمــارات للشــحن الجــوي من 
ــي  ــة ف ــن ٢٠٠ مدين ــر م ــى أكث الوصــول إل
الواليــات المتحــدة و٣٠٠ مدينــة عبر خمس 
قــارات باســتخدام شــبكة يونايتــد كارغو في 
حيــن ســتتمكن يونايتــد كارغو مــن الوصول 
إلــى شــبكة اإلمــارات للشــحن الجــوي مــن 
خــالل رحــالت الــركاب إلــى أكثــر مــن ١٠٠ 
وجهــة عالميــة ورحــالت ١١ طائرة مخصصة 

للشحن.وام

أراضي دبي: تسجيل 9720 مبايعة عقارية بقيمة 
24.34 مليار درهم خالل أغسطس

»طاقة« تنجز صفقة إلعادة تمويل تسهيالت ائتمانية 
متجددة بقيمة 3.5 مليار دوالر

اإلمارات للشحن الجوي ويونايتد كارغو توقعان مذكرة تفاهم

عقد مكتب أبوظبي لالستثمار أمس  شراكة 
 Innovaccer »جديــدة مع شــركة »إنوفيســر
المتخصصــة بتوفيــر قواعد البيانات الســحابية 
لمــزودي خدمــات الرعايــة الصحيــة، بهــدف 
تعزيــز قــدرات الوصــول إلى خدمــات الرعاية 
الصحية ذات الجودة العالية وبتكاليف معقولة 

في منطقة الشــرق األوســط.
ــذه  ــب ه ــر« بموج ــتحصل » إنوفيس وس
الشــراكة علــى حــزم دعــم ماليــة وغيــر مالية 
لتأســيس مقرهــا اإلقليمــي في إمــارة أبوظبي 
فــي إطــار برنامــج االبتــكار التابــع للمكتــب 
والبالغــة قيمتــه مليــاري درهــم /٥٤٥ مليــون 
ــو  ــرص النم ــر ف ــدف لتوفي ــذي يه دوالر/ وال

للشــركات فــي إمــارة أبوظبــي.
واختــارت شــركة »إنوفيســر« تأســيس 
مقرهــا اإلقليمــي فــي أبوظبي نظــراً المتالكها 
لمنظومــة رعاية صحية شــاملة تمتاز بالجودة 
والكفــاءة العاليــة باإلضافــة إلــى الدعم الكبير 
الــذي تقدمــه اإلمــارة لقطــاع األعمــال فيهــا. 
وسيشــمل المقر اإلقليمي لشــركة »إنوفيسر« 
علــى مركــز خــاص للبحــث والتطويــر وعــدد 
مــن المرافــق التجاريــة التــي ستســاهم مــن 
ــداع  ــة االب ــز ثقاف ــي تعزي ــا الشــركة ف خالله
ــة مــن  ــة الصحي ــكار فــي قطــاع الرعاي واالبت
خــالل تزويد المجتمعات المحلية بمجموعتها 
الرائــدة من الحلــول المتخصصة مثل خدمات 
الرعايــة الصحيــة الســحابية، ومنصــة تفعيــل 
البيانــات، والحلــول التقنيــة للرعايــة الصحية، 

ــرات المتخصصة. والخب
كمــا ســتتعاون »إنوفيســر« مــع نخبــة 
مــن الجامعــات المحليــة فــي إمــارة أبوظبــي 
الســتضافة المؤتمــرات والعــروض وإجــراء 

ــة. ــات المتخصص ــوث والدراس البح
وسيســاهم تأســيس المقر اإلقليمي لشركة 
»إنوفيســر« فــي أبوظبــي في تعزيــز منظومة 
رأس المــال البشــري والتنميــة االقتصاديــة 
فــي اإلمــارة مــن خــالل إضافــة أكثــر مــن 8٠ 
ــارات متقدمــة لدعــم  وظيفــة بقــدرات ومه
جهــود التطويــر والتســويق والمبيعــات ودعم 
ــات التشــغيلية  العمــالء وغيرهــا مــن العملي

للشــركة فــي المنطقــة.
وقال عبد اهلل عبد العزيز الشامسي المدير 
العام باإلنابة لمكتب أبوظبي لالســتثمار بهذه 
المناســبة : »يسعى مكتب أبوظبي لالستثمار 
للتعــاون مــع الشــركات الواعــدة التــي تتمتــع 
باإلمكانيــات الالزمة إلحداث التغيير اإليجابي 
فــي القطاعــات التي تعمل بها. ويمثل توّســع 
»إنوفيســر« فــي أبوظبــي دفعة هامــة وقوية 
لتحقيق أهدافها المتمثلة في االرتقاء بقدرات 
الوصــول إلــى البيانات الخاصــة بقطاع الرعاية 
الصحيــة، إذ تمثــل منظومــة االبتــكار القويــة 
وشــبكة الرعاية الصحية الراســخة في أبوظبي 
قاعدة مثالية للشــركة لتحقيــق النمو والنجاح 

على مســتوى المنطقة«.
وتلتزم »إنوفيســر« بتسريع وتيرة االبتكار 
فــي قطــاع الرعايــة الصحية من خــالل تجميع 
بيانــات المرضــى من مختلف قواعــد البيانات 
الخاصة بمزودي الرعاية الصحية على مستوى 
العالم وتوفيرها لالســتفادة في تحليل الوضع 

الصحي للمرضى.
وتعمل خدمة »إنوفيسر« للرعاية الصحية 
الســحابية علــى توحيــد بيانــات المرضــى عبر 
مختلــف األنظمــة وتمكين مؤسســات الرعاية 
الصحيــة مــن تطويــر تطبيقات حديثــة وقابلة 
للتطوير تعمل على تحســين النتائج السريرية 
والمالية وتلك المرتبطة بالعمليات التشغيلية.

مــن جانبــه، قال ســانديب غوبتا، الشــريك 
المؤســس والرئيــس التنفيــذي للعمليات لدى 
شــركة »إنوفيســر«: »يســعدنا التعــاون مــع 
مكتــب أبوظبي لالســتثمار لتوفير التكنولوجيا 
والمواهــب التــي نمتلكهــا في إمــارة أبوظبي 
التــي باتــت تمثل قــوة دافعة رئيســية لجهود 
االبــداع واالبتــكار في المنطقــة. يواجه قطاع 
الرعايــة الصحية تحديات كبيرة على مســتوى 
العالــم، وقــد أســهمت التكاليــف المتزايــدة 
وأزمــة كوفيــد فــي تحفيــز مختلــف األســواق 
على مســتوى العالم على تطويــر كفاءة األداء 
الســريري والمالــي ألنظمــة الرعايــة الصحيــة 

الخاصــة بها«.

وأضاف :« ســنعمل من خالل هذا التعاون 
على تسريع وتيرة تحول قطاع الرعاية الصحية 
في الشرق األوسط لتلبية احتياجات الجمهور 
وتوقعاتــه بالحصــول على رعايــة صحية عالية 
الجــودة وبتكلفــة ميســورة. وتســاهم تقنيتنا 
بدور رئيســي في مســاعدة مختلــف األطراف 
المعنيــة في قطــاع الرعاية الصحية وتمكينهم 
مــن تحقيــق النجــاح فــي أســواق اســتهالكية 
معقــدة ومنظمــة للغايــة. وســتتيح لنــا هــذه 
الشــراكة تقديم منصتنا التقنيــة المتقدمة في 
أبوظبــي لدفع مســيرة االبتكار التي تشــهدها 
بيانــات الرعايــة الصحية على مســتوى العالم، 
والمســاعدة فــي تســريع انتقــال المنطقة من 
االعتمــاد علــى الحجــم إلى اســتخالص القيمة 

والفائدة«.
وقــد حظيت »إنوفيســر« بدعم واســع من 
منظومــة األعمال فــي أبوظبي، حيث حصلت 
الشــركة في شــهر ديســمبر ٢٠٢١ على تمويل 
مــن شــركة مبادلــة ليصــل تقييم الشــركة إلى 

٣.٢ مليار دوالر أمريكي.
وتعمــل »إنوفيســر« حاليــًا علــى بنــاء 
عالقــات أعمــال محليــة فــي أبوظبــي لتكــون 
أول ســوق تجاري للشــركة في منطقة الشرق 
األوسط ومنصة انطالق هامة لتطوير األعمال 

وتوســعتها فــي المنطقة.
مــن جهتــه قــال إبراهيــم عجمــي، رئيــس 
وحــدة الشــركات الناشــئة فــي شــركة مبادلــة 
لالســتثمار: »منــذ أن اســتثمرنا ألول مــرة في 

ــام ٢٠١٩، ونحــن نشــهد تطــورًا  إنوفيســر ع
في مســيرة الشــركة واعتمــاداً كبيــراً من قبل 
مؤسســات الرعايــة الصحيــة في جميــع أنحاء 
ــول المتنوعــة  ــى الحل ــات المتحــدة عل الوالي

ــي تقدمها. الت
ــوم وهــي  ــرى الشــركة الي ويســعدنا أن ن
تعزز حضورها وتواجدها في الشرق األوسط 
مــن خــالل إنشــاء مقــر إقليمــي فــي أبوظبي. 
وتفخــر أبوظبــي بتوفيــر نظــام حيــوي وفّعال 
فــي مجــاالت البحــث والتطويــر، ممــا يجعلها 
الوجهة المثالية التي تتيح المجال للعديد من 
الشركات ومن بينها إنوفيسر، لتسريع االبتكار 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والمســاهمة في 
تطويــر نظــام الرعايــة الصحية فــي أبوظبي«.

وبجهود دائرة الصحة – أبوظبي، ساهمت 
االســتثمارات الكبيــرة فــي تأســيس منظومــة 
رعايــة صحيــة متميزة وفق أرقى المســتويات 
العالمية في أبوظبي، تضم شــبكة واســعة من 
المنشآت الصحية والمرافق البحثية المتقدمة 
التــي تقــدم خدماتهــا لســكان اإلمــارة وقطاع 

الســياحة العالجية المتنامــي في أبوظبي.
وقــد اســتطاعت إمــارة أبوظبــي أن تعــزز 
شــراكات واعــدة جمعتهــا بالعديــد مــن كبرى 
المؤسســات العالميــة فــي قطاعــات الرعايــة 
الصحيــة والصناعــات الدوائيــة والتكنولوجيــا 
للمضــي فــي االرتقــاء بقطاع الرعايــة الصحية 

فــي أبوظبــي وحــول العالــم.
وقالــت الدكتورة أســماء المناعــي، المدير 

التنفيــذي لمركز األبحاث واالبتــكار في دائرة 
الصحــة - أبوظبي: »في ظل توجيهات ودعم 
القيــادة الرشــيدة ومــن خــالل التعــاون البنــاء 
بيــن العديــد من القطاعــات، تواصــل أبوظبي 
ترســيخ مكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية 
ومركز عالمي لحلول البيانات الذكية المستندة 
إلــى األدلــة العلميــة بصفتهــا عنصــراً أساســيًا 

ضمــن عمليات صنع القــرار.وام
ويســعدنا أن نثمــن هــذا التعــاون الجديــد 
والهــام بيــن عــدد مــن القطاعــات الرئيســية 
فــي أبوظبــي، والــذي يمثــل خطــوة جديــدة 
مــن الجهود المبذولة لالرتقــاء بجودة الرعاية 
الصحيــة فــي اإلمــارة، حيــث ُنــدرك أهميــة 
البيانــات أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وقدرتها 
علــى تمكيــن المؤسســات مــن تطويــر نظــم 
صحيــة تتمتــع بالكفــاءة وإدارة صحــة األفراد 
وتحقيــق المزيــد من أدلــة العالــم الواقعية«.

وقد تأســس برنامــج االبتكار التابع لمكتب 
أبوظبــي لالســتثمار بهــدف توفيــر الدعــم 
للشــركات التــي تتمتــع بمقومــات نمــو عالية 
وبطموحات كبيرة للنمو والنجاح واالســتفادة 
مــن الفــرص الكبيــرة المتاحــة فــي قطاعــات 
األعمــال المختلفــة فــي إمــارة أبوظبــي. وقد 
بلغــت قيمــة الدعــم الــذي قدمــه البرنامــج 
منــذ تأسيســه فــي العــام ٢٠٢٠ أكثــر مــن ١.٣ 
ــر مــن ٤٠  ــه أكث ــار درهــم اســتفادت من ملي
شــركة لتأســيس وتطويــر أعمالهــا فــي إمــارة 

أبوظبي.وام

شراكة بين مكتب أبوظبي لالستثمار و»إنوفيسر« لتعزيز 
االبتكار في مجال بيانات الرعاية الصحية على مستوى العالم

69.57% معدل نمو 
من حيث عدد المبايعات 
ونحو 63.58% من حيث 
القيمة على أساس سنوي

المؤشر الشهري العام 
للمبيعات في أغسطس 

الماضي سجل نحو 1.348 
نقطة بسعر بيع للمؤشر

عبداهلل الشامسي: 
تعاون مع الشركات 
الواعدة إلحداث تغيير 

إيجابي بالقطاعات

منظومة االبتكار 
والبنية التحتية الطبية 

المتقدمة بأبوظبي 
أساس مثالي للشركة

سانديب غوبتا: 
الشراكة قوة دافعة 

رئيسية لجهود اإلبداع 
واالبتكار في المنطقة

تلبية احتياجات الجمهور 
وتوقعاته بالحصول 

على رعاية صحية عالية 
الجودة

المكتب يقدم حزم 
دعم لتمكين شركة 

»إنوفيسر« من تأسيس 
مقرها اإلقليمي

يسعدنا التعاون 
مع مكتب أبوظبي 
لالستثمار لتوفير 

التكنولوجيا والمواهب
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ُفقدت شهادات أسهم صادرة من الشركة العالمية القابضة 
لزراعة األسماك )أسماك( )ASMAK( باالسماء التالية: 

1 - سعيد محمد عبد اهلل ياسر الكعبي 
- شهادة رقم ASMAK177708 عدد األسهم 1200 سهم

2 - ياسر محمد عبد اهلل ياسر الكعبي 
- شهادة رقم ASMAK177709 عدد األسهم 1200 سهم

3 - مريم محمد عبد اهلل ياسر الكعبي 
- شهادة رقم ASMAK177710 عدد األسهم 1200 سهم

4 - امنة محمد عبد اهلل ياسر الكعبي 
- شهادة رقم ASMAK177711 عدد األسهم 1200 سهم 

5 - احمد محمد عبد اهلل ياسر الكعبي 
- شهادة رقم ASMAK177712 عدد األسهم 1200 سهم

6 - عبد اهلل محمد عبد اهلل ياسر الكعبي 
- شهادة رقم ASMAK177665 عدد األسهم 1200 سهم

7 - امنه سعيد عبد اهلل 
- شهادة رقم ASMAK177666 عدد األسهم 1200 سهم

8 - حميد عبد اهلل محمد عبد اهلل ياسر الكعبي - شهادة 
رقم ASMAK177667 عدد األسهم 1200 سهم

المذكورة اعاله أو  الرجاء ممن يجدهم تسليمها للشركة 
االتصال على موبايل رقم 0508089339 مشكورا.

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

فقدان شهادات أسهم

العدد ٣8٥٩ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١

استهلت شــركة الحبتور للسيارات الوكيل 
الرســمي لمركبات ميتسوبيشي في اإلمارات 
ــد فــي لغــة  ــة المتحــدة، فصــل جدي العربي
تصميــم العالمــة التجاريــة، مــع طــرح الجيل 
الرابع من سيارة أوتالندر، الـ SUV المتميزة 
والتــي طــال انتظارهــا فــي جميــع صــاالت 

عرض الشــركة.
تتميز ســيارة أوتالنــدر عالية الجودة ذات 
المقاعــد الســبعة، بتصميــم جديــد بالكامــل 
وأداء قــوي وديناميكــي مثالي، باإلضافة إلى 
تزويدها بأحــدث التقنيات التي تعزز تجربة 
القيادة،باإلضافــة إلــى التركيــز بشــكل كبيــر 
ــع  ــا األمــان لضمــان ســالمة جمي علــى مزاي

الركاب. 
علــى الرغــم من مرور عقديــن من الزمن 
علــى أول إطــالق لســيارة أوتالنــدر، إال أنهــا 
ــزال تتمتــع بشــعبية كبيــرة ومتزايــدة،  ال ت
حيث ســجلت مبيعــات بأكثر من ٢.٦ مليون 

ســيارة علــى مســتوى العالم. 
وقــال الســيد ســي فــي رافيــن مديــر عــام 
المبيعــات فــي شــركة الحبتــور للســيارات – 
ميتسوبيشــي: »يبحــث عمــالء ميتسوبيشــي 
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن أكثــر 
مــن مجــرد ســيارة SUV. فهــم يبحثــون عن 
الفخامــة مع مواصفــات عملية تلبي مختلف 
االحتياجات، وأن تشتمل على أحدث التقنيات 
واألنظمــة األكثر تطورًا. وســتواصل آوتالندر 
الجديــدة اســتقطاب عمــالء جــدد مــن خالل 
ــا  ــنة بم ــات المحّس ــن المواصف ــة م مجموع
فيهــا االرتقــاء بالقيادة إلى مســتويات أعلى، 
وتعزيــز معدل التوفير في اســتهالك الوقود، 
وغيرهــا مــن المزايــا األخــرى التــي يبحــث 

عنهــا العمــالء اليوم .
وقــال الســيد يوتــاكا يانــو، رئيــس شــركة 
ميتسوبيشــي موتــورز فــي الشــرق األوســط 
ــدة  ــدر الجدي ــيارة أوتالن ــا: »إن س وإفريقي
بالكامــل قــادرة علــى تغيــر قواعــد اللعبــة 
بالنســبة لشــركة ميتسوبيشــي موتــورز، مــن 
خــالل جاذبيتهــا القوية وقدرتها علــى التأثير 
فــي رأي العمــالء بالعالمــة التجاريــة بشــكل 
كامــل، وليــس فقــط بمــا يخــص هــذا الطراز 

بالتحديــد«.

التصميم الخارجي
يعبــر مفهــوم التصميــم »بولــد ســترايد« 
فــي ســيارة أوتالنــدر الجديــدة بالكامــل عن 
ــة  ــن النســب القوي ــات. تتباي الحضــور والثب
ــف،  ــام للخل ــن األم ــي م ــع األفق ذات الطاب
مــع الخطوط العريضــة ذات الحواف الحادة 
ــة مقــاس  ــى العجــالت المعدني ــة إل باإلضاف
٢٠ بوصــة، وأقــواس ممتــدة توضــح عــرض 
ــح  ــيارة بمصابي ــا وزودت الس ــيارة، كم الس

أماميــة حــادة التصميــم، مع مصابيــح نهارية 
وإشــارات االنعطــاف مرتفعــة لتوفــر أفضــل 

رؤيــة للســائق والمشــاة. 

األداء
تتميــز ســيارة أوتالنــدر الجديــدة بأمــان 
ــدم  ــا وتق ــي حــاالت االصطــدام كم ــر ف أكب
مســتويات عاليــة مــن الثبــات والقــدرة على 
التوجيــه، بفضــل المنصــة المطــورة بشــكل 
خاص لها. تقدم السيارة درجات متميزة من 
الراحــة والمتعــة أثنــاء القيــادة نتيجــة لعمل 
نظــام التعليــق متعــدد الوصــالت والتوجيــه 
الكهربائــي ثنائــي التروس، وتحســين قدرات 
االنعطــاف والثبــات علــى الخــط المســتقيم. 
ــدة بالكامــل  ــدر الجدي ــر ســيارة أوتالن تتوف
بخيــارات الدفــع الثنائــي والدفــع الرباعــي، 
المقترنــة بمحــرك متطــور يعمــل علــى 
البنزيــن بســعة ٢.٥ لتــر، ممــا يمكنــه مــن 
إنتــاج قــوة تزيــد بنســبة 8.٩% عــن الجيــل 
الســابق تصــل إلــى ١8١ حصــان عنــد ٦٠٠٠ 
دورة فــي الدقيقــة، وعــزم دوران يبلــغ ٢٤٤ 
نيوتــن متــر عنــد ٣٦٠٠ دورة فــي الدقيقــة، 
هــذا وباإلضافــة إلــى التحســن الملحوظ في 
كفــاءة اســتهالك الوقــود، والتســارع األقــوى 
مــع ناقــل حركــة ذو تعشــيق مســتمر مكون 

مــن 8 ســرعات. 
توفــر أوتالندر الجديــدة ٦ أوضاع للقيادة 
في طرازات الدفع الرباعي و ٥ أوضاع قيادة 
فــي طــرازات الدفــع الثنائــي، تشــمل الوضع 
العــادي المناســب للرحالت داخــل المدينة، 
وضــع تارمــاك لتجربــة قيــادة رياضيــة علــى 
الطرق المعبدة، ووضع القيادة على الحصى 
الــذي يقــدم قــدرة جــر أعلــى وثبــات أفضل 
علــى الطرق غير المعبــدة، ووضعية القيادة 
علــى الثلوج لمنع االنزالقــات ووضع القيادة 
علــى الطيــن الــذي يزســد من قــدرة التحكم 
على الطرقات الموحلة، أو الثلوج المتراكمة 

وغيرهــا من ظروف الطــرق المماثلة. 

التصميم الداخلي
ــى  ــة عل ــكل المقاعــد األمامي ــوي هي يحت
طبقتيــن مــن مــادة اليوراثــان، التــي توفــر 
أقصــى درجــات الراحــة وتقلــل مــن التعــب 
ــاهمت  ــة، س ــالت الطويل ــن الرح ــج ع النات
زيــادة عرض الســيارة والمســاحة المخصصة 
لألقــدام بتعزيز الراحة لركاب صفي المقاعد 
األول والثانــي، باإلضافــة إلــى العديــد مــن 
الميزات مثل نظام تدفئة المقاعد والتكييف 
األوتوماتيكــّي ثالثــي المناطــق، ويتوفــر فــي 
بعــض الطــرازات مظالت واقية من الشــمس 

للبــاب الخلفي، لزيادة مســتويات الراحة في 
المقاعــد الخلفية لســيارة الـــ SUV العائلية. 
حســب الطراز يتوفر نوعان من العدادات 
فــي ســيارة أوتالنــدر الجديــدة كليــًا، النــوع 
األول هــو عبــارة عــن شاشــة رقميــة ملونــة 
للســائق بقيــاس ١٢.٣ بوصة، وألول مرة من 
ميتسوبيشي موتورز بتقنية الكريستال السائل 
عالية الدقــة، والتي تعرض مجموعة متنوعة 
مــن المحتــوى على شاشــة كبيرة. أمــا النوع 
الثانــي فهــي عبــارة عــن شاشــة عاليــة الدقة 
قيــاس 7 بوصة، تعرض معلومات االتجاهات 
فــي الشاشــة المركزيــة، وهــي تعتمــد نظام 
عــرض العــدادات التقليدية من خالل القرص 

الدائري المجســم وإبرة المؤشــر. 
تتوفر أيضًا شاشة كبيرة مقاس ٩ بوصةفي 
الكونســول الوســطي، مــزودة بنظــام مالحة 
بخاصيــة ربــط الهاتــف الذكــي. ممــا يوفــر 
المعلومــات باالعتمــاد علــى الخرائــط بــكل 
سهولة، ويمكن للركاب االستمتاع بتطبيقات 
أندرويــد أوتــو وآبــل كار بــالي عــن طريــق 
ربــط هواتف األندرويــد أو اآلي فون الذكية 

بالنظام. 
ــية  ــات األساس ــع المعلوم ــر جمي ولتوفي
المتعلقــة بالقيادة واالتجاهات للســائق بكل 
أمــان، قدمــت ميتسوبيشــي موتــورز وألول 

مــرة شاشــة عــرض علــى الزجــاج األمامــي 
)HUD( ملونــة قيــاس ١٠.8 بوصــة.

زودت أوتالندر الجديدة كليًا بنظام صوت 
مــن نــوع BOSEمــع ١٠ مكبــرات صــوت، 
ليقــدم تجربة ســمعية عالية الجــودة متميزة 
بالصــوت العميق والقــوي والنقي، من خالل 
الجمــع بيــن مكبــرات الصــوت الكبيــرة على 

األبواب والمكبــرات المزدوجة. 
أوتالنــدر الجديــدة بالكامــل، هــي ســيارة 
SUV عائليــة بثالثــة صفــوف مــن المقاعــد 
لســبعة ركاب، وممــا يزيــد مــن تميزهــا 
ضمــن فئتهــا مرونــة ترتيــب المقاعــد الــذي 
يتناســب مــع عــدد الــركاب ويوفــر مســاحة 

كافيــة ألمتعتهــم. 
لمزيد من الراحة يتوفر مســاحات تخزين 
متعــددة فــي أرجــاء المقصــورة، للهواتــف 
الذكية باإلضافة إلى ميزة الشــحن الالســلكي 
 USB للهاتــف بقــوة ١٥ واط، ومنافذ شــحن

.A و C مــن النوع

األمان
ــدر  ــزات الســالمة فــي أوتالن شــهدت مي
الجديــدة بالكامــل تطويــرات كثيــرة، فهــي 
ــدام  ــدة االصط ــف ش ــام تخفي ــزودة بنظ م
األمامــي )FCM( ونظــام مثبــت الســرعة 

المتكيــف )ACC(، نظــام التحذيــر عنــد 
مغادرة المسار )LDA( نظام النقطة العمياء 
)BSW(، نظام المســاعدة على تغير المســار 
)LCA( ونظام التنبيه لحركة المرور الخلفية 
 ،)DAA( ــائق ــه الس ــام تنبي )RCTA( ونظ
باإلضافــة إلى نظام طــوارئ للفرملة الخلفية 
)Rear AEB( وشاشة مراقبة متعددة الزوايا. 
جهزت الســيارة بوســادة هوائيــة مركزية 
في المقدمة ووســائد هوائية جانبية لمقاعد 
ــوي  ــي، وتحت ــز قياس ــي كتجهي الصــف الثان
الســيارة علــى 7 وســائد هوائيــة، فــي حــال 
االصطــدام الجانبي، تنفتح الوســادة الهوائية 
المركزية المثبتة بين مقعد السائق والراكب 

األمامي.
 Mitsubishi Connectيتم تثبيــت نظــام
ليســتمتع الركاب بتجربــة قيادة آمنة، يمكن 
الضغــط علــى زر طلب المســاعدة من مركز 
االتصال في حالة التعرض ألعطال أو حوادث 
لتوفيــر الحمايــة والســالمة للســائق، حيــث 
يقــوم النظــام باإلبــالغ بشــكل تلقائــي فــي 
حــال فتــح الوســائد الهوائية، كمــا أن النظام 
يتعامــل مع مجموعــة مختلفة من الحوادث، 
ــال تعرضــت  ــي ح ــر ف ــل جــرس التحذي مث
الســيارة للســرقة، واإلبــالغ عــن معلومــات 

الســيارة وموقعها. 

ميتسوبيشي آوتالندر الجديدة كليًا تدشن سوق اإلمارات
التصميم الخارجي للسيارة 
يدل على الثقة ويتميز 

بالمرونة والفخامة

التصميم الداخلي آلوتالندر 
الجديدة بيئة مريحة لجميع 

أفراد العائلة

الهندسة القوية تسهم 
بتقديم أفضل أداء ومنح 
السائق أقصى درجات الثقة

األمان آلوتالندر الجديدة 
نظام متقدم لمساعدة 
السائق وميزات سالمة

دبي - الوطن

شهدت الدورة الرابعة والعشرين معرض 
تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة )ويتيكس( 
ودبي للطاقة الشمســية، الذي نظمته هيئة 
ــات صاحــب  ــي بتوجيه ــاه دب ــاء ومي كهرب
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبــي رعــاه اهلل، وتحت رعاية ســمو 
الشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم، رئيس 
المجلــس األعلــى للطاقــة فــي دبــي، إقبااًل 
واســعًا مــن الــزوار لالطــالع علــى أحــدث 
تقنيات المياه والطاقة واالســتدامة. شــارك 
في المعرض، الذي عقد تحت شــعار »في 
طليعــة االســتدامة«، ١.7٥٠ شــركة من ٥٥ 
دولــة حــول العالــم. واســتعرض »ويتيكس 
ودبي للطاقة الشمســية ٢٠٢٢«، على مدار 
أيامــه الثــالث، أحــدث الحلــول والتقنيــات 
واالبتــكارات العالميــة في قطاعــات الطاقة 
والميــاه واالســتدامة والتقنيــات الخضــراء 
والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل 
ــي  ــتدامة والمبان ــة المس ــر والتنمي األخض

الخضــراء والمركبــات الكهربائيــة وتقنيــات تحليــة الميــاه 
بمشــاركة كبرى الشــركات مــن المنطقــة والعالم.

أعرب معالي ســعيد محمد الطايــر، العضو المنتدب الرئيس 
التنفيــذي لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ورئيس ومؤســس معرض 
»ويتيكــس ودبــي للطاقــة الشمســية«، عــن ســعادته بالنجــاح 
الكبيــر الــذي حققــه المعــرض هــذا العــام واإلقبــال الواســع 
الــذي شــهده مــن الــزوار والمختصيــن مــن المنطقــة والعالــم. 
كمــا أشــاد معاليــه بالتقنيــات والحلــول المبتكرة التــي عرضتها 
الشــركات والمؤسســات المتخصصــة من مختلــف دول العالم.

ــي،  ــاه دب ــاء ومي ــة كهرب ــي هيئ ــر: »ف ــي الطاي ــال معال وق
نعمــل وفــق رؤيــة وتوجيهات القيادة الرشــيدة لترســيخ مكانة 
دبــي كمنصــة رائــدة لالقتصاد األخضــر تدعم الجهــود العالمية 
ــة  ــادة نســبة الطاق ــر زي ــي عب ــاد الكربون ــى الحي للوصــول إل
المتجــددة والنظيفــة وتعزيــز كفــاءة الطاقــة والتنقــل األخضر. 
وعلــى مــدى ٢٤ عامــًا، رســخ معــرض ويتيكــس ودبــي للطاقــة 
الشمســية مكانتــه كأكبــر معــرض فــي المنطقــة فــي قطاعــات 
ــاه والتنميــة الخضــراء واالســتدامة والقطاعــات  الطاقــة والمي
ذات الصلــة، وأصبــح أحــد أكبــر المعــارض المتخصصــة علــى 
مســتوى العالــم، يوفــر منصــة رائــدة للمؤسســات والشــركات 

العالميــة لطــرح أحدث حلولهــا ومنتجاتها، 
ــن  ــرة م ــات المبتك ــى التقني ــرف إل والتع
جميــع أنحــاء العالــم، إضافــة إلــى تبــادل 
الخبــرات وأفضــل الممارســات، إضافة إلى 
التعرف إلى احتياجات الســوق والمشــاريع 
المســتقبلية واستكشــاف فــرص المشــاركة 
في مشــاريع وبرامــج الطاقة المتجددة في 
دولة اإلمــارات العربية المتحدة والمنطقة 

بشــكل عــام. 
كمــا يســهم المعرض فــي تعريف العالم 
بإنجــازات دولة اإلمــارات في قطاع الطاقة 
المتجــددة والنظيفة، وتســليط الضوء على 
جهــود دبــي فــي مجــال الطاقــة المتجددة 
والنظيفــة فــي إطــار اســتراتيجية دبــي 
للطاقة النظيفة ٢٠٥٠، واســتراتيجية الحياد 
الكربونــي ٢٠٥٠ إلمــارة دبــي لتوفير ١٠٠% 
مــن القــدرة اإلنتاجيــة للطاقــة مــن مصادر 

الطاقــة النظيفــة بحلول العــام ٢٠٥٠.«
أوضح الدكتور يوســف إبراهيم األكرف، 
النائــب التنفيــذي للرئيس-قطــاع دعــم 
األعمــال والمــوارد البشــرية فــي هيئــة 
كهربــاء ومياه دبي، ورئيس لجنة المبيعات 
والخدمــات اللوجســتية والرعايــات في معــرض ويتيكس ودبي 
للطاقــة الشمســية، أن المعــرض احتضــن هذا العــام ٢٠ جناحًا 
دوليــًا، واســتقطب رعايــة ٦٤ مؤسســة محلية وعالميــة، مؤكدًا 
أن المعــرض يعــد منصة مهمة لعقد لقاءات األعمال لمســاعدة 
المشــاركين علــى إبــرام الصفقــات وبنــاء الشــراكات، إضافــة 
إلــى استكشــاف األســواق المحليــة واإلقليميــة. وعلــى مــدى 
أيــام المعــرض الثــالث، تــم عقــد العديــد مــن اللقــاءات بيــن 
ــة والخاصــة والمســتثمرين  الشــركات والمؤسســات الحكومي
عبــر خدمــة لقــاءات األعمــال )B٢B( وخدمــة االجتماعات بين 
الشــركات والجهــات الحكومية )B٢G(. وتعد لقــاءات األعمال 
وخدمــة االجتماعات بين الشــركات والجهــات الحكومية فرصة 
مثاليــة للعارضيــن لتوســيع أعمالهــم وترســيخ عالقــات تجارية 
متمّيــزة، والوصــول إلــى متعاملين جدد وبحث فــرص التعاون 

مــع شــركاء محتملين.

إقبال واسع على أحدث تقنيات المياه والطاقة واالستدامة في 
الدورة الرابعة والعشرين من »ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية«

المعرض امتد على 
مساحة 62.513 مترًا 

مربعًا

110 ندوة وجلسة 
بمشاركة من الخبراء 

والمختصين

المعرض استقطب 
رعاية 64 مؤسسة 

محلية وعالمية
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اقتصاد
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يقــدم نــادي تــراث اإلمــارات عــددًا مــن 
الفعاليــات التراثيــة والثقافيــة والفنية خالل 
مشــاركته فــي الــدورة التاســعة عشــرة مــن 
معــرض أبوظبــي الدولي للصيد والفروســية 
الــذي ينظمه نادي صقاري اإلمارات ويختتم 
فعالياتــه ٢ أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي 

الوطنــي للمعارض.
ونظــم النــادي عــددًا مــن الفعاليــات في 
إطار برنامجه الثقافي المصاحب لمشــاركته 
أكاديمييــن  فيــه  واســتضاف  بالمعــرض، 
ــالل  ــوا خ ــراث، قدم ــي الت ــن ف ومتخصصي
األيــام الماضيــة محاضــرات ونــدوات يومية 
فــي ضــروب التــراث المختلفــة، الســيما مــا 

يتعلــق بالصيــد والفروســية.
فقد اســتضاف جناح النادي أمس ، قراءة 
ــرة  ــل والبيط ــاب الخي ــة »كت ــي مخطوط ف
والفروسية« البن أخي حزام، قدمها الباحث 
بمركــز الجواد العربي »بيت العرب« بدولة 

الكويت يحيــى عبداهلل الكندري.
ونظــم النــادي أمــس أمســية شــعرية 
بالتعــاون مــع نــادي صقــاري اإلمــارات، 
شــارك فيها الشــعراء: مســاعد بن طعســاس 
الحارثي، وســعيد بن دري الفالحي، وضيف 
اهلل العتيبي، وقدمها الشاعر عبيد بن قذالن 

المزروعي.
ــم  ــي تنظي ــاء الماضي ــوم األربع وشــهد ي
ــر فــي  ــوان »الطي ــى بعن محاضرتيــن، األول
أســاليب شعراء النبط اإلماراتيين«، وتحدث 
فيهــا فهــد المعمــري الباحــث فــي التــراث 
ــة  الشــعبي، فيمــا جــاءت المحاضــرة الثاني
بعنــوان »الخنجر اإلماراتي تــراث وهوية«، 
قدمهــا عبــداهلل ثانــي المطروشــي صاحــب 

متحــف بيــت الخنجــر.
وقالــت فاطمــة المنصــوري مديــرة مركز 
زايــد للدراســات والبحــوث التابــع للنــادي، 
إن البرنامــج الثقافــي المصاحــب لمشــاركة 
النــادي فــي المعــرض يعكــس حــرص نــادي 
تراث اإلمارات واهتمامه بالجوانب التوثيقية 
ــر  ــث نش ــة، حي ــة لألنشــطة التراثي المكمل
النــادي عددًا من الكتــب المؤلفة والمحققة 
التــي تتحدث عن الخيل وأنواعها وأنســابها، 
وعــن الصيد وأســلحته وأدواتــه، إضافة إلى 
الدراســات والمقاالت المتنوعة التي نشرت 
بمجلــة تــراث التــي يصدرهــا النــادي فــي 

هــذا الصدد.
وذكــرت أن المحاضــرات والندوات التي 

نظمهــا جنــاح النــادي فــي المعــرض جــاءت 
فــي الســياق نفســه، حيــث تنــاول الباحثون 
المتخصصون الذين استضافهم النادي، الخيل 
ومــا يتعلــق بها في تاريــخ الدولة وأبوظبي، 
والطير، والخنجر اإلماراتي، والمخطوطات، 
وغيرهــا من المواضيع المشــابهة التي تثري 

المعرض. موضوع 
التراثيــة  وأنشــطته  فعالياتــه  وضمــن 
اإلمــارات  تــراث  نــادي  جنــاح  يواصــل 
تقديــم تجربــة تراثيــة متميــزة لــزواره 
فــي المعــرض مــن خــالل الــورش التراثيــة 
المتنوعة، وعروض الصقارة، وركوب الخيل 
والهجــن، والمســابقات التراثيــة، وأنشــطة 

ــن.وام ــم والتلوي الرس

نظــم نــادي »كلمــة« للقراءة فــي مركز 
أبوظبــي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة 
والســياحة – أبوظبــي بالتعــاون مع جامعة 
الســوربون أبوظبــي نــدوة نقاشــية حــول 
»روايــة الكرنتينــة« الصــادرة عن مشــروع 
ــاري  ــا جــان م »كلمــة« للترجمــة لمؤلفه
غوســتاف لوكليزيــو وترجمتهــا إلــى اللغــة 
العربيــة نهى أبوعرقوب... وذلك بمناســبة 
اليــوم الدولــي للترجمة ودعمــا للمبادرات 
ــاع  ــر قط ــى تطوي ــة إل ــات الرامي والفعالي
الترجمــة والنهــوض بــه علــى المســتويين 
المحلــي والعربــي، شــارك فــي النــدوة كل 
مــن الدكتور محمد آيت ميهــوب، الكاتب 
والمترجــم وأســتاذ اللغــة واآلداب العربية 
بكليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة في 
جامعــة زايــد بأبوظبــي، والدكتــورة هنــاء 
صبحــي، أســتاذة اللغــة واألدب الفرنســي 
فــي جامعــة الســوربون أبوظبــي، وأدارتها 
إيمــان محمد تركي، مديرة برامج التحرير 

فــي مركــز أبوظبــي للغــة العربية.
وأكد ســعيد الطنيجي، المدير التنفيذي 
ــة،  ــة باإلناب ــة العربي ــي للغ ــز أبوظب لمرك

أّن اليــوم الدولــي للترجمــة يســّلط الضــوء 
علــى أهميــة الترجمة في التبــادل الثقافي 
والمعرفــي، وتعزيــز لغــة الحــوار بيــن 
الحضارات والشــعوب وتقريب المســافات 
ــبة  ــّد مناس ــم، إذ تع ــا بينه اإلنســانية فيم
للتعريــف بثقافــة وهويــة وتاريــخ وتــراث 
وإبــداع أي بلــد، وهــي جــزء ال يتجــّزأ من 
أي حــراك أدبــي وفكــري عالمــي. ويعمــل 
مشــروع »كلمــة« وهــي مبــادرة طموحــة 
إلحيــاء ودعــم حــراك الترجمــة فــي العالم 
العربــي علــى دفــع وتيــرة العمــل الثقافي 
الفاعــل فــي أبوظبــي، بمــا يضمــن تعزيــز 
مكانتهــا وريادتهــا فــي المنطقــة، ويدعــم 
الجيــل الجديــد مــن المترجميــن، باإلضافة 
إلــى نقــل المعرفة من وإلــى اللغة العربية 

األصيلة«.
وتأتــي »روايــة الكرنتينــة« ضمن أربعة 
أعمال منتخبة من أدب الجوائح الفرنســي 
صــادرة عن مشــروع »كلمة«، وهي رواية 
ــو،  ــى الّســطح« لجــان جيون »الفــارس عل
ــورا،  ــارك م ــة« لجــان م و«الحــرب الخفّي
ــك  ــّية« إلري ــوض الّسياس ــة البع و«جغرافي

أورســينا وإيزابيــل دو ســانت أوبــان.
ويستعيد الكاتب في رائعة »الكرنتينة« 
تفاصيــل إقامــة إجبارّية عاشــها جــّده ألّمه 
فــي جزيــرة صغيــرة مجــاورة لجزيــرة 
موريشيوس. يدّشن الّرواية ويختتمها سارٌد 
أّول، قريب إلينا في الّزمن، يســتحضر في 
فصليــن أّوليــن ذكرياتــه عــن جــّده جــاك، 
وشــقيق جــّده، ليــون، الــذي يحمــل هــو 
نفســه اســَمه، ثــّم شــغفه بســيرة الّشــاعر 
آرتــور رامبــو. وفي الفصل الختامّي يســرد 
رحلتــه إلــى جزيرة موريشــيوس، بحثًا عن 
جــذوره، ومــا بقــي مــن الّصــور وصغيــر 
اآلثــار، ويســترجع عالــم األمــس ويالحــظ 

زوالــه شــْبه الكلّي.
وبالّرغم مــن أهمّية كّل فصول الّرواية، 
ــذي راجــع ترجمــة  ــاد ال ــرى كاظــم جه ي
ــا؛ أّن المحــور األســاس  ــة وقــدم له الرواي
ــردّية  ــي الّس ــل ف ــا يتمّث ــل إّنم ــذا العم له
الكبــرى، التــي يضطلــع بهــا الجــّد ليــون، 
مّتبعــًا الزمــن الفعلــّي لمــا عاشــه فيهــا من 
أحــداث، بصحبــة شــقيقه جــاك وزوجتــه 

ســوزان.وام

يطلق »المجمــع الثقافي« التابع لدائرة 
الثقافة والســياحة – أبوظبــي بالتعاون مع 
»مدرســة كــركال للرقــص« فرقــة األداء 
ــي  ــي أبوظب ــى ف ــرة األول ــة و للم العالمي
ــتة  ــد س ــن يمت ــا لليافعي ــا تعليمي برنامج
أســابيع خــالل الفتــرة مــا بيــن ٣ أكتوبــر 

ــن. ــر المقبلي و١٣ نوفمب
وسيقوم مدربو كركال بتدريس مجموعة 
متنوعــة مــن أنمــاط الرقــص التــي تتــراوح 
بين أسلوب كركال الراقص، والهيب هوب، 
والتدريــب على تقنية الرقــص، والرقصات 
المســتوحاة مــن مســرحيات بــرودواي 
الموســيقية »ميوزيكال برودواي«، وفنون 

الرقــص المعاصــرة الحديثة.
تشــتهر »فرقة كركال«، التي تم إطالقها 
فــي عام ١٩٦8، بالمــزج بين تقاليد الرقص 
الشرق أوسطية واألسلوب الغربي وقدمت 
عروضهــا علــى المســارح في جميــع أنحاء 
العالم، بما في ذلك »مســرح الشانزليزيه« 
فــي باريــس، ومســرح أوســاكا الوطني في 

اليابان ودور األوبرا في كل من فرانكفورت 
وســاو باولو وريو دي جانيرو ومسقط.

تــم تصميــم هــذا البرنامــج بشــكل 
ــر  ــد الشــباب بفرصــة للتعبي خــاص لتزوي

ــالل  ــن خ ــم م ــم وإبداعاته ــن مكنوناته ع
فنــون الرقــص وليتعلموا تقنيات وأســاليب 
الرقــص المختلفــة مــن خــالل منهــج منظم 

تــم تطويــره عبــر فرقــة كــركال.وام

بــات » معــرض أبوظبي الدولــي للصيد 
والفروســية ٢٠٢٢ » ملتقــى ثقافيا ومنصة 
انطــالق للفنانيــن التشــكيليين اإلماراتييــن 
ــا  ــج له ــة و التروي ــم الفني ــراز أعماله إلب

محليــا وعالميــا.
وأكد الفنانون المشــاركون في المعرض 
فــي دورتــه الحالية فــي تصريحــات لوكالة 
أنبــاء اإلمــارات »وام« أن معــرض الصيــد 
ــن  ــن الفنانيي ــاء بي ــية يشــكل لق والفروس
المبدعين والزوار..الفتين إلى أن المعرض 
منصــة عالميــة تشــجع المبدعيــن الشــباب 
علــى إبــراز جوانب ســاحرة فــي الموروث 
المحلــي وعرض صــور ولوحــات فنية حية 

تحمل رســائل الســالم .
وقــال المصــور اإلماراتــي ســيف أحمــد 
العبيدلــي المشــارك في المعــرض بمبادرة 
خيريــة بالتعــاون مــع هيئة الهــالل األحمر 
باســم » صــورة إلى العالــم » : إنه يحرص 
مــن خــالل هــذه المبــادرة علــى التقــاط 
ــي  ــا ف ــة إنســانية عرضه صــور فوتوغرافي
جناحــه المشــارك في المعــرض .. وأوضح 
أن الفنــان عنــد التقــاط صــوره بعدســات 
كاميراتــه يعبــر عــن رؤيتــه الشــخصية لمــا 
يعيشــه مــن أحــداث ويوقــن الجمهــور أن 
لــه قيمــة أساســية ورســالة ســامية ايجابية 

يســعى إلــى تحقيقهــا وايصالهــا للعالــم.
وأضــاف: أنــه كمصور إماراتــي محترف 
عمــل فــي هذا المجال ســافر إلى موريتانيا 
وجــزر القمــر و التقــط خــالل جولته صورا 
مــن معانــاة البشــر خاصــة األطفــال الذين 
يعانــون الفقــر عرضهــا فــي جناحــه .. كل 
صــورة تقــف وراءهــا قصــة لتحويلهــا إلــى 
لوحــات فنيــة إليصــال تلــك المعانــاة إلــى 
العالــم و تحفيــز أيــادي الخير علــى تقديم 
المســاعدة للــدول المحتاجــة مــن خــالل 
التبرعــات بهــدف نشــر رســالة الســالم من 

دولتنــا المعطــاء إلــى العالم.
وأوضــح أنــه يعــرض علــى الجمهور في 
المعــرض أربــع صــور فوتوغرافيــة تعكــس 
أشــكال المعاناة التــي التقطها خالل رحلته 
فــي أفريقيــا ضمــن مبــادرة تحت شــعار » 
زراعــة حب كتابة القصص ورؤية المجتمع 
عبــر الصــور الفوتوغرافيــة » فيمــا شــارك 
فــي المعرض بثالث صــور تعبر عن مالمح 

مــن البيئــة اإلماراتية .
ــه نجــح مــن  ــى أن ــي إل ولفــت العبيدل

خــالل لوحاتــه الفوتوغرافيــة أن يصــل إلى 
العالميــة .. مشــيرا إلــى أنــه يحــرص علــى 
ــن  ــا بي ــوع م ــدة تتن ــكار جدي ــف أف توظي
ــي  ــي والتراث ــاري و البيئ ــر المعم التصوي
الــذي يحاكــي مــا تحويــه دولــة اإلمــارات.

وتبرز األعمال التي شارك بها التشكيلي 
اإلماراتــي محمــد مندي فــي معرض الصيد 
والفروســية عبــر لوحــة فنيــة ســجل فيهــا 
مقولــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان رئيس الدولة »حفظه اهلل« 
ــه«  ــي أبنائ ــة ف ــروة الوطــن الحقيقي : »ث
ــف  ــوان الطي ــررة بأل ــات مك ــك الكلم وتل

ــر اللوحة. عب
وهناك عمل مميز يتضمن اسم »الشيخ 
زايــد« طيب اهلل ثــراه، مع خلفية اإلمارات 
بعلــم الدولــة أمــا اللوحــة الثالثــة فتتمثــل 
ــة التــي  فــي كلمــة »الســالم« وهــو الغاي

يبحــث عنهــا النــاس فــي كل العصور.
هكــذا كانــت المشــاركة الفاعلــة لفنــان 
الخــط محمــد مندي الذي يعــد ضيفا دائما 
علــى أبــرز الفعاليــات واألحــداث المهمــة 
المقامــة فــي أبوظبي وغيرها مــن إمارات 
الدولــة ومــن ثــم جــاء حضــوره اســتثنائيا 
ضمــن فعاليــات هــذه الــدورة مــن معرض 

أبوظبــي الدولــي للصيد والفروســية.
وعبــر منــدي عــن ســعادته بالمشــاركة 

مــع غيره مــن أبناء اإلمــارات في المعرض 
ــة  ــب المختلف ــن بالجوان ــف الزائري لتعري
للمجتمع اإلماراتي، ومنها االهتمام بعوالم 
الفن التشكيلي الذي أصبح رافدا مهما في 
الحياة الثقافية وتعزيز التراث لدى األجيال 
ــن كل الجنســيات  ــور م ــدة والجمه الجدي
ــزة  ــه مي ــكيلي ل ــط التش ــة وأن الخ خاص
اســتثنائية فــي التعبير عن جماليــات اللغة 

العربيــة وتأثيرهــا الســاحر علــى النفوس.
واعتبر أن معرض أبوظبي الدولي للصيد 
و الفروســية يعتبــر بمثابــة ملتقى للفنانين 
والخطاطيــن كونــه يتيــح الفرصــة لتبــادل 
الخبــرات بينهــم واالطــالع علــى مختلــف 
التجــارب الفنيــة واإلنســانية التــي يضمهــا 
بيــن جنباتــه علــى مــدى أيامــه الســبعة، 
وهــذا يعطــي ألي فنــان ثــراء فكريا ورؤى 
ــه  جديــدة ال بــد وأن يعكســها فــي أعمال
ــة  ــر رحاب ــا نحــو خطــوات أكث ويســير به

مــن النجــاح والتميــز.
وأشاد مندي باستضافة المعرض لفنانين 
من جنســيات مختلفة إلــى جانب الفنانين 
اإلماراتيين لعرض أعمالهم خاصة المرتبط 
ــن  ــا م ــية وغيره ــد والفروس ــا بالصي منه
ــي  ــة الت ــة األصيل ــة العربي ــردات البيئ مف
تعتبــر ســمة عامــة لــكل مــا هــو موجــود 

بالمعرض.وام

فعاليات تراثية وثقافية لـ»تراث اإلمارات« في »أبوظبي للصيد والفروسية«

تعرض شاشة مراقبة الرماية الذكية
تسليح توفر لزوار معرض الصيد والفروسية 6 مسارات 

للرماية باستخدام أسلحة »إيرسوفت«

مركز أبوظبي للغة العربية ينظم ندوة نقاشية لـرواية 
»الكرنتينة« لجان ماري لوكليزيو

المجمع الثقافي ومسرح كركال للرقص يطلقان برنامجًا 
تعليميًا لليافعين في أبوظبي

فنانون ومصورون إماراتيون: معرض الصيد منصة 
عالمية إلبراز أعمالنا والترويج لها

منصة »السينمائي الدولي لألطفال والشباب« تواصل 
تنمية مهارات المشاركين وصقل مواهبهم

انطالق »مهرجان دبي للمفروشات 2022«

الخاّصــة  الرمايــة  ســاحة  تضــم 
بشــركة »تســليح« اإلماراتيــة فــي 
المعــرض الدولــي للصيــد والفروســية 
ــارات  ــتة مس ــي  ٢٠٢٢ »  س »ابوظب
للرماية باستخدام أسلحة اإليرسوفت .

زوار  مــن  المشــاركين  بإمــكان 
المعرض االســتفادة مــن برامج تجربة 
ــي تســاعد  ــدف والت ــى اله ــة عل رماي
علــى تحديــد ســرعة الرامــي ودّقتــه 

ــوط. بشــكٍل مضب
وأوضح ســالم المطروشــي الرئيس 
ــذي لشــركة تســليح » ســتضّم  التنفي
منّصة الرماية الخاّصة بشــركة )تسليح 
( جوائــز يومّيــة لــكل مــن المواطنيــن 
والوافديــن واألطفــال مــن عمر 7 إلى 

عاًما.   ١7
وتتنــّوع الجوائــز بيــن منتجــات 
اإليرســوفت  أســلحة  مــن  تســليح 
واإلكسســوارات. حيــث يجــب علــى 
المتنافــس تحقيــق أعلــى نتيجــة فــي 
اليــوم )يتــم حســاب الدرجــات عنــد 
الساعة ٦:٤٥ مساًء( ويعلن اسم الفائز 
بحلول الساعة 7 مساًء وتسّلم الجوائز 

للفائزيــن يوميًّــا. 
عملت كل من شــركة ) كارل والتر  
(المحــدودة وشــركة ) أوراميكــس (

المحــدودة وشــركة )ســايبرجن ( وشــركة )جــي آنــد جــي أرمنتــس (
علــى تمويــل بعــض جوائــز أنشــطة معــرض أبوظبــي الدولــي للصيــد 

والفروســية. 
وســيتّم تكريــم الفائزيــن بأنشــطة معــرض أبوظبــي الدولــي للصيد 
والفروســية فــي منّصــة تســليح للرمايــة. كمــا توفــر تســليح العديــد 

مــن الخصومــات واالمتيــازات األخرى 
ألوائــل زوارهــا وأكثرهــم فاعليــة.

وقــال الرئيــس التنفيــذي  للشــركة 
أن ) تســليح ( ســتعرض شاشــة مراقبة 
الرمايــة الذكيــة التــي تــّم إنتاجهــا 
ــن  ــاور ( م ــن ب ــركة )ج ــطة ش بواس
كوريــا الجنوبيــة  ، وهــي عبــارة عــن 
نظــام رمايــة متطــّور ودقيــق وفّعــال 
فــي التدريــب، تــم تصميمــه برمجيًّــا 
وشكليًّا لمحبي الرماية وإلنفاذ القانون 

والتدريبــات العســكرّية أيًضــا. 
تعرض) تسليح ( أيضا نظام تسجيل 
النتائج اإللكترونّي الذي أنتجته شــركة 
ميجالينــك وهو نظام رماية مســتخدم 
ــّي  ــاد الدول ــي االتح ــع ف بشــكل واس
الرمايــة »اي اس اس اف«   لرياضــة 
ــق  ــة ومراف ــة الرياضّي ــق الرماي ومراف
الرماية الخاّصة بكبار الشــخصيات في 

اإلمــارات العربّيــة المتحّدة. 
النتائــج  تســجيل  نظــام  وُيعــدُّ 
شــركة  أنتجتــه  الــذي  اإللكترونــّي 
)ميجالينــك ( نظــام رمايــة حديــث 
ــة  ــم لتلبي ــد صّم ــه ق ــم إذ أّن التصمي
احتياجات اندماج النظام البرمجّي مع 
المعــّدات بهــدف تحديــد دّقــة الرامي 
وسرعته ويســتخدم هذا النظام بكثرة 

ــة. فــي مجــال األســلحة الهوائّي
 وأوضــح المطروشــي ان منصــة ) 
تســليح ( التكتيكّيــة فــي معــرض أبوظبــي الدولــي للصيــد والفروســية 
٢٠٢٢ تشــكل إعــادة تقديــم لمتجرهــا الخــاص بالبيــع بالتجزئــة. إذ 
ــا أكثــر شــمولية يضــم  أنهــا ســتقدم شــعاًرا جديــًدا ومتجــًرا إلكترونيًّ
ــة  ــة وقطــع تكتيكّي ــلحة الهوائّي ــوفت واألس ــلحة اإليرس ــات أس منتج

ومســتلزمات خارجّيــة ومالبــس رياضّيــة تكتيكّيــة وغيرهــا.

الشــارقة  ُتواصــل منّصــة »مهرجــان 
الســينمائي الدولــي لألطفــال والشــباب 
٢٠٢٢« في »سيتي سنتر الزاهية« بالشارقة 
فعاليتهــا حتــى الرابــع مــن أكتوبــر المقبل 
لتعزيــز وعــي الــزوار بالمهرجــان وإتاحــة 
الفرصــة لهــم لالســتمتاع بتجربــة نمــوذٍج 
ُمصّغــٍر عنــه وتحفيزهــم علــى المشــاركة 
ــى  ــن ١٠ إل ــام م ــي تق ــه الت ــي فعاليات ف
ــز الجواهــر  ــي مرك ــل ف ــر المقب ١٥ أكتوب

للمناســبات والمؤتمــرات.
وتتضمــن المنصــة عــدة أقســام تشــمل 
المرســم والمشــغل واالســتوديو والمتاهــة 
ومتاهــة المرايــا وغرفة األلعاب والســينما 
المصغــرة وتقــدم مجموعــة مــن ورش 
العمــل التــي تســتضيف ١٥ طفــاًل فــي 
الورشــة الواحــدة منهــا فن الرســم بالرمال 
والرســم والتلويــن والرســم علــى اللوحات 
القماشــية والرســم علــى الوجــه وتســعى 
ــم المشــاركين مــن خــالل  لتثقيــف وتعلي
اللعــب والترفيــه وتنميــة مهاراتهم وصقل 

مواهبهــم.
وتقــدم المنصــة يوميًا مــن الثالثة عصرا 
حتــى العاشــرة مســاًء ١8 عرضــًا ســينمائيًا 
المتحركــة  الرســوم  أفــالم  مــن  لباقــة 
»األنيميشــن« واألفــالم الوثائقيــة القصيرة 
منهــا ١٢ فيلمــًا لجميــع الفئــات العمريــة 
ــة  ــة العمري ــن الفئ ــباب م ــالم للش و٦ أف

ــًا. +١٢ عام
وقالــت الشــيخة جواهــر بنــت عبــداهلل 
القاســمي مديرة مؤسسة /فن/ و«مهرجان 
الدولــي لألطفــال  الســينمائي  الشــارقة 
والشــباب« : يســعى المهرجــان لنشــر 
ــينمائية  ــون الس ــي بالفن ــي المجتمع الوع
والتواصــل مع األطفــال واليافعيــن وأولياء 
األمــور وتحفيزهم للمشــاركة فيه وحضور 
فعالياته المتنوعة التي تشــمل سلســلة من 
الجلســات النقاشية وورش العمل التوعوية 
والتعليميــة والدورات التدريبية التي تثري 

مخيلتهــم وتنمــي مواهبهــم ومهاراتهــم.
وأضافت وهذا ما دفعنا لتفعيل المنصة 
الخاصة في ســيتي ســنتر الزاهيــة كنموذج 
ُمصّغــر عّمــا يقدمه المهرجــان من عروض 
أفالم سينمائية وفعاليات توعوية وتعليمية 
وترفيهيــة متكاملــة تســعى لالرتقاء بذائقة 
المشاركين الفنية والجمالية وترسيخ ثقافة 
سينما األطفال والشباب في إمارة الشارقة 
ودولــة اإلمارات العربيــة المتحدة والعالم 
العربــي وبنــاء الجيــل المقبــل مــن ُصّنــاع 

السينما الشباب.وام

انطلقــت أمــس فعاليــات الــدورة الرابعــة مــن 
»مهرجــان دبــي للمفروشــات ٢٠٢٢« الــذي تنظمه 
مؤسســة دبي للمهرجانات والتجزئة ويســتمر حتى 
١٣ أكتوبر المقبل لتقديم مجموعة من التخفيضات 
والعروض الترويجية واالفكار المبتكرة على تشكيلة 
واســعة مــن قطــع األثــاث والمفروشــات المنزليــة 
بمشــاركة واســعة مــن مراكــز التســوق والمتاجــر 

فــي مختلــف أنحــاء دبي.
وأعــدت مؤسســة دبــي للمهرجانــات والتجزئــة 
قائمــة بأفضل العــروض والتخفيضات على منتجات 
أبرز عالمات المفروشات واألثاث التجارية المحلية 
والعالميــة والتــي يمكــن للــزوار والمتســوقين 
اإلســتفادة منهــا خــالل أيــام المهرجــان، واســتهل 
المهرجــان فعالياتــه اليــوم مــع تخفيضــات نهايــة 
األســبوع الكبــرى فــي عــدد مــن المتاجــر والتــي 
تصــل إلى 8٠ بالمائة وتســتمر حتى غدًا األحد.وام

أبوظبي - الوطن
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يشهد جناح نادي تراث اإلمارات بمعرض أبوظبي 
الذي يستمر حتى ٢  الدولي للصيد والفروسية ٢٠٢٢ 
أكتوبر المقبل العديد من الفعاليات التراثية والثقافية و 
الترفيهية التي تستعرض مقومات الحياة القديمة ألبناء 
االمارات التي بنيت على عدة ركائز تظهر فطنة وحنكة 
اآلباء واألجداد في استغالل الموارد الشحيحة التي كانت 

حولهم لصنع وخلق أبسط أساسيات الحياة.
المدير  الرميثي  بوالحج  وقال سعادة حميد سعيد 
العام للنادي إن النادي يحرص على المشاركة سنويا في 
هذا المحفل المتميز الذي يعد منبرا للتواصل مع ممثلي 
التراث  لعشاق  وفرصة  والشعوب  الحضارات  مختلف 
الطالعهم على مفردات التراث المحلي .. وأضاف أن 
المعرض يربط بشكل غير مباشر بين حاضر اإلمارات 
الذي يعكس التقدم التقني وماضيها الذي يتجلى في 

أهمية المحافظة على تراث اآلباء واألجداد.
وأوضح أن النادي يشارك هذا العام ببرنامج وفعاليات 
تراثية متعددة بما يتوافق مع رسالته في نشر وترسيخ 
التراث عبر إشراك الجمهور ضمن مسابقات تراثية متنوعة 
الجناح.. باإلضافة إلى  المسائية داخل  بالفترة  تنطلق 
مسابقات تقام عبر مواقع التواصل االجتماعي ألفضل 
صورة وتعليق على هامش مشاركة النادي في المعرض 

وتقدم فيها جوائز مالية.
ويختص ركن الحرفيات في الجناح بإظهار الجانب 
الفني والتشكيلي لبنت اإلمارات في ملبسها وصنعتها 
قديما كما يتم تقديم عدد من العروض الحية للصناعات 
والحرف اليدوية التي كانت سائدة قديمًا مثل صناعة 
والخناجر،  السيوف  وصناعة  الدالل،  وصناعة  الفخار، 

والسدو، وسف الخوص.
وقد قامت وكالة أنباء اإلمارات “ وام “ بجولة عبر 
أركان جناح النادي التي تعرض تنوع التراث اإلماراتي 
العريق و تستحضر عبق الماضي بمفراداته التراثية األصيلة 
وتفاصيل الحياة القديمة .. و في البداية تظهر سعيدة 
عوض “مدربة تراثية في نادي تراث اإلمارات” بساطة 
الملبس الذي اعتادت المرأة اإلماراتية على صنعه بذاتها 
من الموارد واألقمشة المتاحة في حينها، ويعد “التلي” من 
أشهر األدوات المستخدمة والتي تعرف اليوم بالتطريز.

للعالم  نعرض  “اليوم نحن   : وقالت سعيدة عوض 
والزوار ما تعلمناه من أمهاتنا وأجدادنا وما ربينا عليه 
ونثبت للعالم أنه مهما كانت الموارد شحيحة وقليلة إال 
أن المرأة اإلماراتية كانت دائما ما تجد طريقة تظهر 
إبداعاتها اذ تتميز بالحنكة .. مشيرة إلى مساهمة مراكز 
التراث االماراتي التي تعلم بدورها الطالب واألطفال قيم 

وعادات المجتمع اإلماراتي القديم”.
ونظم النادي خالل أيام المعرض جلسة تعريفية تحت 
عنوان “السنع اإلماراتي عند أهل البادية” قدمها المدرب 
التراثي زايد المنصوري، الذي تحدث عن جهود المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب اهلل ثراه” في 
الحفاظ على العادات والتقاليد األصيلة، منوهًا بالدعم 
الكبير من دولة اإلمارات للتراث والسنع، وجهود نادي 
بين  ونشره  التراث  على  الحفاظ  في  اإلمارات  تراث 

األجيال الحديثة.
وفي ركن التراث البحري لفت بدر محمد الحسني 
مدرب تراثي في نادي تراث االمارات إلى أبرز طرق 
جمع الغذاء ومقومات االقتصاد األولى والتي تتمثل بالصيد 
واستخراج اللؤلؤ إذ قدم الجناح ورشا بحرية عن صناعة 
الديين، والطواشة، والغزل، وفلق المحار واستخراج اللؤلؤ 
وعرض بعض المجسمات “للمحامل” التي كانت تستخدم 
إما للسفر أو الصيد وبعض أدوات الصيد الحقيقية مثل 
“السكار” وهي شباك الصيد قديما و”العملة” وهو مسمى 
قديم يطلق على الرمح المستخدم لصيد األسماك الكبيرة.

وقال الحسني إن نادي التراث اإلماراتي لم يكتف بورش 
العمل فقط بل ينظم اليوم رحالت غوص بحرية للطالب 

مستخدمين هذه األدوات القديمة باإلضافة إلى برامج 
ودورات كبرنامج “الجالف” وهو صانع السفن قديما و 
الذي يعلم الطالب طريقة انتقاء الخشب المناسب لصنع 

السفن والمحامل البحرية.
وفي الجانب الثقافي تميز ركن اإلصدارات بعرض أعمال 
الكتاب اإلماراتيين على مستوى األدب والفلكلور الشعبي 
ويرصد الجناح أبرز هذه المواهب عبر تخصيص زاوية 
تضم منشورات النادي في التراث والتاريخ والدراسات 
ودواوين الشعر النبطي، بما يشمل العديد من العناوين 
التي تختص بالصيد والفروسية في دولة االمارات والتي 
تتيح للزائر االطالع على تاريخ دولة االمارات ما بين 
الماضي والحاضر ومن أبرز العناوين: تاريخ االمارات عبر 
العصور، ومحطات في تاريخ وتراث أبوظبي، والفلكلور 

في مجتمع اإلمارات.
وفي ركن المقهى الشعبي .. يتم تقديم تجربة فريدة 
من نوعها تتيح للزوار تجربة المذاق الشعبي القديم حيث 
تعمل شرينة الرميثي حرفية تراثية على إعداد أجود 
األطباق الشعبية القديمة كالعصيدة و الثريد و العرسية 
و الهريس وغيرها من المأكوالت الشهية التي كانت تعد 

على الجمر قبيل وجود المطابخ الحديثة.
وفي ركن الرسم والتلوين و نظرا لتردد طالب المدارس 
والزوار من مختلف االعمار فقد حرص الجناح على توفير 
ركن ترفيهي تعليمي مخصص للمفردات التراثية ذات 
العالقة من خالل الرسم والتلوين التي تحفز األطفال 
على ممارسة هوايتهم وتقضية وقت ممتع أثناء زيارتهم 

لمعرض أبوظبي للصيد والفروسية.
ويقيم الجناح ورشا حية وتعليمية لزواره ومنحهم 
الفرصة للتعرف على األكالت الشعبية اإلماراتية وارتداء 
المالبس التقليدية والتقاط الصور الفوتوغرافية .. فيما 
يقوم الجناح باستضافة عدد من المؤثرين والمتحدثين 
يتناولون مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية 
في مجال التراث االماراتي والعربي المتعلق بالصيد 

والفروسية.وام

معرض الصيد والفروسية.. عـبق المـاضي بعيون الحـاضر
جناح نادي تراث اإلمارات يجذب الزوار في بمعرض 

أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022

توفير ركن ترفيهي تعليمي 
مخصص للمفردات التراثية ذات 
العالقة من خالل الرسم والتلوين

ورش تعليمية للزوار ومنحهم 
الفرصة للتعرف على األكالت الشعبية 

اإلماراتية والمالبس التقليدية

تحفيز األطفال على ممارسة 
هوايتهم وتقضية وقت ممتع أثناء 

زيارتهم لمعرض أبوظبي للصيد

استضافة المؤثرين والمتحدثين 
يتناولون  التراث اإلماراتي والعربي 

المتعلق بالصيد والفروسية

استعراض تنوع التراث اإلماراتي األصيل وتفاصيل 
الحياة القديمة واستحضار عبق الماضي 

ركن الحرفيات في الجناح يختص بإظهار الجانب الفني 
والتشكيلي لبنت اإلمارات في ملبسها قديمًا

عروض للصناعات والحرف اليدوية مثل الفخار والدالل 
والسيوف والخناجر والسدو وسف الخوص
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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لإلعالم، ومن تنظيم 
مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركة 
“في إس بي إن” )VSPN(، الرائدة عالميًا في مجال 
حلول الرياضات اإللكترونية الشاملة، يقام “مهرجان 
دبي للرياضات الرقمية ٢٠٢٢” األول من نوعه على 
مستوى المنطقة خالل الفترة من ٩ حتى ٢٠ نوفمبر 
المقبل في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.  
واأللعاب  للرياضات  أبرز حدث  المهرجان  ويعد 
اإللكترونية في منطقة الشرق األوسط، وينسجم مع 
مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي لالبتكار، حيث يقّدم 
فعاليات وأنشطة مباشرة على مدار أسبوعين، بما في 
ذلك بطولة “ببجي” العالمية PUBG، والقمة االفتتاحية.

“بوبكون  احتفالية  المهرجان  برنامج  وسيتضمن 
الشرق األوسط”PopConME ، وفعالية “جيم إكسبو”  
الفعاليات  من  مجموعة  إلى  إضافًة   ،GameExpo
اإلقليمية  والبطوالت  العالمية  والحفالت  الترفيهية 
والرقمية، كما سيتم تنظيم بطولة خاصة على مستوى 
العروض  من  العديد  إطالق  جانب  إلى  المدارس، 
الترويجية على أحدث المنتجات واإلصدارات في مجال 
األلعاب الرقمية واإللكترونية في جميع أنحاء دبي.

وسيستقطب المهرجان أبرز نجوم األلعاب الرقمية 
والمطورين والمبدعين والفنانين على مستوى العالم، 
ليمنح عشاق الرياضات اإللكترونية فرصة مقابلة مشاهير 

هذا القطاع ورواده والتفاعل معهم.

منصة عالمية
وقالت منى الفالسي، مديرة إدارة تخطيط الفعاليات 
في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: “نسعى إلثراء 
قطاع األلعاب والرياضات اإللكترونية المزدهر في 
دبي عبر استقطاب أبرز الالعبين الموهوبين وعشاق 
األلعاب اإللكترونية من جميع أنحاء العالم، لنعطيهم 
فرصة التواصل والتفاعل مع نخبة من المحترفين في 
هذا المجال، وبما يعزز من تطوره وازدهاره، وفي 
الوقت ذاته، يقدم المهرجان مجموعًة من البطوالت 
والفعاليات المميزة، ويعد بمثابة منصة عالمية تجمع 
أبرز رواد القطاع لمشاركة أحدث المستجدات وإللهام 
الحضور وتحفيزهم على االنضمام إلى قطاع الرياضات 

واأللعاب الرقمية”.
من جهته، قال ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس 
التنفيذي إلدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز 
دبي التجاري العالمي: “نفخر باستضافة مهرجان دبي 
للرياضات الرقمية في مركز دبي للمعارض والُمجهز 
بأحدث التقنيات. تمتلك دبي رؤية طموحة لبناء مستقبل 
رقمي متطور، وبدورنا، فنحن ملتزمون بتعزيز مكانة 
اإلمارة كمركز عالمي للفعاليات والسياحة واالبتكار عبر 
توفير قاعات متكاملة وبنية تحتية ومرافق وخدمات 
الذي  الالفت  النجاح  غرار  وعلى  النظير.  منقطعة 
تحقق عبر استضافة فعاليات متميزة في مركز دبي 
للمعارض خالل انعقاد اكسبو ٢٠٢٠ دبي، فإننا نتطلع 
ُقدمًا للترحيب بالضيوف والمشاركين في مهرجان 
دبي للرياضات الرقمية والذين سيتوافدون إلى دبي 

من مختلف أنحاء العالم”.
وقال شولتو دوغالس هوم، الرئيس التنفيذي لالتصال 
والتسويق والمبيعات في مدينة إكسبو دبي: “نواصل 
مسيرة إرث إكسبو ٢٠٢٠ دبي وتحقيق أهدافنا في 
قيادة االبتكار والتعاون، حيث تعزز فعاليات مدينة 
إكسبو دبي تبني التقنيات الجديدة والحلول الذكية، 
ونحن متحمسون الستضافة حدث بهذا الحجم الضخم 
والشعبية الواسعة، ونتطلع للترحيب بالالعبين المحليين 
والعالميين وعشاق الرياضات اإللكترونية في مركز 
دبي للمعارض ضمن الفعاليات الشيقة العديدة لهذا 

الحدث العالمي المتميز “.

ويجمع المهرجان الالعبين المحترفين والمستثمرين 
ورواد األعمال وأبرز الجهات المعنية الدولية، ضمن 

سلسلٍة من األنشطة المشوقة والممتعة.

بطولة ببجي العالمية
تنطلق بطولة “ببجي العالمية PUBG” في الفترة 
الممتدة بين ١ و٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢، وتشهد عدة منافسات 
بين ٣٢ فريقًا من حول العالم للفوز بإحدى جوائز البطولة 
التي تبلغ قيمتها أكثر من مليوني دوالر أمريكي، إضافة 
إلى حجز مكانهم في نهائيات بطولة المهرجان الكبرى.

وتستقبل البطولة الجمهور من ١7 وحتى ٢٠ نوفمبر 
المقبل في القاعة الشمالية لمدينة إكسبو دبي، ومن 
المقرر بّث كامل فعاليات البطولة مباشرًة على الموقع 

..twitch.tv/pubg_battlegrounds اإللكتروني

القّمة االفتتاحية
تنطلق القمة االفتتاحية للمهرجان في ٩ نوفمبر 
وتستمر حتى ١١ نوفمبر ٢٠٢٢، وتستهدف المحترفين 

الرقمية  األلعاب  قطاع  في  والمبدعين  والمطّورين 
لتعزيز منظومة الرياضات اإللكترونية في دبي ومنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتوفر منصًة مهمة 

للتفاعل بين الشركات.
وتستضيف القمة جلسات حوارية ليومين بحضور 
أكثر من ٤٠ مسؤوال وخبيرا من صناع القرار ورواد 
جهات  مع  للتواصل  فرصًا  توّفر  أنها  كما  القطاع، 
ومؤسسات مهمة والمشاركة في ورش عمل متقدمة 
في يومها األخير، فيما تستعرض القمة أمام أكثر من 
٢٠٠ شخص من الحضور أحدث توجهات الرياضات 
الرقمية في العالم وفرص االستثمار الرئيسية فيها، 
لتشكل بذلك مركزًا يجمع منظومة األلعاب اإللكترونية 

والمواهب العالمية والمبتكرين في القطاع.
وتشهد القمة مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين، 
بمن فيهم: مكسيم دوراند، مدير التصميم العالمي 
لدى “يوبيسوفت مونتريال”، وروكو سكانديزو، رئيس 
محرك األلعاب “أنريل إنجن” لدى شركة “إيبك جيمز” 
في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، وكذلك ماثيو 

بيكرينج، الرئيس التنفيذي لشركة “باور ليج جيمنج”، 
إضافة إلى وسام ماثيوز، الرئيس التنفيذي ومؤسس 
شركة “فناتيك”، وجون السي، رئيس شركة “تينسنت” 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمدير 
اإلقليمي لشركة “ليفل إنفينت”، وغيرهم الكثير، ما 
يجعل القمة االفتتاحية بمثابة المنصة األبرز لمحترفي 

قطاع الرياضات واأللعاب اإللكترونية في دبي.

GameExpo  جيم إكسبو
 ١٣ حتى   ١٠ من  إكسبو”  “جيم  فعالية  تنطلق 
نوفمبر المقبل، وتضم أربع مناطق مخصصة الستضافة 
التجارية وشركات رائدة وخبراء األلعاب  العالمات 
الرقمية، ما يعطي عشاق الرياضات اإللكترونية فرصة 
القطاع، كما يمكن  االطالع على جميع مستجدات 
للجمهور متابعة فعاليات البطوالت المشوقة ولقاء 
العبيهم المفّضلين والتنافس معهم في “جيمينج زون” 
بدبي. وتوّفر منطقة “األلعاب الكالسيكية” للجمهور 
تجارب ممتعة مع عدد من المسابقات والبطوالت 

المتاحة للجميع، بينما تتيح منطقة “ديسكفري زون” 
للجمهور االستمتاع بأحدث إصدارات األلعاب المستقلة 
التي يقدمها  التجريبية  واالطالع على آخر األلعاب 
مطورو األلعاب المستقلون. في حين، تسمح منطقة 
األلعاب على  بّث  قنوات  “ستريمر هب” ألصحاب 
التواصل االجتماعي بّث  اإلنترنت ومشاهير مواقع 
المحتوى وآخر األخبار مباشرًة طوال فترة المهرجان.

»بوبكون« الشرق األوسط
األوسط  الشرق  “بوبكون”  فعالية  وتحتفي 
التي ستنطلق بين ١٠ و١٣ نوفمبر   ،PopConME
المقبل، بجميع عناصر ثقافة البوب العالمية، بدءًا 
المصورة واأللعاب  الخارقين والقصص  من األبطال 
والفنون، ووصواًل إلى السينما والتلفزيون و”اإلنمي” 
وغيرها. وتقّدم الفعالية مجموعًة من التجارب الترفيهية 
الرائعة، حيث يمكن للحضور ارتداء األزياء التنكرية 
ومقابلة شخصياتهم المفّضلة، إضافًة إلى استعراض 
المباشرة،  اليابانية عبر عروض األداء  ثقافة اإلنمي 

واألفالم، وورش العمل، والفعاليات الفنية.

البطوالت اإلقليمية
ويسعى المهرجان إلى تمكين وإلهام مجتمع الرياضات 
اإللكترونية، إذ يعطي أبرز العبي الرياضات اإللكترونية 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا فرصة المشاركة 
الهواتف  أجهزة  بطولة  وهما  بطوالته،  إحدى  في 
المحمولة التي ستعقد في ١٢ و١٣ نوفمبر المقبل، 
التي ستنظم يومي  الفيديو  ألعاب  وبطولة منصات 
للموهوبين  يمكن  فيما  المقبل،  نوفمبر   ٢٠ و   ١٩
من جميع الفئات العمرية بالمنطقة المشاركة في 
تلك المنافسات، حيث سيخوض الالعبون منافسات 
على اإلنترنت عبر المنصات الرقمية التي يختارونها 

ويتأّهل الفائزون للمشاركة في البطولة الرئيسية.

البطولة المدرسية
ومن جهة أخرى ستنطلق البطولة المدرسية لأللعاب 
الرقمية في ١٠ نوفمبر المقبل، بالتعاون مع عدد من 
مدارس دبي، حيث سيتنافس الالعبون المتأهلون من 

تلك المؤسسات التعليمية خالل المهرجان.

الحفلة الموسيقية
موسيقية  حفلة  مع  فعالياته  المهرجان  ويختتم 
حية بحضور أفضل النجوم في ١٩ نوفمبر المقبل، 
ويمكن للزوار االطالع على تفاصيل العرض عبر مواقع 
بالمهرجان، حيث من  الخاصة  االجتماعي  التواصل 
المقرر اإلعالن عن أسماء النجوم قبل افتتاح المهرجان.

محبي  األولى  دورته  في  المهرجان  ويستهدف 
األلعاب والعائالت وعشاق الفن والموسيقا وخبراء 
قطاع الرياضات الرقمية، ويسعى لتوحيد مجتمعات 
دبي  في  وتطويرها  الرقمية  والرياضات  األلعاب 
والمنطقة، بما يسهم في زيادة الوعي بأهمية األلعاب 

اإللكترونية وتحفيز األجيال المقبلة على احترافها.
والفعاليات،  للتكنولوجيا  عالميًا  مركزًا  وبوصفها 
تحتضن مدينة دبي العديد من المؤسسات والمجتمعات 
والجهات المتخصصة في مجال الرياضات اإللكترونية، 
ويمكن لرواد األعمال في القطاع االستفادة من منظومة 
الرياضات اإللكترونية الحيوية في دبي، والتي تتيح 
للمبتكرين وقادة الفكر فرصة االزدهار، وخاصة بعد 
اإلعالن عن استراتيجية دبي لالقتصاد اإلبداعي، والتي 

تهدف إلى دعم رواد األعمال المبدعين فيها.
ويدعم مهرجان دبي للرياضات الرقمية من بين 
أكبر التجمعات لهذه الرياضات على المستوى المحلي 
الفعاليات  قطاع  من  مهمًا  جزءًا  ويمثل  والدولي، 
والترفيه باإلمارة ويعّزز مسيرة نمو القطاع بصورة 
مستمرة، في ظل ريادة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا 

واالبتكار واألعمال والفعاليات.

تحت رعاية أحمد بن محمد من ٩ حتى 20 نوفمبر في مدينة »إكسبو دبي«

»مهرجان دبي للرياضات الرقمية 2022« 
يعلـن جـدول فعالـيات دورته األولـى

بطوالت ومسابقات وأنشطة مميزة ألهم الالعبين المحترفين ورواد القطاع
المهرجان يفتح آفاقًا جديدة في قطاع األلعاب الرقمية في الشرق األوسط
نجوم عرب وفنانون عالميون يحيون حفـالت موسيقية خـالل المهـرجان

دبي - الوطن
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على مدار الشــهور الـ٤ المقبلة، ستكون 
اإلمــارات موطنــًا ألســاطير الرياضــة ونجوم 
العالــم مــن مختلــف األلعاب بمــا فيها كرة 
ــر  ــدم، مــن خــالل اســتضافة عــدد كبي الق
مــن بطــوالت العالــم والفعاليــات الدوليــة 

الكبــرى خــالل هــذا الفترة.
ولــن يقتصــر حضــور نجــوم وأبطــال 
العالــم علــى الالعبين والرياضييــن الحاليين 
فقــط، ولكن سيشــمل أيضا أســاطير اللعبة 
الســابقين وتحديدًا في التنس وكرة القدم.

ــة »كأس  ــي بطول ــي نهائ ــن دب وتحتض
أســاطير فــرق التنــس«، بمشــاركة ٩ مــن 
أبرز نجوم اللعبة المعتزلين، من ٩ إلى ١٢ 
نوفمبــر المقبــل، علــى أحــد أفخــم مالعب 
التنس في العالم والموجود بميناء اليخوت 
فــي »دبــي هاربــور« وســط واحــدة مــن 
أرقــى مناطــق دبــي، والذي يتســع لـ ٣٠٠٠ 

متفرج.
كمــا ســتكون دبــي محــط أنظــار نجــوم 
العالم وأساطير كرة القدم، مثل البرازيليين 
دونجــا، وروبرتــو كارلــوس، وريفالــدو، 
وزيكــو، ســانتوس الداير، وباولــو هنريكي، 
واأللمانــي رالف ويلفجونو، إضافة لموافقة 
ــز  ــي فران ــطورة األلمان ــن األس ــة م مبدئي
ــن  ــن الدي ــاور والنجــم الفرنســي زي بيكنب

زيــدان، وغيرهمــا.
ويشارك كل هؤالء النجوم بمباراة ودية 
دوليــة فــي ١٤ ينايــر المقبــل تجمــع بيــن 
فريقــي نجــوم العالم وآســيا لدعم أصحاب 
الهمــم، ضمــن مهرجــان خيــري كبيــر يقــام 

خــالل األســبوع الثانــي من ينايــر ٢٠٢٣.
وعلــى صعيــد كــرة القدم أيضا، ســتكون 
اإلمــارات محطــة إعــداد وتجهيــز لعدد من 
ــكأس  ــل مشــاركتها ب ــم قب ــات العال منتخب
ــن  ــات األرجنتي ــل منتخب ــم ٢٠٢٢ مث العال

وأوروجــواي وألمانيــا واليابــان وغيرهــا.
ــكرات  ــات معس ــذه المنتخب ــم ه وتقي
إعدادهــا بــكل مــن أبوظبــي ودبــي إضافــة 
لخــوض عــدد من المباريــات التجريبية قبل 

كأس العالــم.
كمــا تســتضيف مدينــة العيــن فعاليــات 
كأس السوبر المصري بين الزمالك واألهلي 
فــي ٢8 أكتوبــر المقبــل، وتحتضن أبو ظبي 
مبــاراة كأس الســوبر األرجنتينــي فــي يناير 

بيــن فريقــي بــوكا جونيورز وريفــر بليت.
ــي  ــم الت ــوالت العال ــد بط ــى صعي وعل
تقــام فــي اإلمــارات خــالل الفتــرة المقبلة، 
يســتضيف »ســكاي دبــي« بمــول اإلمارات 
بطولــة العالــم للتزلــج علــى الجليــد مــن ٩ 
إلــى ١٣ أكتوبــر كما تســتضيف دبــي للمرة 
األولــى بطولة »الجولــة العالمية لمحترفي 
الكــرة الطائــرة الشــاطئية«، مــن ٢٢ إلــى 
٣٠ أكتوبــر علــى شــاطئ »كايــت بيتــش«.

ــم  ــة العال ــي أيضــا بطول وتقــام فــي دب
ــادل تنــس، التــي تســتضيفها اإلمــارات  للب
للمــرة األولى، خالل الفتــرة من ٣١ أكتوبر 
إلى ٥ نوفمبر المقبلين، على ملعب ســوق 

دبــي الحــرة للتنس.
كمــا تســتضيف دبي النســخة الـــ١١ من 
بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، 
التــي تقــام بالتعــاون مــع لجنــة كــرة القدم 
ــي لكــرة القــدم  الشــاطئية باالتحــاد الدول
»فيفــا« علــى »شــاطئ كايــت بيتــش« مــن 
٢ إلــى ٦ نوفمبــر المقبــل، بمشــاركة أقوى 

8 منتخبــات مــن مختلــف قــارات العالم.
بــي  منافســات بطولــة »دي  وتقــام 
وورلــد للجولف« الجولة الختامية لموســم 
الســباق إلــى دبي مــن ١7 إلــى ٢٠ نوفمبر 
بمالعــب عقــارات جميــرا للجولــف، كمــا 
تقــام بطولــة طيــران اإلمــارات لســباعيات 
ــن  ــفنز« م ــب »ذا س ــى مالع ــي عل الرجب

األول إلــى ٣ ديســمبر المقبــل.
وفــي حــدث ســنوي يجمع نجــوم العالم 
لكــرة القــدم، ســتقام النســخة الـــ١7 مــن 
ــدورة  ــي وال ــي الرياضــي الدول ــر دب مؤتم
الـــ١٣ لجوائز »دبي جلوب ســوكر« في ١7 
نوفمبــر المقبــل، قبــل ٣ أيــام علــى انطالق 

بطولــة كأس العالــم ٢٠٢٢ لكــرة القــدم.
وخالل الفترة نفسها، ستتواصل بطوالت 
العالــم واألحــداث الرياضية الدولية الكبرى 

فــي العاصمــة أبوظبــي، حيــث تقــام للمرة 
األولــى فــي منطقــة الخليــج، مباراتــان 
تمهيديتــان لــدوري كــرة الســلة األمريكــي 
ــن ميلووكــي باكــس  ــن NBA بي للمحترفي
وأتالنتــا هوكــس فــي ٦ و8 أكتوبــر المقبــل 
بصالــة »االتحــاد آرينــا« فــي جزيــرة ياس.

كمــا تســتضيف أبوظبــي النســخة الـــ٢7 
ــن ٢٩  ــم للجوجيتســو م ــة العال ــن بطول م
ــن، تحــت  ــر المقبلي ــى 8 نوفمب ــر إل أكتوب

مظلــة االتحــاد الدولــي للجوجيتســو، علــى 
ــد  ــة زاي ــا« بمدين ــة »جوجيتســو آرين صال
الرياضيــة، وتقــام بعدهــا بطولــة أبوظبــي 
العالميــة لمحترفــي الجوجيتســو على مدار 

8 أيــام خــالل شــهر نوفمبــر.
وللمرة األولى على مستوى دول الشرق 
األوســط وشــمال أفريقيا، تحتضــن أبوظبي 
ــة،  ــة البارالمبي ــم للرماي ــة كأس العال بطول
ــدان  ــل بمي ــر المقب ــى ١7 نوفمب ــن ٣ إل م

الرماية في نادي العين للفروســية والرماية 
والجولــف بمدينــة العيــن، والتــي تنظمهــا 

مؤسســة زايــد العليــا ألصحــاب الهمم.
كما تشــهد أبوظبي الســباق الختامي في 
بطولــة العالــم الجائــزة الكبــرى لســباقات 
ســيارات »فورمــوال-١« علــى حلبة مرســى 

يــاس، مــن ١7 إلــى ٢٠ نوفمبر.
وبالتزامــن معهــا، ينطلــق ماراثــون زايد 

الخيــري فــي أبوظبــي يــوم ١٩ نوفمبر.

وتستضيف العاصمة أيضا نهائيات بطولة 
العالــم للترايثلــون ٢٠٢٢ بجزيــرة يــاس من 
ــي  ــى ف ــر، للمــرة األول ــى ٢٦ نوفمب ٢٣ إل
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
لتنضــم أبوظبــي إلــى قائمــة أشــهر المــدن 

العالميــة المســتضيفة للحــدث العالمي.
وفــي صحــراء الوثبة، وخــالل الفترة من 
ــة  ــام بطول ــل، تق ــى ٤ ديســمبر المقب ٢ إل
العالم للسبارتن ٢٠٢٢، وذلك للمرة الثانية 

خــارج الواليات المتحــدة األمريكية، بعدما 
ــب«  ــل مرع ــوا »ت ــراء لي ــتضافتها صح اس

بمنطقــة الظفــرة العــام الماضي.
وتستضيف أبوظبي بطولة العالم ألساتذة 
ــة فــي ٩ و١٠ ديســمبر  كــرة الســلة الثالثي
المقبل بجزيرة ياس، وتأتي هذه االستضافة 
امتــدادا للنجاح الكبير والتفاعل الجماهيري 
الهائل، الذي شــهدته نســخة العــام الماضي 

مــن البطولة فــي أبوظبي.وام

خالل الـ 120 يوماً المقبلة 

اإلمـارات »وطـن« الرياضـة العالـمـية وملـتقى النجـوم
مباراتان لدوري كرة 

السلة األمريكي 
للمحترفين NBA بين 

ميلووكي باكس وأتالنتا 
هوكس بأبوظبي

دبي تحتضن نهائي 
بطولة »كأس أساطير 
فرق التنس« بمشاركة 
9 من أبرز نجوم اللعبة 

المعتزلين

أبوظبي تستضيف 
النسخة الـ27 من بطولة 
العالم للجوجيتسو من 
29 أكتوبر إلى 8 
نوفمبر المقبلين

دبي تجمع أساطير كرة 
القدم بمباراة ودية 
دولية في 14 يناير 

المقبل تجمع بين نجوم 
العالم وآسيا 

أبوظبي تشهد السباق 
الختامي في بطولة العالم 
الجائزة الكبرى لسباقات 
سيارات »فورموال-1« 

20 نوفمبر

نهائيات بطولة العالم 
للترايثلون 2022 بجزيرة 
ياس من 23 إلى 26 
نوفمبر للمرة األولى 

بالمنطقة

اإلمارات محطة مهمة إعداد 
وتجهيز لعدد من منتخبات 

العالم قبل مشاركتها 
بكأس العالم 2022 

»سكاي دبي« يستضيف 
بمول اإلمارات بطولة 

العالم للتزلج على الجليد 
من 9 إلى 13 أكتوبر

اإلمارات تستضيف بطولة 
العالم للبادل تنس للمرة 
األولى من 31 أكتوبر 
إلى 5 نوفمبر المقبلين

دبي تستضيف النسخة الـ11 
من بطولة كأس القارات 
لكرة القدم الشاطئية من 

2 إلى 6 نوفمبر
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بطولــة  الســبت   اليــوم  تنطلــق   
آســيا لمحترفــي الجوجيتســو فــي صالــة 
جوجيتســو أرينا في أبوظبي، بمشــاركة 
ــة  ــات الالعبيــن مــن مختلــف األندي مئ
الناشــئين  فئــات  فــي  واألكاديميــات 

ــاتذة. ــن واألس ــباب والمحترفي والش
ــة  ــن البطول ــوم األول م ــهد الي ويش
ــي ١ و٢  ــدى يوم ــى م ــام عل ــي تق الت
ــارات  ــاد اإلم ــن اتح ــم م ــر بتنظي أكتوب
للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي 
لمحترفي الجوجيتســو )AJP( منافسات 
ــا  الناشــئين والشــباب واألســاتذة، بينم
يشــهد اليوم الثاني غد األحد منافســات 

فئتــي الهــواة والمحترفيــن.
ويقــول فهــد علــي الشامســي األميــن 
العــام التحــاد اإلمارات للجوجيتســو: » 
تقام بطولة آســيا لمحترفي الجوجيتســو 
قبــل شــهر مــن انطــالق بطولــة العالــم 
ــة أبوظبــي  والتــي تليهــا مباشــرة بطول
العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبالتالي 
ــة  ــز جاهزي ــي لتعزي ــا مثال ــإن توقيته ف
الالعبيــن وتكثيف اســتعداداتهم لخوض 
منافســات اثنتيــن مــن أبــرز البطــوالت 

علــى أجنــدة الجوجيتســو العالميــة.”
ــرى  ــة كب ــة بأهمي ــى البطول وتحظ
كونهــا تدخــل ضمن التصنيف الســنوي 
المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي 
الفائــز  تمنــح  حيــث  الجوجيتســو، 
بالمركــز األول ١٤٠٠ نقطــة تصنيفيــة 
ــذي  ــد ال ــاف للرصي ــة تض ــن ُكل فئ ع
يأهلــه لنيــل جائــزة أبوظبــي العالميــة 
للجوجيتســو، مــا يعطيهــا قيمة إضافية 

ضمــن بطــوالت الموســم.
وتقــام إجــراءات الــوزن الرســمية 
 ١ )الســبت  األول  اليــوم  لنــزاالت 
أكتوبــر( بيــن الســاعة ٤-٦ مــن مســاء 
أمــس )الجمعــة(، وبيــن الســاعة ٠٠:8 
– ٩:٠٠ صبــاح يــوم غــد الســبت علــى 
أن تبــدأ المنافســات فــي تمــام الســاعة 

ــا. ١٠ صباح

إنجازا  الجولف  والعبات  العبو  حقق 
جديدا وأحرزوا مراكز متقدمة في الجولة 
السادسة من »جيم جولف تور« لعام ٢٠٢٢، 
التي أقيمت على ملعب جبل علي للجولف 

بدبي.
وفاز عبد اهلل كلبت /١٣ عاما/ بالمركز 
الخامس، وتاله زميله محمد سكيك /١٤ 

عاما/ في المركز السادس.
وعلى مستوى السيدات، أحرزت الفلبينية 
جيمي كاميرو المركز األول بعد منافسة 
قوية مع العبة منتخب اإلمارات حمدة 
الثاني،  المركز  احتلت  التي  السويدي، 
فيما حلت الهندية سمارا دي سيلفا في 

المركز الثالث.
وقام أكرم سكيك المدير العام التحاد 
اإلمارات للجولف وعلي كلبت المدير العام 
لشركه تنظيم فعاليات الجولف ومراد أحمد 
مساعد المدير التنفيذي لمنتجعات جبل 
علي بتتويج الالعبين والالعبات أصحاب 
وأحرز  فئة.  بكل  األولى  الثالثة  المراكز 
اإلنجليزي جوناثان سيلفراج المصنف الثاني 
عالميا المركز األول بالجولة السادسة، التي 
تمثل جزءا من بطوالت الجولف للرجال 

والسيدات الهواة بدولة اإلمارات، وتقدم 
رصيدا من النقاط ضمن التصنيف العالمي 
للهواة.  وأقيمت فعاليات هذه الجولة، التي 
تضمنت ٥٤ حفرة، على مدار ٣ أيام؛ حيث 
تصدر سيلفراج الترتيب منذ اليوم األول.

وفي نهاية اليوم األول، تصدر سيلفراج 
برصيد ٦8 ضربة /ضربتان تحت المعدل/ 
وتاله الكندي فيدانت بال واإليطالي إيمانويل 
جيلبيني برصيد 7٦ ضربة /٦ ضربات فوق 
المعدل/ ثم اإلماراتي عبد اهلل كلبت برصيد 

77 ضربة.  وواصل سيلفراج صدارته في 
 7١ بتسجيل  الثاني  اليوم  فعاليات  ختام 
ضربة /ضربة واحدة فوق المعدل/ وقفز 
األردني موسى شناعة للمركز الثاني برصيد 
7١ ضربة أيضا، وتراجع بال للمركز الثالث 
في الترتيب العام.  وشهدت الجولة الثالثة 
األخيرة منافسات قوية ومثيرة بين أفضل 
٤ العبين، وحافظ سيلفراج على الصدارة 
ليفوز بالمركز األول في الجولة وتاله الكندي 

بال، ثم األردني موسى شناعة ثالثا.وام

أشاد مجلس إدارة رابطة المحترفين 
لألنديــة  الكبيــر  بالــدور  اإلماراتيــة 
المحترفــة، والــذي ســاهم بتعزيــز 
الحضــور الجماهيري في الجوالت الـ٣ 
الماضيــة من دوري أدنوك للمحترفين 

لموســم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .
وشــهد هذا الموســم انضمــام نجوم 
أضافوا قيمة فنية وتســويقية وإعالمية 

للمسابقة.
وأثنــى المجلــس علــى التســهيالت 
التــي ُقدمــت للجماهيــر مــن األنديــة 
المبــاراة،  يــوم  تجربــة  وتحســين 
ووجــه التحيــة للجماهيــر التــي أثــرت 

المدرجات بتشجيعها الحضاري والتزامها باألنظمة والقوانين.
التقاريــر  علــى  الرابطــة  إدارة  مجلــس  اطلــع  كمــا 
فــي  العمــل  التنفيذيــة، وســير  اإلدارة  مــن  المرفوعــة 

مختلف اإلدارات واألقسام والمشاريع 
مســتحضًرا  والمســتقبلية،  القائمــة 
ــركاء  ــاة والش ــوري للرع ــدور المح ال
االســتراتيجيين، والذي ساهم بتحقيق 
النجاحــات في مســيرة الرابطــة.  جاء 
ذلــك فــي االجتمــاع الــدوري للمجلس 
أمــس، برئاســة عبــداهلل ناصــر الجنيبي 
رئيس الرابطة، وحضور كل من جمال 
حامــد المــري نائــب الرئيــس، محمــد 
عبيــد اليماحي، حســن طالــب المري، 
ــد  ــي الشــبيبي، ســعيد عبي طــارق عل
الكعبــي وجواهر عبدالعزيز الســويدي 
أعضاء مجلس اإلدارة، ود. خالد محمد 
ــي  ــب المرزوق ــال، ومصع ــر األعم ــار تطوي ــداهلل مستش عب
مديــر قطــاع الخدمــات المســاندة، ومديــري اإلدارات فــي 

الرابطة.وام

اختتمت أمس األول  الخميس فعاليات 
الدورة التدريبية لتقنية حكم الفيديو التي 
نظمها اتحاد اإلمارات لكرة القدم بالتعاون 
مع االتحاد الدولي » فيفا« في الفترة من ٢٦ 
إلى ٢٩ سبتمبر الحالي، بمشاركة ٣٠ حكًما.

وتناولت محاور الدورة التي قدمها البولندي 
بول جيل من االتحاد الدولي، محاضرات 
نظرية خالل الفترة الصباحية، تضمنت مراجعة 
الحاالت التحكيمية الصعبة التي تتطلب تدخل 
التقنية التخاذ القرارات الصحيحة، وركزت 
أيًضا على أهمية التحركات الصحيحة للحكم 
خالل المباراة، والتي تساعد على متابعة 
الحاالت عن كثب التخاذ القرار المناسب 
على  االعتماد  اللعبة، ودون  لقانون  وفًقا 

تقنية الفيديو.
وأقيمت خالل الفترة المسائية طوال فترة 
انعقاد الدورة، تدريبات تطبيقية ومباريات 
مصغرة على ملعب ذياب عوانة باالستعانة 
استخدام  تم خاللها  بالعبين هواة، حيث 

أجهزة تقنية الفيديو لمراجعة الحاالت بحضور 
تقنيي الشركة المنفذة. 

 من جهته، أكد سالم علي الشامسي عضو 
مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، 
أن تلك الدورة التدريبية تأتي من منطلق 
حرص اللجنة على عقد دورات وورش تنشيطية 

بصفة دورية لحكام كرة القدم خالل فترة 
توقف مسابقات دوري أدنوك للمحترفين 
لالستفادة من خبرات محاضري االتحادين 
الدولي واآلسيوي، والمحاضرين المحليين، 
كما تحرص اللجنة على عقد اجتماًع إسبوعي 

لتقييم األداء بعد ختام كل جولة.وام

يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم 
التصفيات  في  مشوراه  »السبت«  اليوم 
نظيره  بمواجهة  عامًا   ١7 تحت  اآلسيوية 
منتخب غوام على استاد باكانساري في تمام 
الساعة الخامسة مساًء بتوقيت اإلمارات، ضمن 
مباريات المجموعة الثانية للتصفيات التي 
تستضيفها إندونيسيا في الفترة من ١ إلى ٩ 
أكتوبر المقبل.  وأدى منتخبنا الوطني مرانه 
الرئيس اليوم على أحد المالعب الفرعية في 
مدينة غور باجاجاران بوغور اإلندونيسية تحت 
قيادة المدرب اإلسباني ألبيرتو كونواليس 

وجهازه الوطني المساعد، وبمشاركة جميع 
الالعبين.  وأكد ألبيرتو كونزاليس مدرب 
المنتخب اكتمال استعدادات المنتخب لمباراة 
الغد، وأنه تحدث مع الالعبين عن أهمية 
اللقاء وعدم االستهانة بمنتخبات المجموعة 
التأهل لنهائيات  الثانية، ألنها تضع بطاقة 
كأس آسيا ٢٠٢٣ نصب أعينها .  وقال : » 
علينا أن نكون في قمة تركيزنا خالل مواجهة 
الغد أمام غوام، لتحقيق نتيجة إيجابية تسهم 
في زيادة عزيمتنا وإصرارنا في المنافسة 
على صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل 

».  من جهته أعرب عصام ضاحي إداري 
المنتخب عن ثقة الجهاز الفني واإلداري في 
العبي المنتخب خالل مباريات التصفيات، 
وُيشارك  التأهل.   تحقيق  على  وقدرتهم 
في التصفيات ٤٤ منتخبا تم توزيعها على 
١٠ مجموعات تقام بنظام التجمع، بحيث 
تضم ٦ مجموعات ٤ منتخبات، بينما تضم 
ويتأهل  منتخبات.   خمسة  مجموعات   ٤
إلى النهائيات صاحب المركز األول في كل 
مجموعة، إلى جانب أفضل ٥ منتخبات تحصل 

على المركز الثاني.وام

العبو والعبات اإلمارات يحرزون مراكز متقدمة في »جيم جولف تور« رابطة المحترفين تشيد بجماهير الدوري وتشجيعها الحضاري

خــتام فعالـيـات دورة تقــنية حكـم الفــيديـو بـدبي

منتخبنا لناشئي كرة القدم يبدأ مشوار التصفيات اآلسيوية بمواجهة غوام اليوم 

ضمن دوري رابطة أبوظبي للمحترفين

انطالق بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو من أبوظبي اليوم
أبوظبي - الوطن

مشـاركة مئات الالعبين مـن مختلف األندية واألكاديميات 
على مدى يومي 1 و2 أكتوبر

فهد الشامسي: أهمية كبرى البطولة ضمن التصنيف 
السنوي المعتمد لدى الرابطة

البداية بمنافســات فئات الناشئين والشباب واألساتذة.. 
ولقـــاءات المحـــترفين بالـــيوم الـثاني

توقيت البطولة مثالي لتعزيز جاهزية الالعبين وتكثيف 
استعداداتهم لخوض بطولة العالم
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أعلنت مصر استرداد »تابوت أثري استثنائي« 
من الواليات المتحدة األميركية، كان بحوزة متحف 
هيوستن، وتسلمته القنصلية المصرية في المدينة.

مدينة  بكاهن  خاص  المسترد  التابوت  وغطاء 
إن ماعت«،  يدعى »عنخ  الذي  هيراكليوبوليس، 
وكان بحوزة متحف هيوستن بالواليات المتحدة 
األميركية وتم تسليمه إلى القنصلية العامة بهوستن. 
ويمتاز بحجمه الكبير، وهو من الخشب المغطى 
باللون  ملون  وجه  وله  الهيروغليفية،  بالكتابات 
األخضر، كما زين بزخارف باللون الذهبي، ويبلغ 

طوله أكثر من ٣ أمتار.
إطار جهود مصر  إنه »في  بيان مصري  وقال 
الحثيثة الستعادة اآلثار المصرية المهربة بالخارج، 
وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام 
بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والجهود 
التي تبذلها وزارة السياحة واآلثار بالتعاون مع وزارة 
الخارجية المصرية من خالل سفارتها بالخارج، ومكتب 
المهربة،  اآلثار  استعادة  مجال  في  العام  النائب 
تسلم السفير حسام القاويش القنصل العام لمصر 
العربية في هيوستن بالواليات المتحدة األميركية 

غطاء تابوت من العصور المصرية القديمة، والذي 
ُهّرب من مصر بطريقة غير شرعية«.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، األمين العام 
للمجلس األعلى لآلثار، أن »أحداث هذه القضية 
تعود إلى عام ٢٠١٩ عندما نجحت مصر بالتعاون مع 
مكتب المدعي األميركي بمدينة منهاتن بنيويورك 
في استرداد تابوت مذهب لنجم عنخ، كان بحوزة 
متحف المتروبوليتان، بعد تحقيقات استمرت أكثر 
من عامين، وقد تم تسلم التابوت وإيداعه المتحف 

القومي للحضارة المصرية في الفسطاط«.
وأشار شعبان عبد الجواد، المشرف العام على 
لآلثار،  األعلى  بالمجلس  المستردة  اآلثار  إدارة 
الجانب  التحقيقات مع  استكمال  أنه »من خالل 
لتهريب  دولية  شبكة  عن  الكشف  تم  األميركي 
اآلثار المصرية، ما أسفر عن استرداد ٦ قطع أخرى 
كانت بحوزة متحف المتروبوليتان أوائل سبتمبر 
)أيلول( الجاري، وكذلك غطاء التابوت الخاص بكاهن 
مدينة هيراكليوبوليس، الذي يدعى عنخ إن ماعت، 
وكان بحوزة متحف هيوستن في الواليات المتحدة 

األميركية«.وكاالت

سيبدأ تداول العمالت المعدنية التي تحمل صورة 
الملك البريطاني تشارلز الثالث تدريجيًا اعتبارًا من 

ديسمبر ، وفقًا لشبكة »سكاي نيوز«.
تقول دار سك العملة الملكية إن صورته ستظهر 
على عمالت ٥٠ بنسًا أواًل - وتماشيًا مع التقاليد، 
فإن صورة الملك ُتظهر وجهه إلى اليسار، في االتجاه 

المعاكس للملكة إليزابيث الثانية.
كما تم إنشاء عملة تذكارية بقيمة ٥ جنيهات 
إسترلينية تحتوي على صورتين جديدتين للملكة 

الراحلة.
قال نيكوال هاول، كبير اإلداريين التجاريين في 
دار سك العملة الملكية، إن الملك تشارلز عمل عن 
كثب مع النحات مارتن جينينغز - ووافق شخصيًا 

على الصورة.
تعاطفية  طريقة  وجود  من  »للتأكد  هذا  كان 
سلسة إلنهاء عهد الملكة إليزابيث واإلشارة فعليًا 

إلى العهد الجديد لملك جديد«.
 ::« بالصورة:  المحيط  الالتيني  النقش  ويقرأ 
 : :CHARLES III: : D: : G: : REX: : F: : D
٥ باوندز: : ٢٠٢٢«، الذي ُيترجم إلى: »الملك تشارلز 

الثالث بحمد اهلل، مدافع عن اإليمان«.
أكثر  أنها  على  الملك  صورة  إلى  النظر  يمكن 

نعومة من تلك التابعة للملوك السابقين.
ووصف كريس باركر، من متحف دار سك العملة 
الملكية، اللوحة بأنها »كريمة ورشيقة تعكس سنوات 

خدمته«.
وأضاف: »أعتقد أنك إذا نظرت إلى الوراء على 
بعض صور إليزابيث - ال سيما صورتها األولى التي 
رسمتها ماري جيليك - فستكون أكثر مثالية. هذه 
وسنوات  وجهه،  في  الخطوط  ترى  أكثر،  تشبهه 

الخبرة، وتلك اإلنسانية الموجودة«.
وتظهر العملة التذكارية بقيمة ٥ جنيهات إسترلينية 
صورتين جديدتين للملكة إليزابيث الثانية - واحدة 
عندما كانت أصغر سنًا وأخرى وهي كبيرة. تم إنشاء 
التصميم من قبل الفنان جون بيرجدال، وسيشكل 

جزءًا من مجموعة عمالت تذكارية أوسع.
ستظل جميع العمالت المعدنية التي تحمل صورة 
الملكة إليزابيث الثانية عملة قانونية، وسيتم تداول 
العمالت المعدنية التي تظهر الملك الجديد جنبًا 

إلى جنب مع عمالت والدته.وكاالت

أصبحت رائدة الفضاء اإليطالية سامنتا كريستوفوريتي، 
أول أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية، على 
علو ٤٠٠ كيلومتر فوق األرض، خالل مراسم ُنقلت 
مباشرة من الفضاء. وشكلت المناسبة فرصة لقائد 
المحطة المنتهية واليته، رائد الفضاء الروسي أوليغ 
أرتيمييف، للغمز من قناة النزاع في أوكرانيا، إذ قال: 
»رغم كل العواصف الرعدية على األرض، يستمر 

تواصلنا الدولي«.
وهذه ثاني فترة تمضيها سامنتا كريستوفوريتي 
المهندسة والطيارة الحربية )٤٥ عامًا( في الفضاء، 
وهي التي انتقلت إلى محطة الفضاء الدولية في ٢7 
أبريل الماضي. وقد سجلت الرقم القياسي ألطول 
مهمة فضائية تمضيها امرأة في مهمة، مع ١٩٩ يومًا 
في المدار، بين ٢٠١٤ و٢٠١٥، وفق »وكالة الصحافة 
الفرنسية«. كما أن اإليطالية هي خامس امرأة، وأول 
امرأة غير أميركية تتولى قيادة المركبة منذ تعيينها 

قائداً رسميًا في عام ٢٠٠٠. وخالل مراسم ودية طغت 
عليها أجواء المرح، سّلم قائد المحطة أرتيمييف، مفتاحًا 
رمزيًا مذّهبًا لخلفه في انطالق مهمتها التي ستتوالها 
حتى العاشر من أكتوبر إلى حين عودتها إلى األرض.

وأشاد رائد الفضاء الروسي بعمل الطاقم المؤلف 
من ١٠ رواد فضاء من ٣ بلدان. ووصف محطة الفضاء 
الدولية بأنها »استمرار لبرنامج )سويوز - أبولو(، عندما 
كانت العالقة بين هذه البلدان معقدة، وعندما تولى 
رجال مواصلة هذا المسار المؤدي إلى السالم الذي 
ينهي الحرب في كل مكان«. وقد تأثر التعاون الروسي 
- الغربي في المجال الفضائي بالهجوم العسكري الذي 
أطلقته روسيا منذ ٢٤ فبراير ، ضد جارتها أوكرانيا.

وتطال العقوبات الغربية ضد روسيا جراء هذا الغزو، 
بجزء منها القطاع الفضائي الروسي، وقد تكون لها 
انعكاسات على محطة الفضاء الدولية، خصوصًا لناحية 

تعطيل بعض عمليات التموين.وكاالت

قال فريق من األطباء الكنديين إنهم تمكنوا من 
البرهنة على أن تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية 
المرّكزة يمكن استخدامها بأمان لتقديم عالج لمناطق 
الدماغ المستهدفة في مرضى باركنسون أو الشلل 

الرّعاش.
وقال الدكتور نير ليبسمان المشرف المشارك على 
الدراسة من مركز صني بروك للعلوم الصحية في 
تورنتو: »ُتعد نتائجنا المبكرة خطوة أولى مثيرة 
وحاسمة في توصيل عالجات أقل من حيث التدخل 
المباشر إلى المناطق الرئيسية في الدماغ التي تلعب 

دورًا هامًا في تطور مرض باركنسون«.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع »هوسبيتال 
نيوز«، تشمل استراتيجيات اإلدارة الحالية لمرض 
باركنسون األدوية وجراحة األعصاب األكثر توغاًل. 
أما »الموجات فوق الصوتية المركزة فهي طريقة 
أقل توغاًل واستهدافًا، ويمكن أن تغير أسلوب عالج 

اضطرابات الدماغ في المستقبل«.
وقال الباحثون إنهم: »استخدموا تقنية الموجات 
فوق الصوتية المركزة منخفضة الكثافة، والموجهة 
بالتصوير بالرنين المغناطيسي لخرق الحاجز الدموي 
الدماغي، وهي خاليا تحمي الدماغ من السموم لكنها 
أيضًا تمنع األدوية التي يحتمل أن تكون مفيدة من 

الوصول إلى المكان الذي يحتاجون إليه«
وعادة، ال تستطيع العالجات عبور الحاجز الدموي 
الدماغي ألن المركبات الكيميائية كبيرة جدًا. وفي 
بعض الحاالت، يلزم إجراء جراحة الدماغ المفتوح 

للمساعدة في إدارة أعراض شلل الرعاش.
وتضمنت تجربة المرحلة األولى من العالج الجديد 
٤ مرضى، متوسط أعمارهم ٥٤ عامًا. وتلقى المرضى 
٣ جرعات عالجية وتطبيق الموجات فوق الصوتية 
األكثر  الدماغ  جانب  على  أسبوعين  كل  المركزة 

تأثرًا بالمرض.وكاالت

مصر تسترد غطاء تابوت أثري استثنائي من أمريكا الكشف عن عمالت معدنية تحمل صورة الملك تشارلز

إيطالية أول رائدة فضاء أوروبية تقود المحطة الدولية أول عالج للشلل الرعاش بالموجات فوق الصوتية

عن  األنباء  أن  األربعاءالماضي،  خبراء  رأى 
نتائج إيجابية لعقار جديد لمرض »ألزهايمر« 
مشجعة، ألنه أول دواء ُيثبت بوضوح في التجارب 
السريرية، قدرته على إبطاء تطور المرض، حسب 

بيانات من الشركات التي طّورته.
وأعلنت مجموعتا »إيساي« اليابانية و»بايوجين« 
عالجهما  أن   ، الدوائية  للصناعات  األميركية 
»لكانماب« قلل من التدهور المعرفي للمرضى 

في المراحل المبكرة من المرض.
تجارب  إلى  األولية  النتائج  هذه  واستندت 
سريرية ُأجريت على نحو ١8٠٠ شخص، نصفهم 
حصلوا على العالج، والنصف اآلخر تلقوا العالج 
الوهمي. وأوضحت الشركات أن الدواء قلل من 
بنسبة  المعالجين  للمرضى  المعرفي  التدهور 
٢7 في المائة على مدار ١8 شهرًا، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتعتزم الشركات نشر النتائج الكاملة في مجلة 
علمية، وتقديم طلبات ترخيص لطرح الدواء في 
الواليات المتحدة واليابان وأوروبا قبل نهاية مارس 
٢٠٢٣. وقال جون هاردي، أستاذ علم األعصاب 
في »يونيفرسيتي كيولدج« في لندن، إن فوائد 
الدواء للمرضى »متواضعة، لكنها حقيقية«، واصفًا 

هذه النتائج بأنها »مشجعة حقًا«.
وقالت تارا سبيرز جونز، من جامعة »إدنبره« 
إن الدواء »ال يؤدي إلى الشفاء«، بل إلى »إبطاء 
التدهور المعرفي وبالتالي الحفاظ على إمكان 
إياه  واصفًا  العادية«،  اليومية  باألنشطة  القيام 

بأنه »انتصار كبير«.
ولكن سيتعين النظر في »مخاطر اآلثار الجانبية« 
التي يسببها الدواء، ومنها االلتهاب والنزف في 
المخ، حسب الدكتور تشارلز مارشال من جامعة 

»كوين ماري« في لندن.وكاالت

ــل »فرحــة«  ــي الطوي ــم الروائ رشــح األردن الفيل
للمخرجة دارين ســالم للمنافســة على جائزة أوسكار 

أفضــل فيلــم أجنبي.
ــي  ــالم ف ــة لألف ــة األردني ــة الملكي ــت الهيئ وأعلن
بيــان »اختيــار لجنــة مســتقلة مؤلفة من ســتة أعضاء 
جميعهــم خبــراء ومهنيون أردنيون معنيــون بالقطاع 
المرئــي والمســموع، فيلم فرحة الــذي صور بالكامل 

فــي األردن في ٢٠١٩«.
ــرم طاهــر، وأشــرف برهــوم،  ــة ك ــم بطول والفيل
وعلي ســليمان، وســميرة األســير، ويقــول صناعه إنه 
مستوحى من أحداث حقيقية لفلسطينية في الـ ١٤، 
تحلــم باالنتقــال من قريتها الفلســطينية إلــى المدينة 
ــاح  ــة لالجتي ــا، لكــن تعــرض القري ــة تعليمه لمواصل
يدفــع األب إلــى إخفائها في غرفــة صغيرة بمفردها، 

وعلــى مــدى أيــام يتغيــر مســار حياتها.
وجــاء فــي تقريــر لجنــة االختيــار »برقــة وأناقــة 
متميزتيــن، ينجــح فرحة في تقديم منظور ســينمائي 
فريــد مــن نوعــه حــول موضــوع يشــكل عبئــًا عاطفيًا 
لطالمــا أثــار فضــول صناع األفــالم العرب، مــا يجعله 

فيلمــا ذا قيمــة عاليــة شــكاًل ومضمونًا«.
وُعــرض الفيلــم ألول مــرة عالميــا فــي مهرجــان 
ــينمائية  ــات س ــوب مهرجان ــل أن يج ــو، قب تورونت
المتحــدة،  الســويد، وإيطاليــا، والواليــات  فــي 

ــر. ــعودية، ومص والس
ومن المنتظر إعالن القائمة األولية لألفالم المقبولة 
بفئــة أوســكار أفضــل فيلــم دولــي في٢١)ديســمبر( 
المقبل، والقائمة القصيرة في ٢٤ يناير ٢٠٢٣. وكاالت

صدم الممثل األمريكي توم هانكس، الحائز على جائزة 
األوسكار مرتين، جمهوره عندما تحدث بعدم اعترافه سوى 
الفنية  بـ٤ أفالم فقط من أعماله السينمائية من مسيرته 
التي امتدت ألكثر من ٤٠ عامًا، قدم خاللها أكثر من 8٠ 
وحاز  األوسكار،  لجوائز  ترشيحات   ٦ على  وحصل  فيلمًا، 

على جائزتي أوسكار.
له مع مجلة »بيبول«  توم هانكس في حوار  وكشف 
 The Making of Another « أثناء الترويج لروايته األولى
Major Motion Picture Masterpiece”، وهي قصة خيالية 
حول صناعة فيلم خارق بميزانية كبيرة، وصف من خاللها 
عملية صناعة األفالم برمتها أنها “معجزة”، وقال  “ال أحد 
يعرف حقًا كيف يتم صنع فيلم، على الرغم من أن الجميع 

يعتقدون أنهم يفعلون ذلك”.
وقال توم هانكس إنه يعتقد أن ٤ أفالم فقط »جيدة« 
من مسيرته الفنية التي امتدت ألكثر من ٤ عقود، موضحًا 
»لقد صنعت الكثير من األفالم، وأعتقد أن أربعة منها فقط 
جيدة جدًا، وما زلت مندهشًا من كيفية صنع األفالم، من 
وميض فكرة إلى صورة وميض على الشاشة، فإن العملية 
برمتها هي معجزة«. على الرغم من أن توم هانكس لم 
يكشف صراحة عن تلك األفالم األربعة، لكن بحسب تقرير 
في موقع »سي إن بي سي«، فإن هانكس قدم فكرة عن 
نوعية تلك األفالم في مقابلة العام الماضي في بودكاست بيل 
سيمونز في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، حيث كشف عن 
األفالم الثالثة المفضلة التي قدمها في حياته المهنية. واألفالم 
 A« التي كشف توم هانكس عنها في ذلك الوقت هي فيلم
 ”Castaway“ عام ١٩٩٢، وفيلم ”League of their Own
في ٢٠٠٠، وفيلم “Cloud Atlas” لعام ٢٠١٢، حيث وصفها 
بأنها أفضل ثالث تجارب خاضها في صناعة األفالم.وكاالت

ربما ال تبدو هناك عالقة بين تاريخ األحداث 
التي وقعت على القمر، وتلك التي شهدها كوكب 
األرض، لكن عينات من الزجاج القمري ُأعيدت 
إلى األرض في ديسمبر ٢٠٢٠، كجزء من مهمة 
مركبة »تشانغ آه - ٥«  القمرية، التابعة لوكالة 
الفضاء الوطنية الصينية، كشفت عن هذه العالقة.

ووجد فريق بحثي دولي يقوده باحثون من 
جامعة »كيرتن« األسترالية، أن تأثيرات اصطدام 
النيازك بالقمر منذ ماليين السنين، تزامنت بدقة 
مع بعض أكبر آثار النيزك على األرض، مثل تلك 

التي قضت على الديناصورات.
وخالل الدراسة المنشورة، في دورية »ساينس 
أدفانسيس«، فحص فريق البحث الدولي حبات 
التربة  في  عليها  العثور  تم  مجهرية  زجاجية 
القمرية، حيث أدت الحرارة والضغط الناجمان 
عن تأثيرات اصطدام النيزك بالقمر إلى تشكلها، 

وتم التوصل إلى تحديد تاريخ تشكلها بدقة.
علوم  مركز  من  نيمشين،  ألكسندر  يقول 
وتكنولوجيا الفضاء بجامعة »كيرتن«، والباحث 
الرئيسي، في تقرير نشره الموقع اإللكتروني 
للجامعة، بالتزامن مع الدراسة، إن »النتائج تشير 
إلى أن توقيت وتواتر اصطدام الكويكبات على 
القمر قد يكون انعكاسًا لما يحدث على األرض، 

مما يخبرنا بالمزيد عن تاريخ تطور كوكبنا«.
ويضيف: »قمنا بدمج مجموعة واسعة من 
التقنيات التحليلية المجهرية، والنمذجة العددية، 
والمسوحات الجيولوجية لتحديد كيفية تشكل 
هذه الخرزات الزجاجية المجهرية بالقمر ومتى 
حدث ذلك، ووجدنا أن بعض الفئات العمرية 
للخرز الزجاجي القمري تتطابق بدقة مع أعمار 
بعض أكبر أحداث الفوهات الصدمية األرضية، 
بما في ذلك فوهة )تشيككسولوب( المسؤولة 

عن حدث انقراض الديناصورات«.وكاالت

 نتائـج »مشجعـــة« لعــالج
جـديد لـ»ألزهــايمر«

توم هـانكس يعترف بـ 4 أفـالم األردن يرشح »فرحة« لألوسكار
فقط فــي مسـيرتـه

الزجاج القمري يكشف تاريخ 
انقراض الديناصورات

مليون   ٢.٩ قيمتها  يانصيب  بجائزة  هندي  فاز 
أن  معتقدًا  دوالر(،  ماليين   ٣.١( إسترليني  جنيه 
حياته  أن  يتخيل  لم  لكنه  انتهت،  مشاكله  جميع 
تحولت لجحيم، متمنيًا عدم الفوز بها. وقال »أنوب« 
الذي يعمل سائقًا في والية كيراال الهندية، إنه ال 
يستطيع الخروج من منزله بسبب الحشود الكبيرة 

من الناس الذين ينتظرون أمام باب منزله، يطالبونه 
بمساعدات مالية، مشيرًا إلى أنه لم يحصل حتى 
الجائزة  ثلث  نحو  بأن  علمًا  أموال،  أي  اآلن على 
سيعود إلى الحكومة كضرائب. وظهر »أنوب« في 
الهندية  التواصل  وسائل  على  انتشر  فيديو  مقطع 

يشكو للناس مأساته.وكاالت

هـــــنـدي ينـدم عـلــــى فـــــــوزه بـ3 مــــــاليين دوالر

أثار قرار نقابة المهن السينمائية المصرية عدم ترشيح أي فيلم للمنافسة في مسابقة »أفضل 
فيلم دولي«، بجائزة »أوسكار«، خالفًا في الرأي بين النقاد وعدد كبير من هواة السينما.

ولم يتجاوز أي فيلم مصري مرحلة الترشيحات منذ عام ١٩٥8، بينما استطاعت أفالم من 
تونس والمغرب الوصول إلى القائمة األولية خالل السنوات القليلة الماضية، بحسب ما نقلته 
لتها  وكالة »رويترز« لألنباء. وقالت النقابة في بيان لها، أمس  األول الخميس، إن لجنة شكَّ

»انتهت بأغلبية األصوات إلى قرار بعدم ترشيح فيلم مصري لهذا العام«.
وأوضح الناقد الفني ومبرمج المهرجانات أسامة عبد الفتاح، عضو اللجنة، أن سبعة من 
األعضاء عارضوا القرار. وقال إن بعض أعضاء اللجنة سألوا عن فيلم »ريش« للمخرج عمر 
الزهيري الذي فاز بجائزة »أسبوع النقاد« بمهرجان »كان«، العام الماضي، وجاءت اإلجابة بأن 

الشركة المنتجة أرسلت خطابًا بعدم إشراكه، ألنه لم ُيعَرض ولن ُيعَرض تجاريًا.
وتشترط األكاديمية األميركية لفنون وعلوم السينما أن يكون الفيلم المرشح قد جرى عرضه 

لمدة سبعة أيام متتالية، على األقل، بتذاكر مدفوعة خارج الواليات المتحدة.
وترفض الصحافية المتخصصة في الفن، هبة محمد علي، مبدأ عدم ترشيح فيلم مصري 
لـ»األوسكار«، حيث تراه إهدارًا لفرص السينما المصرية بالساحة الدولية. وقالت: »منذ عقود، 
ونحن نرشح أفالمًا للمنافسة، وال تحصل على أي جائزة أو تحقق نتائج، رغم أن اللجنة تراها 

جيدة من وجهة نظرها؛ فماذا يضيرنا لو رشحنا فيلمًا آخر هذا العام؟«.وكاالت

اإلحجام عن ترشيح فيلم مصري للمنافسة على »األوسكار« 
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