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الناتج المحلي يقفز من 58.3 مليار درهم في 1975 لـ 1.3 ترليون درهم بـ2020
»االتحادي للتنافسية واإلحصاء« يوثق قفزة اقتصاد اإلمارات في 50 عامًا باألرقام

وفاًء لشهداء الوطن األبرار وتخليداً لذكراهم في تاريخ اإلمارات ووجدان شعبها
حاكم الفجيرة والشيوخ يشهدون مراسم »يوم الشهيد« في واحة الكرامة

بكين تتعهد بمنح إفريقيا مليار جرعة من لقاحات »كورونا«

شرطة أبوظبي تدعو سائقي الشاحنات إلى االلتزام 
بقرار منع الحركة في طرق وشوارع جزيرة أبوظبي

مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يقدم حزمًا تمويلية بقيمة 
40 مليون درهم لـ 53 مشروعًا بحثيًا في ثمانية قطاعات رئيسية

أرســت اإلمــارات خــال الخمســين عامًا 
الماضيــة أساســًا متينــًا لبناء اقتصــاد متنوع 
ومســتدام، ونجحــت بعــد اكتشــاف النفط 
في خمســينيات القرن الماضي في إحداث 

تغيير جــذري في هيكل الحياة االقتصادية 
فــي الدولــة، فيمــا تواصــل جهودهــا فــي 
االنتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر 
تشــجيع االبتكار، وتعزيــز اإلطار التنظيمي 

للقطاعات االقتصادية الرئيســية.
ويكشــف المركــز االتحــادي للتنافســية 
واإلحصاء في تقرير »دولة اإلمارات أرقام 

توثق المســيرة لعام ٢٠٢٠«.  ص»١٣«

شــهد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بن 
ــى  ــس األعل محمــد الشــرقي عضــو المجل
حاكم الفجيرة مراســم »يوم الشهيد« التي 
جــرت أمــس الثاثــاء فــي واحــة الكرامــة 
فــي أبوظبــي، وفاًء لشــهداء الوطــن األبرار 
وتخليدًا لذكراهم في تاريخ دولة اإلمارات 

ووجدان شــعبها.
حضــر المراســم.. فضيلــة اإلمــام األكبــر 
 الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف.

كما حضرها كل من.. ســمو الشيخ حمدان 
ــي  ــم ف ــل الحاك ــان ممث ــد آل نهي ــن زاي ب

ــون  ــرة وســمو الشــيخ طحن ــة الظف منطق
بــن محمــد آل نهيــان ممثــل الحاكــم فــي 
منطقــة العيــن وســمو الشــيخ ســرور بــن 
ــزاع  ــيخ ه ــمو الش ــان وس ــد آل نهي محم
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس المجلس 
التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي وســمو الشــيخ 
عيســى بــن زايــد آل نهيــان وســمو الشــيخ 
نهيــان بــن زايــد آل نهيــان رئيــس مجلــس 
أمنــاء مؤسســة زايد بــن ســلطان آل نهيان 
لألعمال الخيرية واإلنســانية والفريق سمو 
الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو 
الشــيخ حامــد بــن زايــد آل نهيــان عضــو 
المجلــس التنفيــذي وســمو الشــيخ ذيــاب 
ــد  ــان وســمو الشــيخ عب ــد آل نهي ــن زاي ب
ــة  ــر الخارجي ــان وزي ــد آل نهي ــن زاي اهلل ب
والتعــاون الدولــي وســمو الشــيخ خالد بن 
زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
زايــد العليا ألصحاب الهمم وســمو الشــيخ 
خالــد بــن محمــد بــن زايد آل نهيــان عضو 
المجلــس التنفيــذي رئيس مكتــب أبوظبي 

التنفيــذي . ص»٥«

تعهــد الرئيــس الصينــي شــي جينبينــغ بمنح 
إفريقيــا مليــار جرعــة مــن اللقاحــات المضــادة 
لفيــروس »كورونا«، على شــكل تبرعات ودعم 
لإلنتــاج المحلــي، مــن أجل ســد فجــوة التلقيح 

ــارة. في الق

وأعلن الرئيس الصيني عن عشرات المشاريع 
للقــارة فــي مجــاالت الصحــة وكذلــك القطــاع 
ــون  ــاء دي ــى إلغ ــاوة عل ــي ع ــي واألمن الرقم
وتخصيــص عشــرة مليــارات دوالر مــن حقــوق 
الســحب الخاصــة لبكيــن فــي صنــدوق النقــد 

الدولــي لصالــح دول إفريقيــة. جــاء ذلــك فــي 
كلمتــه عــن بعد خــال منتدى التعــاون الصيني 
اإلفريقي المنعقد قرب العاصمة السنغالية دكار، 
فــي وقــت تعمل الــدول اإلفريقية علــى إنعاش 
اقتصاداتها المتضررة بشــدة من الوباء.  ص»٩«

دعت شــرطة أبوظبي ســائقي 
الشــاحنات وحافات نقل العمال 
»٥٠ عامــًا فأكثــر« االلتزام بقرار 
منــع الحركــة فــي جميــع الطــرق 
والشــوارع فــي جزيــرة أبوظبــي 
بمــا فــي ذلــك مداخــل الجزيــرة 
وتشــمل »جســر الشــيخ زايــد 
ــر  ــة وجس ــيخ خليف ــر الش وجس
مصفــح وجســر المقطــع« خــال 
عيــد االتحــاد الخمســين للدولــة 
اعتبارًا من الســاعة الواحدة ظهرًا 
يوم الخميس الموافق ٢ ديســمبر 
ــة الســاعة الواحــدة فجــرًا  ولغاي
من يوم الســبت ٤ ديســمبر٢٠٢١ 
ويســتثنى من قرار المنع مركبات 

ومركبــات  اللوجســتي  الدعــم 
شــركات النظافــة العامــة.

وأشــارت إلى أنه ســيتم تنفيذ 
خطــة مروريــة شــاملة تزامنــًا مع 
عيــد االتحــاد الخمســين تتضمــن 
نشــر الدوريــات المروريــة علــى 
ــة  ــف الرقاب ــة الطــرق وتكثي كاف
ــة  ــال األنظم ــن خ ــة م المروري
الذكيــة بهــدف توفيــر االنســيابية 

المروريــة.
أبوظبــي  شــرطة  وحثــت 
ــى التعــاون  ــًا إل الســائقين عموم
فــي تعزيــز جهود توفير الســامة 
المروريــة مــن خــال االلتــزام 

بالقوانيــن المروريــة. وام

أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا 
المتطــورة في أبوظبي عن منح ٤٠ 
مليــون درهم على شــكل تمويات 
بحثية لـ ٥٣ مشروع بحث وتطوير 
ناجــح في ثمانية قطاعات رئيســية 

عام ٢٠٢١.
ذراع   – أســباير  وتديــر 
التكنولوجيــا  برامــج  إدارة 
في مجلس أبحاث التكنولوجيــا 
المتطورة – هــذه الحزم التمويلية 
مــن خــال برنامجيهــا، جائــزة 
ــزة  ــي، وجائ ــز البحث أســباير للتمي
أســباير للباحثيــن الشــباب، والتــي 
ــة  ــات العامل ــا للجه ــم تخصيصه ت
فــي قطاعــات الطيــران، والتعليــم 

والعلــوم االجتماعيــة، والطاقــة، 
والزراعــة،  والغــذاء  والبيئــة، 
والصحــة، وتكنولوجيــا المعلومات 
وقــال  والتصنيــع.  واالتصــاالت، 
ســعادة فيصــل البنــاي، األميــن 
العــام لمجلس أبحاث التكنولوجيا 
المتطورة: »يشكل هذا األمر أولى 
أولويات المجلــس، وإذ يســعدنا 
ــع  ــاون م ــا، بالتع ــؤدي دورن أن ن
ــي  ــي ف ــم العال ــات التعلي مؤسس
ــاريع  ــان المش ــي احتض ــاد، ف الب
البحثيــة التي من شــأنها أن تســهم 
فــي الصالــح العــام، وفــي تشــجيع 
إمــارة  فــي  المســتدام  التقــدم 

أبوظبــي.  ص»٤«

جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية تنظم فعاليات 
متنوعة احتفاًء بيوم الشهيد

»االتحادية للرقابة النووية« تنظم ورشة عمل حول أمن 
المعلومات واستمرارية األعمال

نظمــت جامعة محمد بن زايد للعلوم 
اإلنســانية فعاليــات متنوعــة احتفاًء بيوم 
الشــهيد تضمنــت الوقــوف دقيقــة حداد 
على أرواح الشــهداء والدعاء لهم وإقامة 

ختمــة قرآنيــة لهــم بمشــاركة األســاتذة 
والطاب. والموظفين 

كمــا تضمنت الفعاليات إجراء لقاءات 
مصــورة مع أســر الشــهداء مــن الجامعة 

تحدثــوا خالهــا عــن األثــر الــذي تركــه 
الشــهداء في نفوســهم بفضــل تضحياتهم 
ــه  ــن ورفعت ــل الوط ــن أج ــة م العظيم

ص»٤« وعزته. 

نظمــت الهيئــة االتحاديــة للرقابــة النوويــة 
بالتعاون مع الهيئة االتحادية للموارد البشرية 
الحكوميــة ورشــة عمــل اســتمرت ليــوم واحد 
لمناقشــة أهميــة أمــن المعلومــات وتحديات 

اســتمرارية األعمــال أثنــاء األوبئــة والــدروس 
ــراء  ــل خب ــة العم المســتفادة. جمعــت ورش
ــرات  ــة والخب ــادل المعرف ــرار لتب ــاع ق وصن
فيمــا يتعلــق بحمايــة المعلومــات واســتدامة 

األعمــال، وعــرض المشــاركون دراســات حالة 
مختلفــة لتوضيح أفضــل الممارســات للتعامل 
مــع تحديــات أمــن المعلومات وتعزيــز ثقافة 

أمــن المعلومــات. ص»٤«

محمد بن زايد: ستظل 
تضحيات شهدائنا محفورة 

في ذاكرة اإلمارات

محمد بن راشد: نشهد 
بأن أبطالنا بذلوا أرواحهم 

فـداًء لوطنهم

جانب من عمليات التطعيم في إفريقيا                                             وكاالت

اإلمارات تحيي يوم الشهيد بالفخر واالعتزاز

حمد الشرقي خالل تكريمه عدداً من ذوي الشهداء وأسرهم

ص»4«ص»4«
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الناتج المحلي يقفز من 58.3 مليار درهم في 1975 لـ 1.3 ترليون درهم بـ2020 
»االتحادي للتنافسية واإلحصـاء« يوثـق قفزة 

اقتصاد اإلمارات في 50 عامًا باألرقام
ــًا  ــين عام ــال الخمس ــارات خ أرســت اإلم
ــوع  ــاء اقتصــاد متن ــًا لبن ــة أساســًا متين الماضي
ــط  ــاف النف ــد اكتش ــت بع ــتدام، ونجح ومس
فــي خمســينات القــرن الماضــي فــي إحــداث 
تغييــر جــذري فــي هيــكل الحيــاة االقتصاديــة 
فــي الدولة، فيما تواصــل جهودها في االنتقال 
إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفة عبر تشــجيع 
االبتــكار، وتعزيــز اإلطار التنظيمــي للقطاعات 

االقتصاديــة الرئيســية.
ويكشــف المركــز االتحــادي للتنافســية 
واإلحصــاء فــي تقريــر »دولــة اإلمــارات أرقــام 
توثــق المســيرة لعــام ٢٠٢٠« الــذي ســيصدر 
قريبــًا، أبــرز الحقائــق واألرقــام التــي تعكــس 
ــة خــال  ــي اقتصــاد الدول ــو المســجل ف النم
٥٠ عامــًا، وذلــك بمناســبة االحتفــاالت بعيــد 

االتحــاد الخمســين.
ويظهــر التقريــر القفزة الهائلــة التي حققها 
ــة مــن ٥٨.٣  الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدول
مليــار درهــم فــي العــام ١9٧٥ إلــى مــا يزيــد 
عــن ١.٣ ترليــون درهم في العــام ٢٠٢٠، فيما 
نمــت مســاهمة القطاعــات غيــر النفطيــة فــي 
الناتــج المحلــي مــن ٤٣ بالمئة عــام ١9٧٥ إلى 

٨٣% عــام ٢٠٢٠.
ويشــير التقريــر إلــى ارتفــاع إجمالي حجم 
التجــارة الخارجية للدولة مــن ١١ ملياراً و٥٠٠ 
ــى  ــي العــام ١9٧٥ ليصــل ال ــون درهــم ف ملي
١.٤ تريليــون درهــم فــي ٢٠٢٠، وزادت قيمــة 
االســتثمارات األجنبية المباشرة الواردة للدولة 
ــار  ــي ٧٣ ملي بنســبة ٨٢% حيــث بلغــت حوال
درهــم فــي عــام ٢٠٢٠ بالمقارنــة بـــ ٤٠ مليــار 

درهــم المســجلة فــي العــام ٢٠٠٥.
وقفزت قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة 
الصــادرة مــن ١٤ مليار درهم فــي العام ٢٠٠٥ 
لتصــل إلــى ٦9.٥ مليار درهم في العام ٢٠٢٠.

ويكشــف التقرير عن ارتفــاع حجم االنفاق 
الحكومــي فــي الدولة مــن مليــار و٢٥٨ مليون 
درهــم فــي العــام ١9٧٥ ليصل إلــى ٤٤٢ مليارًا 

و٣٨٦ مليــون درهم فــي العام ٢٠١9.
وفي سياق متصل شهد قطاع البنوك طفرة 
كبيــرة بعــد ارتفــاع أعداد البنــوك التجارية في 
الدولــة مــن ٢٠ بنــكا في عــام ١9٧٢ ليصل في 
عــام ٢٠٢٠ إلــى ٥9 بنــكا، فيمــا قفــزت قيمــة 
إجمالــي الودائــع فــي البنــوك مــن ١9.٥ مليــار 
درهــم فــي عــام ١9٧٨ لتصــل إلــى نحــو 9.١ 
ترليــون درهــم فــي العــام ٢٠٢٠. فيمــا ارتفــع 
عدد شــركات التأمين في الدولة من ٦٢ شــركة 
عــام ١9٧٥ ليصــل إلى ٤٠٦ شــركة عــام ٢٠٢٠.

السياحة 
وســطر القطــاع الســياحي فــي الدولــة 
ــرز  ــن أب ــه ضم ــتثنائية جعلت ــاح اس ــة نج قص
الوجهــات العالميــة مــن حيــث النمــو والقدرة 
علــى اســتقطاب الســياح مــن مختلــف بقــاع 
ترســيخ  فــي  القطــاع  نجــح  كمــا  األرض، 
 مكانتــه كأحــد أبــرز روافــد االقتصــاد الوطني.
ــن ٦٤  ــة م ــام المنشــآت الفندقي ــزت أرق وقف
منشــأة فندقيــة تضــم ٥٣٧9 غرفــة فــي العــام 
ــة تضــم ١٨٠  ــى ١٠٨9 منشــأة فندقي ١9٧٨ إل
ألفــا و٢٥٧ غرفــة فندقيــة فــي العــام ٢٠٢٠.

وتطورت الطاقة التشغيلية لمنشآت الدولة 
الفندقية عبر الســنوات، حيث بلغ عدد نزالئها 
عام ١9٧9 نحو ٣9٢ ألف نزيل، بإجمالي ليالي 
إقامــة ١.٠٢ مليــون ليلــة، ليصبــح عددهم في 
عام ٢٠٢٠ أكثر من ١٤ مليونًا و٨٨٢ ألف نزيل 

بإجمالي ليالي إقامة ٥٤.٣ مليون.
ــادق  ــة للفن ــرادات اإلجمالي وتجــاوزت اإلي

عــام ٢٠٢٠ مبلــغ ١٦.٦ مليــار درهــم، بزيــادة 
كبيــرة بالمقارنــة مع عــام ٢٠٠٥، والتي بلغت 

اإليــرادات فيــه مبلــغ ١.٥ مليــار درهــم.

الكهرباء والماء
ــادة  ــة زي ــى مواكب ــارات عل وحرصــت اإلم
الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بالنظر 
إلــى الزيــادة المســجلة في عدد الســكان ونمو 
النشاط االقتصادي والتجاري في الدولة، إضافة 
إلــى تبني حلول مســتدامة للطاقــة المتجددة.

وتطورت طاقة المحطات الكهربائية المركبة 
ــام  ــي ع ــاوات ف ــارات مــن ٤٨٢ ميغ ــي االم ف
١9٧٥، لتصــل إلــى حوالــي ٣٥ ألــف ميغــاوات 
عــام ٢٠٢٠، فيمــا حققــت الطاقــة الكهربائيــة 
المولــدة تطــوراً كبيــراً تجــاوز الـــ ١٣٧ ألــف 
غيغاوات/ســاعة فــي العــام ٢٠٢٠، بالمقارنــة 
مــع ١٤٦٧ غيغاوات/ســاعة فــي العــام ١9٧٥.

ــة  ــة الطاق ــت كمي ــه نم ــار ذات ــي اإلط وف
الكهربائيــة المولــدة مــن محطــات الطاقــة 

المتجــددة نمــواً كبيــراً عــام ٢٠٢٠ بالمقارنــة 
مــع ٢٠٠9 حيــث ارتفعــت مــن ٦ غيغــاوات/
ساعة عام ٢٠٠9 إلى ٥٤٧٦ غيغاوات/ساعة عام 
٢٠٢٠، وفــي عــام ٢٠٠9 كان إجمالــي القــدرة 
المركبــة لمحطــات الطاقة المتجــددة يبلغ ١٠ 
ميغــاوات، وقفــز فــي عــام ٢٠٢٠ إلــى ٢.٢٨9 

ميغــاوات وبنســبة زيــادة بلغــت ٢٢٦9٨%.
ويشــير التقريــر إلــى ارتفــاع كميــة الميــاه 
المحــاة المنتجــة عام ٢٠٢٠ لتصل إلى ٢ مليار 
متــر مكعــب بزيــادة كبيــرة عــن عــام ١9٨٣، 
والتــي كانــت كميتهــا حينهــا ٢٥٦ مليــون متــر 
مكعــب، فيمــا وصــل عــدد محطــات معالجــة 
الميــاه العادمــة فــي الدولــة عــام ٢٠٢٠ إلــى 
ــام  ــادة قدرهــا ١٤٥% عــن ع ١٢٥ محطــة بزي
ــط،  ــا ٥١ محطــة فق ــي كان عدده ٢٠١١ والت
كمــا ازدادت كميــة الميــاه العادمــة المعالجــة 
خــال عــام ٢٠٢٠ لتصــل إلــى ٧٦9 مليــون متر 
مكعب وبنسبة ٥٥% مقارنة بكميتها عام ٢٠١١ 

والتــي كانــت ٤9٨ مليــون متــر مكعــب. وام

»الشعبة البرلمانية« تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة 
للتنمية المستدامة لالتحاد البرلماني الدولي

باألرقام.. نمو قياسي ألعداد المستشفيات والمدارس والكوادر الطبية والتعليمية
قصة الخمسين.. »االتحادي للتنافسية« يرصد 

بيانات نصف قرن من التنمية في اإلمارات

اإلمارات تسلط الضوء على دورها الرائد في دعم 
الصناعة البحرية واللوجستية على مستوى العالم

ميــرة  ســعادة  تشــارك 
ســلطان الســويدي عضــو وفد 
الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتيــة 
للمجلــس الوطنــي االتحــادي، 
ــة  ــة التنمي ــاع لجن ــي اجتم ف
المســتدامة إحــدى اللجــان 
ــي  ــاد البرلمان ــة لاتح الدائم
الدولــي الذي عقد في مدريد 
ــة  ــات الجمعي ــن اجتماع ضم
العامة الـ١٤٣ لاتحاد والدورة 

الـــ٢٠٨ للمجلــس الحاكــم.
وجــرى خــال االجتمــاع 
مناقشــة تعزيــز تكنولوجيــا 
المعلومات واالتصاالت كعامل 
مســاعد لقطــاع التعليــم بمــا 
ــات الجائحــة،  ــك أوق ــي ذل ف
كما تم تنظيم جلســة حوارية 
ــاخ  ــر المن ــر تغي تحــول »تأثي

علــى المــوارد الطبيعيــة«.
ميــرة  ســعادة  وقدمــت 
الســويدي مقترحــات الشــعبة 
البرلمانيــة اإلماراتيــة التــي 
أكدت أهمية التمكين الرقمي 
لدوره في توظيف تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــال فــي 
العمليــة التعليمية والعمليات 

المساندة ذات الصلة، وبالتالي 
التكنولوجيــا  دمــج  أهميــة 
الحديثة في منظومة التعليم، 
ــارات  ــة اإلم موضحــة أن دول
عملــت علــى ســد الفجــوة 
الرقميــة وحققــت قفزات في 
مؤشــرات التنافســية العالمية 
عــام ٢٠٢٠، مــن خــال ١١ 
مؤشــرًا للتنافســية فــي قطــاع 

التربيــة والتعليــم.

وأكدت الشــعبة البرلمانية 
تعزيــز  أهميــة  اإلماراتيــة 
ــن  ــتراتيجية بي ــراكة االس الش
االتحــاد البرلمانــي الدولــي 
ــا  ــدة وأجهزته ــم المتح واألم
السيما منظمة األمم المتحدة 
والثقافــة  والعلــم  للتربيــة 
وتعزيــز  »اليونســكو«، 
والتعــاون  التنســيق  أوجــه 
ــن  بينهمــا فــي مجــال التمكي
الرقمــي وكيفيــة ســد الفجوة 
الرقميــة وتكافــؤ الفــرص فــي 
التعليــم بيــن مختلــف فئــات 
قــدرات  ودعــم  المجتمــع، 
الــدول وتمكينهــا رقميــا فــي 
 أوقــات االزمــات والطــوارئ.

وتضمنــت مقترحات الشــعبة 
ضرورة قيام البرلمانات بتبني 
تشــريعات فاعلــة مع الســعي 
إلــى إعــادة مراجعــة وتنقيــح 
ــة  ــريعاتها الوطني ــزز تش وتع
ــرعية  ــاء الش ــة بإضف المتعلق
على عمليــة التعليم عن بعد، 
ومختلــف أشــكال التمكيــن 
الرقمي القائم على االستفادة 
ــات  ــا المعلوم ــن تكنولوجي م
ــن  ــل تمكي واالتصــاالت كعام
ووضــع  التعليــم،  لقطــاع 
دليــل عمل مرجعــي برلماني 
ــة  ــات الوطني يســاعد البرلمان
فــي تحقيــق المســتهدفات 
واإلجــراءات الفعالــة واالطــر 
والمعاييــر فــي مجــال جــودة 
التعليــم االلكترونــي وكيفيــة 
الرقمــي  التمكيــن  بلــوغ 
ــا  ــات بم ــف األوق ــي مختل ف

فــي ذلــك أوقــات األوبئــة 
والطــوارئ،  واألزمــات 
وتعزيــز دور البرلمانــات عبــر 
الرقابــة والمســاءلة بتضميــن 
التمكيــن الرقمي في مختلف 
جوانــب التنميــة والخطــط 
الوطنيــة  واالســتراتيجيات 

ــة. ــات العام والسياس
ميــرة  ســعادة  وقالــت 
جلســة  خــال  الســويدي 
حواريــة حــول »تأثيــر تغيــر 
المناخ على الموارد الطبيعية: 
»كيــف يمكــن للبرلمانــات 
ــع  ــول الجمي ــن حص أن تضم
وتوافرهــا«،  الميــاه  علــى 
التــي عقــدت بمشــاركة عــدد 
مــن الخبــراء والمختصين في 
المناخــي..  التغيــر  شــؤون 
»تشــارك اإلمــارات العالــم 
االهتمامات والمخاوف بشأن 
التداعيات المستقبلية لظاهرة 
التغيــر المناخــي، وانطاقــًا 
ــارات  ــؤدي اإلم ــك ت ــن ذل م
الجهــود  فــي  رئيســيًا  دورًا 
ــة للتصــدي لظاهــرة  المبذول
التغيــر المناخــي وآثــاره على 
المستوى اإلقليمي والدولي«.

الشــعبة  واقترحــت 
ــوة  ــة دع ــة اإلماراتي البرلماني
االتحــاد البرلمانــي الدولــي 
توعويــة  حملــة  لتبنــي 
البرلمانييــن،  يشــارك فيهــا 
ــزام بالممارســات  بشــأن االلت
عــن  واالبتعــاد  الخضــراء 
الســلوكيات البشــرية السلبية 

وام البيئــة.  علــى 

كشــف المركــز االتحــادي للتنافســية 
واإلحصــاء عــن مجموعــة مــن البيانــات 
واألرقــام اإلحصائيــة التــي ترصــد بهــا مدى 
التطور المسجل في أبرز القطاعات الحيوية 
ــًا والتــي شــملت: الســكان،  خــال ٥٠ عام
التحتيــة،  والبنيــة  والتعليــم،  والصحــة، 
والمــرأة، والقوى العاملــة، واألمن الغذائي 

والمائــي، واالتصــاالت.
ويرصــد تقريــر »دولــة اإلمــارات أرقــام 
توثــق المســيرة لعــام ٢٠٢٠« الــذي أعــده 
المركز، مســيرة التنمية الشاملة في الدولة 
بمناسبة االحتفاالت بعيد االتحاد الخمسين.

السكان 
وفقــًا للتقريــر فقــد بلــغ إجمالــي أعــداد 
الســكان المقيديــن فــي الدولــة 9 ماييــن 
ــاء  ــًا إلحص ــمات وفق ــًا و٤١٠ نس و٢٨٢ ألف
٢٠٢٠، فيمــا قفــزت أعــداد المواليــد الجدد 
ــي  ــن ١9٧9٨ ف ــة م ــي الدول المســجلين ف
العــام ١9٧٥ إلــى 9٧٥٧٢ فــي العــام ٢٠٢٠.

الصحة 
ــق القطــاع  ــر عــن تحقي وكشــف التقري
الصحي في الدولة قفزات نوعية وإنجازات 
كبيــرة خــال الـ ٥٠ عامًا الماضية، تتناســب 
مــع حجــم المتطلبــات والتحديــات الصحية 
الناجمة عن الزيادة الســكانية التي شــهدتها 

خــال تلــك الفترة.
وتطــور عــدد المستشــفيات فــي الدولــة 
عــام ٢٠٢٠ ليصــل إلــى ١٧٣ مستشــفى 
)٥٦ حكوميــًا/ ١١٧ خاصــًا(، مقارنــة بـ )١٦ 
ــي  ــاص( ف ــًا، و١ خ ــفى: ١٥ حكومي مستش
عام ١9٧٥، بنســبة زيــادة بلغت9٨١%، فيما 
بلــغ عدد األطبــاء ٢٦١٠٦ في العــام ٢٠٢٠، 
مقارنــة بـــ ٢٣٥9 طبيبــًا عــام ١9٨٥، بنســبة 
زيــادة بيــن العاميــن وصلــت إلــى ١٠٠٧%.

وارتفــع عــدد أطبــاء األســنان مــن ٢٥٨ 
طبيــب أســنان فقــط في العــام ١9٨٥ ليصل 
إلــى ٦٧٦٤ فــي العــام ٢٠٢٠ بنســبة زيــادة 
وصلــت إلــى ٢٥٢٢%، فيمــا قفــز عــدد 
ــن ٦٦٣٧ ممرضــًا وممرضــة  ــن م الممرضي
ــام ٢٠٢٠  ــي ع ــل ف ــام ١99٠ ليص ــي الع ف
ــن  ــن العامي ــادة بي ــى ٥٥9٤9 بنســبة زي إل

ــى ٧٤٣%. ــت إل وصل
وفــي الســياق ذاته نمت أعــداد المواليد 
فــي الدولــة لتصــل فــي العــام ٢٠٢٠ إلــى 
9٧٥٧٢ مولــودًا.. فيمــا بلــغ عددهــم عــام 
١9٧٥، نحــو ١9٧9٨ مولــودًا، بنســبة زيــادة 

وصلــت إلــى ٣9٣%.

التعليم
ونال قطاع التعليم خال مســيرة االتحاد 
عنايــة فائقــة جســدتها أرقام التطــور الكبير 
في عدد المدارس ومؤسسات التعليم العالي 
والطاب والخريجين ترجمة إلدراك اإلمارات 
منــذ البدايــات أن بناء المســتقبل ال يتم من 
دون تأســيس نظــام تعليمــي متطور يســهم 
فــي تخريــج أجيــال مــن الكفــاءات الوطنية 
القــادرة علــى تولــي زمــام المســؤولية فــي 
كافــة قطاعــات العمــل والمســاهمة بشــكل 

فاعــل فــي عملية التطوير المســتدامة.
ووفقــًا للتقرير، فقد قفــز عدد المدارس 
من ٢٢٧ مدرسة في العام ١9٧٥، ليصل إلى 
٢٦٧٠ مدرســة في العام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة 
بلغــت ١٠٧٦%، بينمــا بلــغ عــدد مؤسســات 
التعليــم العالي في الدولــة اليوم نحو ١٣٤.

وقفــز عــدد طــاب التعليــم العــام فــي 
الدولــة مــن ٦١٨٠٣ طالبــات وطــاب فــي 
العــام ١9٧٥، ليصــل إلــى مليــون و٣٥٣ ألفًا 
و٥٠١ طالبــة وطالــب في العــام ١9-٢٠٢٠، 

بنســبة زيــادة وصلــت إلــى ٢٠9٠%.
وفــي الســياق ذاتــه فقــد بلــغ عــدد 
طلبــة التعليــم العالــي نحــو ٢9٥9٥٧ طالبــًا 
ــة  ــاث( ولكاف )١٦١٣٦٨ ذكــور /١٣٤٥٨9 إن
مســتويات التعليــم العالــي، فــي حيــن بلــغ 
عــدد الخريجيــن الجــدد في التعليــم العالي 
مــن مختلــف التخصصــات ٥٢٣٢٠ خريجــًا 

)٢٧.٦٢٠ ذكــور /٢٤.٧٠٠ إنــاث(.
وبالنســبة للمدرســين فقــد ارتفــع عــدد 
المدرســين فــي التعليــم العــام مــن ٥٥٣٠ 
مدرســًا فــي العــام ١9٧٥ ليصــل فــي العــام 
٢٠٢٠ إلــى ١٠٨٠٢٠ مدرســًا، بنســبة زيــادة 

بيــن العاميــن وصلــت إلــى ١٨٥٣%.

البنية التحتية
وعملــت اإلمارات من خال اســتراتيجية 
متكاملــة علــى تطويــر البنيــة التحتيــة فــي 
مناطــق الدولــة كافــة بما يخــدم المواطنين 
ــى  ــاظ عل ــا والحف ــى أرضه ــن عل والمقيمي
ديمومة االستقرار والرفاهية التي يعيشونها.

وبلغــت أطــوال الطــرق المعبــدة وغيــر 
المعبــدة فــي الدولة حســب آخــر إحصائية 
لعــام ٢٠٢٠ حوالــي ٨٣.٤٧٦ كيلومترا، فيما 
شــملت محفظــة الموانــئ فــي الدولــة ١٢ 
منفذًا بحريًا تجاريًا، )عدا الموانئ النفطية(، 
ــى  ــة تصــل إل ــة بحمول ــراٍس بحري و٣١٠ م
٨٠ مليــون طــن مــن البضائــع، وتســتحوذ 
الموانــئ البحريــة فــي دولة اإلمــارات على 
٦٠% مــن إجمالــي حجــم مناولــة الحاويــات 
والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة .. فيمــا تعمــل فــي 
اإلمــارات نحــو ٢٠ ألــف مؤسســة وشــركة 
ــر تجمــع  ــة لتشــكل أكب ــي الدول ــة ف بحري

بحــري علــى مســتوى المنطقــة.

المرأة
عــززت المــرأة فــي اإلمــارات خــال 
ــي  ــا ف ــة حضوره ــنة الماضي ــين س الخمس
كافة المجاالت والذي بات مســاويًا لحضور 
الرجــال، بــل أن الكفة باتــت تميل لصالحها 

فــي العديــد مــن المؤشــرات.
وتشــكل النســاء نســبة ٥٠% مــن عضوية 
المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي الدولــة، 
فيمــا تمثــل اإلنــاث نســبة ٦٠% مــن أعضــاء 
مجلس اإلمارات للشباب والمجالس المحلية 
للشــباب، ونســبة ٢٤% مــن أعضــاء مجالس 
اإلدارات فــي الجهات االتحاديــة والمحلية.

وتمثــل اإلنــاث نســبة ٥٠% مــن الطــاب 
فــي مرحلــة رياض األطفــال وحتــى التعليم 
مــا قبــل العالــي، ونســبة ٤٥.٥% مــن طاب 
مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ونسبة 
٤٧% مــن الخريجيــن الجــدد من مؤسســات 

التعليــم العالي. وام
»التفاصيل على الموقع اإللكتروني«

ــرج  ــد ف ــن محم ــهيل ب ــي س ــد معال أك
ــة  ــة والبني ــر الطاق ــي وزي ــارس المزروع ف
التحتيــة أن دولــة اإلمارات تعــد من الدول 
البحرية المحورية إقليميًا وعالميًا، وتحظى 
بدعم وتأييد العديد من دول العالم إضافة 
إلــى إشــادة مختلــف المنظمــات والهيئــات 
البحريــة بــدور الدولــة في تســهيل التجارة 
البحرية على مســتوى العالم، الســيما خال 

جائحــة »كوفيد١9«.
وأضــاف معاليــه: »مــن خــال عضويتها 
فــي مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة 
»ب« أدت دولــة اإلمــارات دورًا فاعــًا، 
ونجحــت فــي تطويــر الصناعــة البحرية من 
خــال صياغــة االســتراتيجيات والسياســات 
ووضــع المعاييــر المنظمــة لعمــل القطــاع 
البحــري وتعزيــز التشــريعات واللوائــح 
الشــحن  قطــاع  يخــدم  بمــا  البحريــة 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــارة الدولي البحــري والتج
إدخــال تعديــات جوهرية علــى الكثير من 
القرارات التي أسهمت في تطوير وتحسين 
منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية 
وتوحيــد الجهــود مــن أجــل ســامة وأمــن 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــة البحري ــة البيئ وحماي
ــن  ــي ع ــي اامزروع ــرب معال ــم، وأع العال
أملــه فــي مواصلــة هــذا الــدور بالتعــاون 
الوثيــق مــع بقيــة الــدول األعضــاء لارتقاء 
بالقطــاع البحــري العالمــي وصناعــة النقــل 
البحــري تعزيــز ســامة وأمــن وحمايــة 
ــم«. ــتوى العال ــى مس ــة عل ــة البحري  البيئ

وتعمــل دولة اإلمــارات بناء علــى جهودها 
ــادة  ــة إلع ــة الدولي ــة البحري ــي المنظم ف
ــي  ــس المنظمــة ف ــة مجل ــا لعضوي انتخابه
الفئــة »ب« فــي اإلنتخابــات التي ســتجري 
خــال شــهر ديســمبر المقبل فــي العاصمة 
البريطانيــة لنــدن مــن خال تســليط الضوء 

علــى دورهــا الرائــد وجهودهــا الحثيثة في 
ــم  ــي ودع ــري الوطن ــاع البح ــز القط تعزي
الصناعة البحرية واللوجســتية على مستوى 
العالــم، إضافــة إلــى دورهــا المحــوري 
ــات  ــتراتيجيات والسياس ــر االس ــي تطوي ف
واالتفاقيــات التــي تعــزز معاييــر الســامة 

والحفــاظ علــى البيئــة البحريــة.
من جانبها قالت سعادة المهندسة حصة 
آل مالــك مستشــارة معالــي وزيــر الطاقــة 
والبنيــة التحتيــة لشــؤون النقــل البحــري: 
ــي  ــة ف ــارات بإيجابي ــة اإلم ــارك دول »تش
مختلــف أعمــال المنظمــة البحريــة الدولية 
واللجــان الفنيــة الرئيســية والفرعية وفرق 
العمــل ذات الصلة واســتضافت العديد من 
ورش العمــل اإلقليمية لمســاعدة المنظمة 
علــى توفير القدرات الازمة لتنفيذ اللوائح 
والمعاييــر البحرية الدوليــة.. ونبذل جميع 
ــاب  ــادة انتخ ــد إلع ــد التأيي ــا لحش جهودن
ــي  ــة ف ــس المنظم ــة مجل ــة لعضوي الدول
الفئــة »ب« لتواصــل دورهــا فــي خدمــة 
القطــاع البحري إضافة إلى تعزيز مشــاركة 
المــرأة فــي القطاع البحري حيث أســهمت 
الدولــة فــي إعــداد مجموعــة مــن قــرارات 
المنظمة البحرية الدولية المختصة بتمكين 
المرأة وتحقيق المســاواة بين الجنســين«.
ولفتــت إلى مشــاركة الدولة فــي إعداد 
مقتــرح بإضافــة موجــه اســتراتيجي فرعــي 
يختــص بتمكيــن المــرأة ضمــن الخطــة 
االســتراتيجية للمنظمــة وقــد ضوافــق عليه 
المجلــس باإلجمــاع، عــاوة علــى الموافقة 
علــى إعــان يــوم ١٨ مــن شــهر مايــو مــن 
كل عــام ليصبــح يومــًا دوليــًا للمــرأة فــي 

القطــاع البحــري.
وأكــد محمــد خميــس الكعبــي، الممثــل 
ــة  ــدى المنظم ــارات ل ــة اإلم ــم لدول الدائ

اإلمــارات  دولــة  أن  الدوليــة  البحريــة 
تحظــى بتقديــر كبيــر مــن الــدول األعضــاء 
فــي المنظمــة البحرية الدولــة، نظرا للدور 
المهــم الذي تؤديه الدولة في دعم التجارة 
العالميــة حيــث جــاءت دولة اإلمــارات في 
المركــز الثالــث عالميــًا فــي تيســير التجارة 
المنقولــة بحرًا وفي المركز الخامس عالميًا 

ضمــن أهــم المراكــز البحريــة الدوليــة.
وقــال: »تكثف دولة اإلمــارات جهودها 
ــة  ــا لعضوي ــادة انتخابه لحشــد الدعــم إلع
مجلــس المنظمــة فــي الفئــة »ب« للمــرة 
الثالثــة علــى التوالي ونواصــل االجتماع مع 
ممثلي الدول األعضاء في المنظمة البحرية 
ــازات  ــى إنج ــة لتســليط الضــوء عل الدولي
ــف  ــي القطــاع البحــري والتعري ــة ف الدول
بجهودهــا منــذ انتخابهــا لمجلــس المنظمة 
للمــرة األولــى فــي عــام ٢٠١٧ وإســهاماتها 
ــي تشــهدها  فــي اإلصاحــات الرئيســة الت
ــى  ــة إل ــة إضاف ــة الدولي ــة البحري المنظم
إمكانــات وجهود الدولــة في مجال التجارة 
البحريــة والبضائــع العابــرة والتــي تخــدم 
ــاري نســمة مــن الصيــن والهنــد  نحــو ملي
ــيا الوســطى،  ــى دول آس ــج إل ودول الخلي

وصــواًل إلــى أوروبــا الشــرقية«.
يذكــر أن دولة اإلمارات فــازت بعضوية 
مجلــس المنظمة البحرية الدولية في الفئة 
»ب« عــام ٢٠١٧ وتــم إعــادة انتخابهــا فــي 
عــام ٢٠١9.. فيما تتطلــع الدولة إلى إعادة 
انتخابهــا للمــرة الثالثــة علــى التوالــي فــي 
االنتخابــات التــي ســتجري فــي الفتــرة من 
٦ إلــى ١٥ ديســمبر المقبــل فــي العاصمــة 
البريطانيــة لنــدن لتواصــل دورهــا الفاعــل 
فــي تعزيــز التشــريعات واللوائــح البحريــة 
بمــا يخدم قطاع الشــحن البحــري والتجارة 

وام الدولية. 

نمو مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي 
من 43% عام 1975 إلى 83% في 2020

قفزات الفتة في قطاع االتصاالت والبنية التحتية.. والمرأة تتقاسم اإلنجاز

إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة تقفز من 11.5 مليار درهم 
في العام 1975 إلى 1.4 تريليون درهم بـ 2020

زيادة قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة للدولة من 40 
مليار درهم في 2005 إلى 73 مليار درهم بـ 2020

ميرة السويدي خالل االجتماع
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»أبوظبي التجاري« يحتفي بذكرى يوم الشهيد

»لولو« تحتفل بعيد االتحاد الخمسين عبر تدشين عروض واسعة للمنتجات اإلماراتية

نحتفل معاً بذكرى 50 عاماً من النجاح والتقدم»اتصاالت« توفر حصريًا خدمة Xbox All Access في المنطقة
»اتصاالت« تقدم مجموعة من الجوائز والهدايا 

والعروض بمناسبة عيد االتحاد الخمسين

احتفــى بنــك أبوظبي التجــاري بمقره 
الرئيسي في أبوظبي بذكرى يوم الشهيد 
, تخليدًا ووفــاًء لتضحيات أبناء اإلمارات 
مــن حمــاة الوطــن. ووقــف المشــاركون 
أمــام العلــم دقيقــة صمت ودعــاء إجالاًل 
وإكبــارًا لتضحيات شــهداء الوطن األبرار، 
بحضــور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 
أبوظبــي التجــاري، عــالء عريقــات وعدد 

مــن أعضــاء اإلدارة العليــا ومجموعة من 
موظفــي البنــك وقام برفــع العلم المدير 
اإلقليمــي فــي بنــك أبوظبــي التجــاري، 
محمــد علــى حســن البلوشــي وهــو مــن 

ذوي الشــهداء األبرار. 
وقــال عالء عريقات، الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة بنــك أبوظبي التجــاري، بهذه 
ــوم  ــهيد ي ــوم الش ــل ي ــبة: »يمث المناس
الفخــر والعزة والكرامة والشــرف لدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة والــذي يأتي 

تأكيــدًا على حــب الوطــن والتضحية من 
ــر  ــان والتقدي ــرًا عــن االمتن ــه وتعبي أجل
ــارات،  ــاء اإلم ــن أبن ــرار م للشــهداء األب
ــي  ــة ف ــماؤهم مضيئ ــتظل أس ــن س الذي

تاريــخ الوطــن.”
فخرهــم  عــن  المشــاركون  وعّبــر 
واعتزازهــم بأبنــاء اإلمــارات، الذيــن 
وهبــوا أرواحهــم وهم يــؤدون واجباتهم 
فــي مياديــن العــز والشــرف لتظــل رايــة 

ــة. ــة عالي الوطــن خفاق

 أطلقــت مجموعــة لولــو هايبــر ماركــت 
الرائــدة، أمــس  “الثالثــاء” حملــة الترويــج 
للمنتجــات المحليــة بالتزامن مــع احتفاالت 

الدولــة بعيــد االتحاد الخمســين
وتم اطالق الحملة في احتفال بالمشرف 
مول« حضره سعادة سعيد البحري العامري 
مديــر عــام هيئة أبوظبي للزراعة والســالمة 
الغذائيــة وجمال ســالم الظاهــري -الرئيس 
التنفيــذي لســالل، ويوســف على موســليام، 
رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو و العضو 
المنتــدب، باإلضافــة إلــى عــدد مــن كبــار 

الشــخصيات و مدراء اللولــو  في أبوظبي.
 ســتقوم لولــو هايبر ماركــت ضمن هذه 
ــة  ــات اإلماراتي ــج للمنتج ــادرة بالتروي المب
خصوصــًا اإلنتــاج الزراعــي المحلــي، وذلــك 
بالتعــاون مــع عــدد مــن المــزارع المحليــة 
والمؤسســات الرائــدة مثــل شــركة ســالل، 
ــال  ــت جلوب ــا، وإيلي ــد العلي ومؤسســة زاي
فــري، ومــزارع اإلمــارات للزراعــة المائيــة، 

ومــزارع أرميــال والمــروج الخضــراء.
مــن جانبــه أشــاد ســعادة ســعيد البحري 
العامــري مديــر عــام هيئة أبوظبــي للزراعة 
والســالمة الغذائيــة بجهــود مجموعــة لولــو 
ــات  ــج للمنتج ــي التروي ــت ف ــر مارك هايب
المحليــة ودعــم المزارعيــن مــن خــالل 
تســويق منتجاتهــم مباشــرة للجمهــور عبــر 

منافذها المنتشرة في كافة إمارات الدولة، 
مؤكــدًا حــرص القيــادة الرشــيدة علــى دعم 
تســويق اإلنتــاج المحلــي وتعزيــز اســتدامة 
القطــاع الزراعــي والمســاهمة فــي زيــادة 
الحصــة الســوقية للمنتجــات المحليــة مــن 
خــالل العــروض والمبــادرات المتنوعــة في 
المزيد من منافذ البيع، حيث تنســجم هذه 
المبادرة مع توجيهات ســمو الشــيخ منصور 
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 
الوزراء وزير شــؤون الرئاســة رئيس مجلس 
ــالمة  ــة والس ــي للزراع ــة أبوظب إدارة هيئ
الغذائيــة بشــأن تخصيــص مســاحات عــرض 
خاصة بالمنتجات الزراعية المحلية، لتعزيز 
ــة،  ــارة والدول ــي أســواق اإلم تنافســيتها ف
وتأكيــد ســموه الدائــم علــى تنميــة العائــد 
على الزراعة من خالل فتح قنوات تسويقية 
للمنتجات المحلية، وتمكين أصحاب المزارع 
من النفاذ لألسوق والمنافسة، وذلك التزامًا 
باســتراتيجية الهيئــة الهادفــة إلــى تحقيــق 
اســتدامة القطــاع الزراعي، وتعزيز منظومة 

ــن الغذائي. األم
ــادرات  ــذه المب ــل ه ــارك مث ــال »نب وق
والنهــوض  المحليــة  المنتجــات  لدعــم 
ــة فــي اإلمــارة، حيــث  بالحركــة االقتصادي
تعــد مجموعــة اللولــو شــريك مهــم للهيئــة 
ومــن أكبــر تجــار التجزئة الداعميــن لحركة 
التجــارة الداخليــة فــي الدولــة، ومــن خالل 
شــبكة فروعهــا الواســعة، يمكــن لمنتجــات 

مــزارع أبوظبــي النفــاذ لألســواق وتحقيــق 
ــًا إن  ــن، موضح ــدات للمزارعي ــى العائ أعل
ــة لهــذه الفعاليــات تظهــر  النتائــج اإليجابي
ــج  ــي المنت ــة المســتهلك ف ــز ثق ــي تعزي ف
المحلــي النباتــي والحيوانــي، والترويــج 
لمزايــاه بوصفــه منتــج طــازج وآمــن بمــا 
ــي  ــق األمــن الغذائ ــا لتحقي يدعــم تطلعاتن

ــة. ــتدامة الزراعي واالس
و صــرح يوســف علــى أم . أيه: » لطالما 
آمنــت مجموعــة لولــو باعتبارهــا مؤسســة 
وطنية بالترويــج لألعمال المحلية، خصوصًا 
القطــاع الزراعــي وذلــك مــن أجــل تمكيــن 
المزارعين المحليين ودعم القدرة التنافسية 
للمنتجات المحلية. ومن واجبنا توفير سوق 
دائــم للصناعــات المحليــة والذي من شــأنه 
ليــس فقــط دعم القطاع وانمــا تعزيز األمن 
الغذائــي لدولــة اإلمــارات. أتقــدم بالشــكر 
للقيــادة الرشــيدة لتوفيــر بنيــة تحتيــة على 
مســتوى عالمــي ومنــاخ اعمــال مالئــم مــن 

أجــل النمو الشــامل للدولة”
الجديــر بالذكــر انــه قــد جــرى مؤخــرًا 
توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن مجموعــة لولو 
وشــركة سالل، الشــركة الجديدة للمنتجات 
الطازجــة والتكنولوجيــا الزراعيــة فــي أبــو 
ظبــي لتزويــد المســتهلكين فــي جميــع 
أنحــاء اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالفواكه 
والخضــروات الطازجــة المحليــة التــي يتــم 

حصادهــا فــي مــزارع أبوظبــي.

أعلنــت »اتصاالت« أنها 
بتوفيــر  حصريــًا  بــدأت 
 Xbox All Access خدمة
فــي المنطقــة، وبالشــكل 
الذي يتيح لعشــاق ألعاب 
التمتــع  الفيديــو فرصــة 
التالــي  الجيــل  بتجربــة 
مــن األلعــاب اإللكترونية.
 Xbox تتضمــن خدمــة 
All Access وحدة تحكم 
مــن الجيــل التالــي، والتي 
يمكــن اختيارهــا مــن بين 
 Xbox تحكــم  وحــدة 
Series X أو وحدة تحكم 
كمــا   ،  Xbox Series S
ــتراك  ــًا االش ــن أيض تتضم
 Xbox Game فــي خدمة
حيــث   Pass Ultimate
يتــم دفــع هــذا االشــتراك 
علــى مــدى 24 شــهرا ، 
ومن خالل هذا االشــتراك 
يمكــن الوصول إلى مكتبة 
تضــم أكثــر مــن 100 لعبة 
عاليــة الجودة، إضافة إلى 
 EA الوصــول الفوري إلى

.Play
 وبهــذه المناســبة قــال 
خالــد الخولــي، الرئيــس 
التنفيــذي لقطــاع األفــراد 
فــي »اتصــاالت«، »نحــن 
ســعداء بالعمل والشــراكة 
وألول مــرة فــي المنطقــة 
مــع مايكروســوفت، حيث 
ــن  ســتعمل ’ اتصــاالت‘ م
الشــراكة  هــذه  خــالل 
 Xbox علــى توفيــر خدمة
All Access التــي طــال 
انتظارهــا فــي المنطقــة”.

 مشيرًا إلى »وباعتبارها 
ــف المتحــرك  شــبكة الهات
األســرع فــي العالــم، توفر 
’اتصــاالت‘ زمــن اســتجابة 
منخفــض، وســرعة قصوى 
لالعبين، وبمــا يجعل منها 
الشبكة المفضلة أكثر عند 
الالعبيــن، والعب أساســي 
فــي عالم ألعــاب الفيديو. 
إننــا على ثقة بأن شــراكتنا 
مع مايكروســوفت ستعزز 
مــن مكانتنــا العالميــة في 

هــذا العالم “.
مــن جانبــه قــال هنريك 
إرتمــان بونســجارد مديــر 
عــام مبيعــات وتســويق 
فــي  المســتهلكين 

الشــرق  مايكروســوفت 
األوســط وإفريقيــا، »نحن 
ســعداء بهذه الشــراكة مع 
اتصــاالت‘“. ’ مجموعــة 

 مضيفــًا » توفــر خدمــة 
Xbox All Access لعمالئنا 
كل ما يحتاجونه لممارسة 
ــون  ــي يتطلع ــاب الت األلع
تشــمل  والتــي  إليهــا، 
ليــس فقــط وحــدة تحكــم 
 Xbox أو Xbox Series X
Series S، بــل أيضًا مكتبة 
تضــم أكثــر مــن 100 لعبة 
عاليــة الجودة، وباشــتراك 
فــي  شــهرًا   24 لمــدة 
 Xbox Game خدمــة 
Pass Ultimate. اليــوم، 
نتطلــع مــع ’ اتصــاالت‘ 
ــا  ــل م ــم  أفض ــى تقدي إل
تقدمة Xbox لعمالئنا في 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم دول

ــدة”. المتح
 Xbox  تتيــح خدمــة 

All Access لجميع عشاق 
ــة  ــو الفرص ــاب الفيدي ألع
مجموعتيــن  الختيــار 
ــة  ــن، كل مجموع مختلفتي
 Xbox تشــمل علــى باقــة
 ،Game Pass Ultimate
ــاء علــى وحــدة  ــك بن وذل
التحكــم المناســبة لهــم: 
 Xbox تحكــم  وحــدة 
Series S، والتــي تعتبــر 
 Xbox أصغر وحدة تحكم
علــى اإلطــالق، ويمكــن 
لهــذه الوحــدة تقديم أداء 
الجيــل التالي، وبســعر 99 
درهــم ولمــدة 24 شــهرًا، 
ــى  ــيكون عل ــن س ــي حي ف
مــن يختــار وحــدة تحكــم 
Xbox Series X، األسرع 
ــى اإلطــالق،  ــوى عل واألق
فــي  درهــم   139 دفــع 
الشــهر ولمــدة 24 شــهرًا، 
ــى أن كل  ــع اإلشــارة إل م
األســعار شــاملة ضريبــة 

ــة. ــة المضاف القيم
  يتضمــن االشــتراك في 
 Xbox Game Pass باقــة
Ultimate إمكانية اللعب 
متعــددة  شــبكات  علــى 
 Xbox باستخدام  الالعبين 
العضويــة  ؛   Live Gold
وهــي  ؛   EA Play فــي 
ألعــاب جديــدة تمامــًا من 
Xbox Game Studios و 
 ،  Bethesda Softworks
ــر مــن  ــى أكث ــة إل باإلضاف
100 لعبــة عاليــة الجــودة 
مــع  ممارســتها  يمكــن 
وحــدة  علــى  األصدقــاء 
والكمبيوتــر  التحكــم 
نســبة  مــع   ، الشــخصي 
تخفيضــات تصــل إلــى 20 
% علــى ألعاب مختارة في 
 Xbox Game Pass مكتبة
، وكذلــك تخفيضــات تصل 
إلــى 10 % علــى ألعــاب 

ــة. إضافي

 أعلنــت »اتصاالت« عن مشــاركتها في 
احتفــاالت عيــد االتحــاد الخمســين لدولــة 
ــا  ــدة بتخصيصه ــة المتح ــارات العربي اإلم
ــا  ــز والهداي مجموعــة واســعة مــن الجوائ
والعــروض الحصريــة لعمالئهــا اإلماراتيين 
بما في ذلك الســحوبات وعروض الهواتف 

المتحركــة وغيرهــا مــن األجهزة.
ويتــاح لمشــتركي eLife أيضــًا الحصول 
علــى ترقيــة مجانيــة لســرعات اإلنترنــت 
ولغايــة 1 جيجابــت بالثانيــة خــالل شــهر 
ديســمبر بأكملــه لتوفيــر أفضــل التجــارب 
للعمالء أثناء االستمتاع بسرعات اإلنترنت 

العاليــة والترفيــه المنزلي.
ــن  ــالء اإلماراتيي ــع العم ــل جمي ويحص
علــى فرصــة للفــوز بواحــد مــن 50 جهــاز 
Pro Max 13 iPhone ، باإلضافــة إلــى 
50 رقــم واصــل مميــز مــن »اتصــاالت« ، 
و 50 جهاز Xbox Series X ، و50 تذكرة 

موســمية لمعــرض إكســبو 2020 دبــي.
جميــع  »اتصــاالت«  تهــدي  كمــا 
المشــتركين اإلماراتييــن للخطــوط الدفــع 
اآلجــل والمســبق 50 جيجابايــت مــن 
ــن 1  ــارًا م ــًا اعتب ــة مجان ــات المحلي البيان
وحتــى 7 ديســمبر، يمكــن تفعيلهــا عبــر 
طلــب  أو   My Etisalat UAE تطبيــق 
الرمــز*50# اعتبــارًا مــن 1 ديســمبر، فــي 
حين يحصل المشــتركون الجدد والحاليين 
فــي باقــات إماراتــي Freedom اإلماراتيــة 
علــى مضاعفة تلقائيــة للبيانــات والدقائق 

ــه. خــالل شــهر ديســمبر بأكمل
عــالوة علــى ذلــك، يمكــن للمشــتركين 
اإلماراتييــن االســتفادة من خصومات تصل 
لغايــة 80% علــى مجموعــة مختــارة مــن 
األجهــزة خــالل الفتــرة مــا بيــن 1 إلــى 7 
ديســمبر، حيــث تكــون الخصومــات علــى 

 ،12 iPhoneو ،iPhone13 األجهــزة مثــل
.iPad وأجهــزة ،Samsung Foldو

وفــي هذا الســياق، قال خالــد الخولي، 
ــي  ــراد ف ــاع األف ــذي لقط ــس التنفي الرئي
»اتصــاالت«: »حرصــت ’اتصــاالت‘ خــالل 

ــن  ــى تمكي ــة عل ــة الماضي ــود األربع العق
االتصــال بيــن األفــراد مــن خــالل خدماتها 
ــا  ــبكتها وبنيته ــة بش ــورة المدعوم المتط
التحتية القوية. وتواصل ’اتصاالت‘ حرصها 
علــى المشــاركة الفعالــة فــي االحتفاالت.
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اقتصاد

وحدة تحكم من الجيل التالي بوصول الفوري لـ 100 
 Xbox Game Pass لعبة مع خدمة

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

سحوبـات وهدايـا وعـروض علـى الهواتـف المتحركة 
واألجهزة للمواطنين اإلماراتيين

 eLife ترقية مجانية لغاية 1 جيجابت بالثانية لمشتركي
خالل شهر ديسمبر بأكمله
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يسر جريدة »          « أن تتواصل مع قرائها الكرام 
حول صفحة »رأي ودراسات« على العنوان التالي
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩١٢١٧٩/ ٠٥٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥٤٠٤٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٤٤٨٦٠٠٠-٠٢ هـاتـــف: 
٤٤٨٥٤٠٠-٠٢ فاكــس: 

٠٣ -٧٨٤٩٦١٦ فاكس:    ٠٣ -٧٦٥٥٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠٤ -٣٩٥٧١ ١ ١ فاكس:     ٠٤ -٣٩٥٧٠٠٠ هـاتف:   دبي:  مكتب 
٠٢ -٤٤٨٥٤٥٠ ٠٢  فاكس:   -٤٤٨٥٠٠٠ تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
٠٢ -٤٤٨٢٤٨٦ فاكس:    ٠٢ -٤٤٨٦٠٠٠ تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

علــى امتــداد الوطــن كان الوفــاء والرفعــة والتعبير عــن الفخر 
واالعتــزاز بتضحيــات شــهداء الوطن األبرار فــداء للوطن األجمل، 
إذ يشــكل »يــوم الشــهيد« الــذي يصادف في الثالثيــن من نوفمبر 
كل عــام، إحــدى أكثــر المناســبات الوطنيــة قدســية ورمزيــة فــي 
المســيرة المظفــرة التــي عبــر مــن خاللهــا أبنــاء اإلمــارات عــن 
اســتعدادهم للبــذل في ســبيل الوطن وســطروا بدمائهم الطاهرة 

مالحــم الخلــود في ســجل الشــرف األســمى.
ســتبقى تضحيــات شــهداء اإلمــارات األبــرار تاجــًا يرصــع نهج 
الوطــن دائمــًا، وُمثاًل ســامية تســتقي منها األجيــال أعظم الحكم 
ــن  ــده صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــا أك ــر، وهــو م والعب
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« بقــول ســموه: »فــي يــوم الشــهيد .. 
نشــهد بــأن أبطالنــا بذلــوا أرواحهــم فــداًء لوطنهــم … يشــهد 
شــعب اإلمــارات بأنهــم أهــل المجــد والشــرف .. يشــهد تاريــخ 
اإلمــارات بأنهم ســطروا بحــروف من نور خلودهــم وتضحياتهم 
مــن أجــل وطنهــم.. رحــم اهلل شــهداءنا .. رحــم اهلل أبطالنــا .. 

لــن ننســاهم .. لــن تنســاهم األجيــال القادمــة«.
كل الوطــن عبــر عــن الوفاء لشــهدائه األطهار الذيــن ضاعفوا 
ــزًا للوطــن  ــار، ورم ــداء واإليث ــم أهــل الف ــوا أنه مجــده وأثبت
وقيمــه وهــو مــا أكــده صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
المســلحة بقــول ســموه: »ســتظل تضحيــات شــهدائنا محفــورة 
فــي ذاكــرة اإلمــارات، وأســماؤهم خالــدة فــي تاريــخ الوطــن، 
رمــزًا للوطنيــة ومصــدر إلهــام فــي التضحيــة والفــداء .. وفــي 
»يــوم الشــهيد« نتذكــر شــهداءنا بــكل إجــالل واعتــزاز وندعــو 
ــر إلــى أمهاتهــم  لهــم بالرحمــة، ونوجــه تحيــة عرفــان وتقدي

وآبائهــم وأســرهم«.
إحيــاء »يــوم الشــهيد« كل عــام يأتــي تأكيــدًا لقيــم اإلمارات 
وحدتهــا ونهجهــا الــذي تؤكــد مــن خاللــه أنهــا الوطــن األقــوى 
ــه عــن  ــر في ــوم نعب ــوم الشــهيد« ي ــًا، و«ي فــي مســيرتها دائم
تجــذر ســير األبطــال الذيــن كتبــوا بدمائهم الزكيــة صفحات من 
مجــد الوطــن ومآثــر البواســل الذيــن قدمــوا أعظــم التضحيــات 
ــاحات  ــي س ــم ويســطرون المالحــم ف ــون بواجبه وهــم يقوم
الشــرف والبطولــة التــي تســابقوا فيهــا ليعبــروا عــن وفائهــم 
للوطــن الــذي ارتفعــت رايــات عزتــه ومجــده بفضــل عظيــم 

فعلهــم ومآثرهــم ومــا قدمــوه.
الشــهادة أعظــم القيم اإلنســانية وأنبل صور البــذل والعطاء، 
ودليــل قــوة األوطــان المحصنــة بشــجاعة أبنائهــا وتجســيدهم 
لِعظــم االنتمــاء، وانعكاســًا للوطنيــة التــي تربــوا عليهــا وروح 
الوفــاء واإلقــدام والبســالة التــي يتســلحون بهــا وهــم يحصنون 
ــمها  ــق باس ــرون الح ــا وينص ــن حماه ــذودون ع ــم وي أوطانه
ويحمــون بهــا المكتســبات ومســيرات التنميــة وأمــن الشــعوب 
ــدة فقــد بينــت  ــة المجي ــذ والدة الدول ــدول.. ومن وســالمة ال
ــم  ــم وعطائه ــا وبذله ــر أبنائه ــن ب ــه م ــم ب ــا تنع ــارات م اإلم
ــارة للخصــال  ــة لتكــون ســيرة المجــد من اســتعدادهم للتضحي
ــاط بهــذه األرض  ــرًا عــن عمــق االرتب ــة وتعبي ــة واألصال النبيل
المباركــة الطاهــرة التــي باتــت اليــوم ملهمــة العالــم ومنــارة 

تقدمــه وعنــوان رحلتــه نحــو المســتقبل.
ذكــرى شــهداء الوطــن األبــرار خالــدة فــي العقــول والقلوب 
يحملهــا الوجــدان بشــرف واعتــزاز وفخــر، وســتبقى ســيرهم 
العطــرة منــارات تشــع نبــاًل وأصالــة وانتمــاء إلمــارات المجــد 

والقــوة والعزيمــة الرائــدة.

ــورات  ــدة تح ــور ع ــل ظه ــي ظ ف
لفيروس كورونــا والتخوف من انتقال 
وانتشــار العــدوى بســبب تغييــر فــي 
أعــراض المــرض أو شــدته أو تغييــر، 
هنــاك حقيقــة ثابتــة وأمــر متفــق 
عليــه مــن قبــل الجميــع، وال خــالف 
عليــه، وهــو االلتــزام بتدابيــر الصحــة 
العامــة واالجتماعيــة وضــرورة أخــذ 
اللقاحــات والعالجــات التــي ترفع من 
قــدرة اإلنســان على مواجهــة المرض، 
ــة القلــق التــي  نقــول هــذا بعــد حال
بــدأت تنتــاب العالــم كله خــالل األيام 
الماضيــة، بعدمــا ظهــر متحــور جديد 
يســمى بـ«أوميكــرون« فــى عــدد من 
ــذى  ــر ال ــة، األم ــارة األفريقي دول الق
دفــع عدد من الــدول بتعليق الطيران 
والســفر من دول تفشي هذا المتحور 
الجديــد، ووضعــت قائمــة محظــورة 
شــملت عدد من دول أفريقية، خالف 
أن بعض الدول األوروبية أعلنت أيضًا 
رصــد حــاالت إصابــة بـ«أوميكــرون«، 
ــودة  ــن الع ــوف م ــن الخ ــا زاد م مم

إلــى اإلغــالق والتقييــد مــن جديــد.
ويــزداد هــذا القلــق في ظــل طرق 
فصل الشتاء األبواب واحتفاالت أعياد 
الميالد ورأس السنة، األمر الذى يسهم 
ــادة معــدالت اإلصابــة  قطعــا فــي زي
وانتشــار المــرض حــال االستســهال 
ضوابــط  وجــود  وعــدم  والتهــاون 
ــت  ــك صنف ــة، لذل ــات للمواجه وآلي
ــور  ــة المتح ــة العالمي ــة الصح منظم
الجديــد أوميكــرون باعتبــاره »متغيرًا 

مثيــرًا للقلــق«.
لكــن فــي ظــل رعــب العالــم اآلن، 
ــراء  ــل الخب ــن قب ــدات م ــاك تأكي هن
بمجــال الصحة، أهمها أن يوجد توافر 
عدد كبير من اللقاحات والتطعيمات، 
والتأكيــد علــى قــدرة هــذه اللقاحات 
علــى مواجهة هــذا المتحــور الجديد، 
غيــر أن هنــاك أيضــا رســائل أمــل من 
شــركات األدويــة بشــأن إمكانية توافر 
دواء لـ«كوفيــد ١9« بشــكل عام خالل 

شــهور قليلــة، واصفيــن هــذا بالحــل 
الجــذري لألزمة.

ومــا يجــب أن نســلط الضــوء عليــه 
فــي مقالنــا هــذا، وســط حالــة القلــق 
من متحور أوميكرون ومدى خطورته 
وانتشــاره، تصريحــات وزارة الصحــة 
المصريــة ولجنة مكافحة وباء كورونا، 
وأعتقــد أنهــا تصريحــات إيجابية ولها 
دالالت عــدة وتبعث برســائل طمأنة، 
وهــذا مــا يبعــث األمــل والتفــاؤل في 
تخطى األزمة والقدرة على السيطرة، 
ال قــدر اهلل حــال ظهــور إصابــات بهذا 

ــد بالبالد. المتحور الجدي
والمهــم أن األمــر لــم يتوقــف عند 
تصريحات مبشرة فحسب، إنما هناك 
ــن  ــم اتخاذهــا م تحــركات بالفعــل ت
قبــل الدولــة المصريــة، منهــا اإلعــالن 
عــن زيــادة عــدد العمليــات التــي يتم 
فحصهــا مــن خــالل التسلســل الجينــي 
للفيــروس، وكذلــك التوســع في نقاط 
ومراكــز تلقــى لقــاح فيــروس كورونــا 
لتطعيــم أكبــر قــدر مــن المواطنيــن، 
وكلنا نرى قوافل التطعيم التي تجوب 
كل بقعة في المحروسة مدينة وقرية 
مــن أجل تحصين المصريين من خطر 

هــذا الوباء.
ــا إال أن ندعــو  ــس أمامن ــرا، لي وأخي
ــل هــذه الغمــة، وأن نضــع  اهلل أن يزي
تحذيــرات منظمــة الصحــة العالميــة 
وتشــديدات الحكومــة موضــع الجــد 
واالعتبار، وذلك بمواصلة االلتزام الكامل 
بكافة اإلجــراءات االحترازية والوقائية، 
وتحقيــق التباعــد االجتماعــي، ويجــب 
أن نعلــم أيضــا أننــا أمــام وبــاء لــم ينته 
بعد، ومازالت تداعياته مســتمرة، حتى 
ولــو كانــت هنــاك بشــائر خيــر ُتنبــىء 
عــن زوالــه، لكــن مــا زال العالــم فــى 
دائــرة الخطــر، وفــى حالة مــن الترقب 

الشــديد.عن »اليــوم الســابع«

أحمد التايب

كان االجتماع الطويل، الذى امتد ألربع 
عشر ة  ساعة مساء الثالثاء وصباح األربعاء 
الماضــي في مبنى ويلــي براندت ببرلين، 
هو األخير فى سلســلة مفاوضات ائتالفية 
ُمنظمــة وُمــدارة جيــدًا اســتمرت نحــو ٥ 
أســابيع، وســبقها أســبوعان من االتصاالت 
ــك  ــع تل ــن تاب ــن لم االستكشــافية. ويمك
العمليــة التفاوضيــة النموذجيــة، التــي 
أســفرت عــن اتفــاق لتشــكيل الحكومــة 
األلمانيــة الجديدة، أن ُيدرك أحد جوانب 
الفجوة الواســعة بين الغرب وبقية العالم 

قلياًل. إال 
تقدم هذه المفاوضات، واألداء السياسي 
في ألمانيا عمومًا، نموذجًا مغايرًا للصورة 

الســلبية الشــائعة عــن النظــام البرلمانــي 
اعتقادًا في أنه ال ُيحقق االستقرار. وتعود 
هــذه الصــورة في أحــد جوانبها إلى خلط 
ــؤدي  ــن االســتقرار واالســتمرار. فــال ي بي
قصــر ُعمــر الحكومــات في بعــض البلدان 
التــي تأخــذ بهــذا النظــام إلــى حالــة عــدم 
اســتقرار بالضــرورة، خاصــة حيــن تتوافــر 
المؤسســية والكفاءة اإلدارية.. مفاوضات 
تستحق أن ُتدرس بدأت مقدماتها بتحرك 
األحزاب األربعة األساسية عقب انتخابات 
٢٦ ســبتمبر الستكشــاف الفــرص الممكنة 
لتشكيل ائتالف حكومي. وتنافس الحزبان 
والمســيحي  االشــتراكي،  الديمقراطــي 
الديمقراطــي، لكســب حــزب الخضــر 
ــاز الديمقراطــي  ــي. وف والحــزب الليبرال
االشــتراكي فــي الســباق، فبــدأت مرحلــة 
المفاوضــات األوليــة مــع هذيــن الحزبين 

ــاق  ــاط االتف ــد نق ــر لتحدي ــي ١٥ أكتوب ف
واالختــالف، حيــث لــم يســبق لألحــزاب 

الثالثــة أن شــكلت ائتالًفــا حكوميــًا معًا.
وعندمــا تبيــن أن إمكانــات النجــاح 
ــت  ــرة، صيغ ــالف كبي ــكيل االئت ــي تش ف
وثيقــة أوليــة بــدأت علــى أساســها مرحلة 
المفاوضــات التفصيليــة فــى ٢٧ أكتوبــر. 
وُشــكلت ٢٢ لجنــة ضمــت نحــو ٣٠٠ 
مــن الخبــراء والسياســيين فــي األحــزاب 
الثالثــة ســعيًا إلــى تيســير التفاهــم علــى 
النقــاط األساســية التــى ال يمكــن المضــي 
قدمــًا دون التوصــل إلــى اتفــاق بشــأنها. 
ــمة  ــة الحاس ــي المرحل ــذه ه ــت ه وكان
فــي مســار المفاوضــات الصعبــة، وإن 
ــس  ــدأت الخمي ــي ب ــة الت ــت المرحل كان
الماضــي عقــب التوصــل إلــى االتفــاق ال 
تقــل أهميــة، وهــي عــرض هــذا االتفــاق 

للنقــاش والتصويت داخل األحزاب الثالثة 
ــه. كُل حســب الئحت

ورغم صعوبة هذه المفاوضات، وربما 
ألنهــا صعبــة، فهى تقــدم نموذجــًا لكيفية 
بنــاء التوافــق الوطنــي الديمقراطــي بيــن 
ــة  ــه الفكري ــا مرجعيت ــكل منه ــراف ل أط
ــه المختلفــة مــن أجــل تشــكيل  وأولويات
ــع ســنوات. حكومــة ُمســتقرة لمــدة أرب

عــن »األهــرام المصرية”

األهمية  بالغة  أدوارًا  السياسات  تلعب 
في تحديد أنماط وتطورات استهالك وإنتاج 
وتقنيات الطاقة. وارتفعت أخيرا األصوات 
من  للحد  قوية  إجراءات  باتخاذ  المطالبة 
بوقوف  اعتقاد  ويسود  الغازات.  انبعاثات 
الجوي خلف  الغالف  في  تركزاتها  ازدياد 
الكرة  تشهدها  التي  الطقسية  التغيرات 
تركزاتها  تزايد  استمرار  ويتوقع  األرضية. 
وتأثيراتها السلبية. ويتطلب خفض االنبعاثات 
فرض سياسات صارمة لتخفيض مستوياتها. 
في المقابل، سترفع تلك السياسات الطلب 
على عدد من المعادن الضرورية الداخلة 
في إنتاج مصادر الطاقة البديلة، خصوصًا ما 
يسمى أحيانا الطاقة المتجددة. لهذا يتوقع 
المستقبل  المختصون ومراكز األبحاث أن 
يحمل في طياته تحوالت كبيرة في أسواق 
التعدين، حيث سيرتفع بقوة على المعادن 
الداخلة في إنتاج الكهرباء واأللواح الشمسية 
والنيكل  النحاس  أهمها  التي  والبطاريات 

والكوبالت والليثيوم.
وتصل تقديرات بعض المصادر، ومن بينها 
أحد إصدارات صندوق النقد الدولي إلى أن 

حجم الطلب على هذه المعادن خالل األعوام 
الـ ٢٠ المقبلة سينمو بقوة ويولد إيرادات 
هائلة لمنتجيها قد تضاهي قيمة النفط خالل 
الفترة، وذلك في حالة تبني سياسات تحد من 
درجة ارتفاع الحرارة إلى ١.٥ درجة مئوية. 
وستشكل قيمتا النحاس والنيكل معظم قيمة 
المعادن األربعة خالل العقدين المقبلين، أما 
بحدة  فسينمو  والليثوم  الكوبالت  استهالك 
أكثر خالل الفترة. وستنتج عن تزايد الطلب 
المتسارع على هذه المعادن ارتفاعات قوية 
في أسعارها ونموا قويا في صادرات وإيراد 
منتجيها الرئيسين. ويأتي على رأس المتوقع 
استفادتهم من طفرة الطلب وأسعار معادن 
المستقبل تشيلي وأستراليا والكونغو وروسيا 
وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، وربما أفغانستان. 
معدالت  ستتسارع  التوقعات  صدقت  وإذا 
الدول  في  االقتصادية  والتنمية  االستثمار 
المصدرة لهذه المعادن وستتحسن موازينها 
الخارجية والمالية وترتفع معدالت نموها، بينما 
ستزداد تكاليف الواردات للدول المستوردة.

في الوقت نفسه ستزداد أهمية الدول 
المنتجة لهذه المعادن وسيرتفع تنافس الدول 
االقتصادية الكبرى على مواردها؛ ما قد يولد 
توترات ويبرز معضالت سياسية في مناطقها. 
وقد تكون بعض المناطق؛ كالقارة اإلفريقية، 

ساحة جديدة للصراعات والتنافس الدولي.
إن ارتفاع الطلب على المعادن المستقبلية 
سيدفع بأسعارها إلى مستويات قياسية، وقد 
تحدث فجوات بين العرض والطلب محدثة 
عجزا مستقبليا في بعضها. فعند حدوث قفزة 
طلب قوية وسريعة سيتخلف تأمين العرض 
المناسب له لعدة أعوام بسبب الوقت الطويل 
الذي يستغرقه تطوير المناجم والبحث عن 
المعادن الذي قد يتجاوز عشرة أعوام. وهذا 
سيؤثر في الخطط المستقبلية إلحالل الطاقة 
المتجددة ويرفع تكاليفها؛ ما سيكون أحد 
المعوقات في وجه السيطرة على االنبعاثات. 
في الوقت نفسه سيجلب ارتفاع أسعار هذه 
المعادن فرصا جيدة في تعدينها؛ ما سيحفز 
االستثمار فيها ويرفع من االكتشافات والتطوير 
لمصادرها، لكنه في الوقت نفسه سيزيد 
عنها،  الناتجة  البيئة  األضرار  عواقب  من 
الالزمة  ما لم تتخذ اإلجراءات والمحاذير 
التي سترفع تكاليف إنتاجها. أما فيما يخص 
منطقتنا فسترتفع أهمية البحث والتنقيب 
مبكرا عن هذه المعادن فيها، التي قد تحوي 
احتياطيات مربحة اقتصاديا يمكن تطويرها 
واستغاللها. كما ال يمكن التغاضي عن حيوية 
توجيه جزء من استثمارات المنطقة الخارجية 
إلى الدول والمناطق الغنية بهذه المعادن 

للصناعات  كافية  إمدادات  لتأمين وضمان 
المستقبلية التي تعتمد عليها.

عموما، فإن من شبه المؤكد تسارع نمو 
الطلب على هذه المعادن مستقبال، ولكن 
المرجح كون معدالت نموه أقل من توقعات 
الراغبين في خفض ارتفاع درجات الحرارة إلى 
١.٥ درجة مئوية. وتشير التجارب التاريخية 
خالل العقود الماضية، إلى أن تطوير مصادر 
استهالك  حجم  إلى  أضاف  البديلة  الطاقة 
لم يخفضه على  لكنه  المستهلكة،  الطاقة 
المستوى العالمي. وستواجه مطالب الخفض 
الحاد الستهالك الطاقة مصاعب وتحديات 
نظرا  كثيرة،  أطراف  من  قوية  ومعارضة 
القطاعات  التي ستتحملها بعض  للتكاليف 
في  عديدة  ومجتمعات  ودول  االقتصادية 
حالة التطبيق الصارم لها.عن »االقتصادية 

السعودية«

تعزف  عالية،  ومهارة  شديد  تناُغم  في 
الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو نادر 
عم  »قضية  الموسيقية  المقطوعة  عباسي، 
أحمد«، للمؤلف الموسيقي وعازف البيانو 
عمر خيرت، فتسحر عقول الجمهور، حتى 
إنهم يتفاعلون مع المايسترو ويتبعون إرشاداته 
بالتصفيق في مشهد حماسي، ولكن ما السر 
في نجاح هذا األداء والحالة النفسية المصاحبة 
له، التي ُتعرف علميًّا بتدفق التركيز الجماعي 
Team Flow إلنجاز مهّمة مشتركة، وتعني 
أن أعضاء الفريق يؤدون عملهم جماعيًّا مًعا، 
نفسها  وبالمهارة  واحد،  وقت  في  بتركيز 
من  الفريق  لصالح  مشترك  لتحقيق هدف 

واقع ثقتهم والتزامهم المتبادل.
عندما تدخل المجموعة »إلى هذه المنطقة« 
المعروف بتجربة تدفق تركيز الفريق، إلنجاز 
مهمٍة ما مًعا، تتولد لديها حالة دماغية فريدة، 
ترتكز على تحقيق التناغم فيما بينها، وتتميز 
هذه الحالة عن حالة العمل الجماعي التقليدية 
وفًقا  الفردي،  التدفق  حاالت  أو  المعتادة 

.eNeuro لبحث جديد مُنشور في
وُتظهر نتائج الدراسات العلمية أّن التناغم 
في حالة العمل الجماعي Team Flow الذي 
والرياضي  الفني  األداء  في  عادًة  نشاهده 
للفرق الجماعية من مصادر اإلبداع والرضا، 
لما له من تأثير إيجابي على زيادة هرمونات 
السعادة وتقليل الضغط العصبي، فضاًل عن 

إنجاح العمل واكتساب صداقات جديدة.
السلوكية في  الحالة  ورغم أهمية هذه 
الحياة عموًما وفي العمل خصوًصا، إال أن 
األساس العصبي الذي تقوم عليه هذه الحالة 
وأسراره كان من الصعب دراسته في إطار 
علم األعصاب االجتماعي، الذي نشأ حديًثا 
لدراسة البيولوجية العصبية للتفاعالت البشرية، 
ولعل السبب في هذه الصعوبة يعود إلى 
القيود التكنولوجية التي كانت تعتبر عقبًة 
أمام دراسة حاالت التفاعل البشري؛ ألن تصوير 
الدماغ يتطلب الثبات والدقة العلمية، وكان 
من الصعب الحصول على بيانات عالية الجودة 
لدماغ واحد، وأما تحقيق هذا الغرض لدماغين 

عف. فكان أصعب بمقدار أكثر من الضِّ
لكن مع ظهور تقنيات الفحوص الفائقة، 
مثل مخطط كهربائية الدماغ EEG ومخطط 
مغناطيسية الدماغ، والفحص الطيفي الوظيفي 
باألشعة تحت الحمراء، والتقنيات الحديثة 
لتصوير دماغ أكثر من شخص، فقد أصبحت 
انتشاًرا، ومع ذلك لم  أكثر  الدراسات  تلك 
يدرس أحٌد بموضوعية، من قبل، عملية التزامن 
العصبي بين األدمغة خالل التدفق الجماعي، 

وفق فريق الدراسة.
أول دراسة عن األساس العصبي للتدفق 

الجماعي
الحالة  هذه  لدراسة  محاولة  أول  وفي 
رصد  بواسطة  أي  بموضوعية،  السلوكية 
أنشطة الدماغ، نشر محمد شحاتة، الباحث 
باليابان  للتكنولوجيا  تويوهاشي  بجامعة 
البحثي من  الفريق  -مصري الجنسية- مع 
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة توهوكو 
باليابان، ورقًة بحثيًة حديثًة ُنشرت نتائُجها 
في دورية إي نيرو “eNeuro”، أثبتوا فيها 
 Team flow أن تدفق العمل الجماعي أو
في  اإليجابية  المشاعر  تعزز  دماغية  حالة 
األداء الجماعي، وتتطور عند موازنة األداء مع 

تحدي المهمة المطلوبة، مما يؤدي إلى ظهور 
أهداف واضحة، وردود فعل فورية، وذلك 
ما حدث مثاًل في معزوفة قضية عم أحمد، 
مقارنًة بتدفق التركيز الفردي أو االجتماعات 
التقليدية التي ال يحدث فيها تدفق التركيز 
للفريق نتيجة مثاًل لوجود تشويش، والدراسة 
أوضحت ذلك عن طريق اختبارات اإليقاع 

الموسيقي.
حددت هذه الدراسة االرتباطات العصبية 
للتدفق الجماعي للمشاركين باستخدام اختبار 
المسح  استخدام  مع  الموسيقي  اإليقاع 
يكتشف  -اختبار   EEG للدماغ  الكهربائي 
النشاط الكهربائي في الدماغ باستخدام أقطاب 
كهربائية متصلة بفروة الرأس- وقام الباحثون 
بتوظيف ١٥ مشارًكا )بينهم خمسة ذكور، 
من  مجموعات   ١٠ لتشكيل  عاًما(   ١٨-٣٥
األزواج -مما يعني أن بعض المشاركين قد 
تم إقرانهم مرتين- ولعب المشاركون لعبة 
إيقاع الموسيقى “O٢JAM U”، وهي لعبة 
موسيقية تتطلب النقر علي جهاز iPad، إذ 
في  جيدين  كانوا  أشخاًصا  الباحثون  اختار 
اللعبة وكان لديهم مؤشرات تفضيل اللعب 
وتم  بمفردهم،  اللعب  من  بداًل  الجماعي 
إلى  أكثر  ميل  لديهم  كان  آخرين  استبعاد 

األداء الفردي.
لقياس   EEG استخدموا  وفريقه  شحاتة   
نشاط الدماغ لكل فريق من شخصين في أثناء 
لعبهم لعبة الفيديو-جيم الموسيقية مًعا، في 
بعض التجارب، جرى الفصل بين الزمالء حتى ال 
يتمكن بعضهم من رؤية بعض في أثناء اللعب، 
 solo flow مما سمح بحالة التدفق الفردي
 ،team flow ومنع تحقُّق حالة تدفق الفريق
في تجارب أخرى قام فريق البحث بالتشويش 
على الموسيقى، مما منع حالة التدفق، على 

الرغم من استمرار العمل الجماعي.
أجاب المشاركون عن األسئلة بعد كل لعبة 
لتقييم مستوى تدفقهم، قارن الباحثون نشاط 

دماغ المشاركين خالل كل حالة.
من  التحقُّق  جرى  التجربة  أثناء  في 
السيناريوهات المختلفة باستخدام التقارير 
الذاتية ومقياس موضوعي لعمق تدفُّق التركيز 
الدماغ  استجابة  مدى  يستخدم  الجماعي، 
لألصوات غير ذات الصلة باللعبة األساسية.

كشف تحليل الطاقة الطيفية عن زيادة في 
طاقة بصمة دماغية فريدة ترتبط بحالة تدفق 
الفريق: زيادة موجات الدماغ بيتا وجاما في 
 ،)L-MTC( القشرة الصدغية الوسطى اليسرى
كما كشف تحليل التفاعل السببي أن هذه 

المنطقة في الدماغ تمثل مصبًّا للمعلومات، 
وتتلقى معلومات من المناطق التي ترمز إلى 
التدفق الفردي والحاالت االجتماعية العادية، 
وهو نوٌع من نشاط الدماغ المرتبط بمعالجة 
المعلومات، لقد تبيَّن أن لدى أعضاء الفريق 
نشاط دماغ متزامًنا/ متناغًما أكثر في أثناء 
العمل  بحالة  مقارنًة  الفريق  تدفُّق  حالة 

الجماعي العادية.
في المستقبل، يخطط الباحثون الستخدام 
التوقيع العصبي neural signature من أجل 
أداء  لمراقبة  الفريق؛  تدفق  حاالت  رصد 
الفريق وبحث إمكانية تعزيزه، وربما بناء 

فرق أكثر فاعلية.
من أجل فرق جماعية أفضل

وتعليًقا على هذه التجربة، يقول الباحث 
الرئيسي للدراسة، محمد شحاتة، في تصريح 
خاص لـ«للعلم« إنه في الفترة األخيرة ركز 
بين  الفروق  دراسة  كيفية  حول  اهتمامه 
اإلدراكية  والمهارات  األفراد  تفكير  طريقة 
التي لديهم، عالوًة على معرفة كيفية الدمج 
بين األفراد بناًء على مهارتهم اإلدراكية، مع 
معرفة األساس العصبي لهذه الفروق؛ من 

أجل تكوين فرق عمل أفضل أو متكاملة.
 وأضاف أن تكرار هذه الحالة السلوكية 
العديد من  المعمل كان صعًبا بسبب  في 
فيها  تحدث  مهمة  ايجاد  أولها  العوامل، 
الحالة السلوكية في وقت قصير، وبطريقة 
محكمة، ومن دون تشويش على أجهزة المسح 
الكهربائي للدماغ، وثانًيا إيجاد فرق تكون 
متوافقًة في المهارة والذوق الفني وحب 
اللعب كفريق، موضًحا أن ما يميز البحث 
هذه  قياس  أن  غيره  عن  مختلًفا  ويجعله 
الحالة السلوكية في جميع األوراق البحثية 
الذاتية  التقارير  كان معتمًدا على  السابقة 
مثل االستبانات وليس المقياس الموضوعي 
بواسطة تقنيات مسح الدماغ المتقدمة لقياس 
أنشطة الدماغ، »وهذا ما أضفناه في هذه 

الدراسة«، على حد قوله.
األبحاث  مديرة  ترفانيمي،  ماري  تقول 
بوحدة سيسرو للتعلم وأبحاث الدماغ بجامعة 
هلسنكي -باحث غير مشارك في الدراسة- في 
تصريحات خاصة لـ«للعلم«: إن الدراسة تجمع 
بين األساليب السلوكية التقليدية واستخدام 
طريقتين مختلفتين جديدتين لمسح الدماغ، 
موضحًة أن المشاركين في الدراسة فحصوا 
بعناية، وجرت دعوة عينة فرعية منهم فقط 
لحضور الجلسات التجريبية، فعمل اثنان من 
ن العلماء  المشاركين كفريق واحد، مما مكَّ

للتدفق  العصبي  األساس  في  التحقيق  من 
flow بطريقة جديدة عند عمل الفريق مًعا.

وأضافت أن هذه الدراسة تفتح مجاالٍت 
في  العلمية  للدراسات  جديدًة  منهجيًة 
المستقبل، لكن ال يزال يتعين إجراء المزيد 
االجتماعية  الجوانب  لمعرفة  البحوث  من 
التي تساعد في فهم تدفق التركيز للفريق، 
هذه  على  باإليجاب  التأثير  يمكنها  وكيف 

الحالة السلوكية.
خطوة إلى األمام

وعلى المستوى النفسي واالجتماعي، تقول 
سوزان ديكر -باحثة بقسم علم النفس بجامعة 
نيويورك- في تصريحات خاصة لـ«للعلم«: إن 
نتائج التدفق الجماعي في الدراسة المذكورة 
يمكن أن تكون محوريًة في تجاربنا االجتماعية 
والفنية، قائلًة: »الوصول إلى منطقة التناغم 
والحماس حلٌم يداعب خيال الجميع، ومع 
ترى  لذلك  تجريبيًّا«،  فدراسته صعبة  ذلك 
أن هذه دراسة ُصممت ببراعة -على حد 
قولها- يمكن أن تقودنا خطوًة إلى األمام لفهم 
كيف يدعم الدماغ التدفق الجماعي للفريق.

وأوضحت أنه من النتائج الواعدة في هذه 
الدراسة أن االرتباطات العصبية لحالة التدفق 
شوهدت في كلٍّ من االختبارات التجريبية، 
وفي حالة التدفق المبلغ عنها ذاتيًّا للمشاركين، 
»لذلك يمكن أن تفيد اإلستراتيجيات المصممة 
للفرق الجماعية بغرض تحقيق الحاالت الذهنية 
واحد«،  كفريق  تجربتهم  وتساعد  المطلوبة 

على حد قولها.
ومن أجل االستفادة من تلك النتائج في 
التحكم فيه مستقباًل،  أو  الفرق  أداء  توقع 
يقول »شحاتة«: إن الفريق البحثي حصل على 
تمويل من وكالة الفضاء والطيران األمريكية 
لوغاريتمات  لبناء  الشركات  وبعض  )ناسا( 
أو ذكاء اصطناعي لقراءة المسح الكهربائي 
تدفق  ولمراقبة  الجماعي  الفريق  ألعضاء 
التركيز للفريق، موضًحا أنهم يعملون حاليًّا 
على استخدام نتائجها في تحسين أداء الفرق 
الجماعية أو توقع أي تدهور فيه في كثيٍر من 

مجاالت الحياة.عن »ساينتافيك أميريكان”

نموذج لبناء التوافق

مستقبل المعادن وإنتاج الطاقة

الكشف عن األسرار العصبية لتناُغم أداء الفرق الجماعية

ال يؤدي قصر عمر الحكومات في 
البلدان التي تأخذ بالنظام البرلماني 
لعدم استقرار حين تتوافر المؤسسية 
والكفاءة اإلدارية

المختّصون يتوقعون ارتفاع الطلب 
على المعادن الداخلة بإنتاج الكهرباء 
واأللواح الشمسية كالنحاس والنيكل 
والليثيوم

تدفق العمل الجماعي حالة 
دماغية تعزز المشاعر اإليجابية في 
األداء الجماعي وتتطور عند موازنة 
األداء مع تحدي المهمة المطلوبة

وحيد عبدالمجيد

سعود بن هاشم جليدان

داليا العقاد 

كاتب عربي

كاتب عربي

صحفية وعضو الرابطة العربية 
لإلعالميين العلميين

كاتب عريب

الحل األمثل لمواجهة تحورات »كورونا«
االستسهال والتهاون وعدم وجود 
ضوابط وآليات للمواجهة يسهم بزيادة 
معدالت اإلصابة وانتشار المرض

شهداء اإلمارات »أهل المجد والشرف«

يومية سياسية مستقلة

العدد )٣٦٠٧( من األربعاء إلى السبت من ٢٥ إلى ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق من ١ إلى ٤ ديسمبر ٢٠٢١م04

أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أن يوم الشهيد هو يوٌم 
إلعالء قيم التضحية والفداء، وهو يوم عٍز وفخر بتضحيات شهداء 
الوطن وأبنائه البررة، الذين وهبوا أرواحهم في أنصع صفحات 

التاريخ لتظل راية دولة اإلمارات خفاقة مرفوعة.
وقال سموه في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد إن قرار صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« 
بأن يكون يوم ٣٠ من نوفمبر من ُكل عام يومًا لتخليد ذكرى شهداء 
الوطن األبرار هو تاريٌخ نستذكر فيه مآثر رجاٍل بواسل صدقوا ما 
عاهدوا اهلل عليه فجادوا بأرواحهم الزكية وسطروا بدمائهم أروع 

معاني التضحية والفداء في ميادين الشرف والبطولة.
وأضاف سموه: »إن دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
اللحمة  قيم  على  تأكيد  هو  وأحوالهم  الشهداء  ألسر  المسلحة 
الوطنية، وعلى قوة التأسيس ومتانة البنيان لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة«.
وآبائهم وذويهم،  الشهداء  بأمهات  اعتزازه  وعبر سموه عن 
وجسدوا  إليه،  واالنتماء  الوطن  أبنائهم حب  في  زرعوا  الذين 
بصبرهم صورة رائعة عن اللحمة الوطنية الفريدة المتجذرة في 

عمق نسيج المجتمع اإلماراتي. وام

جيا  لو لتكنو ا ث  بحا أ مجلس  علن  أ
المتطورة في أبوظبي عن منح ٤٠ مليون 
درهم على شكل تمويالت بحثية لـ ٥٣ 
مشروع بحث وتطوير ناجح في ٨ قطاعات 

رئيسية عام ٢٠٢١.
برامج  إدارة  ذراع   – أسباير  وتدير 
التكنولوجيا في مجلس أبحاث التكنولوجيا 
المتطورة – هذه الحزم التمويلية من خالل 
برنامجيها، جائزة أسباير للتميز البحثي، 
والتي  الشباب،  للباحثين  أسباير  وجائزة 
تم تخصيصها للجهات العاملة في قطاعات 
االجتماعية،  والعلوم  والتعليم  الطيران، 
والطاقة، والبيئة، والغذاء والزراعة، والصحة، 
واالتصاالت،  المعلومات  وتكنولوجيا 

والتصنيع.
وقال سعادة فيصل البناي، األمين العام 
المتطورة:  لمجلس أبحاث التكنولوجيا 
»يشكل هذا األمر أولى أولويات المجلس، 
بالتعاون  دورنا،  نؤدي  أن  يسعدنا  وإذ 
البالد،  التعليم العالي في  مع مؤسسات 
التي  البحثية  المشاريع  احتضان  في 
العام،  الصالح  في  تسهم  أن  شأنها  من 
وفي تشجيع التقدم المستدام في إمارة 
أبوظبي واإلمارات العربية المتحدة ..كما 
يهنئ مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة 
الفائزين ويثني على جميع المشاركين لما 
قدموه من مستوى عاٍل للمشاركات في 

برامج أسباير لهذا العام«.
الرئيس  موريش،  آرثر  الدكتور  وقال 
التنفيذي ألسباير: »ستدير أسباير توزيع 
المنح على برنامجينا الرئيسيين الداعمين 
تعزيز  إلى  يهدفان  واللذين  للبحوث، 
روح المنافسة السليمة وإبراز المشاريع 
المتطورة الجديرة باالهتمام.. وستتمكن 

هذه المشاريع اآلن من االنتقال بسالسة 
من مرحلة التصميم إلى االكتمال، ومن 
في  طرحها  إلى  وصواًل  االختبار  مرحلة 
األسواق دون معيقات لضمان إحداث أثر 

عالمي تحويلي«.
بين  من  بالمنح  الفائزين  اختيار  وتم 
البرنامجين..  ضمن  مختلفًا  عرضًا   ٣٧٠
البحثي  للتميز  أسباير  جائزة  وتعتبر 
وجائزة أسباير للباحثين الشباب مبادرتين 
قائمتين تديرهما أسباير من أجل ترسيخ 
التعاون مع المجتمعات البحثية، ولتسريع 
وتيرة نمو منظومة البحث والتطوير في 
أبوظبي، ولتعزيز مكانتها بصفتها مركزًا 

عالميًا لالبتكار.
وقامت مجموعة دولية من المراجعين 
النظراء من مؤسسات بحثية رائدة حول 
العالم بتقليص العدد الكبير من المقترحات 
األولية بناء على معايير عدة مثل جودة 
المقترح،  وجدوى  وأصالتها،  البحوث، 
وأهميته للقطاعات االستراتيجية في أبوظبي، 
ومؤهالت المتقدمين، واألثر المحتمل على 
القطاع، وتطوير رأس المال البشري.. كما 
التي  للمشاركات  كبيرة  أهمية  إيالء  تم 
تضمنت التعاون مع القطاع المعني، إلى 
جانب العمل ما بين المؤسسات والتعليم 
بمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات.
للتميز  أسباير  جائزة  منحة  أن  يذكر 
الهيئة  أعضاء  أمام جميع  متاحة  البحثي 
التدريسية الذين يعملون بدوام كامل في 
مؤسسات التعليم العالي الواقعة جغرافيًا في 
إمارة أبوظبي وهي تشهد تطورًا ملحوظًا.

من ناحية أخرى، ُتخصص منحة برنامج 
جائزة أسباير للباحثين الشباب، التي تبلغ 

قيمتها اإلجمالية ١ مليون درهم، لستة 
المجاالت  في  متميزة  بحثية  مقترحات 
المستهدفة.. ويتاح برنامج التمويل التنافسي 
للباحثين الشباب في أبوظبي الذين نالوا 
سنوات  الست  خالل  النهائية  درجاتهم 

الماضية »الدكتوراه أو ما يعادلها«.
ومن المتوقع أن تسهم البحوث التي 
يمّولها البرنامجان في دفع عجلة التطور 
العلمي والتكنولوجي في أبوظبي، إلى جانب 
تعزيز الشراكات المفيدة بين العلماء في 
أبوظبي والمؤسسات األكاديمية والصناعية 
الرائدة على المستوى الوطني والعالمي.

وعقب إطالقها في نوفمبر ٢٠٢٠، تواصل 
التكنولوجيا  برامج  إدارة  ذراع  أسباير، 
في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، 
دعم المنظومة البحثية من خالل برامج 
البحث والتطوير للمؤسسات ومن خالل 
إقامة مسابقات كبرى تسهم في دفع عجلة 
االبتكار التغلب على ما تواجهه إمارة أبوظبي 
من تحديات فريدة، وذلك باإلضافة إلى 

دعم تطوير التقنيات الحديثة.
وأسباير هي شريك مهم في مسابقة 
»إكس برايز إطعام المليار التالي«، التي 
يمولها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية 
»غدًا ٢١«.. وتهدف المسابقة التي تبلغ 
قيمتها ١٥ مليون دوالر إلى إيجاد حلول 
بديلة للبروتين من أجل القضاء على الجوع 

في العالم ولتعزيز األمن الغذائي.
وفي اآلونة األخيرة، أعلنت أسباير أنها 
ستستضيف الدورة المقبلة من تحدي محمد 
بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية، 
الذي تبلغ قيمته ٣ ماليين دوالر، والذي 
يهدف إلى إيجاد حلول آنية وفعلية لتحديات 

األمن والسالمة البحرية. وام

قال معالي علي ســعيد النيادي رئيس 
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 
ــوم الشــهيد  ــي ي ــتلهم ف ــوارث نس والك
الــذي يوافــق ٣٠ نوفمبــر مــن كل عــام 
دروســًا فــي التفانــي والتضحيــة واإليثــار 
من تضحيات شهدائنا األبرار الذين بذلوا 
الغالــي والنفيس ذودا ودفاعا عن حياض 
الوطــن وصونــا ألمنــه واســتقراره الــذي 
ننعــم بــه اليــوم ومــن أمهاتهــم األخيــار 
الذيــن ضّحــوا بأغلــى مــا يملكــون فــداء 

لوطننــا الغالــي علــى نفوســنا جميعًا.
وأضاف معاليه - في كلمة له بمناسبة 
يــوم الشــهيد - نســتذكر فــي هــذا اليوم 
ــبة  ــذه المناس ــام ه ــن كل ع ــد م المجي
العظيمــة والعزيــزة علــى قلوبنــا جميعــا 

فــي دولة اإلمــارات قيادة وشــعبًا.. الفتًا 
إلــى أن يــوم الشــهيد يأتــي هــذا العــام 
ــة  ــة حامي ونحــن نخــوض معركــة صحي
الوطيس في مواجهة جائحة »كوفيد١9« 
فــي عامهــا الثاني، وها نحن نرى بشــائر 
النصــر وقــد تكللــت تضحيــات وجهــود 
أبنــاء وبنــات الوطــن بالنجــاح بفضل اهلل 
وتوجيهات القيادة الرشيدة سائرين على 
درب التعافي متسلحين بالعزم واإلصرار 

والعلــم والمعرفة.
وأكد أن يوم الشــهيد ماهو إال مناسبة 
ترّســخ فــي نفــوس أبنــاء الوطــن وبناتــه 
قيم التضحية والوالء والوفاء التي أسسها 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

آل نهّيــان »طيــب اهلل ثراه«.

ــة  ــة الوطني ــي الهيئ ــا ف ــال: »إنن وق
ــوارث  ــات والك ــوارئ واألزم إلدارة الط
ــا  بهــذه المناســبة نجــدد العهــد لقيادتن
لرشــيدة وعلــى رأســها صاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولــة »حفظــه اهلل« وصاحــب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
ــوزراء  ــة رئيــس مجلــس ال رئيــس الدول
حاكــم دبي »رعاه اهلل« وصاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي 
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى 
ــذل كل  ــى أن نب ــلحة عل ــوات المس للق
غال ونفيس ونّقدم التضحيات في ســبيل 
تحقيــق رؤيتنــا لدولــة آمنــة قــادرة على 

الصمــود”. وام

نظمت الهيئة االتحادية للرقابة النووية بالتعاون 
مع الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية 
ورشة عمل استمرت ليوم واحد لمناقشة أهمية 
أمن المعلومات وتحديات استمرارية األعمال 

أثناء األوبئة والدروس المستفادة.
جمعت ورشة العمل خبراء وصناع قرار لتبادل 
المعرفة والخبرات فيما يتعلق بحماية المعلومات 
واستدامة األعمال، وعرض المشاركون دراسات 
حالة مختلفة لتوضيح أفضل الممارسات للتعامل 
مع تحديات أمن المعلومات وتعزيز ثقافة أمن 
المعلومات بين الجهات الحكومية في الدولة.

وأكدت الجهات الحكومية المشاركة التي 
تمثل قطاعات الرقابة النووية والتأهب للطوارئ 
والصحة العامة أهمية أمن المعلومات والتأهب 
للطوارئ والصحة النفسية لحماية المجتمع وضمان 
قدرة الجهات على مواصلة أعمالها وال سيما 

في أوقات الطوارئ.
وقال كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة 
االتحادية للرقابة النووية: »في الوقت الذي 
واجه العالم تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة 
»كوفيد١9« نجحت دولة اإلمارات بفضل قيادتها 
الحكيمة في التعامل مع الجائحة وضمان السالمة 

العامة واستمرار العمل«.
وأوضح أن الهيئة اتخذت إجراءات سريعة 
مواصلة  إلى  إضافة  موظفيها  سالمة  لضمان 
حققنا  الظروف  هذه  وفي  الرقابية  مهامها 
إنجازات تاريخية لدولة اإلمارات عندما أصدرنا 
رخصتي التشغيل للوحدتين األولى والثانية في 
محطة براكة للطاقة النووية لتجعل اإلمارات 
 أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية.

من جانبه أكد الدكتور طاهر البريك العامري 
المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية إلدارة 
استمرارية  أن  والكوارث  واألزمات  الطوارئ 
األعمال أمر ضروري للجهات الحكومية للقيام 
بواجباتها ..واستعرض المراحل المختلفة من 
لحاالت  لالستجابة  والتنسيق  االستعداد  آلية 
الطوارئ على مستوى الحكومة لضمان سير 

العمل بسالسة.
من جهتها أكدت الدكتورة فريدة الحوسني 
المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة 
اإلمارات المدير التنفيذي لقطاع األمراض المعدية 
بمركز أبوظبي للصحة العامة أن الصحة الجسدية 
والنفسية في أوقات األوبئة أمر بالغ األهمية 

لضمان السالمة العامة.
وقالت إنه في مثل هذه األوقات من الضروري 
الحفاظ على المرونة من خالل بناء العالقات 

وطلب المساعدة وتبني األفكار الصحية في 
أماكن العمل.. مؤكدة أنه للجهات الحكومية 
دور مهم في وضع المبادرات لدعم الموظفين 

وتعزيز صحتهم النفسية.
رئيس  المومني  نائل  الدكتور  واستعرض 
دبي  شرطة  أكاديمية  في  األزمات  إدارة 
على  نحن  »هل  عنوان  تحت  حالة  دراسة 
المستقبلية”. الكوارث  لمواجهة   استعداد 

وشدد على أن استمرارية األعمال مطلوبة لتسيير 
األعمال، مؤكداً أن التأهب يؤدي إلى أداء أفضل.

كما أكد على دور األفراد والمؤسسات في 
تطوير ودعم استمرارية األعمال لضمان سير 
العمل بسالسة.. مشيراً إلى دور األكاديميين في 
إدارة الكوارث من خالل إنتاج ونشر المعرفة 
وتعزيز الحماية من المخاطر وتقييم فعالية 

االستجابة لحاالت الطوارئ.وام

للعلوم  زايد  نظمت جامعة محمد بن 
اإلنسانية فعاليات متنوعة احتفاًء بيوم الشهيد 
تضمنت الوقوف دقيقة حداد على أرواح 
الشهداء والدعاء لهم وإقامة ختمة قرآنية 
لهم بمشاركة األساتذة والموظفين والطالب.

لقاءات  إجراء  الفعاليات  تضمنت  كما 
مصورة مع أسر الشهداء من الجامعة تحدثوا 
في  الشهداء  تركه  الذي  األثر  عن  خاللها 
نفوسهم بفضل تضحياتهم العظيمة من أجل 

الوطن ورفعته وعزته.
الطالب  مع  أخرى  لقاءات  إجراء  وتم 

حول هذه المناسبة وأهمية يوم الشهيد في 
إحياء ذكرى أبطال اإلمارات الذين سطروا 
أسمائهم بحروف من نور في سجل الخالدين 

من أبناء هذا الوطن المعطاء.
مسلم  حمدان  الدكتور  معالي  وأكد 
الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  المزروعي 
وطنية  مناسبة  الشهيد  بيوم  االحتفاء  أن 
تجلها اإلمارات قيادة وشعبا تقديرا وعرفانا 
لتضحيات الشهداء الذين ضربوا أروع األمثلة 

في الفداء والتضحية.
وقال إن تنظيم جامعة محمد بن زايد 

للعلوم اإلنسانية لهذه الفعاليات يأتي تجسيدا 
لرؤية اإلمارات في االحتفاء بشهدائها وإحياء 
ذكراهم العطرة واستذكار الدروس والعبر 
التي قدموها من خالل تضحياتهم من أجل 

مستقبل هذا الوطن وأمنه واستقراره.
خالد  الدكتور  سعادة  قال  جانبه  من 
اليبهوني الظاهري مدير الجامعة: »إننا في 
جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية نقف 
اليوم إدارة وأستاذة وطالبًا إجالاًل وتقديرًا 
وعرفانًا للشهداء الذين قدموا أرواحهم فداًء 

له وصونًا لسيادته وكرامته«. وام

 افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن 
سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء 
أمس الثالثاء حارة السدرة التراثية بمنطقة 
اللؤلؤية بمدينة خورفكان، وذلك بعد ترميمها 
وإعادة تأهيلها ضمن المرحلة األولى لترميم 
منطقة اللؤلؤية التراثية إحياًء لما تمتلكه من 

إرث تراثي وثقافي.
وبعد وصول سموه والترحيب به من قبل 
الفنون  وأهلها وسط عزف  المنطقة  أعيان 
الشعبية المتنوعة، تجول سموه في أرجاء الحارة 
المكونة من بيوت ألهل المنطقة وهي بيوت 
كل من محمد بن سالم بن عبداهلل النقبي، 
ومحمد راشد بن سيف النقبي، ومحمد راشد 

سعيد العثمني النقبي، وراشد علي الناعور، 
ومحمد راشد عبداهلل النقبي، باإلضافة إلى 
 المسجد التراثي »خالد بن الوليد«، ومجلسين.

واستمع سمو نائب حاكم الشارقة إلى شرح 
مفصل من الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد 
الشارقة للتراث حول تاريخ المنطقة وما تحويه 
من موروث تراثي وثقافي يعكس البيئة المحلية 
 لسكان المنطقة وأبرز الظروف المعاصرة لهم.

ويأتي اختيار اسم السدرة للحارة التراثية نسبة 
إلى شجرة السدرة التي تشتهر بها المنطقة 
وكونها شجرًة يستظل بظلها السكان للراحة 
والقيام ببعض األعمال الخفيفة، باإلضافة إلى 

كونها ساحة لالحتفاالت والمناسبات.

كما تعرف سموه إلى ما ستضمه أروقة 
البيوت من أقسام لألنشطة والفعاليات والخدمات 
مثل المكتبة وركن الهدايا، وفعاليات التراث 
الثقافي والتراث العربي، والحرف اإلماراتية، 
واأللعاب الشعبية، ومجلس استقبال مرتادي 

الحارة.
المنطقة  طبيعة  السدرة  حارة  وتعكس 
ومعالمها الجغرافية ومهن أهلها حيث مارس 
سكان المنطقة المهن البحرية والزراعية والرعي، 
كما تميزت أراضيها بالخصوبة التي ساهمت 
في زراعة العديد من األشجار مثل النخيل 
والليمون والمانجو والسدر والغاف والسمر 

وغيرها. وام

ــور ســلطان  ــي الدكت أكــد معال
بــن أحمــد الجابــر وزيــر الصناعــة 
أن  المتقدمــة  والتكنولوجيــا 
الثالثيــن مــن نوفمبــر، يمثــل فــي 
ــزًا  ــن رم ــال والوط ــرة األجي ذاك
ــه  ــاء، وفي ــل والعط ــر والنب للفخ
يلتف شــعب دولة اإلمارات حول 
قيادته الرشــيدة بتالحم وتعاضد، 
ــي  ــة الت ــم النبيل ــتلهمين القي مس
تجسدها تضحيات شهدائنا األبرار 
الذيــن ضربــوا أروع األمثلــة فــي 
العطــاء والتضحيــة مــن أجــل أن 

تبقى راية الوطن خفاقة شــامخة.
ــة  ــي كلم ــه ــــ ف ــال معالي وق
ــهيد ــــ:  ــوم الش ــبة ي ــه بمناس ل
ــة  ــوم تحي ــذا الي ــي ه ــه ف »نوج
ــهدائنا  ــار ألرواح ش ــالل وإكب إج
البواسل، ونعاهد القيادة الرشيدة 
أن نبقــى أوفيــاء لثوابتنــا الوطنية 
ــى  ــي ضح ــادئ الت ــم والمب وللقي
شــهداؤنا األبــرار بأرواحهــم مــن 
أجلهــا ودفاعــا عنهــا، وحفاظــا 
علــى منجــزات ومكتســبات دولة 

ــارات«.وام اإلم

ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــداهلل ب ــى ســمو الشــيخ عب تلق
ــًا  ــااًل هاتفي ــي اتص ــاون الدول ــة والتع ــر الخارجي وزي
مــن معالــي حســين أميــر عبداللهيــان وزيــر خارجيــة 

إيــران.
جــرى خــالل االتصــال بحــث العالقــات الثنائيــة 
ومجاالت التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها 

بمــا يحقــق المصالــح المشــتركة للبلديــن. وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، بمناسبة 
يوم الشهيد أن تضحيات شهدائنا ستظل محفورة في ذاكرة 

اإلمارات. 
وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع 
شهدائنا  تضحيات  »ستظل  »تويتر«:  االجتماعي  التواصل 
محفورة في ذاكرة اإلمارات، وأسماؤهم خالدة في تاريخ 
الوطن، رمزًا للوطنية ومصدر إلهام في التضحية والفداء«.

وأضاف سموه: »وفي »يوم الشهيد« نتذكر شهداءنا بكل 
عرفان  تحية  ونوجه  بالرحمة،  لهم  وندعو  واعتزاز  إجالل 

وتقدير إلى أمهاتهم وآبائهم وأسرهم«.

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  أكد صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« في يوم الشهيد، أن أبطال اإلمارات بذلو أرواحهم فداًء 
للوطن وأن شعب اإلمارات يشهد بأنهم أهل المجد والشرف. 
التواصل  موقع  في  الرسمي  حسابه  عبر  سموه  وكتب 
أبطالنا  بأن  نشهد  الشهيد..  يوم  »في  تويتر:  االجتماعي 
بذلوا أرواحهم فداًء لوطنهم.. يشهد شعب اإلمارات بأنهم 
أهل المجد والشرف.. يشهد تاريخ اإلمارات بأنهم سطروا 
بحروف من نور خلودهم وتضحياتهم من أجل وطنهم.. 
لن  ننساهم..  لن  أبطالنا..  اهلل  رحم  شهداءنا..  اهلل  رحم 

تنساهم األجيال القادمة«.

ذياب بن زايد: يوم الشهيد يوم إعالء قيم التضحية والفداء

مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يقدم حزمًا تمويلية بقيمة 40 مليون درهم 
لـ 53 مشروعًا بحثيًا في 8 قطاعات رئيسية

علي النيادي: يوم الشهيد يرسخ قيم التضحية والوالء والوفاء

»االتحادية للرقابة النووية« تنظم ورشة عمل حول أمن المعلومات واستمرارية األعمال

جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية تنظم فعاليات متنوعة احتفاًء بيوم الشهيد

سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح حارة السدرة التراثية بمدينة خورفكان

سلطان الجابر: يوم الشهـيد رمـز للفخر والنبل والعطاء

عبداهلل بن زايد يـبـحـــث 
هاتفـيـًا تعــزيز التعـاون 
مــع وزير خارجـيـة إيـران

أكد أن أسماءهم خالدة في تاريخ الوطن رمزاً للوطنية 
محمد بن زايد: ستظل تضحيات شهدائنا محفورة في ذاكرة اإلمارات

أكد أن شعب اإلمارات يشهد بأنهم أهل المجد والشرف
محمد بن راشد: نشهد بأن أبطالنا بذلوا أرواحهم فداًء لوطنهم

سموه: في »يوم الشهيد« 
نتذكر شهداءنا بكل إجالل 
واعتزاز وندعو لهم بالرحمة 

سموه: رحم اهلل شهداءنا.. 
رحم اهلل أبطالنا.. لن ننساهم.. 

لن تنساهم األجيال القادمة
دبي - الوطنأبوظبي - الوطن

سلطان بن أحمد القاسمي خالل افتتاحه حارة السدرة التراثية

جانب من المشاركين في الورشة
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العدد )٣٦٠٧( من األربعاء إلى السبت من ٢٥ إلى ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق من ١ إلى ٤ ديسمبر ٢٠٢١م08

اقتصاد

المنظورة في دائرة االسرة احوال نفس السابعة رقم ٦٨
موضوع الدعوى: المطالبة بالطالق للضرر والرسوم والمصاريف واتعاب 

المحاماة.
المدعي: ليلى لمسياح

عنوانه: االمارات، إمارة عجمان، الجرف، عجمان، شارع الحميدية، 
مبنى بناية ابوظبي، شقة االول، شقة رقم ١٠١، خلف السوق الصيني

المطلوب إعالنه: ١ـ مراد عزام - صفته: مدعى عليه
موضوع االعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالطالق 
لها جلسة  المحاماة. وحددت  واتعاب  والمصاريف  والرسوم  للضرر 
قاعة  في  صباحا   ٠٨٫٣٠ الساعة   ٢٠٢١/١٢/١٢ الموافق  االحد  يوم 
التقاضي عن بعد في مبنى االحوال الشخصية في منطقة القرهود 
يمثلك  من  او  بالحضور  مكلف  فانت  لذا   BUILDING-DESC&
قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم ٢١٧٥/٢٠٢١/١٠٠ احوال نفس مسلمين

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

موضوع التنفيذ:
طالب االعالن: خالق خان مقصد علي- صفته بالقضية: طالب 

التنفيذ
صفته  م-  م  ذ  ش  للمقاوالت  الصخر   -١ اعالنه:  المطلوب 

بالقضية: منفذ ضده، مجهول محل االقامة
اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  اقام  قد  االعالن:  موضوع 
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٢٧٠٥ درهم الى طالب 
التنفيذ او خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ ٢٧٥ درهم رسوم 
لخزينة المحكمة. وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية 
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القسم

اعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم ٢٠٩ / ٢٠٢١ / ٨١٠١ تنفيذ عمالي

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

موضوع االستئناف:
طالب االعالن: البيرت ليونارد دوجالس- صفته بالقضية: مستأنف

ويمثله: يوسف عيسى سالم الصياح- صفته بالقضية: وكيل
المطلوب اعالنهما: ٢- شركة تمبرولف العمال النجارة ذ م م- 

صفته بالقضية: مستأنف ضده
٣- دوجالس وولفونج دوجالس- صفته بالقضية: مستأنف ضده

مجهولي محل االقامة
بالدعوى  الصادر  الحكم  القرار/  استأنف  موضوع االعالن: قد 
رقم ٣٠٦٢ / ٢٠٢١ تجاري جزئي، وحددت لها جلسة يوم االحد 
الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩ الساعة ١٠٫٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن 
بعد وعليه يقتضى حضوركم او من يمثلكم قانونيا وفي حالة 

رئيس القسمتخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

اعالن بالنشر في االستئناف 
رقم ٣٠٥ / ٢٠٢١ / ٢٩٤٥ استئناف تجاري

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

المنذر: مهيش كاماراج- الجنسية: الهند
العنوان: االمارات، دبي، هاتف رقم: ٠٥٠٥٢١٣٩٣٠

المنذر اليهما: بقالة زهرة مدراس
العنوان: مجهول محل االقامة

الموضوع: اعالن بالنشر باالنذار رقم ٢٤٧٨٠١ / ١ / ٢٠٢١
ينذر المنذر المنذر  اليهما بسداد قيمة الشيك المرتجعة 
والبالغ ١٠٫٠٠٠ درهم والمترصد بذمتهما وذلك خالل مدة 

الكاتب العدلاقصاها خمسة ايام من تاريخ النشر.

انذار عدلي بالنشر رقم ٩٦٠٦ / ٢٠٢١
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

المنذرة: ندى محمد اسماعيل الزعابي
المنذر اليها: مال اهلل محمد عبداهلل مال اهلل السميطي

الموضوع
تكلف المنذرة المنذر اليه بسداد مبلغ وقدره »١٠٠٠٠٠٠« 
درهم، مليون درهم اماراتي، خالل مدة اقصاها خمسة ايام 
من تاريخ استالمه هذا االنذار واال ستضطر المنذر التخاذ 
كافة االجراءات القانونية التي تحفظ لها حقها والمطالبة 
بالتعويض المناسب عن اي عطل او ضرر تعرض له المنذر 
مع تحميل المنذر اليه بكافة رسوم ومصاريف  التقاضي 

الكاتب العدلواتعاب المحاماة.

انذار عدلي بالنشر رقم ٨٢٦٧ / ٢٠٢١
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

إلى المدعى عليهما ١ – زى دى تى دى ألعمال البناء ش.ذ.م.م 
٢ – هاربين الكتريك انترناشيونال كومبانى ليمتد )فرع دبي( 

مجهولي محل اإلقامة 
بما أن المدعى ويت لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م 

قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي عليهم بمبلغ 
وقدره )٣٨٥٠٠٠ درهم( والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة و 
الفائدة بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة حسب االنذار القانونى وحتى 

السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة. 
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٠٥-١٢-٢٠٢١ الساعة ٠٩:٠٠ 
صباحا في قاعة التقاضي عن بعد & BUILDING_DESC لذا فأنت 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من 
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل. 

اعالن بالنشر
 ٤٢٣٣/٢٠٢١/١٦ ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

إلى المدعى عليه ١ – روسى توماس ليغاسبي 
مجهول محل اإلقامة 

بما أن المدعى شركة المحركات القوية ذ.م.م ـ فرع الشارقة 
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١١/٢ إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)١٣٥٩٧,٥( فقط ثالثة عشرة ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون 
درهم وخمسة فلس مع الفائدة القانونية ٥% من تاريخ االستحقاق 
وحتى   ٢٠٢١/٩/٢٠ في  الحاصل  بالوفاء  بالتكليف  االعالن  تاريخ 
السداد التام وبالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات 
وتنوه المحكمة أن طلب شمول األمر بالنفاذ المعجل ال مبرر له 
لذا قضت برفضه.  ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم 

من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

اعالن بالنشر
 ٧٠٤٠/٢٠٢١/٦٠ امر أداء 

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤ 
الدعوى رقم ٢٠٢١/٥٩٥٤  الصادر في  الحكم  التنفيذ تنفيذ  موضوع 
شاماًل  درهم(   ٢٨٣٧٨٥( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  اداء  امر 

للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ وافى يوسف طه محمد 

عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ الوحيده ـ ديره ـ دبي ـ مبنى مجمع 
يونس المال ـ شقة فيال رقم ٦ 

المطلوب إعالنه ١ – الحسن عبدالرحمن علي ابراهيم صفته: منفذ ضده 
أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  أقام  قد  اإلعالن  موضوع 
والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )٢٨٣٧٨٥ درهم( الى طالب 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم ٩٠٣٠/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

إعالن شطب قيد
تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة/ شركة اكسيونا اندستريال 
اس ايه- فرع دبي »الجنسية: اسبانيا« قد تقدمت بطلب 
شطب قيد فرع الشركة في إمارة دبي »العنوان: بر دبي 
- البرشاء االولي- ATX1301 ملك محمد عبدالرحيم 
العلي مكتب رقم، ص.ب: 118820« والمقيدة تحت 
رقم »5344« في سجل الشركات األجنبية في الوزارة.

وتنفيذاً ألحكام القانون االتحادي رقم »2« لسنة 2015 
في شأن الشركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري 
رقم »377« لسنة 2010م في شأن اعتماد دليل إجراءات 
الترخيص لفروع ومكاتب المنشآت المؤسسة بالخارج 

والمناطق الحرة بالدولة.
يرجى من السادة أصحاب الحق في االعتراض أن يتقدموا 
باعتراضهم إلى الوزارة في ميعاد ال يتجاوز شهر من 

تاريخ النشر على العنوان التالي: 
وزارة االقتصاد

 إدارة التسجيل التجاري
ص.ب: 3625 دبي

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: اي اكس كيو ليمو للسيارات الفخمة- 

شركة الشخص الواحد ذ م م
عنوان الشركة: المصفح، م0,25 : مبنى انترناشيونال 

كابيتال تريدنغ- ذ م م واخرين
CN-2635441 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة 

٢- تعيين الساده/ ميثاء الزعابي لتدقيق الحسابات- فرع 
أبوظبي 1، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 21/11/2021

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2150026213 

تاريخ التعديل 30/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

فقد جواز سفر باسم: محمد اسد انصاري، 
جنسيته: نيبال، ورقم الجواز: 07808051، 
فالرجاء على من يجده تسليمه ألقرب 

مركز شرطة.

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
فقدان جواز سفر

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية)راكز( 
بأن شركة أوائل البنائين للتصميم الداخلي ذ.م.م قد تقدمت بطلب إلغاء 
تسجيل الشركة ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه 
نشر هذا  تاريخ  يومًا من  أربعة عشر)١٤(  راكز وذلك خالل  لدى  كتابًا 

اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥ 
 publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ٦٠٨٠٨٥ 

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

05 العدد )٣٦٠٧( من األربعاء إلى السبت من ٢٥ إلى ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق من ١ إلى ٤ ديسمبر ٢٠٢١م

وفاًء لشهداء الوطن األبرار وتخليداً لذكراهم في تاريخ اإلمارات ووجدان شعبها
حاكم الفجيرة والشيوخ يشهدون مراسم »يوم الشهيد« في واحة الكرامة

حمد الشرقي يكشف عن »مجسم الخمسين« احتفاًء بمرور 50 عاماً على تأسيس الدولة وما حققته من إنجازات حضارية 

شــهد صاحب الســمو الشــيخ حمد بن محمد الشرقي 
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة مراســم »يــوم 
الشــهيد« التــي جــرت أمــس الثالثــاء فــي واحــة الكرامــة 
ــدًا  ــرار وتخلي ــاًء لشــهداء الوطــن األب ــي، وف ــي أبوظب ف
لذكراهــم فــي تاريــخ دولــة اإلمــارات ووجــدان شــعبها.

األكبــر  اإلمــام  فضيلــة  المراســم..  حضــر 
الشــريف. األزهــر  شــيخ  الطيــب  أحمــد   الدكتــور 
كمــا حضرهــا كل مــن.. ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد 
ــل الحاكــم فــي منطقــة الظفــرة وســمو  ــان ممث آل نهي
الشــيخ طحنــون بــن محمــد آل نهيــان ممثــل الحاكم في 
منطقــة العين وســمو الشــيخ ســرور بن محمــد آل نهيان 
وســمو الشــيخ هــزاع بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس 
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي وســمو الشــيخ عيســى 
بــن زايــد آل نهيــان وســمو الشــيخ نهيــان بــن زايــد آل 
نهيــان رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان لألعمــال الخيريــة واإلنســانية والفريــق ســمو 
الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء وزيــر الداخليــة وســمو الشــيخ حامــد بــن زايــد 
آل نهيــان عضــو المجلــس التنفيذي وســمو الشــيخ ذياب 
بــن زايــد آل نهيــان وســمو الشــيخ عبــد اهلل بــن زايــد آل 
نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي وســمو الشــيخ 
خالــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة 
زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم وســمو الشــيخ خالــد بــن 
ــذي  ــان عضــو المجلــس التنفي ــد آل نهي ــن زاي محمــد ب
رئيــس مكتــب أبوظبــي التنفيــذي والشــيخ محمــد بــن 
حمــدان بــن زايــد آل نهيــان والشــيخ خليفة بــن طحنون 

بــن محمــد آل نهيــان مديــر تنفيــذي مكتب شــؤون أســر 
الشــهداء والشــيخ زايــد بــن حمــدان بــن زايــد آل نهيــان 

وعــدد مــن المســؤولين.
وبدأت مراســم »يوم الشــهيد« بوصول صاحب السمو 
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي إلــى واحــة الكرامــة 
ــك كشــف ســموه عــن »مجســم الخمســين«  وبعــد ذل
الــذي يجســد احتفــاء دولــة اإلمــارات بمــرور ٥٠ عامــًا 
علــى تأسيســها ومــا حققته مــن إنجــازات حضارية خالل 

ــود الماضية. العق
ثــم توجــه ســموه إلــى نصــب الشــهيد ووضــع إكليــاًل 
مــن الزهــور عليــه فيمــا أطلقــت المدفعيــة ٢١ طلقــة 
تحيــة ألرواح الشــهداء وتقديــراً لتضحياتهــم مــن أجــل 
ــه  ــن حياض ــذود ع ــن ال ــي ميادي ــم ف ــن وبطوالته الوط

وحفــظ ســيادته.
وفي هذه المناســبة كّرم صاحب الســمو الشــيخ حمد 
بــن محمــد الشــرقي عــدداً من ذوي الشــهداء وأســرهم، 
حيث ســلم ســموه »وســام الشــهيد« إلى أســرة كل من.. 
الشــهيد خميــس ســعيد خميــس بخيــت والشــهيد ناصــر 
محمــد شــميل الراشــدي والشــهيد إبراهيــم عبــداهلل علي 

ســالم الشحي.
ويأتي التكريم تعبيراً عن التقدير والعرفان لتضحيات 

الشــهداء البواســل حتــى تظل راية اإلمــارات عالية خفاقة 
وللمواقــف الوطنية ألســرهم وما أبــدوه من وفاء للوطن 

وتضحية ألجله.
بعــد ذلــك توجــه صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
محمد الشــرقي إلى المنصة الرئيســية حيث عزف السالم 

الوطنــي لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة.
وألقــى وكيل أول ســالم خليفة الشامســي كلمة »يوم 
الشهيد« عبر فيها عن فخره بالوقوف في واحة الكرامة.. 
واحــة المجــد والعــز والفخر، في يــوٍم من أيــاِم اإلماراِت 
الخالــدة وهــو يــوم الشــهيد الــذي تحيــي فيــه اإلمــارات 
ذكــرى كوكبــٍة مــن أصــدِق وأشــجِع أبنائهــا الذيــن لــم 
يهابــوا المــوت فــي ســبيل عــزة ومنعــة وطنِهــم وقدمــوا 
أعظــم تضحيــة يمكــن أن يقدمها إنســان أال وهــي الروح 

دفاعــًا عــن راية اإلمــارات وأمنهــا وقيمها وســيادتها.
وقال الشامســي: »في هذا اليــوم نتذكر الذين حفروا 
أســماءهم بحــروف مــن نــور في تاريــخ الوطــن.. وندعو 
اهلل تعالــى أن يمنحنــا القوَة الســتلهام قيمهم وشــجاعتهم 
ــِق التضحيــة واإلخــالِص  ــم .. طري والســير علــى طريقِه
والفــداء مــن أجــِل اإلمارات التي أعطتنــا الكثير وال زالت 
تعطــي بــال حــدود وحقهــا علينــا أن نــرد لهــا الجميل في 
كل مــكان وزمــان، رغــم أننــا لــن نســتطيع أبــدا أن نفيها 

حَقهــا«.. مستشــهداً فــي هــذا الســياق بقــول الشــاعر: 
)ولألوطان في دِم كِل حٍر.. يٌد ســَلفت وديٌن مســتحُق(.

ــع،  ــي كِل المواق ــرار ف ــهداء األب ــى أن الش ــار إل وأش
هــم أعــالم ومنــارات وقــدوة حســنة فــي حــب الوطــن 
وتجســيد ألصالة معدِن اإلنســاِن اإلماراتِي وقيم الشجاعة 
واإلقــدام الراســخة التــي تميــزه منــذ القــدم ألنهــم تربوا 
ــع الرجــال  ــا المســلحة الباســلة.. مصن فــي َكنــف قواتن
ومدرســة الوطنيــة اإلماراتية التــي ال ينضب معينها مهما 

مــرت األيــام والســنوات.
وأضــاف: »أن قــرار صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة »حفظــه اهلل« باعتماد يوم 
الثالثيــن مــن شــهر نوفمبــر مــن كل عــام يومــًا للشــهيد، 
كان تأكيــدًا علــى وفــاء القيــادة الرشــيدة ألبنــاء اإلمارات 
منــذ عهــد المغفــور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
»طيــب اهلل ثــراه« الــذي كان نموذجــًا للوفــاء مــع شــعبه 
ووطنــه وحرصــًا علــى تخليد أســماء الشــهداء فــي تاريخ 
الوطــن وعرفانــًا بمــا قدمه هؤالء الشــهداء للوطِن وأهله 
منــذ الشــهيد األول فــي الثالثيــن مــن شــهر نوفمبــر عــام 
١٩٧١، ومــروراً بــكل الشــهداء من مدنيين وعســكريين.

وقــال: »نعاهدكــم شــيوخنا الكــرام ونعاهــد شــعب 
اإلمــارات.. أن نظــل علــى نهــج الشــهداء األبطــال فــي 

بــذل الغالــي والنفيــِس مــن أجــِل رفعــة وكرامــة الوطــن 
وأال ندخــر جهــداً فــي تطويــر أنفســنا علــى الــدوام مــن 
خــالل التدريــب واكتســاب المعارف الجديــدة حتى نظل 
قادريــن علــى تلبيــة نــداء الواجــب فــي أِي وقــت وحين 
وحماية مكتسباتنا وتعزيز قوتنا الشاملة لتنطلق اإلمارات 
نحــو الخمســين عامــًا المقبلة بــكل ثقة وطمــوح وأمن«.

ووجــه التحيــة والتقديــر إلــى أســر الشــهداء، قائــاًل: 
إن تضحيــات أبنائكــم ســتظل أوســمة عــز وشــرف علــى 
صدوركــم وصدورنــا جميعــا.. واليــوم كل أبنــاء اإلمارات 
أبناؤكــم.. فأنتــم رمز للمعدِن األصيل لإلمارات وشــعِبها.
وأضــاف: »ونحــن نســتذكر رفقــاء الســالح والخنــدِق 
والبندقيــة، ونتفيــأ ظــالل هــذه الذكــرى العزيــزة علــى 
قلوِبنــا، ندعــو اهلل أن تظــل اإلمــارات كمــا كانــت دائمــًا 
ــان تحــت  ــِن واألم ــزاً للعــزة والمنعــة، وواحــة لألم رم

قيادتهــا الرشــيدة«.
وختــم وكيل أول ســالم خليفة ســالم الشامســي كلمة 
»يــوم الشــهيد« بالتعبيــر عــن اعتــزازه بمشــاركته مــع 
قواتنــا المســلحة الباســلة فــي مياديــن الشــرف، واعتبــر 
إصابتــه وهــو يــؤدي واجبه الوطني، أعظم وســام شــرف 
علــى صــدره، وأقــل مــا يمكــن أن يقدمــه فــداء للوطــن، 

ويورثــه ألبنائــه وأحفــاده مــن بعــده .
وفــي ختــام الفعاليــة حلق ســرب مــن طائرات ســالح 
الجــو فــي ســماء واحــة الكرامة في تشــكيل رمــزي تحية 
ألرواح الشــهداء األبــرار ومــا يمثلونه مــن رموز للتضحية 
والفــداء فــي تاريــخ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

وإجــالاًل لبطوالتهــم ومواقفهــم فــي ميادين العــزة. وام

حمد الشرقي يشهد مراسم يوم الشهيد بحضور طحنون بن محمد وهزاع وعيسى وسيف وعبداهلل وخالد وعمر بن زايد وهزاع بن طحنون وأحمد الطيب

حمد الشرقي يشهد مراسم يوم الشهيد بحضور حمدان بن زايد وطحنون وسرور بن محمد ونهيان بن زايد وصقر غباش وأحمد الطيبحمد الشرقي يتوسط أسر الشهداء خالل التكريم

سرور بن محمد ونهيان وحامد وذياب بن زايد وخالد بن محمد بن زايد ومحمد وزايد بن حمدان بن زايد وخليفة بن طحنون خالل حضورهم المراسم سعيد بن سيف وذياب بن سيف وعبداهلل بن محمد بن خالد وزايد بن سرور بن محمد خالل حضورهم المراسم

سموه يكرم عددًا من ذوي الشهداء وأسرهم تعبيرًا 
عن التقدير والعرفان لتضحيات الشهداء البواسل

٢١ طلقة تحية ألرواح الشهداء وتقديرًا لتضحياتهم وبطوالتهم 
في ميادين الذود عن حياض الوطن وحفظ سيادته



C M YC M Y

اقتصاد

العدد )٣٦٠٧( من األربعاء إلى السبت من ٢٥ إلى ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق من ١ إلى ٤ ديسمبر ٢٠٢١م06

العدد 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مجموعة البزم لتمثيل الشركات

رخصة   رقم: CN-1000115     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة راشد عوض راشد 

جابر الهاملى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف عوض راشد جابر الهاملى

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محل عبدالمجيد محمد للنجارة اليدوية 

رخصة   رقم: CN-1043613     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات/ إضافة احمد سيف محمد بطى المهيرى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالغفار عبدالمجيد ١٠٠٪
تعديل وكيل خدمات/ حذف عابد على حمد بالكور المزروعى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عبدالمجيد فقير محمد

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
أوركيد بلس لغسيل وزينة السيارات

رخصة   رقم: CN-2699788     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عائشه عثمان صالح 

زايد الفالحى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عبداهلل الشين مبارك 

سلطان الجنيبى
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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
هميس بيوتي سنتر 

رخصة   رقم: CN-2986227     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات/ إضافة زهره عيسى محمد عبداهلل

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة نجاه بادو ١٠٠٪
تعديل وكيل خدمات/ حذف زهره سلطان صالح الحبشى الزعابى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف نجوى فؤاد عزب محمد

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مطعم المقطم

رخصة رقم: CN-1133857 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

فود ارت للمأكوالت واألدوات

رخصة رقم: CN-2887022 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

صالون اكسكوسيت للسيدات

رخصة رقم: CN-2046574 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مافي كادو لبيع العود والبخور والطيب

رخصة رقم: CN-3857141 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ثري ستارز لألثاث الجديد والمستعمل 

رخصة   رقم: CN-1522950     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة صالح مصبح سليم 

المنهالى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف جميل حمد سالم الحمدانى

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سمر سيزن الصالح المكيفات وتنقية الهواء

رخصة   رقم: CN-2990972     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات/ حذف ريان فؤاد عبداهلل حسن جاسم

تعديل رأس المال/ من null إلى 100000
1x1 إلى null x null تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ سمر سيزن الصالح المكيفات وتنقية الهواء

 SUMMER SEASON AIR CONDITION
AND REFRIGERATOR REPAIR

إلى/ سمر سيزن الصالح المكيفات وتنقية الهواء- شركة الشخص 
الواحد ذ م م

 SUMMER SEASON AIR CONDITION AND
REFRIGERATOR REPAIR- 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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
ارابيان صنادل التجارية ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-1396301     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة شيام شهاب الدين رسيا ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ خليفه فايز محمد سعيد بن 
حريز من مالك إلى شريك

تعديل نسب الشركاء/ خليفه فايز محمد سعيد بن حريز 
من ١٠٠٪ إلى ٥١٪

تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ ارابيان صنادل التجارية ذ.م.م
ARABIAN SANDALS TRADING L.L.C

إلى / ارابيان صنادل التجارية ذ.م.م
ARABIAN SANDALS TRADING L.L.C

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
 ايه تو زد لخدمات الشحن ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-2835121     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة حمد عبيد خليفه الجابر المرى ٥٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة حمد عبيد خليفه الجابر المرى ٥٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف طارق احمد ابو عساف
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف حمد عبيد خليفه الجابر المرى

تعديل إسم تجاري من/ ايه تو زد لخدمات الشحن ذ.م.م
A TO Z SHIPPING SERVICES L.L.C

إلى/  ايه تو زد لخدمات الشحن - شركة الشخص الواحد ذ م م
A TO Z SHIPPING SERVICES- 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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كافتيريا برجر سكوب 

رخصة   رقم: CN-2700707     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ كافتيريا برجر سكوب 

BURGER SCOOP CAFETERIA
إلى/ مطعم البحار للمأكوالت البحرية

ALBIHAR SEA FOOD RESTAURANT
تعديل نشاط/ إضافة خدمات توصيل الطلبات »8299010« 
تعديل نشاط/ إضافة بيع األسماك والحيوانات البحرية الطازجة- 

بالتجزئة »4721006« 
تعديل نشاط/ إضافة شوي وقلي االسماك والحيوانات البحرية »5621005« 
تعديل نشاط/ حذف بيع الوجبات الخفيفة »كافتيريا« »5610003« 
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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية- مكتب تنمية الصناعة   بأن  / السادة: 
الديار الفنية للحجر الصناعي

رخصة   رقم:   IN-1002074  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة خالد حسن النجاد ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سالم خليفة راشد
إلى شركة  محلية  فردية  مؤسسة  من  قانوني/  تعديل شكل 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ الديار الفنية للحجر الصناعي

AL DIYAR TECHNICAL ARTIFICIAL STONE
إلى/ الديار الفنية للحجر الصناعي - شركة الشخص الواحد ذ م م

 AL DIYAR TECHNICAL ARTIFICIAL STONE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية- مكتب تنمية الصناعة 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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز هنتر لخدمة السيارات 

رخصة   رقم: CN-1666981     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات/ حذف صالح محمد صالح ناصر العامرى

تعديل رأس المال/ من null إلى 150000
1x1 إلى nullx null تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ مركز هنتر لخدمة السيارات 

HUNTER CARS SERVICE CENTER
إلى/ هنتر للهدايا- شركة الشخص الواحد ذ م م

HUNTER GIFTS- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط/ إضافة تجارة الهدايا- بالجملة »4649034« 

تعديل نشاط/ حذف إصالح كهرباء السيارات »4520005« 
تعديل نشاط/ حذف إصالح ميكانيك المركبات »4520003« 

تعديل نشاط/ حذف دهان ورش المركبات »4520002« 
تعديل نشاط/ حذف سمكرة المركبات »4520001« 

تعديل نشاط/ حذف تجارة قطع الغيار المستعملة للسيارات »4530003« 
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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محل عبداهلل ابراهيم للخياطة

رخصة   رقم: CN-1033030     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
سالم  علي  سالم  إضافة  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

صبران البريكى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم على ابراهيم 

على المرزوقى
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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: الشركة الدولية للتجارة - ذ م م

الصناعية، م11 ق126 مكتب  الشركة: مصفح  عنوان 
11، مسكن شعبي، محمد مطر مبارك عيسى واخرين

CN-1037005 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة 
٢- تعيين الساده/ كريستون عوني فرسخ وشركاه- فرع 
أبوظبي 1، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 16/11/2021

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2021/1/248784 

تاريخ التعديل 30/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
انكلوجن للخدمات ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-2174641     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة ريشارد ميلتون بريش ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف ارن انجيمار فردريكسون
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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
شيل اند قور لصيانه المبانى

رخصة   رقم: CN-3851824     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
نايف  عبداهلل  لطيفه  إضافة  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

مشعل المريخى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف حسن يوسف صالح الحمادى

تعديل إسم تجاري من/ شيل اند قور لصيانه المبانى
SHELL & CORE BUILDING MAINTENANCE

إلى/ فود فينشار لتوصيل الطلبات
FOOD VENTURE DELIVERY ORDER

تعديل نشاط/ إضافة خدمات توصيل الطلبات »8299010«
تعديل نشاط/ حذف صيانة المباني »4329901«

تعديل نشاط/ حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباني »8121001«
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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: بوتيك سولستس- شركة الشخص الواحد ذ م م

عنوان الشركة: مكتب 1301، شارع الكورنيش، وحدة، 
 ،C27-W10 -الشيخ حمد بن طحنون بن محمد آل نهيان

جزيرة أبوظبي
CN-2279847 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة 

٢- تعيين الساده/ القمة- محاسبون قانونيون، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 28/11/2021

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2105037840 

تاريخ التعديل 30/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

07 العدد )٣٦٠٧( من األربعاء إلى السبت من ٢٥ إلى ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق من ١ إلى ٤ ديسمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

الى المدعى عليه: الشمندى للمقاوالت ش ذ م م
مجهول محل االقامة: امارة الشارقة، منطقة الصبخة، شارع ١٩٢، 
بالقرب من مسجد جابر، منزل رقم ٨، بالقرب من بقالة سالم 

غريب وخياط الغرباء- هاتف ٠٥٠٥٢٩٥٣٣١
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/٠٦ امام مكتب ادارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية- مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى ٢- دائرة اليوم الواحد« شخصيا او بواسطة 
وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر 
وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.

حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2021/ 0001925 تجاري »جزئي«

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

الى المدعى عليه: كيت فور كيدز ليمتد
مجهول محل االقامة: العنوان، دبي، ديره، شارع محمد جمعه 
سعيد النابوده السويدي، بورسعيد مكتب رقم A٢٠٤ تليفون رقم: 
٠٤٢٩٤٩٣٥٥- ٠٤٢٩٤٩٣٧٧- ٠٥٠٣٦٢٢٤٣٢، فاكس رقم: ٣٨٤٥٠٥، 

رقم مكاني: ٤٤١٨٠١١١٣٥
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/١٥ امام مكتب ادارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية- مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٦« شخصيا او بواسطة وكيل معتمد، 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩م

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2021/ 0003496 تجاري »جزئي«

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

الى المدعى عليه: كيت فور كيدز للتجارة ش.ذ.م.م
مجهول محل االقامة: العنوان، دبي، ديره، شارع محمد جمعه 
سعيد النابوده السويدي، بورسعيد مكتب رقم A٢٠٤ تليفون رقم: 
٠٤٢٩٤٩٣٥٥- ٠٤٢٩٤٩٣٧٧- ٠٥٠٣٦٢٢٤٣٢، فاكس رقم: ٣٨٤٥٠٥، 

رقم مكاني: ٤٤١٨٠١١١٣٥
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/١٥ امام مكتب ادارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية- مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٦« شخصيا او بواسطة وكيل معتمد، 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩م

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2021/ 0003496 تجاري »جزئي«

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

الى المدعى عليه: مارتن اشلي ويلز
مجهول محل االقامة: العنوان، دبي، ديره، شارع محمد جمعه 
سعيد النابوده السويدي، بورسعيد مكتب رقم A٢٠٤ تليفون رقم: 
٠٤٢٩٤٩٣٥٥- ٠٤٢٩٤٩٣٧٧- ٠٥٠٣٦٢٢٤٣٢، فاكس رقم: ٣٨٤٥٠٥، 

رقم مكاني: ٤٤١٨٠١١١٣٥
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/١٥ امام مكتب ادارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية- مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٦« شخصيا او بواسطة وكيل معتمد، 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩م

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2021/ 0003496 تجاري »جزئي«

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

الى المدعى عليه: محمد عبداللطيف عثمان سعود البسام
مجهول محل االقامة: العنوان، دبي، ديره، شارع محمد جمعه 
سعيد النابوده السويدي، بورسعيد مكتب رقم A٢٠٤ تليفون رقم: 
٠٤٢٩٤٩٣٥٥- ٠٤٢٩٤٩٣٧٧- ٠٥٠٣٦٢٢٤٣٢، فاكس رقم: ٣٨٤٥٠٥، 

رقم مكاني: ٤٤١٨٠١١١٣٥
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/١٥ امام مكتب ادارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية- مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٦« شخصيا او بواسطة وكيل معتمد، 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩م

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2021/ 0003496 تجاري »جزئي«

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

 الى: نافيا اوديا شيتي مجهول محل االقامة: الشارقة، المنطقة الحرة بالحمرية مركز 
info@navpetro.com الحمرية لالعمال ب ٢- البريد االلكتروني

نعلمكم بان المدعي»ة« بالم انيرجي م م ح العنوان/ محل االقامة: الشارقة - ب ١ مبنى 
مكاتب التأجير اي مكتب رقم E-10F-14 المنطقة الحرة بالحمرية، قد اقام الدعوى 
المذكورة اعاله للمطالبة بـ : نعلمكم بان المدعى عليها الثانية/ طالبة االدخال: شركة / 
اي تي اس تيرميناليز م م ح، عنوانها: بوكالة المحامي/ محمود جابر آل علي، قد قامت 
بادخالكم خصما مدعى عليها في الدعوى المذكورة اعاله للمطالبة بـ: نلتمس من مقام 
المحكمة الموقرة: في طلب االدخال: ١- قبول االدخال شكال والتصريح لطالبة االدخال 
بسداد الرسم المقرر قانونا. ٢- وفي موضوع االدخال القضاء بالزام الخصوم المدخلين. 
بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها االولى/ ناف بتروانرجي، بان يؤديا للمدعى عليها 
الثانية ما عسى ان يقضى عليها به بالدعوى االصلية والزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل 
اتعاب المحاماة. لذا يتوجب عليكم الحضور امام الدائرة المدنية والتجارية واالدارية 
الكلية محكمة الشارقة االتحادية صباح يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧ الساعة ٠٩٫٠٠ 
لتقديم ما لديكم من دفاع ومستندات، وفي حالة عدم حضوركم او ارسال وكيل معتمد 

ينوب عنكم فان المحكمة ستباشر االجراءات القانونية في غيابكم.
مكتب الخدمات القضائيةحرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨م

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة الشارقة االتحادية 
المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في الدعوى رقم 

SHCFICICOM2021/ 0006895 تجاري كلي

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الى: ابهيجيت هاريابا شيتي مجهول محل االقامة: الشارقة، المنطقة الحرة بالحمرية 
info@navpetro.com مركز الحمرية لالعمال ب ٢- البريد االلكتروني

نعلمكم بان المدعي»ة« بالم انيرجي م م ح العنوان/ محل االقامة: الشارقة - ب ١ مبنى 
مكاتب التأجير اى مكتب رقم E-10F-14 المنطقة الحرة بالحمرية، قد اقام الدعوى 
المذكورة اعاله للمطالبة بـ : نعلمكم بان المدعى عليها الثانية/ طالبة االدخال: شركة / 
اي تي اس تيرميناليز م م ح، عنوانها: بوكالة المحامي/ محمود جابر آل علي، قد قامت 
بادخالكم خصما مدعى عليها في الدعوى المذكورة اعاله للمطالبة بـ: نلتمس من مقام 
المحكمة الموقرة: في طلب االدخال: ١- قبول االدخال شكال والتصريح لطالبة االدخال 
بسداد الرسم المقرر قانونا. ٢- وفي موضوع االدخال القضاء بالزام الخصوم المدخلين. 
بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها االولى/ ناف بتروانرجي، بان يؤديا للمدعى عليها 
الثانية ما عسى ان يقضي عليها به بالدعوى االصلية والزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل 
اتعاب المحاماة. لذا يتوجب عليكم الحضور امام الدائرة المدنية والتجارية واالدارية 
الكلية محكمة الشارقة االتحادية صباح يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧ الساعة ٠٩٫٠٠ 
لتقديم ما لديكم من دفاع ومستندات، وفي حالة عدم حضوركم او ارسال وكيل معتمد 

ينوب عنكم فان المحكمة ستباشر االجراءات القانونية في غيابكم.
مكتب الخدمات القضائيةحرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨م

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة الشارقة االتحادية 
المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في الدعوى رقم 

SHCFICICOM2021/ 0006895 تجاري كلي

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الى المدعي عليه: مريم سلمان عبداهلل  
مجهول محل اإلقامة: عجمان الروضة ت: ٠٥٠٦٦٦٤٨٩٤ 

رقم مكاني ٤٩٣٣٠٠٩٦٩٧
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/٠٩ امام مكتب إدارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيةـ  مكتب رقم 
)مكتب مدير الدعوى رقم ٦( شخصيًا او بواسطة وكيل معتمد , 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله ـ بوصفك مدعى عليه. 
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥ م

مكتب الخدمات القضائية

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIREA2021/ 0002759 / مدني)جزئي( 

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

الى المدعي عليه: عائشة صقر عبداهلل يوسف المرزوقي   
مجهول محل اإلقامة: عجمان الروضة ت: ٠٥٠٦٦٦٤٨٩٤ 

رقم مكاني ٤٩٣٣٠٠٩٦٩٧
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/٠٩ امام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
ـ مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم ٦( شخصيًا او بواسطة 
وكيل معتمد , وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من 
تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله ـ 

بوصفك مدعى عليه. 
مكتب الخدمات القضائيةحرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥ م

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIREA2021/ 0002759 / مدني)جزئي( 

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه: حسن يوسف مصطفى حسين المخول بالتوقيع 
عن مدرسة التكامل الخاصة ذ م م

حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ علي عبداهلل محمد سعيد، الجنسية: االمارات العربية المتحدة، 

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: ١٣٥٩٣٫٠
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 فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCICPL2021/ 0002234 ـ أمر اداء

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

ابراهام  بارومتهومكوزهيل  فرغيس  شوبي  عليه:  المحكوم  إلى: 
المخول بالتوقيع عن شركة بي جي ام لاللكتروميكانيكية ذ م م

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ علي عبداهلل محمد سعيد، الجنسية: االمارات العربية 

المتحدة، 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: ٦٨٧١٤٫٠
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 فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCICPL2021/ 0002249 ـ أمر اداء

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه: حازم علي مير علي
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ علي عبداهلل محمد سعيد، الجنسية: االمارات العربية المتحدة، 

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: ٢٢٨٥٠٫٠
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 فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCICPL2021/ 0002235 ـ أمر اداء

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

غرفة تجارة وصناعة عجمان

رقم الرخصة ٩٨٢٠٢
االسم التجاري: الموعد لصيانة المباني- ذ.م.م

نعلن للجميع بان الشركة المذكورة اعاله هي: الموعد لصيانة 
المباني- ذ.م.م، شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في إمارة 
عجمان بموجب قانون الشركات االتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ 
وتعديالته مرخصه في دائرة التنمية االقتصادية وسجلته بالتنمية 
االقتصادية تحت رقم »٩٨٢٠٢« وقرر الشركاء حلها وتصفيتها 
وتعيين السيد: جمال لتدقيق الحسابات، مصفى قانوني للشركة 
فعلى كل من له اي حق او اعتراض للتقدم به للمصفي القانوني 
المذكورة أعاله خالل مدة ٤٥ يوما من تاريخ نشر االعالن وعلى 
العنوان التالي: امارة: عجمان، هاتف: ٠٦٧٤٤٧٧٧١، ص.ب: ١٢٥

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل 
عن الرخصة بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه٬

المتنازل/ جوستين كريسانت بن كريسانت- الجنسية: الهند
المتنازل اليه/ ماروتاموتو بانجاناتان- الجنسية: الهند

باالسم التجاري »اندس العمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية 
وصيانتها« رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان 
رقم »٦٣٩٨٤« والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان رقم 
»٦٧١١٤«. وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل 

بعد انقضاء ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

إعالن تنازل عن رخصة

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

الكاتب العدل

على  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 
تنازل عن الرخصة بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه٬

من الطرف االول/ خالد صالح سالم سعيد ولد غريب- 
الجنسية: االمارات

الدين-  رياض  مياه  سوجان  محمد  الثاني/  الطرف  الى 
الجنسية: بنغالديش

باالسم التجاري »مقهى وكافتيريا فينيسيا« رخصة صادرة من 
دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم »٥٦٧٥٧« والمسجلة 
بغرفة تجارة وصناعة عجمان، وعليه سيقوم الكاتب العدل 
بالتصديق على التنازل بعد انقضاء ١٤ يوما من تاريخ نشر 

هذا االعالن.

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

 MOJAU_2021_0036180 إعالن تنازل عن رخصة

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

الكاتب العدل

الى المدعى عليه: طارق داماج- بلجيكي
في الدعوى رقم ٨٢٢٤ / ٢٠٢١ تجاري جزئي لدى محكمة الشارقة االتحادية 
االبتدائية، والمرفوعة من دار التمويل ذ.م.م »المدعية« بوكالة مكتب/ لوتاه 
للمحاماة واالستشارات القانونية »الممثل القانوني للمدعية« يرجى العلم 
بانه سيتم عقد اجتماع الخبرة المصرفية بتاريخ االربعاء ٢٠٢١/١٢/٠٨ في 
 ZOOM تمام الساعة ١١٫٠٠ صباحا، وذلك بواسطة نظام االتصال المرئي
لذا يتوجب عليكم او على وكيلكم حضور االجتماع. كما يرجى ارسال صور 
الوكاالت القانونية، باالضافة الى اي مستندات اخرى تحتوي على بيانات 

أو معلومات منتجة تتعلق بالدعوى وترغبون بتقديمها.
الخبير المصرفي / محمد بن علوان
admin@amwaal.net
+٩٧١٥٠٦٤٢٧٨٨٧

الرابط الخاص باالجتماع
https://zoom.us/j/97131304991?pwd=OVFBc2N3Rmo5a0JEV

XFXcXVzRk5YUT09

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

اعالن اجتماع خبرة في الدعوى 
رقم ٨٢٢٤ / ٢٠٢١ تجاري جزئي 

إجتماع خبرة

إلدارة  البراري  الثانية:  ضدها  المستأنف  اليه/  المعلن 
المنشآت ش.ذ.م.م

بناء على تكليفنا من قبل محكمة استئناف دبي الموقرة العمال 
الخبرة المحاسبية في الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االثنين 
الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦ ، وذلك في تمام الرابعة عصرا موعدا 
لعقد االجتماع االول للخبرة المحاسبية عن بعد وذلك عن 
طريق تطبيق »ZOOM« لذا يرجى تثبيت البرنامج ويطلب 
المذكور  قانونا لحضور االجتماع  او من يمثلكم  حضوركم 
مع ارفاق كافة المستندات المتعلقة بالدعوى، للتواصل على 
هاتف رقم ٠٤/٥٨٢١٣٣٣ وفاكس رقم ٠٤/٥٧٠٥٧٧٣، ص.ب 

expert@mazca.ae :رقم ٩١١٥٣، دبي، بريد الكتروني

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

دعوة لحضور اجتماع الخبرة المحاسبية األول 
الدعوى رقم ١٩٤٨ / ٢٠٢١ استئناف تجاري

إجتماع خبرة

الخبير المحاسبي/ سعيد وليد البستكي

اسم الشركة: حضانة هامينجبيرد باي سكوير ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١١٩٧٧ 

العنوان: محل G01 -02 -03 ملك الخليج التجاري ـ الخليج التجاري 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٣٩٠٨٥ 
اسم المصفي: الجيرودي للتدقيق والمحاسبة  

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٢١  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢١ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ ـ ملك عبداهلل الشعالي ـ ديرة ـ هور العنز 

الهاتف: ٢٣٨٩٧٢١-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٣٨٩٧٢٢-٤-٩٧١ 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

اسم الشركة: حضانة هامينجبيرد باي سكوير ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١١٩٧٧ 

العنوان: محل G01 -02 -03 ملك الخليج التجاري ـ الخليج التجاري 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٣٩٠٨٥ 
اسم المصفي: الجيرودي للتدقيق والمحاسبة  

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٢١  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢١ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ ـ ملك عبداهلل الشعالي ـ ديرة ـ هور العنز 

الهاتف: ٢٣٨٩٧٢١-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٣٨٩٧٢٢-٤-٩٧١ 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

غرفة تجارة وصناعة عجمان

 رقم الرخصة ٩٧٨٨٥ 
االسم التجاري الهضبة الخضراء لصيانة المباني )ذ.م.م (

نعلن للجميع بأن الشركة المذكورة أعاله هي: الهضبة الخضراء لصيانة 
المباني) ذ.م.م( شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في إمارة عجمان 
وتعديالته    ١٩٨٤ لسنة   ٨ رقم  االتحادي  الشركات  قانون  بموجب 
اإلقتصادية  بالتنمية  وسجلته  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  في  مرخصه 

تحت رقم ٩٧٨٨٥ 
وقرر الشركاء حلها وتصفيتها وتعيين السيد 

جمال لتدقيق الحسابات 
مصفي قانوني للشركة فعلي كل من له أي حق أو اعتراض للتقدم به 
للمصفي القانوني المذكورة أعاله خالل مدة ٤٥ يوما من تاريخ نشر 

اإلعالن وعلى العنوان التالي: 
إمارة عجمان 

هاتف: ٠٦٧٤٤٧٧١
ص.ب ١٢٥

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

المنذر: الشيخ سهيل بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم
المنذر اليه: اون تايم لموزين ش.ذ.م.م، مجهول محل االقامة

تنذر المنذرة- المنذر اليها بسداد قيمة الشيكات المرتجعة رقم 
»٠٠٢٧٢٦« والبالغ قيمته »٢٨٫٢٥٠« درهم، والشيك رقم »٠٠٢٧٢٧« 
والبالغ قيمته »٢٨٫٢٥٠« درهم، والشيك رقم »٠٠٢٧٢٨« والبالغ قيمته 
»٢٨٫٢٥٠« درهم والمسحوبين على بنك االمارات االسالمي، والذي 
يمثل القيمة االيجارية للفترة من ٢٠١٧/٠٧/١ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣٠م 
ايام من تاريخ استالمها االنذار  وذلك خالل مدة اقصاها خمسة 
واال سوف تضطر المنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية التي 
تحفظ لها حقها بما فيها اقامة الدعوى القضائية للمطالبة بالمبلغ 

مع تحميله كافة الرسوم ومصاريف التقاضي.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٩٥١7 / ٢٠٢١
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

المنذر: الشيخ سهيل بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم
المنذر اليه: بالم هيلز كافيه ش.ذ.م.م، مجهول محل االقامة

ينذر المنذر- المنذر اليه بضرورة سداد الشيك المرتجع رقم 
»٥٠٠٠٣٥« والمسحوب على مصرف ابوظبي االسالمي البالغ 
قيمته »٦٤٫٠٠٠« درهم، والذي يمثل المتبقي من القيمة االيجارية 
للفترة من ٢٠١٧/٠٤/٠١ وحتى ٢٠١٨/٠٣/٣٠ وذلك خالل مدة 
اقصاها »٥« خمسة ايام من تاريخ استالمه االنذار، وفي حالة 
عدم التزام المنذر اليه بسداد قيمة الشيكات المرتجعة وغرامة 
ارتجاع الشيكات سوف يضطر المنذر الى اتخاذ كافة االجراءات 
القانونية التي تحفظ له حقه بما فيها اقامة الدعاوى القضائية 
واستصدار امر االداء والمطالبة بالتعويض عن اي اضرار اخرى 
تترتب على عدم التزام المنذر اليه بالسداد، مع تحميل المنذر 

اليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٩٥١6 / ٢٠٢١
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

المنذرة: شركة المحركات القوية »ذ.م.م« - فرع الشارقة
المنذر اليه: امينه محمد ياسين- الصومال الجنسية

الموضوع: اعالن بالنشر في االنذار العدلي رقم ٢٤٠٤٦٦ / ١ / ٢٠٢١
لذلك ننذركم باالتي: سرعة سداد مبلغ وقدره »٩٩٩٧« 
فقط تسعة االف وتسع مائة وسبعة وتسعون درهما 
ال غير الجزء الباقي من ثمن جهاز تنظيف كيربي كامل 
المواصفات والمحرر عنه عقد البيع والكمبيالة وكشف 
كامل  كيربي  تنظيف  لجهاز  شراء  بتوقيعكم  المزيلة 
المواصفات وعلى اقساط حل اخرها بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣٠.
الكاتب العدل

اعالن بالنشر ٢٠٢١ / ٩6١٥
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

المنذرة: رفيعة خميس سالم بخيت بن هوبه
المنذر اليه: ايمن علي سيد احمد البراشي

االنذار  هذا  وبموجب  »المنذرة«  موكلتنا  لطلب  وبناء 
»تكليف بالوفاء« عمال بنص المادة ١/٦٣ من قرار مجلس 
الوزراء رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالئحة التنظيمية للقانون 
االجراءات  قانون  بشأن   ١٩٩٢ لسنة   ١١ رقم  االتحادي 
المدنية نكلفكم بسداد قيمة االجرة المتاخرة مبلغ وقدره 
١٤٠٠٠٠ درهم خالل خمسة ايام من تاريخ النشر، واال 
سنقوم باتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة وتحميلكم 

اية مصاريف او رسوم او اتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر ٢٠٢١ / ٩6١٩
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
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العدد 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مجموعة البزم لتمثيل الشركات

رخصة   رقم: CN-1000115     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة راشد عوض راشد 

جابر الهاملى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف عوض راشد جابر الهاملى

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محل عبدالمجيد محمد للنجارة اليدوية 

رخصة   رقم: CN-1043613     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات/ إضافة احمد سيف محمد بطى المهيرى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عبدالغفار عبدالمجيد ١٠٠٪
تعديل وكيل خدمات/ حذف عابد على حمد بالكور المزروعى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عبدالمجيد فقير محمد

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
أوركيد بلس لغسيل وزينة السيارات

رخصة   رقم: CN-2699788     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة عائشه عثمان صالح 

زايد الفالحى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف عبداهلل الشين مبارك 

سلطان الجنيبى
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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
هميس بيوتي سنتر 

رخصة   رقم: CN-2986227     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات/ إضافة زهره عيسى محمد عبداهلل

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة نجاه بادو ١٠٠٪
تعديل وكيل خدمات/ حذف زهره سلطان صالح الحبشى الزعابى
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف نجوى فؤاد عزب محمد

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مطعم المقطم

رخصة رقم: CN-1133857 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

فود ارت للمأكوالت واألدوات

رخصة رقم: CN-2887022 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

صالون اكسكوسيت للسيدات

رخصة رقم: CN-2046574 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: 

مافي كادو لبيع العود والبخور والطيب

رخصة رقم: CN-3857141 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
ثري ستارز لألثاث الجديد والمستعمل 

رخصة   رقم: CN-1522950     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة صالح مصبح سليم 

المنهالى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف جميل حمد سالم الحمدانى

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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
سمر سيزن الصالح المكيفات وتنقية الهواء

رخصة   رقم: CN-2990972     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات/ حذف ريان فؤاد عبداهلل حسن جاسم

تعديل رأس المال/ من null إلى 100000
1x1 إلى null x null تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ سمر سيزن الصالح المكيفات وتنقية الهواء

 SUMMER SEASON AIR CONDITION
AND REFRIGERATOR REPAIR

إلى/ سمر سيزن الصالح المكيفات وتنقية الهواء- شركة الشخص 
الواحد ذ م م

 SUMMER SEASON AIR CONDITION AND
REFRIGERATOR REPAIR- 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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
ارابيان صنادل التجارية ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-1396301     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة شيام شهاب الدين رسيا ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ خليفه فايز محمد سعيد بن 
حريز من مالك إلى شريك

تعديل نسب الشركاء/ خليفه فايز محمد سعيد بن حريز 
من ١٠٠٪ إلى ٥١٪

تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة ذات 
مسؤولية محدودة

تعديل إسم تجاري من/ ارابيان صنادل التجارية ذ.م.م
ARABIAN SANDALS TRADING L.L.C

إلى / ارابيان صنادل التجارية ذ.م.م
ARABIAN SANDALS TRADING L.L.C

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

اإلجراءات المطلوبة.

العدد 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة:
 ايه تو زد لخدمات الشحن ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-2835121     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة حمد عبيد خليفه الجابر المرى ٥٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة حمد عبيد خليفه الجابر المرى ٥٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف طارق احمد ابو عساف
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف حمد عبيد خليفه الجابر المرى

تعديل إسم تجاري من/ ايه تو زد لخدمات الشحن ذ.م.م
A TO Z SHIPPING SERVICES L.L.C

إلى/  ايه تو زد لخدمات الشحن - شركة الشخص الواحد ذ م م
A TO Z SHIPPING SERVICES- 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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
كافتيريا برجر سكوب 

رخصة   رقم: CN-2700707     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل إسم تجاري من/ كافتيريا برجر سكوب 

BURGER SCOOP CAFETERIA
إلى/ مطعم البحار للمأكوالت البحرية

ALBIHAR SEA FOOD RESTAURANT
تعديل نشاط/ إضافة خدمات توصيل الطلبات »8299010« 
تعديل نشاط/ إضافة بيع األسماك والحيوانات البحرية الطازجة- 

بالتجزئة »4721006« 
تعديل نشاط/ إضافة شوي وقلي االسماك والحيوانات البحرية »5621005« 
تعديل نشاط/ حذف بيع الوجبات الخفيفة »كافتيريا« »5610003« 
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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية- مكتب تنمية الصناعة   بأن  / السادة: 
الديار الفنية للحجر الصناعي

رخصة   رقم:   IN-1002074  قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة خالد حسن النجاد ١٠٠٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف سالم خليفة راشد
إلى شركة  محلية  فردية  مؤسسة  من  قانوني/  تعديل شكل 

الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ الديار الفنية للحجر الصناعي

AL DIYAR TECHNICAL ARTIFICIAL STONE
إلى/ الديار الفنية للحجر الصناعي - شركة الشخص الواحد ذ م م

 AL DIYAR TECHNICAL ARTIFICIAL STONE
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق أو اعتراض على هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية- مكتب تنمية الصناعة 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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
مركز هنتر لخدمة السيارات 

رخصة   رقم: CN-1666981     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل وكيل خدمات/ حذف صالح محمد صالح ناصر العامرى

تعديل رأس المال/ من null إلى 150000
1x1 إلى nullx null تعديل لوحه اإلعالن/ إجمالي من مساحة

تعديل شكل قانوني/ من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ م م
تعديل إسم تجاري من/ مركز هنتر لخدمة السيارات 

HUNTER CARS SERVICE CENTER
إلى/ هنتر للهدايا- شركة الشخص الواحد ذ م م

HUNTER GIFTS- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل نشاط/ إضافة تجارة الهدايا- بالجملة »4649034« 

تعديل نشاط/ حذف إصالح كهرباء السيارات »4520005« 
تعديل نشاط/ حذف إصالح ميكانيك المركبات »4520003« 

تعديل نشاط/ حذف دهان ورش المركبات »4520002« 
تعديل نشاط/ حذف سمكرة المركبات »4520001« 

تعديل نشاط/ حذف تجارة قطع الغيار المستعملة للسيارات »4530003« 
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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
محل عبداهلل ابراهيم للخياطة

رخصة   رقم: CN-1033030     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
سالم  علي  سالم  إضافة  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

صبران البريكى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم على ابراهيم 

على المرزوقى
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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة
اإلسم التجاري: الشركة الدولية للتجارة - ذ م م

الصناعية، م11 ق126 مكتب  الشركة: مصفح  عنوان 
11، مسكن شعبي، محمد مطر مبارك عيسى واخرين

CN-1037005 :رقم القيد في السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ على الشركة

١- حل وتصفية الشركة 
٢- تعيين الساده/ كريستون عوني فرسخ وشركاه- فرع 
أبوظبي 1، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 16/11/2021

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2021/1/248784 

تاريخ التعديل 30/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

العدد 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
انكلوجن للخدمات ذ.م.م

رخصة   رقم: CN-2174641     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ إضافة ريشارد ميلتون بريش ٤٩٪

تعديل الشركاء تنازل وبيع/حذف ارن انجيمار فردريكسون
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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن

قطاع الشؤون التجارية - أبوظبي

تعلن   دائرة   التنمية   االقتصادية   بأن  / السادة: 
شيل اند قور لصيانه المبانى

رخصة   رقم: CN-3851824     قد   تقدموا   إلينا   بطلب : 
نايف  عبداهلل  لطيفه  إضافة  وبيع/  تنازل  الشركاء  تعديل 

مشعل المريخى ١٠٠٪
تعديل الشركاء تنازل وبيع/ حذف حسن يوسف صالح الحمادى

تعديل إسم تجاري من/ شيل اند قور لصيانه المبانى
SHELL & CORE BUILDING MAINTENANCE

إلى/ فود فينشار لتوصيل الطلبات
FOOD VENTURE DELIVERY ORDER

تعديل نشاط/ إضافة خدمات توصيل الطلبات »8299010«
تعديل نشاط/ حذف صيانة المباني »4329901«

تعديل نشاط/ حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباني »8121001«
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 36٠7 تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: بوتيك سولستس- شركة الشخص الواحد ذ م م

عنوان الشركة: مكتب 1301، شارع الكورنيش، وحدة، 
 ،C27-W10 -الشيخ حمد بن طحنون بن محمد آل نهيان

جزيرة أبوظبي
CN-2279847 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة 

٢- تعيين الساده/ القمة- محاسبون قانونيون، كمصفي 
قانوني للشركة بتاريخ 28/11/2021

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2105037840 

تاريخ التعديل 30/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

07 العدد )٣٦٠٧( من األربعاء إلى السبت من ٢٥ إلى ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق من ١ إلى ٤ ديسمبر ٢٠٢١م

اقتصاد

الى المدعى عليه: الشمندى للمقاوالت ش ذ م م
مجهول محل االقامة: امارة الشارقة، منطقة الصبخة، شارع ١٩٢، 
بالقرب من مسجد جابر، منزل رقم ٨، بالقرب من بقالة سالم 

غريب وخياط الغرباء- هاتف ٠٥٠٥٢٩٥٣٣١
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/٠٦ امام مكتب ادارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية- مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى ٢- دائرة اليوم الواحد« شخصيا او بواسطة 
وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر 
وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.

حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م
مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2021/ 0001925 تجاري »جزئي«

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

الى المدعى عليه: كيت فور كيدز ليمتد
مجهول محل االقامة: العنوان، دبي، ديره، شارع محمد جمعه 
سعيد النابوده السويدي، بورسعيد مكتب رقم A٢٠٤ تليفون رقم: 
٠٤٢٩٤٩٣٥٥- ٠٤٢٩٤٩٣٧٧- ٠٥٠٣٦٢٢٤٣٢، فاكس رقم: ٣٨٤٥٠٥، 

رقم مكاني: ٤٤١٨٠١١١٣٥
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/١٥ امام مكتب ادارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية- مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٦« شخصيا او بواسطة وكيل معتمد، 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩م

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2021/ 0003496 تجاري »جزئي«

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

الى المدعى عليه: كيت فور كيدز للتجارة ش.ذ.م.م
مجهول محل االقامة: العنوان، دبي، ديره، شارع محمد جمعه 
سعيد النابوده السويدي، بورسعيد مكتب رقم A٢٠٤ تليفون رقم: 
٠٤٢٩٤٩٣٥٥- ٠٤٢٩٤٩٣٧٧- ٠٥٠٣٦٢٢٤٣٢، فاكس رقم: ٣٨٤٥٠٥، 

رقم مكاني: ٤٤١٨٠١١١٣٥
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/١٥ امام مكتب ادارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية- مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٦« شخصيا او بواسطة وكيل معتمد، 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩م

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2021/ 0003496 تجاري »جزئي«

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

الى المدعى عليه: مارتن اشلي ويلز
مجهول محل االقامة: العنوان، دبي، ديره، شارع محمد جمعه 
سعيد النابوده السويدي، بورسعيد مكتب رقم A٢٠٤ تليفون رقم: 
٠٤٢٩٤٩٣٥٥- ٠٤٢٩٤٩٣٧٧- ٠٥٠٣٦٢٢٤٣٢، فاكس رقم: ٣٨٤٥٠٥، 

رقم مكاني: ٤٤١٨٠١١١٣٥
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/١٥ امام مكتب ادارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية- مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٦« شخصيا او بواسطة وكيل معتمد، 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩م

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2021/ 0003496 تجاري »جزئي«

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

الى المدعى عليه: محمد عبداللطيف عثمان سعود البسام
مجهول محل االقامة: العنوان، دبي، ديره، شارع محمد جمعه 
سعيد النابوده السويدي، بورسعيد مكتب رقم A٢٠٤ تليفون رقم: 
٠٤٢٩٤٩٣٥٥- ٠٤٢٩٤٩٣٧٧- ٠٥٠٣٦٢٢٤٣٢، فاكس رقم: ٣٨٤٥٠٥، 

رقم مكاني: ٤٤١٨٠١١١٣٥
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/١٥ امام مكتب ادارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية- مكتب رقم 
»مكتب مدير الدعوى رقم ٦« شخصيا او بواسطة وكيل معتمد، 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله- بوصفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩م

مكتب الخدمات القضائية

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIPOR2021/ 0003496 تجاري »جزئي«

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

 الى: نافيا اوديا شيتي مجهول محل االقامة: الشارقة، المنطقة الحرة بالحمرية مركز 
info@navpetro.com الحمرية لالعمال ب ٢- البريد االلكتروني

نعلمكم بان المدعي»ة« بالم انيرجي م م ح العنوان/ محل االقامة: الشارقة - ب ١ مبنى 
مكاتب التأجير اي مكتب رقم E-10F-14 المنطقة الحرة بالحمرية، قد اقام الدعوى 
المذكورة اعاله للمطالبة بـ : نعلمكم بان المدعى عليها الثانية/ طالبة االدخال: شركة / 
اي تي اس تيرميناليز م م ح، عنوانها: بوكالة المحامي/ محمود جابر آل علي، قد قامت 
بادخالكم خصما مدعى عليها في الدعوى المذكورة اعاله للمطالبة بـ: نلتمس من مقام 
المحكمة الموقرة: في طلب االدخال: ١- قبول االدخال شكال والتصريح لطالبة االدخال 
بسداد الرسم المقرر قانونا. ٢- وفي موضوع االدخال القضاء بالزام الخصوم المدخلين. 
بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها االولى/ ناف بتروانرجي، بان يؤديا للمدعى عليها 
الثانية ما عسى ان يقضى عليها به بالدعوى االصلية والزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل 
اتعاب المحاماة. لذا يتوجب عليكم الحضور امام الدائرة المدنية والتجارية واالدارية 
الكلية محكمة الشارقة االتحادية صباح يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧ الساعة ٠٩٫٠٠ 
لتقديم ما لديكم من دفاع ومستندات، وفي حالة عدم حضوركم او ارسال وكيل معتمد 

ينوب عنكم فان المحكمة ستباشر االجراءات القانونية في غيابكم.
مكتب الخدمات القضائيةحرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨م

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة الشارقة االتحادية 
المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في الدعوى رقم 

SHCFICICOM2021/ 0006895 تجاري كلي

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الى: ابهيجيت هاريابا شيتي مجهول محل االقامة: الشارقة، المنطقة الحرة بالحمرية 
info@navpetro.com مركز الحمرية لالعمال ب ٢- البريد االلكتروني

نعلمكم بان المدعي»ة« بالم انيرجي م م ح العنوان/ محل االقامة: الشارقة - ب ١ مبنى 
مكاتب التأجير اى مكتب رقم E-10F-14 المنطقة الحرة بالحمرية، قد اقام الدعوى 
المذكورة اعاله للمطالبة بـ : نعلمكم بان المدعى عليها الثانية/ طالبة االدخال: شركة / 
اي تي اس تيرميناليز م م ح، عنوانها: بوكالة المحامي/ محمود جابر آل علي، قد قامت 
بادخالكم خصما مدعى عليها في الدعوى المذكورة اعاله للمطالبة بـ: نلتمس من مقام 
المحكمة الموقرة: في طلب االدخال: ١- قبول االدخال شكال والتصريح لطالبة االدخال 
بسداد الرسم المقرر قانونا. ٢- وفي موضوع االدخال القضاء بالزام الخصوم المدخلين. 
بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها االولى/ ناف بتروانرجي، بان يؤديا للمدعى عليها 
الثانية ما عسى ان يقضي عليها به بالدعوى االصلية والزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل 
اتعاب المحاماة. لذا يتوجب عليكم الحضور امام الدائرة المدنية والتجارية واالدارية 
الكلية محكمة الشارقة االتحادية صباح يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧ الساعة ٠٩٫٠٠ 
لتقديم ما لديكم من دفاع ومستندات، وفي حالة عدم حضوركم او ارسال وكيل معتمد 

ينوب عنكم فان المحكمة ستباشر االجراءات القانونية في غيابكم.
مكتب الخدمات القضائيةحرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨م

إعالن مدعى عليه بالنشر لدى محكمة الشارقة االتحادية 
المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في الدعوى رقم 

SHCFICICOM2021/ 0006895 تجاري كلي

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة الشارقة االتحادية اإلبتدائية

الى المدعي عليه: مريم سلمان عبداهلل  
مجهول محل اإلقامة: عجمان الروضة ت: ٠٥٠٦٦٦٤٨٩٤ 

رقم مكاني ٤٩٣٣٠٠٩٦٩٧
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/٠٩ امام مكتب إدارة الدعوى 
محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنيةـ  مكتب رقم 
)مكتب مدير الدعوى رقم ٦( شخصيًا او بواسطة وكيل معتمد , 
وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة المستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ النشر وذلك 

للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله ـ بوصفك مدعى عليه. 
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥ م

مكتب الخدمات القضائية

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIREA2021/ 0002759 / مدني)جزئي( 

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

الى المدعي عليه: عائشة صقر عبداهلل يوسف المرزوقي   
مجهول محل اإلقامة: عجمان الروضة ت: ٠٥٠٦٦٦٤٨٩٤ 

رقم مكاني ٤٩٣٣٠٠٩٦٩٧
أنت مكلف بالحضور بجلسة ٢٠٢١/١٢/٠٩ امام مكتب إدارة 
الدعوى محكمة عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية 
ـ مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم ٦( شخصيًا او بواسطة 
وكيل معتمد , وتقديم مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة المستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من 
تاريخ النشر وذلك للنظر في الدعوى المذكور رقمها اعاله ـ 

بوصفك مدعى عليه. 
مكتب الخدمات القضائيةحرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٥ م

اعالن مدعى عليه بالنشر لدى مكتب ادارة الدعوى محكمة 
عجمان االتحادية المحكمة االبتدائية المدنية االتحادية في 
الدعوى رقم AJCFICIREA2021/ 0002759 / مدني)جزئي( 

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه: حسن يوسف مصطفى حسين المخول بالتوقيع 
عن مدرسة التكامل الخاصة ذ م م

حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ علي عبداهلل محمد سعيد، الجنسية: االمارات العربية المتحدة، 

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: ١٣٥٩٣٫٠
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 فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية 
رقم AJCEXCICPL2021/ 0002234 ـ أمر اداء

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

ابراهام  بارومتهومكوزهيل  فرغيس  شوبي  عليه:  المحكوم  إلى: 
المخول بالتوقيع عن شركة بي جي ام لاللكتروميكانيكية ذ م م

حيث إنه بتاريخ قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح 
المدعي المنفذ علي عبداهلل محمد سعيد، الجنسية: االمارات العربية 

المتحدة، 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: ٦٨٧١٤٫٠
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 فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCICPL2021/ 0002249 ـ أمر اداء

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

إلى: المحكوم عليه: حازم علي مير علي
حيث إنه قد صدر الحكم المرفق صورة عنه ضدك لصالح المدعي 
المنفذ علي عبداهلل محمد سعيد، الجنسية: االمارات العربية المتحدة، 

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: ٢٢٨٥٠٫٠
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 فإن المحكمة ستتخد بحقك إجراءات 

محكمة التنفيذ المدنيةالتنفيذ الجبري المقررة قانونًا.

إعالن منفذ ضده بالنشر إخطار دفع في القضية
 رقم AJCEXCICPL2021/ 0002235 ـ أمر اداء

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
محكمة عجمان االتحادية اإلبتدائية

غرفة تجارة وصناعة عجمان

رقم الرخصة ٩٨٢٠٢
االسم التجاري: الموعد لصيانة المباني- ذ.م.م

نعلن للجميع بان الشركة المذكورة اعاله هي: الموعد لصيانة 
المباني- ذ.م.م، شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في إمارة 
عجمان بموجب قانون الشركات االتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ 
وتعديالته مرخصه في دائرة التنمية االقتصادية وسجلته بالتنمية 
االقتصادية تحت رقم »٩٨٢٠٢« وقرر الشركاء حلها وتصفيتها 
وتعيين السيد: جمال لتدقيق الحسابات، مصفى قانوني للشركة 
فعلى كل من له اي حق او اعتراض للتقدم به للمصفي القانوني 
المذكورة أعاله خالل مدة ٤٥ يوما من تاريخ نشر االعالن وعلى 
العنوان التالي: امارة: عجمان، هاتف: ٠٦٧٤٤٧٧٧١، ص.ب: ١٢٥

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على تنازل 
عن الرخصة بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه٬

المتنازل/ جوستين كريسانت بن كريسانت- الجنسية: الهند
المتنازل اليه/ ماروتاموتو بانجاناتان- الجنسية: الهند

باالسم التجاري »اندس العمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية 
وصيانتها« رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجمان 
رقم »٦٣٩٨٤« والمسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجمان رقم 
»٦٧١١٤«. وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق على التنازل 

بعد انقضاء ١٤ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

إعالن تنازل عن رخصة

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

الكاتب العدل

على  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 
تنازل عن الرخصة بين االطراف المذكورة اسماؤهم ادناه٬

من الطرف االول/ خالد صالح سالم سعيد ولد غريب- 
الجنسية: االمارات

الدين-  رياض  مياه  سوجان  محمد  الثاني/  الطرف  الى 
الجنسية: بنغالديش

باالسم التجاري »مقهى وكافتيريا فينيسيا« رخصة صادرة من 
دائرة التنمية االقتصادية بعجمان رقم »٥٦٧٥٧« والمسجلة 
بغرفة تجارة وصناعة عجمان، وعليه سيقوم الكاتب العدل 
بالتصديق على التنازل بعد انقضاء ١٤ يوما من تاريخ نشر 

هذا االعالن.

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

 MOJAU_2021_0036180 إعالن تنازل عن رخصة

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

الكاتب العدل

الى المدعى عليه: طارق داماج- بلجيكي
في الدعوى رقم ٨٢٢٤ / ٢٠٢١ تجاري جزئي لدى محكمة الشارقة االتحادية 
االبتدائية، والمرفوعة من دار التمويل ذ.م.م »المدعية« بوكالة مكتب/ لوتاه 
للمحاماة واالستشارات القانونية »الممثل القانوني للمدعية« يرجى العلم 
بانه سيتم عقد اجتماع الخبرة المصرفية بتاريخ االربعاء ٢٠٢١/١٢/٠٨ في 
 ZOOM تمام الساعة ١١٫٠٠ صباحا، وذلك بواسطة نظام االتصال المرئي
لذا يتوجب عليكم او على وكيلكم حضور االجتماع. كما يرجى ارسال صور 
الوكاالت القانونية، باالضافة الى اي مستندات اخرى تحتوي على بيانات 

أو معلومات منتجة تتعلق بالدعوى وترغبون بتقديمها.
الخبير المصرفي / محمد بن علوان
admin@amwaal.net
+٩٧١٥٠٦٤٢٧٨٨٧

الرابط الخاص باالجتماع
https://zoom.us/j/97131304991?pwd=OVFBc2N3Rmo5a0JEV

XFXcXVzRk5YUT09

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

اعالن اجتماع خبرة في الدعوى 
رقم ٨٢٢٤ / ٢٠٢١ تجاري جزئي 

إجتماع خبرة

إلدارة  البراري  الثانية:  ضدها  المستأنف  اليه/  المعلن 
المنشآت ش.ذ.م.م

بناء على تكليفنا من قبل محكمة استئناف دبي الموقرة العمال 
الخبرة المحاسبية في الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االثنين 
الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦ ، وذلك في تمام الرابعة عصرا موعدا 
لعقد االجتماع االول للخبرة المحاسبية عن بعد وذلك عن 
طريق تطبيق »ZOOM« لذا يرجى تثبيت البرنامج ويطلب 
المذكور  قانونا لحضور االجتماع  او من يمثلكم  حضوركم 
مع ارفاق كافة المستندات المتعلقة بالدعوى، للتواصل على 
هاتف رقم ٠٤/٥٨٢١٣٣٣ وفاكس رقم ٠٤/٥٧٠٥٧٧٣، ص.ب 

expert@mazca.ae :رقم ٩١١٥٣، دبي، بريد الكتروني

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

دعوة لحضور اجتماع الخبرة المحاسبية األول 
الدعوى رقم ١٩٤٨ / ٢٠٢١ استئناف تجاري

إجتماع خبرة

الخبير المحاسبي/ سعيد وليد البستكي

اسم الشركة: حضانة هامينجبيرد باي سكوير ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١١٩٧٧ 

العنوان: محل G01 -02 -03 ملك الخليج التجاري ـ الخليج التجاري 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٣٩٠٨٥ 
اسم المصفي: الجيرودي للتدقيق والمحاسبة  

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٢١  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢١ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ ـ ملك عبداهلل الشعالي ـ ديرة ـ هور العنز 

الهاتف: ٢٣٨٩٧٢١-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٣٨٩٧٢٢-٤-٩٧١ 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بتعيين مصفي
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

اسم الشركة: حضانة هامينجبيرد باي سكوير ش.ذ.م.م 
رقم الرخصة: ٧١١٩٧٧ 

العنوان: محل G01 -02 -03 ملك الخليج التجاري ـ الخليج التجاري 
الشكل القانوني: ذات مسئولية محدودة 

رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٣٩٠٨٥ 
اسم المصفي: الجيرودي للتدقيق والمحاسبة  

بموجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بدبي بأنه قد تم التأشير في 
السجل التجاري لديها بانحالل الشركة المذكوره اعاله وبتعيين المصفي 

المذكور اعاله للقيام بتصفية الشركة محاكم دبي 
تاريخ القرار: ٢٠٢١/١١/٢١  تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/١١/٢١ 

وعلى من لديه اي اعتراض او مطالبة التقدم الى المصفي المعين في 
العنوان التالي مصطحبا معه كافة المستندات واالوراق الثبوتية وذلك في 

خالل ٤٥ يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
العنوان: مكتب رقم ٢٠٤ ـ ملك عبداهلل الشعالي ـ ديرة ـ هور العنز 

الهاتف: ٢٣٨٩٧٢١-٤-٩٧١ الفاكس : ٢٣٨٩٧٢٢-٤-٩٧١ 
دائرة التنمية االقتصادية

شهادة بالتأشير في السجل التجاري بإنحالل شركة
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

غرفة تجارة وصناعة عجمان

 رقم الرخصة ٩٧٨٨٥ 
االسم التجاري الهضبة الخضراء لصيانة المباني )ذ.م.م (

نعلن للجميع بأن الشركة المذكورة أعاله هي: الهضبة الخضراء لصيانة 
المباني) ذ.م.م( شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في إمارة عجمان 
وتعديالته    ١٩٨٤ لسنة   ٨ رقم  االتحادي  الشركات  قانون  بموجب 
اإلقتصادية  بالتنمية  وسجلته  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  في  مرخصه 

تحت رقم ٩٧٨٨٥ 
وقرر الشركاء حلها وتصفيتها وتعيين السيد 

جمال لتدقيق الحسابات 
مصفي قانوني للشركة فعلي كل من له أي حق أو اعتراض للتقدم به 
للمصفي القانوني المذكورة أعاله خالل مدة ٤٥ يوما من تاريخ نشر 

اإلعالن وعلى العنوان التالي: 
إمارة عجمان 

هاتف: ٠٦٧٤٤٧٧١
ص.ب ١٢٥

إعالن وحل وتصفية
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

المنذر: الشيخ سهيل بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم
المنذر اليه: اون تايم لموزين ش.ذ.م.م، مجهول محل االقامة

تنذر المنذرة- المنذر اليها بسداد قيمة الشيكات المرتجعة رقم 
»٠٠٢٧٢٦« والبالغ قيمته »٢٨٫٢٥٠« درهم، والشيك رقم »٠٠٢٧٢٧« 
والبالغ قيمته »٢٨٫٢٥٠« درهم، والشيك رقم »٠٠٢٧٢٨« والبالغ قيمته 
»٢٨٫٢٥٠« درهم والمسحوبين على بنك االمارات االسالمي، والذي 
يمثل القيمة االيجارية للفترة من ٢٠١٧/٠٧/١ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣٠م 
ايام من تاريخ استالمها االنذار  وذلك خالل مدة اقصاها خمسة 
واال سوف تضطر المنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية التي 
تحفظ لها حقها بما فيها اقامة الدعوى القضائية للمطالبة بالمبلغ 

مع تحميله كافة الرسوم ومصاريف التقاضي.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٩٥١7 / ٢٠٢١
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

المنذر: الشيخ سهيل بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم
المنذر اليه: بالم هيلز كافيه ش.ذ.م.م، مجهول محل االقامة

ينذر المنذر- المنذر اليه بضرورة سداد الشيك المرتجع رقم 
»٥٠٠٠٣٥« والمسحوب على مصرف ابوظبي االسالمي البالغ 
قيمته »٦٤٫٠٠٠« درهم، والذي يمثل المتبقي من القيمة االيجارية 
للفترة من ٢٠١٧/٠٤/٠١ وحتى ٢٠١٨/٠٣/٣٠ وذلك خالل مدة 
اقصاها »٥« خمسة ايام من تاريخ استالمه االنذار، وفي حالة 
عدم التزام المنذر اليه بسداد قيمة الشيكات المرتجعة وغرامة 
ارتجاع الشيكات سوف يضطر المنذر الى اتخاذ كافة االجراءات 
القانونية التي تحفظ له حقه بما فيها اقامة الدعاوى القضائية 
واستصدار امر االداء والمطالبة بالتعويض عن اي اضرار اخرى 
تترتب على عدم التزام المنذر اليه بالسداد، مع تحميل المنذر 

اليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر رقم ٩٥١6 / ٢٠٢١
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

المنذرة: شركة المحركات القوية »ذ.م.م« - فرع الشارقة
المنذر اليه: امينه محمد ياسين- الصومال الجنسية

الموضوع: اعالن بالنشر في االنذار العدلي رقم ٢٤٠٤٦٦ / ١ / ٢٠٢١
لذلك ننذركم باالتي: سرعة سداد مبلغ وقدره »٩٩٩٧« 
فقط تسعة االف وتسع مائة وسبعة وتسعون درهما 
ال غير الجزء الباقي من ثمن جهاز تنظيف كيربي كامل 
المواصفات والمحرر عنه عقد البيع والكمبيالة وكشف 
كامل  كيربي  تنظيف  لجهاز  شراء  بتوقيعكم  المزيلة 
المواصفات وعلى اقساط حل اخرها بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣٠.
الكاتب العدل

اعالن بالنشر ٢٠٢١ / ٩6١٥
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

المنذرة: رفيعة خميس سالم بخيت بن هوبه
المنذر اليه: ايمن علي سيد احمد البراشي

االنذار  هذا  وبموجب  »المنذرة«  موكلتنا  لطلب  وبناء 
»تكليف بالوفاء« عمال بنص المادة ١/٦٣ من قرار مجلس 
الوزراء رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالئحة التنظيمية للقانون 
االجراءات  قانون  بشأن   ١٩٩٢ لسنة   ١١ رقم  االتحادي 
المدنية نكلفكم بسداد قيمة االجرة المتاخرة مبلغ وقدره 
١٤٠٠٠٠ درهم خالل خمسة ايام من تاريخ النشر، واال 
سنقوم باتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة وتحميلكم 

اية مصاريف او رسوم او اتعاب المحاماة.
الكاتب العدل

انذار عدلي بالنشر ٢٠٢١ / ٩6١٩
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
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اقتصاد

المنظورة في دائرة االسرة احوال نفس السابعة رقم ٦٨
موضوع الدعوى: المطالبة بالطالق للضرر والرسوم والمصاريف واتعاب 

المحاماة.
المدعي: ليلى لمسياح

عنوانه: االمارات، إمارة عجمان، الجرف، عجمان، شارع الحميدية، 
مبنى بناية ابوظبي، شقة االول، شقة رقم ١٠١، خلف السوق الصيني

المطلوب إعالنه: ١ـ مراد عزام - صفته: مدعى عليه
موضوع االعالن: قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بالطالق 
لها جلسة  المحاماة. وحددت  واتعاب  والمصاريف  والرسوم  للضرر 
قاعة  في  صباحا   ٠٨٫٣٠ الساعة   ٢٠٢١/١٢/١٢ الموافق  االحد  يوم 
التقاضي عن بعد في مبنى االحوال الشخصية في منطقة القرهود 
يمثلك  من  او  بالحضور  مكلف  فانت  لذا   BUILDING-DESC&
قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من مذكرات او مستندات للمحكمة 

قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل.

إعالن بالنشر في الدعوى 
رقم ٢١٧٥/٢٠٢١/١٠٠ احوال نفس مسلمين

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

موضوع التنفيذ:
طالب االعالن: خالق خان مقصد علي- صفته بالقضية: طالب 

التنفيذ
صفته  م-  م  ذ  ش  للمقاوالت  الصخر   -١ اعالنه:  المطلوب 

بالقضية: منفذ ضده، مجهول محل االقامة
اعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  اقام  قد  االعالن:  موضوع 
والزامك بدفع المبلغ المنفذ به وقدره ١٢٧٠٥ درهم الى طالب 
التنفيذ او خزينة المحكمة باالضافة الى مبلغ ٢٧٥ درهم رسوم 
لخزينة المحكمة. وعليه فان المحكمة ستباشر االجراءات التنفيذية 
بحقك في حالة عدم االلتزام بالقرار المذكور خالل ١٥ يوما من 

تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القسم

اعالن بالنشر في التنفيذ 
رقم ٢٠٩ / ٢٠٢١ / ٨١٠١ تنفيذ عمالي

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

موضوع االستئناف:
طالب االعالن: البيرت ليونارد دوجالس- صفته بالقضية: مستأنف

ويمثله: يوسف عيسى سالم الصياح- صفته بالقضية: وكيل
المطلوب اعالنهما: ٢- شركة تمبرولف العمال النجارة ذ م م- 

صفته بالقضية: مستأنف ضده
٣- دوجالس وولفونج دوجالس- صفته بالقضية: مستأنف ضده

مجهولي محل االقامة
بالدعوى  الصادر  الحكم  القرار/  استأنف  موضوع االعالن: قد 
رقم ٣٠٦٢ / ٢٠٢١ تجاري جزئي، وحددت لها جلسة يوم االحد 
الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩ الساعة ١٠٫٠٠ صباحا بقاعة التقاضي عن 
بعد وعليه يقتضى حضوركم او من يمثلكم قانونيا وفي حالة 

رئيس القسمتخلفكم ستجرى محاكمتكم غيابيا.

اعالن بالنشر في االستئناف 
رقم ٣٠٥ / ٢٠٢١ / ٢٩٤٥ استئناف تجاري

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

المنذر: مهيش كاماراج- الجنسية: الهند
العنوان: االمارات، دبي، هاتف رقم: ٠٥٠٥٢١٣٩٣٠

المنذر اليهما: بقالة زهرة مدراس
العنوان: مجهول محل االقامة

الموضوع: اعالن بالنشر باالنذار رقم ٢٤٧٨٠١ / ١ / ٢٠٢١
ينذر المنذر المنذر  اليهما بسداد قيمة الشيك المرتجعة 
والبالغ ١٠٫٠٠٠ درهم والمترصد بذمتهما وذلك خالل مدة 

الكاتب العدلاقصاها خمسة ايام من تاريخ النشر.

انذار عدلي بالنشر رقم ٩٦٠٦ / ٢٠٢١
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

المنذرة: ندى محمد اسماعيل الزعابي
المنذر اليها: مال اهلل محمد عبداهلل مال اهلل السميطي

الموضوع
تكلف المنذرة المنذر اليه بسداد مبلغ وقدره »١٠٠٠٠٠٠« 
درهم، مليون درهم اماراتي، خالل مدة اقصاها خمسة ايام 
من تاريخ استالمه هذا االنذار واال ستضطر المنذر التخاذ 
كافة االجراءات القانونية التي تحفظ لها حقها والمطالبة 
بالتعويض المناسب عن اي عطل او ضرر تعرض له المنذر 
مع تحميل المنذر اليه بكافة رسوم ومصاريف  التقاضي 

الكاتب العدلواتعاب المحاماة.

انذار عدلي بالنشر رقم ٨٢٦٧ / ٢٠٢١
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

إلى المدعى عليهما ١ – زى دى تى دى ألعمال البناء ش.ذ.م.م 
٢ – هاربين الكتريك انترناشيونال كومبانى ليمتد )فرع دبي( 

مجهولي محل اإلقامة 
بما أن المدعى ويت لمقاوالت البناء ش.ذ.م.م 

قد أقام عليك الدعوى وموضوعها المطالبة بإلزام المدعي عليهم بمبلغ 
وقدره )٣٨٥٠٠٠ درهم( والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة و 
الفائدة بواقع ١٢% من تاريخ المطالبة حسب االنذار القانونى وحتى 

السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بال كفالة. 
وحددت لها جلسة يوم االحد الموافق ٠٥-١٢-٢٠٢١ الساعة ٠٩:٠٠ 
صباحا في قاعة التقاضي عن بعد & BUILDING_DESC لذا فأنت 
مكلف بالحضور أو من يمثلك قانونيا وعليك بتقديم ما لديك من 
مذكرات أو مستندات للمحكمة قبل الجلسة بثالثة أيام على االقل. 

اعالن بالنشر
 ٤٢٣٣/٢٠٢١/١٦ ـ تجاري جزئي 

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

إلى المدعى عليه ١ – روسى توماس ليغاسبي 
مجهول محل اإلقامة 

بما أن المدعى شركة المحركات القوية ذ.م.م ـ فرع الشارقة 
طلب استصدار أمر أداء فقد قررت محكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
٢٠٢١/١١/٢ إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)١٣٥٩٧,٥( فقط ثالثة عشرة ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون 
درهم وخمسة فلس مع الفائدة القانونية ٥% من تاريخ االستحقاق 
وحتى   ٢٠٢١/٩/٢٠ في  الحاصل  بالوفاء  بالتكليف  االعالن  تاريخ 
السداد التام وبالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات 
وتنوه المحكمة أن طلب شمول األمر بالنفاذ المعجل ال مبرر له 
لذا قضت برفضه.  ولكم الحق في استئناف األمر خالل ١٥ يوم 

من اليوم التالي لنشر هذا االعالن.

اعالن بالنشر
 ٧٠٤٠/٢٠٢١/٦٠ امر أداء 

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

المنظورة في دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤ 
الدعوى رقم ٢٠٢١/٥٩٥٤  الصادر في  الحكم  التنفيذ تنفيذ  موضوع 
شاماًل  درهم(   ٢٨٣٧٨٥( وقدره  به  المنفذ  المبلغ  بسداد  اداء  امر 

للرسوم والمصاريف 
طالب التنفيذ وافى يوسف طه محمد 

عنوانه اإلمارات ـ إمارة دبي ـ الوحيده ـ ديره ـ دبي ـ مبنى مجمع 
يونس المال ـ شقة فيال رقم ٦ 

المطلوب إعالنه ١ – الحسن عبدالرحمن علي ابراهيم صفته: منفذ ضده 
أعاله  المذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  أقام  قد  اإلعالن  موضوع 
والزامكم بدفع المبلغ المنفذ به وقدره )٢٨٣٧٨٥ درهم( الى طالب 

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالنشر في التنفيذ
 رقم ٩٠٣٠/٢٠٢١/٢٠٧ تنفيذ تجاري 

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

إعالن شطب قيد
تعلن وزارة اإلقتصاد بأن السادة/ شركة اكسيونا اندستريال 
اس ايه- فرع دبي »الجنسية: اسبانيا« قد تقدمت بطلب 
شطب قيد فرع الشركة في إمارة دبي »العنوان: بر دبي 
- البرشاء االولي- ATX1301 ملك محمد عبدالرحيم 
العلي مكتب رقم، ص.ب: 118820« والمقيدة تحت 
رقم »5344« في سجل الشركات األجنبية في الوزارة.

وتنفيذاً ألحكام القانون االتحادي رقم »2« لسنة 2015 
في شأن الشركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري 
رقم »377« لسنة 2010م في شأن اعتماد دليل إجراءات 
الترخيص لفروع ومكاتب المنشآت المؤسسة بالخارج 

والمناطق الحرة بالدولة.
يرجى من السادة أصحاب الحق في االعتراض أن يتقدموا 
باعتراضهم إلى الوزارة في ميعاد ال يتجاوز شهر من 

تاريخ النشر على العنوان التالي: 
وزارة االقتصاد

 إدارة التسجيل التجاري
ص.ب: 3625 دبي

اإلمارات العربية المتحدة

وزارة االقتصاد
العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

إعالن تصفية شركة

إدارة التراخيص التجارية - أبوظبي

نوع الشركة: شركة الشخص الواحد ذ م م
اإلسم التجاري: اي اكس كيو ليمو للسيارات الفخمة- 

شركة الشخص الواحد ذ م م
عنوان الشركة: المصفح، م0,25 : مبنى انترناشيونال 

كابيتال تريدنغ- ذ م م واخرين
CN-2635441 :رقم القيد في السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ على الشركة
١- حل وتصفية الشركة 

٢- تعيين الساده/ ميثاء الزعابي لتدقيق الحسابات- فرع 
أبوظبي 1، كمصفي قانوني للشركة بتاريخ 21/11/2021

غير  العمومية  الجمعية  محضر  قرار  علي  بناء  وذلك 
العادية، الموثق لدى كاتب العدل بالرقم 2150026213 

تاريخ التعديل 30/11/2021
اإلعالن  هذا  على  اعتراض  أو  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة المصفى المعين خالل مدة 45 يومًا من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

فقد جواز سفر باسم: محمد اسد انصاري، 
جنسيته: نيبال، ورقم الجواز: 07808051، 
فالرجاء على من يجده تسليمه ألقرب 

مركز شرطة.

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١
فقدان جواز سفر

يعلن مسجل الشركات لدى هيئة مناطق رأس الخيمة اإلقتصادية)راكز( 
بأن شركة أوائل البنائين للتصميم الداخلي ذ.م.م قد تقدمت بطلب إلغاء 
تسجيل الشركة ولكل من لديه مصلحة في اإلعتراض أن يتقدم باعتراضه 
نشر هذا  تاريخ  يومًا من  أربعة عشر)١٤(  راكز وذلك خالل  لدى  كتابًا 

اإلعالن على العنوان التالي: 
هاتف: ٩٧١٧٢٠٤١١١١+

ص.ب: ١٠٠٥٥ 
 publication@rakez.com :البريد اإللكتروني

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

اعالن إلغاء تسجيل شركة رقم ٦٠٨٠٨٥ 

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١العدد ٣٦٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١

05 العدد )٣٦٠٧( من األربعاء إلى السبت من ٢٥ إلى ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق من ١ إلى ٤ ديسمبر ٢٠٢١م

وفاًء لشهداء الوطن األبرار وتخليداً لذكراهم في تاريخ اإلمارات ووجدان شعبها
حاكم الفجيرة والشيوخ يشهدون مراسم »يوم الشهيد« في واحة الكرامة

حمد الشرقي يكشف عن »مجسم الخمسين« احتفاًء بمرور 50 عاماً على تأسيس الدولة وما حققته من إنجازات حضارية 

شــهد صاحب الســمو الشــيخ حمد بن محمد الشرقي 
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة مراســم »يــوم 
الشــهيد« التــي جــرت أمــس الثالثــاء فــي واحــة الكرامــة 
ــدًا  ــرار وتخلي ــاًء لشــهداء الوطــن األب ــي، وف ــي أبوظب ف
لذكراهــم فــي تاريــخ دولــة اإلمــارات ووجــدان شــعبها.

األكبــر  اإلمــام  فضيلــة  المراســم..  حضــر 
الشــريف. األزهــر  شــيخ  الطيــب  أحمــد   الدكتــور 
كمــا حضرهــا كل مــن.. ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد 
ــل الحاكــم فــي منطقــة الظفــرة وســمو  ــان ممث آل نهي
الشــيخ طحنــون بــن محمــد آل نهيــان ممثــل الحاكم في 
منطقــة العين وســمو الشــيخ ســرور بن محمــد آل نهيان 
وســمو الشــيخ هــزاع بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس 
المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي وســمو الشــيخ عيســى 
بــن زايــد آل نهيــان وســمو الشــيخ نهيــان بــن زايــد آل 
نهيــان رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان لألعمــال الخيريــة واإلنســانية والفريــق ســمو 
الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء وزيــر الداخليــة وســمو الشــيخ حامــد بــن زايــد 
آل نهيــان عضــو المجلــس التنفيذي وســمو الشــيخ ذياب 
بــن زايــد آل نهيــان وســمو الشــيخ عبــد اهلل بــن زايــد آل 
نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي وســمو الشــيخ 
خالــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة 
زايــد العليــا ألصحــاب الهمــم وســمو الشــيخ خالــد بــن 
ــذي  ــان عضــو المجلــس التنفي ــد آل نهي ــن زاي محمــد ب
رئيــس مكتــب أبوظبــي التنفيــذي والشــيخ محمــد بــن 
حمــدان بــن زايــد آل نهيــان والشــيخ خليفة بــن طحنون 

بــن محمــد آل نهيــان مديــر تنفيــذي مكتب شــؤون أســر 
الشــهداء والشــيخ زايــد بــن حمــدان بــن زايــد آل نهيــان 

وعــدد مــن المســؤولين.
وبدأت مراســم »يوم الشــهيد« بوصول صاحب السمو 
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي إلــى واحــة الكرامــة 
ــك كشــف ســموه عــن »مجســم الخمســين«  وبعــد ذل
الــذي يجســد احتفــاء دولــة اإلمــارات بمــرور ٥٠ عامــًا 
علــى تأسيســها ومــا حققته مــن إنجــازات حضارية خالل 

ــود الماضية. العق
ثــم توجــه ســموه إلــى نصــب الشــهيد ووضــع إكليــاًل 
مــن الزهــور عليــه فيمــا أطلقــت المدفعيــة ٢١ طلقــة 
تحيــة ألرواح الشــهداء وتقديــراً لتضحياتهــم مــن أجــل 
ــه  ــن حياض ــذود ع ــن ال ــي ميادي ــم ف ــن وبطوالته الوط

وحفــظ ســيادته.
وفي هذه المناســبة كّرم صاحب الســمو الشــيخ حمد 
بــن محمــد الشــرقي عــدداً من ذوي الشــهداء وأســرهم، 
حيث ســلم ســموه »وســام الشــهيد« إلى أســرة كل من.. 
الشــهيد خميــس ســعيد خميــس بخيــت والشــهيد ناصــر 
محمــد شــميل الراشــدي والشــهيد إبراهيــم عبــداهلل علي 

ســالم الشحي.
ويأتي التكريم تعبيراً عن التقدير والعرفان لتضحيات 

الشــهداء البواســل حتــى تظل راية اإلمــارات عالية خفاقة 
وللمواقــف الوطنية ألســرهم وما أبــدوه من وفاء للوطن 

وتضحية ألجله.
بعــد ذلــك توجــه صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
محمد الشــرقي إلى المنصة الرئيســية حيث عزف السالم 

الوطنــي لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة.
وألقــى وكيل أول ســالم خليفة الشامســي كلمة »يوم 
الشهيد« عبر فيها عن فخره بالوقوف في واحة الكرامة.. 
واحــة المجــد والعــز والفخر، في يــوٍم من أيــاِم اإلماراِت 
الخالــدة وهــو يــوم الشــهيد الــذي تحيــي فيــه اإلمــارات 
ذكــرى كوكبــٍة مــن أصــدِق وأشــجِع أبنائهــا الذيــن لــم 
يهابــوا المــوت فــي ســبيل عــزة ومنعــة وطنِهــم وقدمــوا 
أعظــم تضحيــة يمكــن أن يقدمها إنســان أال وهــي الروح 

دفاعــًا عــن راية اإلمــارات وأمنهــا وقيمها وســيادتها.
وقال الشامســي: »في هذا اليــوم نتذكر الذين حفروا 
أســماءهم بحــروف مــن نــور في تاريــخ الوطــن.. وندعو 
اهلل تعالــى أن يمنحنــا القوَة الســتلهام قيمهم وشــجاعتهم 
ــِق التضحيــة واإلخــالِص  ــم .. طري والســير علــى طريقِه
والفــداء مــن أجــِل اإلمارات التي أعطتنــا الكثير وال زالت 
تعطــي بــال حــدود وحقهــا علينــا أن نــرد لهــا الجميل في 
كل مــكان وزمــان، رغــم أننــا لــن نســتطيع أبــدا أن نفيها 

حَقهــا«.. مستشــهداً فــي هــذا الســياق بقــول الشــاعر: 
)ولألوطان في دِم كِل حٍر.. يٌد ســَلفت وديٌن مســتحُق(.
ــع،  ــي كِل المواق ــرار ف ــهداء األب ــى أن الش ــار إل وأش
هــم أعــالم ومنــارات وقــدوة حســنة فــي حــب الوطــن 
وتجســيد ألصالة معدِن اإلنســاِن اإلماراتِي وقيم الشجاعة 
واإلقــدام الراســخة التــي تميــزه منــذ القــدم ألنهــم تربوا 
ــع الرجــال  ــا المســلحة الباســلة.. مصن فــي َكنــف قواتن
ومدرســة الوطنيــة اإلماراتية التــي ال ينضب معينها مهما 

مــرت األيــام والســنوات.
وأضــاف: »أن قــرار صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة »حفظــه اهلل« باعتماد يوم 
الثالثيــن مــن شــهر نوفمبــر مــن كل عــام يومــًا للشــهيد، 
كان تأكيــداً علــى وفــاء القيــادة الرشــيدة ألبنــاء اإلمارات 
منــذ عهــد المغفــور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
»طيــب اهلل ثــراه« الــذي كان نموذجــًا للوفــاء مــع شــعبه 
ووطنــه وحرصــًا علــى تخليد أســماء الشــهداء فــي تاريخ 
الوطــن وعرفانــًا بمــا قدمه هؤالء الشــهداء للوطِن وأهله 
منــذ الشــهيد األول فــي الثالثيــن مــن شــهر نوفمبــر عــام 
١٩٧١، ومــروراً بــكل الشــهداء من مدنيين وعســكريين.

وقــال: »نعاهدكــم شــيوخنا الكــرام ونعاهــد شــعب 
اإلمــارات.. أن نظــل علــى نهــج الشــهداء األبطــال فــي 

بــذل الغالــي والنفيــِس مــن أجــِل رفعــة وكرامــة الوطــن 
وأال ندخــر جهــداً فــي تطويــر أنفســنا علــى الــدوام مــن 
خــالل التدريــب واكتســاب المعارف الجديــدة حتى نظل 
قادريــن علــى تلبيــة نــداء الواجــب فــي أِي وقــت وحين 
وحماية مكتسباتنا وتعزيز قوتنا الشاملة لتنطلق اإلمارات 
نحــو الخمســين عامــًا المقبلة بــكل ثقة وطمــوح وأمن«.
ووجــه التحيــة والتقديــر إلــى أســر الشــهداء، قائــاًل: 
إن تضحيــات أبنائكــم ســتظل أوســمة عــز وشــرف علــى 
صدوركــم وصدورنــا جميعــا.. واليــوم كل أبنــاء اإلمارات 
أبناؤكــم.. فأنتــم رمز للمعدِن األصيل لإلمارات وشــعِبها.
وأضــاف: »ونحــن نســتذكر رفقــاء الســالح والخنــدِق 
والبندقيــة، ونتفيــأ ظــالل هــذه الذكــرى العزيــزة علــى 
قلوِبنــا، ندعــو اهلل أن تظــل اإلمــارات كمــا كانــت دائمــًا 
ــان تحــت  ــِن واألم ــزاً للعــزة والمنعــة، وواحــة لألم رم

قيادتهــا الرشــيدة«.
وختــم وكيل أول ســالم خليفة ســالم الشامســي كلمة 
»يــوم الشــهيد« بالتعبيــر عــن اعتــزازه بمشــاركته مــع 
قواتنــا المســلحة الباســلة فــي مياديــن الشــرف، واعتبــر 
إصابتــه وهــو يــؤدي واجبه الوطني، أعظم وســام شــرف 
علــى صــدره، وأقــل مــا يمكــن أن يقدمــه فــداء للوطــن، 

ويورثــه ألبنائــه وأحفــاده مــن بعــده .
وفــي ختــام الفعاليــة حلق ســرب مــن طائرات ســالح 
الجــو فــي ســماء واحــة الكرامة في تشــكيل رمــزي تحية 
ألرواح الشــهداء األبــرار ومــا يمثلونه مــن رموز للتضحية 
والفــداء فــي تاريــخ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

وإجــالاًل لبطوالتهــم ومواقفهــم فــي ميادين العــزة. وام

حمد الشرقي يشهد مراسم يوم الشهيد بحضور طحنون بن محمد وهزاع وعيسى وسيف وعبداهلل وخالد وعمر بن زايد وهزاع بن طحنون وأحمد الطيب

حمد الشرقي يشهد مراسم يوم الشهيد بحضور حمدان بن زايد وطحنون وسرور بن محمد ونهيان بن زايد وصقر غباش وأحمد الطيبحمد الشرقي يتوسط أسر الشهداء خالل التكريم

سرور بن محمد ونهيان وحامد وذياب بن زايد وخالد بن محمد بن زايد ومحمد وزايد بن حمدان بن زايد وخليفة بن طحنون خالل حضورهم المراسم سعيد بن سيف وذياب بن سيف وعبداهلل بن محمد بن خالد وزايد بن سرور بن محمد خالل حضورهم المراسم

سموه يكرم عددًا من ذوي الشهداء وأسرهم تعبيرًا 
عن التقدير والعرفان لتضحيات الشهداء البواسل

٢١ طلقة تحية ألرواح الشهداء وتقديرًا لتضحياتهم وبطوالتهم 
في ميادين الذود عن حياض الوطن وحفظ سيادته
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اقتصاد

العدد )٣٦٠٧( من األربعاء إلى السبت من ٢٥ إلى ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق من ١ إلى ٤ ديسمبر ٢٠٢١م

ــادة عمليــات الجيــش العراقــي  أطلقــت قي
أمــس الثالثــاء، عمليــة تفتيــش واســعة للقضاء 
ــي فــي  ــم “داعــش” اإلرهاب ــول تنظي ــى فل عل

سالســل جبــال مكحــول.
ــان صحفــي  ــادة الجيــش فــي بي وقالــت قي
أمــس الثالثــاء، أوردتــه وكالــة األنبــاء العراقية 
“واع”، إن “قــوة مــن قيــادة عمليــات صــالح 
الديــن، واللــواء ٥١ وهندســة الميــدان للــواء 
٣١ والطبابة وســالح المدفعية وبإســناد طيران 
الجيــش، نفــذت عمليــة تفتيشــية واســعة فــي 
سالســل جبال مكحول لمطاردة فلول “داعش” 

اإلرهابية”.
وأضافــت “تشــمل العمليــة األمنيــة تفتيــش 
وتطهير مناطق جبال مكحول وجزيزة الجيادية 
الواقعــة بيــن قرية الســلمان وطريق المســحك 

مــن فلول “داعــش” اإلرهابية”.
وعلــى صعيــٍد متصــل، تعرضــت نقطــة 
عســكرية تابعــة لقوات البيشــمركة إلى هجوم 
ــم “داعــش”  ــل عناصــر تنظي ــن قب ــي م إرهاب

ــة.  ــى العراقي االرهابــي فــي محافظــة ديال
وذكــرت وســائل إعــالم عراقيــة، أن هجومــا 
إرهابيا استهدف نقطة تابعة لقوات البيشمركة 
فــي قضــاء كفــري بمحافظــة ديالــى، مــا اســفر 

عن ســقوط عــدد مــن الجرحى.
من جهته، قال قائد لواء ١٧ في البيشــمركة 
ــر محمــود  ــد الركــن دلي بقضــاء كفــري العمي
“داعــش”  تنظيــم  مــن  إرهابييــن   ٦“ أن   ،
االرهابــي يســتقلون دراجــات ناريــة هاجمــوا 
نقطة عســكرية لقوات البيشــمركة على طريق 

كوبــان فــي قضــاء كفــري”.وكاالت

أعلنــت دمشــق أمس الثالثــاء إحباط تهريب 
أكثــر مــن ٥٠٠ كيلوغرام من حبــوب الكبتاغون 
ــاس  ــن أكي ــن شــحنة م ــأة ضم المخــدرة مخب
المعكرونــة كانــت في طريقها إلى الســعودية، 

فــي ثانــي عمليــة مــن نوعهــا خالل أســبوع.
ــاء الســورية الرســمية  ــة األنب وأوردت وكال
“ســانا” أن “ضبطــت الجهــات المختصــة اليــوم 
كميــة كبيــرة مــن حبــوب الكبتاغــون المخدرة 
كانــت موضوعة ضمــن شــحنة معكرونة معدة 
ــى أن  ــيرة إل ــعودية”، مش ــى الس ــر إل للتصدي
ــن  ــًا م ــو ٥٢٥ كيلوغرام ــت نح الشــحنة تضمن

الحبــوب.
وخــالل األشــهر الماضيــة، أعلنت الســلطات 
ــن  ــحنات م ــن مصــادرة ش ــرارًا ع الســورية م
حبــوب الكبتاغــون، آخرهــا في ٢٤ من الشــهر 
الحالــي تضمنــت ٥٢٥ كيلوغرامــًا مخبــأة أيضــًا 

فــي أكيــاس معكرونــة.
وتــم ضبــط ١٨٠ ألــف حبــة الشــهر الحالــي 
أيضــًا داخــل علب حــالوة في دمشــق، وأخرى 
الشــهر الماضــي تــزن ٦٥٠ كيلوغرامــًا أي أكثــر 
ــة تــم ضبطهــا داخــل  مــن أربعــة مالييــن حب
ســيارة على أوتوســتراد حمص دمشــق.أ.ف.ب

ــاء  نقلــت وســائل إعــالم عربيــة أمــس الثالث
ــذي  ــي لدعــم الشــرعية ال ــف العرب عــن التحال
تقــوده الســعودية فــي اليمــن القــول، إنــه شــن 
ضربــات جوية على أهداف عســكرية مشــروعة 
ــة  ــة اليمني ــي العاصم ــن ف ــن الحوثيي لإلرهابيي
صنعــاء، مضيفــًا أنــه دعــا المدنييــن إلــى عــدم 
التجمــع أو االقتــراب مــن المواقــع التــي يحتمل 

أن تكــون مســتهدفة.
ــنها  ــات ش ــدة هجم ــن ع ــدة م ــذه واح وه
التحالــف هــذا الشــهر علــى العاصمــة صنعــاء.

وفــي الســياق، كثفــت ميليشــيا الحوثــي 
ــن  ــدد م ــاء وع ــة صنع ــي العاصم ــة ف اإلرهابي
المحافظات الواقعة تحت ســيطرتها، من جرائم 
االبتزاز وســرقة رجــال األعمال والمتاجر وفرض 
مبالــغ ماليــة لدعــم حربهــا علــى مــأرب وتعــز.

ووفقــًا لمصــادر موثوقــة، فــإن الميليشــيا 
اإلرهابيــة بدأت بمضايقة أبناء المحافظات التي 
تجــرى فيهــا عمليــات عســكرية عبــر منشــورات 

عنصريــة وتحريضيــة ضدهــم.
وقالــت المصــادر لوســائل إعــالم عربية أمس 
ــدد  ــي ع ــن ف ــن الحوثيي ــاء، إن اإلرهابيي الثالث
مــن المحافظــات يتخــذون مــن حمــالت االبتزاز 
حجــة لزيــادة دخلهــم وتحقيق مكاســب كبيرة، 
ــن  وكشــفت أن عــددًا مــن المشــرفين الحوثيي
اإلرهابييــن يمتلكــون قصــورًا ومحــالت تجاريــة 

بعــد أن كانــوا معدميــن.
الحوثييــن  المشــرفين  أن  إلــى  ولفتــت 
اإلرهابييــن ال يكتفون بنهــب المحالت التجارية 
ــطوانات  ــى أس ــة عل ــغ مالي ــون مبال ــل يفرض ب
الغــاز ووســائل النقــل داخــل المــدن وخارجهــا، 
وعلــى الجامعــات الخاصــة والمــدارس األهليــة.

ــن  ــر أم ــتحواذ مدي ــادر، اس ــفت المص وكش
مديرية المحويت والمشــرف األمنــي للمحافظة 
المعيــن مــن الحوثييــن اإلرهابــي علــي ســعيد 
دبيشــة، علــى أكثــر مــن ٢٠ مليون ريــال يمني، 
عبــارة عــن إتــاوات ومبالــغ فرضهــا علــى التجار 
ــادت  ــال، وأف ــات القت ــم جبه ــرر دع ــت مب تح
ــأن اإلرهابــي دبيشــة اســتلم األمــوال لشــراء  ب
ــة، مــا يفضــح حــاالت النهــب  مصوغــات ذهبي
والثــراء الفاحــش لقيــادات الميليشــيا الحوثيــة 

اإلرهابيــة.
ــع  ــة، أن جمي ــالم يمني ــائل إع ــرت وس وذك
المطاعــم والمحــالت التجاريــة الصغيــرة “البيــع 
بالتجزئــة” مغلقــة لليــوم الثالــث علــى التوالــي، 
ــاط  ــي أوس ــعبي ف ــب الش ــم الغض ــط تفاق وس
المواطنيــن فــي المحويت، مؤكدة أن الميليشــيا 
اإلرهابيــة تفــرض يوميــًا علــى المطاعم ٥٠ ألف 
ريــال كجبايــة، مــا أجبــر أصحاب المحــالت إلى 
العصيــان المدنــي واإلغالق احتجاجــًا على هذه 

الممارسات.وكاالت

وجــه رئيــس الــوزراء اإلثيوبي، آبــي أحمد، 
ــراي” وكل  ــر تج ــة تحري ــوات “جبه ــداء لق ن
مــن انضــم إليهــا باالستســالم إلنقاذ أنفســهم.

وأضــاف آبــي أحمــد، فــي بيــان، مــن علــى 
إحدى جبهات القتال: “نضع اللمسات األخيرة 
ــر  ــة تحري ــر جبه لشــن هجــوم حاســم لتدمي
تجــراي”، مشــيرا إلــى أنهــا اآلن تشــتت فــي 

ــف المناطق. مختل
وتابــع: “ســنكرر االنتصــارات التــي أحدثهــا 
ــار،   ــم عف ــفرا بإقلي ــة تش ــي منطق ــش ف الجي
ــر  ــة تحري ــه جبه ــيء نهبت ــرك أي ش ــن نت ول
تجــراي بعــد دخولهــا إقليمــي أمهــرة وعفار”.

ومضــى قائــال: “فــي أقــرب وقــت ســنحقق 
جبهــة  شــوكة  يكســر  حاســما  انتصــارا 
تحريرتجــراي، هــي هزمــت وتقهقــرت ومــا 

ــرار”. ــب والف ــاول النه ــوب تح ــى جي تبق
وأشــار إلــى أن “جبهة جبهــة تحرير تجراي 
دفعــت العديد من شــباب تجــراي للموت في 
حــرب عبثيــة غيــر مدروســة، ونحــن اضطررنا 

إلــى دخول هــذه الحرب”.
ــي  ــش اإلثيوب ــن الجي ــة األســبوع أعل وبداي
الســيطرة على مدينة تشــيفرا فــي إقليم عفار 

مــن متمــردي جبهــة تحريــر تجــراي.
وكانت قوات جبهة تحرير تجراي المتمردة 
ــى  ــع عل ــي تق ــى “تشــيفرا”، الت اســتولت عل
الحــدود بيــن إقليمــي عفــار فــي شــمال البالد 
وأمهــرة بعــد احتــدام القتــال الشــهر الماضــي 

مــع القــوات اإلثيوبية.
وتقــع “تشــيفرا”، غربــي بلــدة ميللي، على 
ــا  ــن إثيوبي ــط بي ــذي يرب ــق الســريع ال الطري
ومينــاء جيبوتــي الرئيســي فــي منطقــة القرن 

األفريقي.
والجمعة الماضية، أعلنت الحكومة اإلثيوبية 
أن الجيش الفيدرالي تمكن من تحرير مناطق 
بورقــا والجبــال المحيطة بمدينة باتي تشــيفرا 

ويتقدم نحو مدينة كومبلشــا بإقليم أمهرة.
وقــال مكتــب االتصــال الحكومــي اإلثيوبــي 
ــس  ــوده رئي ــذي يق ــي ال ــش اإلثيوب إن “الجي
الــوزراء اإلثيوبــي آبي أحمــد تمكن من تحرير 
مناطــق بورقــا والجبال المحيطــة بمدينة باتي 

تشيفرا”.
وأضــاف أن القــوات اإلثيوبيــة تتقــدم نحــو 

مدينــة كومبلشــا بإقليــم أمهــرة.
وأوضــح المكتــب أنــه “بنــاء علــى تعهدات 
رئيــس الــوزراء اإلثيوبــي آبــي أحمــد، بقيــادة 
جميــع القوات الجيش واألمن بنفســه، ســيطر 
الجيــش اإلثيوبــي علــى جبهــة باتي كاســاجيتا، 
ــد  ــي كومبولتشــا بع ــى مناطــق بات واتجــه إل

الســيطرة علــى الجبــال المحيطة”.
وأشار  إلى أن الجيش اإلثيوبي أيضا يتحرك 
باتجاه إقليم عفار، حيث حرر مدينتي تشيفرا 
وشفتو وضواحيهما، ويتقدم إلى األمام لتطويق 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا جبهــة تحريــر 

تجراي.وكاالت

قضــى أربعــة أشــخاص، فــي حريــق اندلــع 
فــي مبنــى مهجــور كان يضــم مصرفــًا وبــات 
يحتلــه أشــخاص بطريقــة غيــر قانونيــة، فــي 
وســط برشــلونة أمــس الثالثــاء، حســبما أعلن 

عناصــر إطفــاء إســبانيون.
والمــكان الــذي اندلــع فيــه الحريــق قرابــة 
الســاعة السادســة صباحــًا بالتوقيــت المحلــي 

“الخامســة بتوقيــت غرينتــش” كان يضــم في 
الســابق وكالــة مصرفيــة فــي ســاحة تتــوان، 
وفــق المســؤول الــذي لــم يقــدم مزيــدا مــن 

التفاصيــل عــن الضحايــا.
وتمكن أربعة أشــخاص آخرين يقيمون في 
المبنــى مــن الفــرار مــن النيــران وعثــر عليهم 
عناصــر اإلطفاء في باحــة، كما أضاف.أ.ف.ب

تعهــد الرئيس الصيني شــي جينبينغ منــح إفريقيا 
مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، 
علــى شــكل تبرعــات ودعــم لإلنتــاج المحلــي، مــن 

أجــل ســد فجــوة التلقيح فــي القارة.
وأعلــن الرئيــس الصينــي عــن عشــرات المشــاريع 
للقــارة في مجــاالت الصحة وكذلك القطــاع الرقمي 
واألمنــي عــالوة علــى إلغــاء ديون وتخصيص عشــرة 
مليــارات دوالر مــن حقــوق الســحب الخاصة لبكين 

فــي صنــدوق النقد الدولــي لصالــح دول إفريقية.
جــاء ذلــك فــي كلمتــه عــن بعــد خــالل منتــدى 
التعــاون الصينــي اإلفريقــي المنعقد قــرب العاصمة 
الســنغالية دكار، فــي وقــت تعمــل الــدول اإلفريقية 
علــى إنعاش اقتصاداتها المتضررة بشــدة من الوباء.

ــع  ــاون م ــق التع ــدى توثي ــو المنت ــل منظم ويأم
بكيــن، الشــريك التجــاري األول إلفريقيــا والوجهــة 
الثانيــة للصــادرات اإلفريقيــة، التــي تبنت ما يســمى 
ــي تشــهد  ــدان الت ــم البل ــم لدع ــية التطعي دبلوماس

نقصــا فــي التــزود باللقاحــات.
وقــال الرئيــس الصيني في مداخلتــه بالفيديو في 
المنتــدى “فــي إطــار مكافحة كوفيد، ســتزود الصين 
إفريقيــا بمليــار جرعــة إضافية مــن اللقاحــات، ٦٠٠ 
مليــون منهــا فــي شــكل تبرعــات و٤٠٠ مليــون فــي 

أشــكال أخــرى مثل إنشــاء وحــدات إلنتــاج اللقاح”.
فــي إفريقيــا، بــدأت مصــر تصنيــع لقاح ســيوفاك 
الصينــي، ويجــري العمــل علــى مشــاريع مماثلة في 
الســنغال وجنوب إفريقيا. وقــال نائب وزير التجارة 
الصينــي ريــن هونغبيــن إن بكيــن قدمــت حتى اآلن 
أكثــر مــن ١٦٠ مليــون جرعــة مــن اللقاحــات إلــى 

إفريقيــا، معظمهــا فــي شــكل تبرعات.
وأضــاف الرئيــس الصينــي “يجــب أن نواصــل 
ــد. يجــب أن نعطــي  ــر ضــد كوفي ــاح المتضاف الكف
األولويــة لحمايــة ســكاننا وســد فجــوة التلقيح”، في 
إشــارة إلــى التأخيــر الشــديد فــي التطعيم المســجل 

فــي إفريقيــا.
وتشــهد إفريقيــا منافســة اقتصاديــة متزايــدة بين 
قوى كبرى، وافتتح منتدى التعاون الصيني اإلفريقي 
بعــد أيــام قليلة مــن جولة وزيــر الخارجية األميركي 

أنتونــي بلينكن فــي إفريقيا.
وبلــغ حجــم التجــارة بيــن إفريقيــا والصيــن ٢٠٠ 

مليــار دوالر عــام ٢٠١9.
مــن جهتــه، قال وزيــر االقتصــاد الســنغالي أمادو 
هــوت إن اإلنتــاج فــي أنحــاء إفريقيــا تقلــص بنســبة 
٢,٤ بالمئــة عــام ٢٠٢٠، مــا أدى إلــى تفاقــم البطالة 

والعجــز فــي الميزانيــة والدين العــام.أ.ف.ب

ــة  ــي نهاي ــد ف ــذي جّم ــي ال ــك الدول ــزم البن يعت
أغســطس مساعداته لكابول، تقديم مساعدة إنسانية 
لهــذا البلــد باســتخدام أمــوال مخّصصــة “للصنــدوق 
االســتئماني إلعــادة إعمــار أفغانســتان”، حســب مــا 

أفــاد مصــدر مّطلــع علــى الملــّف أمــس.
وقــال المصــدر إّن “قيادة مجموعــة البنك الدولي 
ســتبحث مع مجلس اإلدارة الخيارات المتاحة لتغيير 
وجهة استخدام أموال مخّصصة للصندوق االستئماني 
إلعــادة إعمــار أفغانســتان، مــن أجــل دعــم الجهــود 
ــوكاالت  ــدة وال ــم المّتح ــالل األم ــن خ ــانية م اإلنس

اإلنســانية األخرى”.
وأضاف أّن مســألة القدرات اللوجســتية ســتبحث 
أيضــًا خــالل هــذا االجتمــاع غيــر الرســمي والذي لن 

يصــدر فــي ختامــه أّي قــرار أو إعالن.
وأوضــح المصــدر أّن القــرارات ســُتّتخذ مــن قبــل 
جميــع الجهــات المانحــة فــي الصنــدوق االســتئماني 
إلعــادة إعمــار أفغانســتان خــالل مناقشــات متابعــة.

والصنــدوق االســتئماني إلعــادة إعمار أفغانســتان 
هــو صنــدوق ائتمان متعّدد المانحين مهّمته تنســيق 
المســاعدات الدوليــة الراميــة لتحســين حيــاة ماليين 

األفغان.
ــة  ــدوق بالنياب ــذا الصن ــي ه ــك الدول ــر البن ويدي
عــن الجهــات المانحــة التــي بلــغ عددهــا ٣٤ مانحــًا، 

وفقــًا لموقعــه اإللكترونــي.
ومنــذ ٢٠٠٢ قــّدم الصنــدوق االســتئماني إلعــادة 
إعمــار أفغانســتان دعمــًا مــن خــالل برامــج وطنيــة، 
ــم  ــات الرضــع وتحســين تعلي ــن وفي ــّد م ــل الح مث

األطفــال.
وفــي نهايــة أغســطس أعلــن البنك الدولــي تعليق 
مســاعداته المخّصصة ألفغانستان، مؤّكدًا في الوقت 
نفســه أّنــه يبحــث “ســبل البقــاء ملتزميــن بمواصلــة 

دعم الشــعب األفغاني”.
ويواجــه الشــعب األفغانــي أزمــة اقتصاديــة حادة 
ونقصًا في الغذاء وتزايدًا في معّدالت الفقر .أ.ف.ب

ــا«  ــروس »كورون ــن بفي ــدد المصابي ــاوز ع تج
حالــة،  مليــون   ٢٦١,٤ العالــم  مســتوى  علــى 
فيمــا وصــل إجمالــي عــدد الوفيــات الناجمــة 
ألفــا  و٤٦٠  مالييــن   ٥ إلــى  الوبــاء  عــن 

»رويتــرز«. لـــ  إحصــاء  بحســب  حالــة   و٢١٨ 
وتــم تســجيل اإلصابــات بالفيــروس فــي أكثــر مــن 
٢١٠ دول ومناطــق منــذ اكتشــاف أولــى حــاالت 

اإلصابــة بالصيــن فــي ديســمبر ٢٠١9.وام

الجيش العراقي يطلق عملية أمنية لمالحقة فلول »داعش« في مكحول

في ثاني عملية من نوعها خالل أسبوع

دمشق تحبط عملية جديدة لتهريب الـ»كبتاغون« باتجاه السعودية

المليشيات تواصل نهب اليمنيين لتوسيع ثرواتها

التحالف العربي يسحق تحصينات الحوثيين في صنعاء

آبي أحمد يطالب »تحرير تجراي« باالستسالم قبل الهجوم الحاسم للجيش األثيوبي

4 قتلى جّراء حريق بمبنى مهجور في برشلونة

بكين تتعهد بمنح إفريقيا مليار جرعة من لقاحات »كورونا«

البنك الدولي يعتزم تقديم مساعدات إنسانية ألفغانستان

إصابات »كورونا« العالمية تتجاوز 261.4 مليون حالة

التقى وزراء خارجية دول حلف 
شــمال األطلســي أمــس الثالثــاء 
لتعزيــزات  التصــدي  لمناقشــة 
عســكرية روســية عنــد الحدود مع 
أوكرانيــا وســط قلــق مــن احتمــال 
أن يكون الكرملين يســتعد لعملية 

توغــل.
ويأتي االجتماع المقرر في ريغا 
عاصمة التفيا، وسط أجواء متوترة 
ــف، وفــي وقــت  فــي شــرق الحل
يواجــه الحلفاء أزمــة الجئين تتهم 
دول الغــرب بيــالروس، المدعومة 

من الكرمليــن، بتدبيرها.
وفــي  الغــرب  دول  وتخشــى 
ــدة، أن  ــات المتح ــا الوالي مقدمته
ــة  ــط لعملي ــكو تخط ــون موس تك
بعدمــا  أوكرانيــا  داخــل  توغــل 
ــه  ــن بحشــد قوات اتهمــت الكرملي

قــرب الحــدود.
وقال األميــن العام للحلف ينس 
ــوات  ــارة لق ــتولتنبرغ خــالل زي س
الحلف في التفيا “ال يوجد وضوح 
بشــأن النوايــا الروســية، إنما هناك 
حشــد غيــر عــادي للقــوات للمــرة 

الثانيــة هــذا العام”.
وأضــاف: “نــرى عتــادًا ثقيــاًل 
وطائــرات مســيرة وأنظمــة حــرب 
إلكترونيــة وعشــرات اآلف الجنود 

الجاهزيــن للقتــال”.
ــت  ــي ضم ــكو الت ــت موس ونف
ــي ٢٠١٤،  ــا ف ــن أوكراني ــرم م الق
بشــدة أن تكــون تخطــط لشــن 

وحملــت  هجــوم، 
األطلســي  الحلــف 
تأجيــج  مســؤولية 

التوتــر.
ويقــول دبلوماســيو 
الحلــف إن التكتــل ال 
يــزال غيــر متأكــد من 
نوايا الرئيس الروســي 

فالديميــر بوتيــن، غيــر أن الــوزراء 
سيناقشــون خطط طوارئ في حال 

قيــام روســيا بغزو.
ويســعى الحلــف الــذي تقــوده 
الواليات المتحدة، ليظهر للكرملين 
إنه ســيتكبد تكلفة باهظة في حال 

تهديــد أوكرانيــا، لكنــه لــم يســتفز 
موســكو لتقوم بعــدوان جديد.

ويتوقــع المســؤولون أن تتطرق 
المحادثات إلى تقديم دعم إضافي 
للجيش األوكرانــي واحتمال تعزيز 
قوات التكتل المنتشرة على الضفة 

الشرقية للحلف.
لكنهم يشيرون إلى 
أن أوكرانيــا، الطامحة 
للحلــف،  لالنضمــام 
سيشــارك  والتــي 
وزيــر خارجيتهــا فــي 
االجتماع الذي يستمر 
يومين، غير مشــمولة 
بمعاهــدة الدفــاع الشــاملة للحلف.

وقال مســؤول أميركــي كبير “ال 
نريــد أن نتــرك أي شــك في أذهان 
النــاس بأنه ســتكون هنــاك عواقب 
وخيمــة، عواقب اســتراتيجية على 
ــذي  روســيا إذا اتبعــت المســار ال

نخشــى أن تكون تســلكه”.

أضــاف “المســألة تتعلــق بإيجاد 
ــف  ــة والموق ــرات الصحيح المؤش
الردعــي المناســب والــذي يــؤدي 
فــي الواقــع إلــى وقــف التصعيــد 

وليــس إلــى تصعيــد”.
وفــي الســياق، قــال الرئيــس 
الجمعــة  بايــدن  جــو  األميركــي 

الماضية إنه سيتحدث 
إلــى  األرجــح  علــى 
قادة روســيا وأوكرانيا 
فتيــل  لنــزع  ســعيا 
التوتــرات المتفاقمــة.
تصاعــد  ويأتــي 
ــا  ــق إزاء أوكراني القل

فــي وقــت تواجــه بولنــدا وليتوانيا 
والتفيــا، األعضاء في حلف شــمال 
األطلســي، تهديدا آخر من الشرق 
ســيكون مــن أبرز مواضيــع النقاش 

فــي ريغــا.
ــن  ــي ع ــف األطلس ــر الحل وعب
تضامــن مــع أعضائــه فــي الشــرق، 

لكنــه احجم عن التدخل المباشــر، 
نظــرا إلى ان التهديدات الراهنة ال 
ترقــى إلى مســتوى عــدوان فعلي.
وناقش الرئيس البولندي أندريه 
دودا تعزيز قوات الحلف المنتشرة 
خــالل  الشــرقية،  مناطقــه  فــي 
اجتمــاع مــع ســتولتنبرغ األســبوع 

الماضي.
لكــن علــق مســعى 
مشــاورات  إلطــالق 
بموجــب  طارئــة 
ــن  ــة م ــادة الرابع الم
المعاهــدة المؤسســة 
ــدو  ــا يب ــف، كم للحل

فــي الوقــت الحاضــر.
وخــالل جولــة مشــتركة فــي 
منطقــة البلطيــق األحــد الماضــي، 
تعهد ستولتنبرغ ورئيسة المفوضية 
األوروبيــة أورســوال فون دير اليين 
تعزيــز التعــاون للتصدي لمثل تلك 
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وسط مخاوف من توغل موسكو

»الناتو« يراقب التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا بحذر

وزراء خارجية »الناتو« 
يبحثون خطط الطوارئ 

حال التوّغل الروسي

حلف األطلسي يقدم دعماً 
إضافياً للجيش األوكراني 

ويعزز قواته في البحر األسود

روسيا تنفي تخطيطها للهجوم على كييف وتحّمل »الناتو« مسؤولية التوتر

الجيش العراقي خالل عملية أمنية                                                وكاالت

جانب من عمليات التطعيم في أفريقيا                                            وكاالت

أكدت بعثــة األمم المتحدة فى ليبيا 
“أونســميل” إلتزامهــا بإجــراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية وفقا لخريطة الطريق 
التــى أقّرهــا ملتقــى الحــوار السياســي 
الليبــي وعلــى النحــو المنصــوص عليــه 
ــم ٢٥٧٠  ــن رق ــس األم ــرار مجل ــي ق ف

.”٢٠٢١“
وحســب مركز إعالم األمم المتحدة، 
طالبــت البعثــة األمميــة ـ فــي بيــان لها 
ــاذ  ــات اتخ ــلطات والمؤسس ــن الس ـ م
جميــع الخطوات الالزمــة لضمان إجراء 
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية 
حــرة ونزيهــة وشــاملة وذات مصداقيــة 
دون ترهيب أو إخالل بالوضع األمني .

وأعربــت )أونســميل( عــن انزعاجها 
ــن  ــدة ع ــر المتزاي الشــديد إزاء التقاري
“الترهيــب والتهديــد” ضــد القضــاة 
والموظفيــن فــي الســلك القضائــي، 
ال ســّيما أولئــك الذيــن يتعاملــون مــع 
الشــكاوى المتعلقــة باالنتخابــات وضــد 
ــق  ــن المناط ــدد م ــي ع ــحين ف المرش

ــا. فــي ليبي
وقالــت “أونســميل”: “تحــذر البعثة 
ــى  ــؤدي إل ــن أن ي ــل يمك ــن أي عم م
حرمــان الليبيين مــن حقهم في انتخاب 
ممثليهــم بطريقــة ديمقراطيــة أو ممــا 
قــد يــؤدي إلى تقويض إجــراء انتخابات 
حــرة ونزيهــة وشــاملة وشــفافة وذات 
مصداقيــة.” ومــن المتوقــع أن تذهــب 
ليبيــا إلــى االنتخابــات في ٢٤ ديســمبر.
ــا تلقــت  ــادت “أونســميل” بأنه وأف
تقارير تشــير إلى قيام مجموعة مسلحة 
ُيزعــم أنهــا تنتمــي إلــى القــوات التــي 
تســيطر علــى ســبها بعرقلــة عمــل 
المحكمة في ســبها مجددا. كما أشارت 
ــن  ــوا م ــى أن القضــاة ُمنع ــر إل التقاري
الحضور شخصيا وأداء الواجبات المنوطة 
بهم بحســب القانون مما يعيق وبشكل 

مباشــر العمليــة االنتخابية. وكاالت

يحقق القضاء األرجنتيني في اتهامات 
موجهة للجيش البورمي بارتكاب جرائم 
حرب في حق أقلية الروهينجا بموجب 
قرار قضائي أكد مبدأ الوالية القضائية 

العالمية.
ويلغي قرار محكمة االستئناف الذي 
اطلعت عليه وسائل إعالم عالمية، قرارا 
صادرا عن محكمة أدنى يرفض طلبا 
إلجراء تحقيق قدمته منظمة الروهينجا 
البورميين “بروك” ومقرها بريطانيا.

وتسببت حملة عسكرية في ٢٠١٧ 
في حق الروهينجا في بورما، والتي 
تقول األمم المتحدة إنها ترقى إلى 
إبادة، بنزوح أكثر من ٧٤٠ ألفا من أبناء 
هذه األقلية، وخصوصا إلى بنغالدش.

وتفترض األحكام القانونية للوالية 
القضائية العالمية أن بعض األفعال، 
بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم 
ضد اإلنسانية، مروعة جًدا لدرجة أنها 
واحدة ويمكن  بدولة  ليست خاصة 

محاكمة مرتكبيها في أي مكان.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية 
لالمم  التابعة  العدل  ومحكمة 
المتحدة في قضايا مرفوعة ضد بورما 
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األمم المتحدة تؤكد التزامها 
بإجراء االنتخابات الرئاسية 

والبرلمانية بموعدها في ليبيا

األرجنتين تحقق بجرائم حرب 
بحق الروهينجا في بورما

جنود يشاركون في التدريبات العسكرية للناتو في التفيا                         أ ف ب

العدد )٣٦٠٧( من األربعاء إلى السبت من ٢٥ إلى ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق من ١ إلى ٤ ديسمبر ٢٠٢١م10

يسر جريدة »          « أن تتواصل مع قرائها الكرام 
حول صفحة »رأي ودراسات« على العنوان التالي
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩١٢١٧٩/ ٠٥٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥٤٠٤٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٤٤٨٦٠٠٠-٠٢ هـاتـــف: 
٤٤٨٥٤٠٠-٠٢ فاكــس: 

٠٣ -٧٨٤٩٦١٦ فاكس:    ٠٣ -٧٦٥٥٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
٠٤ -٣٩٥٧١ ١ ١ فاكس:     ٠٤ -٣٩٥٧٠٠٠ هـاتف:   دبي:  مكتب 
٠٢ -٤٤٨٥٤٥٠ ٠٢  فاكس:   -٤٤٨٥٠٠٠ تـف:   هــا إلعـــالنـات:  ا
٠٢ -٤٤٨٢٤٨٦ فاكس:    ٠٢ -٤٤٨٦٠٠٠ تـف:   هــــا يــع  لـتـوز ا gm@al-watan.ae

علــى امتــداد الوطــن كان الوفــاء والرفعــة والتعبير عــن الفخر 
واالعتــزاز بتضحيــات شــهداء الوطن األبرار فــداء للوطن األجمل، 
إذ يشــكل »يــوم الشــهيد« الــذي يصادف في الثالثيــن من نوفمبر 
كل عــام، إحــدى أكثــر المناســبات الوطنيــة قدســية ورمزيــة فــي 
المســيرة المظفــرة التــي عبــر مــن خاللهــا أبنــاء اإلمــارات عــن 
اســتعدادهم للبــذل في ســبيل الوطن وســطروا بدمائهم الطاهرة 

مالحــم الخلــود في ســجل الشــرف األســمى.
ســتبقى تضحيــات شــهداء اإلمــارات األبــرار تاجــًا يرصــع نهج 
الوطــن دائمــًا، وُمثاًل ســامية تســتقي منها األجيــال أعظم الحكم 
ــن  ــده صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــا أك ــر، وهــو م والعب
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« بقــول ســموه: »فــي يــوم الشــهيد .. 
نشــهد بــأن أبطالنــا بذلــوا أرواحهــم فــداًء لوطنهــم … يشــهد 
شــعب اإلمــارات بأنهــم أهــل المجــد والشــرف .. يشــهد تاريــخ 
اإلمــارات بأنهم ســطروا بحــروف من نور خلودهــم وتضحياتهم 
مــن أجــل وطنهــم.. رحــم اهلل شــهداءنا .. رحــم اهلل أبطالنــا .. 

لــن ننســاهم .. لــن تنســاهم األجيــال القادمــة«.
كل الوطــن عبــر عــن الوفاء لشــهدائه األطهار الذيــن ضاعفوا 
ــزًا للوطــن  ــار، ورم ــداء واإليث ــم أهــل الف ــوا أنه مجــده وأثبت
وقيمــه وهــو مــا أكــده صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
المســلحة بقــول ســموه: »ســتظل تضحيــات شــهدائنا محفــورة 
فــي ذاكــرة اإلمــارات، وأســماؤهم خالــدة فــي تاريــخ الوطــن، 
رمــزًا للوطنيــة ومصــدر إلهــام فــي التضحيــة والفــداء .. وفــي 
»يــوم الشــهيد« نتذكــر شــهداءنا بــكل إجــالل واعتــزاز وندعــو 
ــر إلــى أمهاتهــم  لهــم بالرحمــة، ونوجــه تحيــة عرفــان وتقدي

وآبائهــم وأســرهم«.
إحيــاء »يــوم الشــهيد« كل عــام يأتــي تأكيــدًا لقيــم اإلمارات 
وحدتهــا ونهجهــا الــذي تؤكــد مــن خاللــه أنهــا الوطــن األقــوى 
ــه عــن  ــر في ــوم نعب ــوم الشــهيد« ي ــًا، و«ي فــي مســيرتها دائم
تجــذر ســير األبطــال الذيــن كتبــوا بدمائهم الزكيــة صفحات من 
مجــد الوطــن ومآثــر البواســل الذيــن قدمــوا أعظــم التضحيــات 
ــاحات  ــي س ــم ويســطرون المالحــم ف ــون بواجبه وهــم يقوم
الشــرف والبطولــة التــي تســابقوا فيهــا ليعبــروا عــن وفائهــم 
للوطــن الــذي ارتفعــت رايــات عزتــه ومجــده بفضــل عظيــم 

فعلهــم ومآثرهــم ومــا قدمــوه.
الشــهادة أعظــم القيم اإلنســانية وأنبل صور البــذل والعطاء، 
ودليــل قــوة األوطــان المحصنــة بشــجاعة أبنائهــا وتجســيدهم 
لِعظــم االنتمــاء، وانعكاســًا للوطنيــة التــي تربــوا عليهــا وروح 
الوفــاء واإلقــدام والبســالة التــي يتســلحون بهــا وهــم يحصنون 
ــمها  ــق باس ــرون الح ــا وينص ــن حماه ــذودون ع ــم وي أوطانه
ويحمــون بهــا المكتســبات ومســيرات التنميــة وأمــن الشــعوب 
ــدة فقــد بينــت  ــة المجي ــذ والدة الدول ــدول.. ومن وســالمة ال
ــم  ــم وعطائه ــا وبذله ــر أبنائه ــن ب ــه م ــم ب ــا تنع ــارات م اإلم
ــارة للخصــال  ــة لتكــون ســيرة المجــد من اســتعدادهم للتضحي
ــاط بهــذه األرض  ــرًا عــن عمــق االرتب ــة وتعبي ــة واألصال النبيل
المباركــة الطاهــرة التــي باتــت اليــوم ملهمــة العالــم ومنــارة 

تقدمــه وعنــوان رحلتــه نحــو المســتقبل.
ذكــرى شــهداء الوطــن األبــرار خالــدة فــي العقــول والقلوب 
يحملهــا الوجــدان بشــرف واعتــزاز وفخــر، وســتبقى ســيرهم 
العطــرة منــارات تشــع نبــاًل وأصالــة وانتمــاء إلمــارات المجــد 

والقــوة والعزيمــة الرائــدة.

ــورات  ــدة تح ــور ع ــل ظه ــي ظ ف
لفيروس كورونــا والتخوف من انتقال 
وانتشــار العــدوى بســبب تغييــر فــي 
أعــراض المــرض أو شــدته أو تغييــر، 
هنــاك حقيقــة ثابتــة وأمــر متفــق 
عليــه مــن قبــل الجميــع، وال خــالف 
عليــه، وهــو االلتــزام بتدابيــر الصحــة 
العامــة واالجتماعيــة وضــرورة أخــذ 
اللقاحــات والعالجــات التــي ترفع من 
قــدرة اإلنســان على مواجهــة المرض، 
ــة القلــق التــي  نقــول هــذا بعــد حال
بــدأت تنتــاب العالــم كله خــالل األيام 
الماضيــة، بعدمــا ظهــر متحــور جديد 
يســمى بـ«أوميكــرون« فــى عــدد من 
ــذى  ــر ال ــة، األم ــارة األفريقي دول الق
دفــع عدد من الــدول بتعليق الطيران 
والســفر من دول تفشي هذا المتحور 
الجديــد، ووضعــت قائمــة محظــورة 
شــملت عدد من دول أفريقية، خالف 
أن بعض الدول األوروبية أعلنت أيضًا 
رصــد حــاالت إصابــة بـ«أوميكــرون«، 
ــودة  ــن الع ــوف م ــن الخ ــا زاد م مم

إلــى اإلغــالق والتقييــد مــن جديــد.
ويــزداد هــذا القلــق في ظــل طرق 
فصل الشتاء األبواب واحتفاالت أعياد 
الميالد ورأس السنة، األمر الذى يسهم 
ــة  ــادة معــدالت اإلصاب قطعــا فــي زي
وانتشــار المــرض حــال االستســهال 
ضوابــط  وجــود  وعــدم  والتهــاون 
ــت  ــك صنف ــة، لذل ــات للمواجه وآلي
ــور  ــة المتح ــة العالمي ــة الصح منظم
الجديــد أوميكــرون باعتبــاره »متغيرًا 

مثيــرًا للقلــق«.
لكــن فــي ظــل رعــب العالــم اآلن، 
ــراء  ــل الخب ــن قب ــدات م ــاك تأكي هن
بمجــال الصحة، أهمها أن يوجد توافر 
عدد كبير من اللقاحات والتطعيمات، 
والتأكيــد علــى قــدرة هــذه اللقاحات 
علــى مواجهة هــذا المتحــور الجديد، 
غيــر أن هنــاك أيضــا رســائل أمــل من 
شــركات األدويــة بشــأن إمكانية توافر 
دواء لـ«كوفيــد ١9« بشــكل عام خالل 

شــهور قليلــة، واصفيــن هــذا بالحــل 
الجــذري لألزمة.

ومــا يجــب أن نســلط الضــوء عليــه 
فــي مقالنــا هــذا، وســط حالــة القلــق 
من متحور أوميكرون ومدى خطورته 
وانتشــاره، تصريحــات وزارة الصحــة 
المصريــة ولجنة مكافحة وباء كورونا، 
وأعتقــد أنهــا تصريحــات إيجابية ولها 
دالالت عــدة وتبعث برســائل طمأنة، 
وهــذا مــا يبعــث األمــل والتفــاؤل في 
تخطى األزمة والقدرة على السيطرة، 
ال قــدر اهلل حــال ظهــور إصابــات بهذا 

ــد بالبالد. المتحور الجدي
والمهــم أن األمــر لــم يتوقــف عند 
تصريحات مبشرة فحسب، إنما هناك 
ــن  ــم اتخاذهــا م تحــركات بالفعــل ت
قبــل الدولــة المصريــة، منهــا اإلعــالن 
عــن زيــادة عــدد العمليــات التــي يتم 
فحصهــا مــن خــالل التسلســل الجينــي 
للفيــروس، وكذلــك التوســع في نقاط 
ومراكــز تلقــى لقــاح فيــروس كورونــا 
لتطعيــم أكبــر قــدر مــن المواطنيــن، 
وكلنا نرى قوافل التطعيم التي تجوب 
كل بقعة في المحروسة مدينة وقرية 
مــن أجل تحصين المصريين من خطر 

هــذا الوباء.
ــا إال أن ندعــو  ــس أمامن ــرا، لي وأخي
ــل هــذه الغمــة، وأن نضــع  اهلل أن يزي
تحذيــرات منظمــة الصحــة العالميــة 
وتشــديدات الحكومــة موضــع الجــد 
واالعتبار، وذلك بمواصلة االلتزام الكامل 
بكافة اإلجــراءات االحترازية والوقائية، 
وتحقيــق التباعــد االجتماعــي، ويجــب 
أن نعلــم أيضــا أننــا أمــام وبــاء لــم ينته 
بعد، ومازالت تداعياته مســتمرة، حتى 
ولــو كانــت هنــاك بشــائر خيــر ُتنبــىء 
عــن زوالــه، لكــن مــا زال العالــم فــى 
دائــرة الخطــر، وفــى حالة مــن الترقب 

الشــديد.عن »اليــوم الســابع«

أحمد التايب

كان االجتماع الطويل، الذى امتد ألربع 
عشر ة  ساعة مساء الثالثاء وصباح األربعاء 
الماضــي في مبنى ويلــي براندت ببرلين، 
هو األخير فى سلســلة مفاوضات ائتالفية 
ُمنظمــة وُمــدارة جيــدًا اســتمرت نحــو ٥ 
أســابيع، وســبقها أســبوعان من االتصاالت 
ــك  ــع تل ــن تاب ــن لم االستكشــافية. ويمك
العمليــة التفاوضيــة النموذجيــة، التــي 
أســفرت عــن اتفــاق لتشــكيل الحكومــة 
األلمانيــة الجديدة، أن ُيدرك أحد جوانب 
الفجوة الواســعة بين الغرب وبقية العالم 

قلياًل. إال 
تقدم هذه المفاوضات، واألداء السياسي 
في ألمانيا عمومًا، نموذجًا مغايرًا للصورة 

الســلبية الشــائعة عــن النظــام البرلمانــي 
اعتقادًا في أنه ال ُيحقق االستقرار. وتعود 
هــذه الصــورة في أحــد جوانبها إلى خلط 
ــؤدي  ــن االســتقرار واالســتمرار. فــال ي بي
قصــر ُعمــر الحكومــات في بعــض البلدان 
التــي تأخــذ بهــذا النظــام إلــى حالــة عــدم 
اســتقرار بالضــرورة، خاصــة حيــن تتوافــر 
المؤسســية والكفاءة اإلدارية.. مفاوضات 
تستحق أن ُتدرس بدأت مقدماتها بتحرك 
األحزاب األربعة األساسية عقب انتخابات 
٢٦ ســبتمبر الستكشــاف الفــرص الممكنة 
لتشكيل ائتالف حكومي. وتنافس الحزبان 
والمســيحي  االشــتراكي،  الديمقراطــي 
الديمقراطــي، لكســب حــزب الخضــر 
ــاز الديمقراطــي  ــي. وف والحــزب الليبرال
االشــتراكي فــي الســباق، فبــدأت مرحلــة 
المفاوضــات األوليــة مــع هذيــن الحزبين 

ــاق  ــاط االتف ــد نق ــر لتحدي ــي ١٥ أكتوب ف
واالختــالف، حيــث لــم يســبق لألحــزاب 

الثالثــة أن شــكلت ائتالًفــا حكوميــًا معًا.
وعندمــا تبيــن أن إمكانــات النجــاح 
ــت  ــرة، صيغ ــالف كبي ــكيل االئت ــي تش ف
وثيقــة أوليــة بــدأت علــى أساســها مرحلة 
المفاوضــات التفصيليــة فــى ٢٧ أكتوبــر. 
وُشــكلت ٢٢ لجنــة ضمــت نحــو ٣٠٠ 
مــن الخبــراء والسياســيين فــي األحــزاب 
الثالثــة ســعيًا إلــى تيســير التفاهــم علــى 
النقــاط األساســية التــى ال يمكــن المضــي 
قدمــًا دون التوصــل إلــى اتفــاق بشــأنها. 
ــمة  ــة الحاس ــي المرحل ــذه ه ــت ه وكان
فــي مســار المفاوضــات الصعبــة، وإن 
ــس  ــدأت الخمي ــي ب ــة الت ــت المرحل كان
الماضــي عقــب التوصــل إلــى االتفــاق ال 
تقــل أهميــة، وهــي عــرض هــذا االتفــاق 

للنقــاش والتصويت داخل األحزاب الثالثة 
ــه. كُل حســب الئحت

ورغم صعوبة هذه المفاوضات، وربما 
ألنهــا صعبــة، فهى تقــدم نموذجــًا لكيفية 
بنــاء التوافــق الوطنــي الديمقراطــي بيــن 
ــة  ــه الفكري ــا مرجعيت ــكل منه ــراف ل أط
ــه المختلفــة مــن أجــل تشــكيل  وأولويات
ــع ســنوات. حكومــة ُمســتقرة لمــدة أرب

عــن »األهــرام المصرية”

األهمية  بالغة  أدوارًا  السياسات  تلعب 
في تحديد أنماط وتطورات استهالك وإنتاج 
وتقنيات الطاقة. وارتفعت أخيرا األصوات 
من  للحد  قوية  إجراءات  باتخاذ  المطالبة 
بوقوف  اعتقاد  ويسود  الغازات.  انبعاثات 
الجوي خلف  الغالف  في  تركزاتها  ازدياد 
الكرة  تشهدها  التي  الطقسية  التغيرات 
تركزاتها  تزايد  استمرار  ويتوقع  األرضية. 
وتأثيراتها السلبية. ويتطلب خفض االنبعاثات 
فرض سياسات صارمة لتخفيض مستوياتها. 
في المقابل، سترفع تلك السياسات الطلب 
على عدد من المعادن الضرورية الداخلة 
في إنتاج مصادر الطاقة البديلة، خصوصًا ما 
يسمى أحيانا الطاقة المتجددة. لهذا يتوقع 
المستقبل  المختصون ومراكز األبحاث أن 
يحمل في طياته تحوالت كبيرة في أسواق 
التعدين، حيث سيرتفع بقوة على المعادن 
الداخلة في إنتاج الكهرباء واأللواح الشمسية 
والنيكل  النحاس  أهمها  التي  والبطاريات 

والكوبالت والليثيوم.
وتصل تقديرات بعض المصادر، ومن بينها 
أحد إصدارات صندوق النقد الدولي إلى أن 

حجم الطلب على هذه المعادن خالل األعوام 
الـ ٢٠ المقبلة سينمو بقوة ويولد إيرادات 
هائلة لمنتجيها قد تضاهي قيمة النفط خالل 
الفترة، وذلك في حالة تبني سياسات تحد من 
درجة ارتفاع الحرارة إلى ١,٥ درجة مئوية. 
وستشكل قيمتا النحاس والنيكل معظم قيمة 
المعادن األربعة خالل العقدين المقبلين، أما 
بحدة  فسينمو  والليثوم  الكوبالت  استهالك 
أكثر خالل الفترة. وستنتج عن تزايد الطلب 
المتسارع على هذه المعادن ارتفاعات قوية 
في أسعارها ونموا قويا في صادرات وإيراد 
منتجيها الرئيسين. ويأتي على رأس المتوقع 
استفادتهم من طفرة الطلب وأسعار معادن 
المستقبل تشيلي وأستراليا والكونغو وروسيا 
وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، وربما أفغانستان. 
معدالت  ستتسارع  التوقعات  صدقت  وإذا 
الدول  في  االقتصادية  والتنمية  االستثمار 
المصدرة لهذه المعادن وستتحسن موازينها 
الخارجية والمالية وترتفع معدالت نموها، بينما 
ستزداد تكاليف الواردات للدول المستوردة.

في الوقت نفسه ستزداد أهمية الدول 
المنتجة لهذه المعادن وسيرتفع تنافس الدول 
االقتصادية الكبرى على مواردها؛ ما قد يولد 
توترات ويبرز معضالت سياسية في مناطقها. 
وقد تكون بعض المناطق؛ كالقارة اإلفريقية، 

ساحة جديدة للصراعات والتنافس الدولي.
إن ارتفاع الطلب على المعادن المستقبلية 
سيدفع بأسعارها إلى مستويات قياسية، وقد 
تحدث فجوات بين العرض والطلب محدثة 
عجزا مستقبليا في بعضها. فعند حدوث قفزة 
طلب قوية وسريعة سيتخلف تأمين العرض 
المناسب له لعدة أعوام بسبب الوقت الطويل 
الذي يستغرقه تطوير المناجم والبحث عن 
المعادن الذي قد يتجاوز عشرة أعوام. وهذا 
سيؤثر في الخطط المستقبلية إلحالل الطاقة 
المتجددة ويرفع تكاليفها؛ ما سيكون أحد 
المعوقات في وجه السيطرة على االنبعاثات. 
في الوقت نفسه سيجلب ارتفاع أسعار هذه 
المعادن فرصا جيدة في تعدينها؛ ما سيحفز 
االستثمار فيها ويرفع من االكتشافات والتطوير 
لمصادرها، لكنه في الوقت نفسه سيزيد 
عنها،  الناتجة  البيئة  األضرار  عواقب  من 
الالزمة  ما لم تتخذ اإلجراءات والمحاذير 
التي سترفع تكاليف إنتاجها. أما فيما يخص 
منطقتنا فسترتفع أهمية البحث والتنقيب 
مبكرا عن هذه المعادن فيها، التي قد تحوي 
احتياطيات مربحة اقتصاديا يمكن تطويرها 
واستغاللها. كما ال يمكن التغاضي عن حيوية 
توجيه جزء من استثمارات المنطقة الخارجية 
إلى الدول والمناطق الغنية بهذه المعادن 

للصناعات  كافية  إمدادات  لتأمين وضمان 
المستقبلية التي تعتمد عليها.

عموما، فإن من شبه المؤكد تسارع نمو 
الطلب على هذه المعادن مستقبال، ولكن 
المرجح كون معدالت نموه أقل من توقعات 
الراغبين في خفض ارتفاع درجات الحرارة إلى 
١,٥ درجة مئوية. وتشير التجارب التاريخية 
خالل العقود الماضية، إلى أن تطوير مصادر 
استهالك  حجم  إلى  أضاف  البديلة  الطاقة 
لم يخفضه على  لكنه  المستهلكة،  الطاقة 
المستوى العالمي. وستواجه مطالب الخفض 
الحاد الستهالك الطاقة مصاعب وتحديات 
نظرا  كثيرة،  أطراف  من  قوية  ومعارضة 
القطاعات  التي ستتحملها بعض  للتكاليف 
في  عديدة  ومجتمعات  ودول  االقتصادية 
حالة التطبيق الصارم لها.عن »االقتصادية 

السعودية«

تعزف  عالية،  ومهارة  شديد  تناُغم  في 
الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو نادر 
عم  »قضية  الموسيقية  المقطوعة  عباسي، 
أحمد«، للمؤلف الموسيقي وعازف البيانو 
عمر خيرت، فتسحر عقول الجمهور، حتى 
إنهم يتفاعلون مع المايسترو ويتبعون إرشاداته 
بالتصفيق في مشهد حماسي، ولكن ما السر 
في نجاح هذا األداء والحالة النفسية المصاحبة 
له، التي ُتعرف علميًّا بتدفق التركيز الجماعي 
Team Flow إلنجاز مهّمة مشتركة، وتعني 
أن أعضاء الفريق يؤدون عملهم جماعيًّا مًعا، 
نفسها  وبالمهارة  واحد،  وقت  في  بتركيز 
من  الفريق  لصالح  مشترك  لتحقيق هدف 

واقع ثقتهم والتزامهم المتبادل.
عندما تدخل المجموعة »إلى هذه المنطقة« 
المعروف بتجربة تدفق تركيز الفريق، إلنجاز 
مهمٍة ما مًعا، تتولد لديها حالة دماغية فريدة، 
ترتكز على تحقيق التناغم فيما بينها، وتتميز 
هذه الحالة عن حالة العمل الجماعي التقليدية 
وفًقا  الفردي،  التدفق  حاالت  أو  المعتادة 

.eNeuro لبحث جديد مُنشور في
وُتظهر نتائج الدراسات العلمية أّن التناغم 
في حالة العمل الجماعي Team Flow الذي 
والرياضي  الفني  األداء  في  عادًة  نشاهده 
للفرق الجماعية من مصادر اإلبداع والرضا، 
لما له من تأثير إيجابي على زيادة هرمونات 
السعادة وتقليل الضغط العصبي، فضاًل عن 

إنجاح العمل واكتساب صداقات جديدة.
السلوكية في  الحالة  ورغم أهمية هذه 
الحياة عموًما وفي العمل خصوًصا، إال أن 
األساس العصبي الذي تقوم عليه هذه الحالة 
وأسراره كان من الصعب دراسته في إطار 
علم األعصاب االجتماعي، الذي نشأ حديًثا 
لدراسة البيولوجية العصبية للتفاعالت البشرية، 
ولعل السبب في هذه الصعوبة يعود إلى 
القيود التكنولوجية التي كانت تعتبر عقبًة 
أمام دراسة حاالت التفاعل البشري؛ ألن تصوير 
الدماغ يتطلب الثبات والدقة العلمية، وكان 
من الصعب الحصول على بيانات عالية الجودة 
لدماغ واحد، وأما تحقيق هذا الغرض لدماغين 

عف. فكان أصعب بمقدار أكثر من الضِّ
لكن مع ظهور تقنيات الفحوص الفائقة، 
مثل مخطط كهربائية الدماغ EEG ومخطط 
مغناطيسية الدماغ، والفحص الطيفي الوظيفي 
باألشعة تحت الحمراء، والتقنيات الحديثة 
لتصوير دماغ أكثر من شخص، فقد أصبحت 
انتشاًرا، ومع ذلك لم  أكثر  الدراسات  تلك 
يدرس أحٌد بموضوعية، من قبل، عملية التزامن 
العصبي بين األدمغة خالل التدفق الجماعي، 

وفق فريق الدراسة.
أول دراسة عن األساس العصبي للتدفق 

الجماعي
الحالة  هذه  لدراسة  محاولة  أول  وفي 
رصد  بواسطة  أي  بموضوعية،  السلوكية 
أنشطة الدماغ، نشر محمد شحاتة، الباحث 
باليابان  للتكنولوجيا  تويوهاشي  بجامعة 
البحثي من  الفريق  -مصري الجنسية- مع 
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة توهوكو 
باليابان، ورقًة بحثيًة حديثًة ُنشرت نتائُجها 
في دورية إي نيرو “eNeuro”، أثبتوا فيها 
 Team flow أن تدفق العمل الجماعي أو
في  اإليجابية  المشاعر  تعزز  دماغية  حالة 
األداء الجماعي، وتتطور عند موازنة األداء مع 

تحدي المهمة المطلوبة، مما يؤدي إلى ظهور 
أهداف واضحة، وردود فعل فورية، وذلك 
ما حدث مثاًل في معزوفة قضية عم أحمد، 
مقارنًة بتدفق التركيز الفردي أو االجتماعات 
التقليدية التي ال يحدث فيها تدفق التركيز 
للفريق نتيجة مثاًل لوجود تشويش، والدراسة 
أوضحت ذلك عن طريق اختبارات اإليقاع 

الموسيقي.
حددت هذه الدراسة االرتباطات العصبية 
للتدفق الجماعي للمشاركين باستخدام اختبار 
المسح  استخدام  مع  الموسيقي  اإليقاع 
يكتشف  -اختبار   EEG للدماغ  الكهربائي 
النشاط الكهربائي في الدماغ باستخدام أقطاب 
كهربائية متصلة بفروة الرأس- وقام الباحثون 
بتوظيف ١٥ مشارًكا )بينهم خمسة ذكور، 
من  مجموعات   ١٠ لتشكيل  عاًما(   ١٨-٣٥
األزواج -مما يعني أن بعض المشاركين قد 
تم إقرانهم مرتين- ولعب المشاركون لعبة 
إيقاع الموسيقى “O٢JAM U”، وهي لعبة 
موسيقية تتطلب النقر علي جهاز iPad، إذ 
في  جيدين  كانوا  أشخاًصا  الباحثون  اختار 
اللعبة وكان لديهم مؤشرات تفضيل اللعب 
وتم  بمفردهم،  اللعب  من  بداًل  الجماعي 
إلى  أكثر  ميل  لديهم  كان  آخرين  استبعاد 

األداء الفردي.
لقياس   EEG استخدموا  وفريقه  شحاتة   
نشاط الدماغ لكل فريق من شخصين في أثناء 
لعبهم لعبة الفيديو-جيم الموسيقية مًعا، في 
بعض التجارب، جرى الفصل بين الزمالء حتى ال 
يتمكن بعضهم من رؤية بعض في أثناء اللعب، 
 solo flow مما سمح بحالة التدفق الفردي
 ،team flow ومنع تحقُّق حالة تدفق الفريق
في تجارب أخرى قام فريق البحث بالتشويش 
على الموسيقى، مما منع حالة التدفق، على 

الرغم من استمرار العمل الجماعي.
أجاب المشاركون عن األسئلة بعد كل لعبة 
لتقييم مستوى تدفقهم، قارن الباحثون نشاط 

دماغ المشاركين خالل كل حالة.
من  التحقُّق  جرى  التجربة  أثناء  في 
السيناريوهات المختلفة باستخدام التقارير 
الذاتية ومقياس موضوعي لعمق تدفُّق التركيز 
الدماغ  استجابة  مدى  يستخدم  الجماعي، 
لألصوات غير ذات الصلة باللعبة األساسية.

كشف تحليل الطاقة الطيفية عن زيادة في 
طاقة بصمة دماغية فريدة ترتبط بحالة تدفق 
الفريق: زيادة موجات الدماغ بيتا وجاما في 
 ،)L-MTC( القشرة الصدغية الوسطى اليسرى
كما كشف تحليل التفاعل السببي أن هذه 

المنطقة في الدماغ تمثل مصبًّا للمعلومات، 
وتتلقى معلومات من المناطق التي ترمز إلى 
التدفق الفردي والحاالت االجتماعية العادية، 
وهو نوٌع من نشاط الدماغ المرتبط بمعالجة 
المعلومات، لقد تبيَّن أن لدى أعضاء الفريق 
نشاط دماغ متزامًنا/ متناغًما أكثر في أثناء 
العمل  بحالة  مقارنًة  الفريق  تدفُّق  حالة 

الجماعي العادية.
في المستقبل، يخطط الباحثون الستخدام 
التوقيع العصبي neural signature من أجل 
أداء  لمراقبة  الفريق؛  تدفق  حاالت  رصد 
الفريق وبحث إمكانية تعزيزه، وربما بناء 

فرق أكثر فاعلية.
من أجل فرق جماعية أفضل

وتعليًقا على هذه التجربة، يقول الباحث 
الرئيسي للدراسة، محمد شحاتة، في تصريح 
خاص لـ«للعلم« إنه في الفترة األخيرة ركز 
بين  الفروق  دراسة  كيفية  حول  اهتمامه 
اإلدراكية  والمهارات  األفراد  تفكير  طريقة 
التي لديهم، عالوًة على معرفة كيفية الدمج 
بين األفراد بناًء على مهارتهم اإلدراكية، مع 
معرفة األساس العصبي لهذه الفروق؛ من 

أجل تكوين فرق عمل أفضل أو متكاملة.
 وأضاف أن تكرار هذه الحالة السلوكية 
العديد من  المعمل كان صعًبا بسبب  في 
فيها  تحدث  مهمة  ايجاد  أولها  العوامل، 
الحالة السلوكية في وقت قصير، وبطريقة 
محكمة، ومن دون تشويش على أجهزة المسح 
الكهربائي للدماغ، وثانًيا إيجاد فرق تكون 
متوافقًة في المهارة والذوق الفني وحب 
اللعب كفريق، موضًحا أن ما يميز البحث 
هذه  قياس  أن  غيره  عن  مختلًفا  ويجعله 
الحالة السلوكية في جميع األوراق البحثية 
الذاتية  التقارير  كان معتمًدا على  السابقة 
مثل االستبانات وليس المقياس الموضوعي 
بواسطة تقنيات مسح الدماغ المتقدمة لقياس 
أنشطة الدماغ، »وهذا ما أضفناه في هذه 

الدراسة«، على حد قوله.
األبحاث  مديرة  ترفانيمي،  ماري  تقول 
بوحدة سيسرو للتعلم وأبحاث الدماغ بجامعة 
هلسنكي -باحث غير مشارك في الدراسة- في 
تصريحات خاصة لـ«للعلم«: إن الدراسة تجمع 
بين األساليب السلوكية التقليدية واستخدام 
طريقتين مختلفتين جديدتين لمسح الدماغ، 
موضحًة أن المشاركين في الدراسة فحصوا 
بعناية، وجرت دعوة عينة فرعية منهم فقط 
لحضور الجلسات التجريبية، فعمل اثنان من 
ن العلماء  المشاركين كفريق واحد، مما مكَّ

للتدفق  العصبي  األساس  في  التحقيق  من 
flow بطريقة جديدة عند عمل الفريق مًعا.

وأضافت أن هذه الدراسة تفتح مجاالٍت 
في  العلمية  للدراسات  جديدًة  منهجيًة 
المستقبل، لكن ال يزال يتعين إجراء المزيد 
االجتماعية  الجوانب  لمعرفة  البحوث  من 
التي تساعد في فهم تدفق التركيز للفريق، 
هذه  على  باإليجاب  التأثير  يمكنها  وكيف 

الحالة السلوكية.
خطوة إلى األمام

وعلى المستوى النفسي واالجتماعي، تقول 
سوزان ديكر -باحثة بقسم علم النفس بجامعة 
نيويورك- في تصريحات خاصة لـ«للعلم«: إن 
نتائج التدفق الجماعي في الدراسة المذكورة 
يمكن أن تكون محوريًة في تجاربنا االجتماعية 
والفنية، قائلًة: »الوصول إلى منطقة التناغم 
والحماس حلٌم يداعب خيال الجميع، ومع 
ترى  لذلك  تجريبيًّا«،  فدراسته صعبة  ذلك 
أن هذه دراسة ُصممت ببراعة -على حد 
قولها- يمكن أن تقودنا خطوًة إلى األمام لفهم 
كيف يدعم الدماغ التدفق الجماعي للفريق.

وأوضحت أنه من النتائج الواعدة في هذه 
الدراسة أن االرتباطات العصبية لحالة التدفق 
شوهدت في كلٍّ من االختبارات التجريبية، 
وفي حالة التدفق المبلغ عنها ذاتيًّا للمشاركين، 
»لذلك يمكن أن تفيد اإلستراتيجيات المصممة 
للفرق الجماعية بغرض تحقيق الحاالت الذهنية 
واحد«،  كفريق  تجربتهم  وتساعد  المطلوبة 

على حد قولها.
ومن أجل االستفادة من تلك النتائج في 
التحكم فيه مستقباًل،  أو  الفرق  أداء  توقع 
يقول »شحاتة«: إن الفريق البحثي حصل على 
تمويل من وكالة الفضاء والطيران األمريكية 
لوغاريتمات  لبناء  الشركات  وبعض  )ناسا( 
أو ذكاء اصطناعي لقراءة المسح الكهربائي 
تدفق  ولمراقبة  الجماعي  الفريق  ألعضاء 
التركيز للفريق، موضًحا أنهم يعملون حاليًّا 
على استخدام نتائجها في تحسين أداء الفرق 
الجماعية أو توقع أي تدهور فيه في كثيٍر من 

مجاالت الحياة.عن »ساينتافيك أميريكان”

نموذج لبناء التوافق

مستقبل المعادن وإنتاج الطاقة

الكشف عن األسرار العصبية لتناُغم أداء الفرق الجماعية

ال يؤدي قصر عمر الحكومات في 
البلدان التي تأخذ بالنظام البرلماني 
لعدم استقرار حين تتوافر المؤسسية 
والكفاءة اإلدارية

المختّصون يتوقعون ارتفاع الطلب 
على المعادن الداخلة بإنتاج الكهرباء 
واأللواح الشمسية كالنحاس والنيكل 
والليثيوم

تدفق العمل الجماعي حالة 
دماغية تعزز المشاعر اإليجابية في 
األداء الجماعي وتتطور عند موازنة 
األداء مع تحدي المهمة المطلوبة

وحيد عبدالمجيد

سعود بن هاشم جليدان

داليا العقاد 

كاتب عربي

كاتب عربي

صحفية وعضو الرابطة العربية 
لإلعالميين العلميين

كاتب عريب

الحل األمثل لمواجهة تحورات »كورونا«
االستسهال والتهاون وعدم وجود 
ضوابط وآليات للمواجهة يسهم بزيادة 
معدالت اإلصابة وانتشار المرض

شهداء اإلمارات »أهل المجد والشرف«

يومية سياسية مستقلة
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اقتصاد

العدد )٣٦٠٧( من األربعاء إلى السبت من ٢٥ إلى ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق من ١ إلى ٤ ديسمبر ٢٠٢١م

ــادة عمليــات الجيــش العراقــي  أطلقــت قي
أمــس الثالثــاء، عمليــة تفتيــش واســعة للقضاء 
ــي فــي  ــم “داعــش” اإلرهاب ــول تنظي ــى فل عل

سالســل جبــال مكحــول.
ــان صحفــي  ــادة الجيــش فــي بي وقالــت قي
أمــس الثالثــاء، أوردتــه وكالــة األنبــاء العراقية 
“واع”، إن “قــوة مــن قيــادة عمليــات صــالح 
الديــن، واللــواء ٥١ وهندســة الميــدان للــواء 
٣١ والطبابة وســالح المدفعية وبإســناد طيران 
الجيــش، نفــذت عمليــة تفتيشــية واســعة فــي 
سالســل جبال مكحول لمطاردة فلول “داعش” 

اإلرهابية”.
وأضافــت “تشــمل العمليــة األمنيــة تفتيــش 
وتطهير مناطق جبال مكحول وجزيزة الجيادية 
الواقعــة بيــن قرية الســلمان وطريق المســحك 

مــن فلول “داعــش” اإلرهابية”.
وعلــى صعيــٍد متصــل، تعرضــت نقطــة 
عســكرية تابعــة لقوات البيشــمركة إلى هجوم 
ــم “داعــش”  ــل عناصــر تنظي ــن قب ــي م إرهاب

ــة.  ــى العراقي االرهابــي فــي محافظــة ديال
وذكــرت وســائل إعــالم عراقيــة، أن هجومــا 
إرهابيا استهدف نقطة تابعة لقوات البيشمركة 
فــي قضــاء كفــري بمحافظــة ديالــى، مــا اســفر 

عن ســقوط عــدد مــن الجرحى.
من جهته، قال قائد لواء ١٧ في البيشــمركة 
ــر محمــود  ــد الركــن دلي بقضــاء كفــري العمي
“داعــش”  تنظيــم  مــن  إرهابييــن   ٦“ أن   ،
االرهابــي يســتقلون دراجــات ناريــة هاجمــوا 
نقطة عســكرية لقوات البيشــمركة على طريق 

كوبــان فــي قضــاء كفــري”.وكاالت

أعلنــت دمشــق أمس الثالثــاء إحباط تهريب 
أكثــر مــن ٥٠٠ كيلوغرام من حبــوب الكبتاغون 
ــاس  ــن أكي ــن شــحنة م ــأة ضم المخــدرة مخب
المعكرونــة كانــت في طريقها إلى الســعودية، 

فــي ثانــي عمليــة مــن نوعهــا خالل أســبوع.
ــاء الســورية الرســمية  ــة األنب وأوردت وكال
“ســانا” أن “ضبطــت الجهــات المختصــة اليــوم 
كميــة كبيــرة مــن حبــوب الكبتاغــون المخدرة 
كانــت موضوعة ضمــن شــحنة معكرونة معدة 
ــى أن  ــيرة إل ــعودية”، مش ــى الس ــر إل للتصدي
ــن  ــًا م ــو ٥٢٥ كيلوغرام ــت نح الشــحنة تضمن

الحبــوب.
وخــالل األشــهر الماضيــة، أعلنت الســلطات 
ــن  ــحنات م ــن مصــادرة ش ــرارًا ع الســورية م
حبــوب الكبتاغــون، آخرهــا في ٢٤ من الشــهر 
الحالــي تضمنــت ٥٢٥ كيلوغرامــًا مخبــأة أيضــًا 

فــي أكيــاس معكرونــة.
وتــم ضبــط ١٨٠ ألــف حبــة الشــهر الحالــي 
أيضــًا داخــل علب حــالوة في دمشــق، وأخرى 
الشــهر الماضــي تــزن ٦٥٠ كيلوغرامــًا أي أكثــر 
ــة تــم ضبطهــا داخــل  مــن أربعــة مالييــن حب
ســيارة على أوتوســتراد حمص دمشــق.أ.ف.ب

ــاء  نقلــت وســائل إعــالم عربيــة أمــس الثالث
ــذي  ــي لدعــم الشــرعية ال ــف العرب عــن التحال
تقــوده الســعودية فــي اليمــن القــول، إنــه شــن 
ضربــات جوية على أهداف عســكرية مشــروعة 
ــة  ــة اليمني ــي العاصم ــن ف ــن الحوثيي لإلرهابيي
صنعــاء، مضيفــًا أنــه دعــا المدنييــن إلــى عــدم 
التجمــع أو االقتــراب مــن المواقــع التــي يحتمل 

أن تكــون مســتهدفة.
ــنها  ــات ش ــدة هجم ــن ع ــدة م ــذه واح وه
التحالــف هــذا الشــهر علــى العاصمــة صنعــاء.

وفــي الســياق، كثفــت ميليشــيا الحوثــي 
ــن  ــدد م ــاء وع ــة صنع ــي العاصم ــة ف اإلرهابي
المحافظات الواقعة تحت ســيطرتها، من جرائم 
االبتزاز وســرقة رجــال األعمال والمتاجر وفرض 
مبالــغ ماليــة لدعــم حربهــا علــى مــأرب وتعــز.

ووفقــًا لمصــادر موثوقــة، فــإن الميليشــيا 
اإلرهابيــة بدأت بمضايقة أبناء المحافظات التي 
تجــرى فيهــا عمليــات عســكرية عبــر منشــورات 

عنصريــة وتحريضيــة ضدهــم.
وقالــت المصــادر لوســائل إعــالم عربية أمس 
ــدد  ــي ع ــن ف ــن الحوثيي ــاء، إن اإلرهابيي الثالث
مــن المحافظــات يتخــذون مــن حمــالت االبتزاز 
حجــة لزيــادة دخلهــم وتحقيق مكاســب كبيرة، 
ــن  وكشــفت أن عــددًا مــن المشــرفين الحوثيي
اإلرهابييــن يمتلكــون قصــورًا ومحــالت تجاريــة 

بعــد أن كانــوا معدميــن.
الحوثييــن  المشــرفين  أن  إلــى  ولفتــت 
اإلرهابييــن ال يكتفون بنهــب المحالت التجارية 
ــطوانات  ــى أس ــة عل ــغ مالي ــون مبال ــل يفرض ب
الغــاز ووســائل النقــل داخــل المــدن وخارجهــا، 
وعلــى الجامعــات الخاصــة والمــدارس األهليــة.

ــن  ــر أم ــتحواذ مدي ــادر، اس ــفت المص وكش
مديرية المحويت والمشــرف األمنــي للمحافظة 
المعيــن مــن الحوثييــن اإلرهابــي علــي ســعيد 
دبيشــة، علــى أكثــر مــن ٢٠ مليون ريــال يمني، 
عبــارة عــن إتــاوات ومبالــغ فرضهــا علــى التجار 
ــادت  ــال، وأف ــات القت ــم جبه ــرر دع ــت مب تح
ــأن اإلرهابــي دبيشــة اســتلم األمــوال لشــراء  ب
ــة، مــا يفضــح حــاالت النهــب  مصوغــات ذهبي
والثــراء الفاحــش لقيــادات الميليشــيا الحوثيــة 

اإلرهابيــة.
ــع  ــة، أن جمي ــالم يمني ــائل إع ــرت وس وذك
المطاعــم والمحــالت التجاريــة الصغيــرة “البيــع 
بالتجزئــة” مغلقــة لليــوم الثالــث علــى التوالــي، 
ــاط  ــي أوس ــعبي ف ــب الش ــم الغض ــط تفاق وس
المواطنيــن فــي المحويت، مؤكدة أن الميليشــيا 
اإلرهابيــة تفــرض يوميــًا علــى المطاعم ٥٠ ألف 
ريــال كجبايــة، مــا أجبــر أصحاب المحــالت إلى 
العصيــان المدنــي واإلغالق احتجاجــًا على هذه 

الممارسات.وكاالت

وجــه رئيــس الــوزراء اإلثيوبي، آبــي أحمد، 
ــراي” وكل  ــر تج ــة تحري ــوات “جبه ــداء لق ن
مــن انضــم إليهــا باالستســالم إلنقاذ أنفســهم.

وأضــاف آبــي أحمــد، فــي بيــان، مــن علــى 
إحدى جبهات القتال: “نضع اللمسات األخيرة 
ــر  ــة تحري ــر جبه لشــن هجــوم حاســم لتدمي
تجــراي”، مشــيرا إلــى أنهــا اآلن تشــتت فــي 

ــف المناطق. مختل
وتابــع: “ســنكرر االنتصــارات التــي أحدثهــا 
ــار،   ــم عف ــفرا بإقلي ــة تش ــي منطق ــش ف الجي
ــر  ــة تحري ــه جبه ــيء نهبت ــرك أي ش ــن نت ول
تجــراي بعــد دخولهــا إقليمــي أمهــرة وعفار”.

ومضــى قائــال: “فــي أقــرب وقــت ســنحقق 
جبهــة  شــوكة  يكســر  حاســما  انتصــارا 
تحريرتجــراي، هــي هزمــت وتقهقــرت ومــا 

ــرار”. ــب والف ــاول النه ــوب تح ــى جي تبق
وأشــار إلــى أن “جبهة جبهــة تحرير تجراي 
دفعــت العديد من شــباب تجــراي للموت في 
حــرب عبثيــة غيــر مدروســة، ونحــن اضطررنا 

إلــى دخول هــذه الحرب”.
ــي  ــش اإلثيوب ــن الجي ــة األســبوع أعل وبداي
الســيطرة على مدينة تشــيفرا فــي إقليم عفار 

مــن متمــردي جبهــة تحريــر تجــراي.
وكانت قوات جبهة تحرير تجراي المتمردة 
ــى  ــع عل ــي تق ــى “تشــيفرا”، الت اســتولت عل
الحــدود بيــن إقليمــي عفــار فــي شــمال البالد 
وأمهــرة بعــد احتــدام القتــال الشــهر الماضــي 

مــع القــوات اإلثيوبية.
وتقــع “تشــيفرا”، غربــي بلــدة ميللي، على 
ــا  ــن إثيوبي ــط بي ــذي يرب ــق الســريع ال الطري
ومينــاء جيبوتــي الرئيســي فــي منطقــة القرن 

األفريقي.
والجمعة الماضية، أعلنت الحكومة اإلثيوبية 
أن الجيش الفيدرالي تمكن من تحرير مناطق 
بورقــا والجبــال المحيطة بمدينة باتي تشــيفرا 

ويتقدم نحو مدينة كومبلشــا بإقليم أمهرة.
وقــال مكتــب االتصــال الحكومــي اإلثيوبــي 
ــس  ــوده رئي ــذي يق ــي ال ــش اإلثيوب إن “الجي
الــوزراء اإلثيوبــي آبي أحمــد تمكن من تحرير 
مناطــق بورقــا والجبال المحيطــة بمدينة باتي 

تشيفرا”.
وأضــاف أن القــوات اإلثيوبيــة تتقــدم نحــو 

مدينــة كومبلشــا بإقليــم أمهــرة.
وأوضــح المكتــب أنــه “بنــاء علــى تعهدات 
رئيــس الــوزراء اإلثيوبــي آبــي أحمــد، بقيــادة 
جميــع القوات الجيش واألمن بنفســه، ســيطر 
الجيــش اإلثيوبــي علــى جبهــة باتي كاســاجيتا، 
ــد  ــي كومبولتشــا بع ــى مناطــق بات واتجــه إل

الســيطرة علــى الجبــال المحيطة”.
وأشار  إلى أن الجيش اإلثيوبي أيضا يتحرك 
باتجاه إقليم عفار، حيث حرر مدينتي تشيفرا 
وشفتو وضواحيهما، ويتقدم إلى األمام لتطويق 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا جبهــة تحريــر 

تجراي.وكاالت

قضــى أربعــة أشــخاص، فــي حريــق اندلــع 
فــي مبنــى مهجــور كان يضــم مصرفــًا وبــات 
يحتلــه أشــخاص بطريقــة غيــر قانونيــة، فــي 
وســط برشــلونة أمــس الثالثــاء، حســبما أعلن 

عناصــر إطفــاء إســبانيون.
والمــكان الــذي اندلــع فيــه الحريــق قرابــة 
الســاعة السادســة صباحــًا بالتوقيــت المحلــي 

“الخامســة بتوقيــت غرينتــش” كان يضــم في 
الســابق وكالــة مصرفيــة فــي ســاحة تتــوان، 
وفــق المســؤول الــذي لــم يقــدم مزيــدا مــن 

التفاصيــل عــن الضحايــا.
وتمكن أربعة أشــخاص آخرين يقيمون في 
المبنــى مــن الفــرار مــن النيــران وعثــر عليهم 
عناصــر اإلطفاء في باحــة، كما أضاف.أ.ف.ب

تعهــد الرئيس الصيني شــي جينبينغ منــح إفريقيا 
مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، 
علــى شــكل تبرعــات ودعــم لإلنتــاج المحلــي، مــن 

أجــل ســد فجــوة التلقيح فــي القارة.
وأعلــن الرئيــس الصينــي عــن عشــرات المشــاريع 
للقــارة في مجــاالت الصحة وكذلك القطــاع الرقمي 
واألمنــي عــالوة علــى إلغــاء ديون وتخصيص عشــرة 
مليــارات دوالر مــن حقــوق الســحب الخاصة لبكين 

فــي صنــدوق النقد الدولــي لصالــح دول إفريقية.
جــاء ذلــك فــي كلمتــه عــن بعــد خــالل منتــدى 
التعــاون الصينــي اإلفريقــي المنعقد قــرب العاصمة 
الســنغالية دكار، فــي وقــت تعمــل الــدول اإلفريقية 
علــى إنعاش اقتصاداتها المتضررة بشــدة من الوباء.

ــع  ــاون م ــق التع ــدى توثي ــو المنت ــل منظم ويأم
بكيــن، الشــريك التجــاري األول إلفريقيــا والوجهــة 
الثانيــة للصــادرات اإلفريقيــة، التــي تبنت ما يســمى 
ــي تشــهد  ــدان الت ــم البل ــم لدع ــية التطعي دبلوماس

نقصــا فــي التــزود باللقاحــات.
وقــال الرئيــس الصيني في مداخلتــه بالفيديو في 
المنتــدى “فــي إطــار مكافحة كوفيد، ســتزود الصين 
إفريقيــا بمليــار جرعــة إضافية مــن اللقاحــات، ٦٠٠ 
مليــون منهــا فــي شــكل تبرعــات و٤٠٠ مليــون فــي 

أشــكال أخــرى مثل إنشــاء وحــدات إلنتــاج اللقاح”.
فــي إفريقيــا، بــدأت مصــر تصنيــع لقاح ســيوفاك 
الصينــي، ويجــري العمــل علــى مشــاريع مماثلة في 
الســنغال وجنوب إفريقيا. وقــال نائب وزير التجارة 
الصينــي ريــن هونغبيــن إن بكيــن قدمــت حتى اآلن 
أكثــر مــن ١٦٠ مليــون جرعــة مــن اللقاحــات إلــى 

إفريقيــا، معظمهــا فــي شــكل تبرعات.
وأضــاف الرئيــس الصينــي “يجــب أن نواصــل 
ــد. يجــب أن نعطــي  ــر ضــد كوفي ــاح المتضاف الكف
األولويــة لحمايــة ســكاننا وســد فجــوة التلقيح”، في 
إشــارة إلــى التأخيــر الشــديد فــي التطعيم المســجل 

فــي إفريقيــا.
وتشــهد إفريقيــا منافســة اقتصاديــة متزايــدة بين 
قوى كبرى، وافتتح منتدى التعاون الصيني اإلفريقي 
بعــد أيــام قليلة مــن جولة وزيــر الخارجية األميركي 

أنتونــي بلينكن فــي إفريقيا.
وبلــغ حجــم التجــارة بيــن إفريقيــا والصيــن ٢٠٠ 

مليــار دوالر عــام ٢٠١9.
مــن جهتــه، قال وزيــر االقتصــاد الســنغالي أمادو 
هــوت إن اإلنتــاج فــي أنحــاء إفريقيــا تقلــص بنســبة 
٢,٤ بالمئــة عــام ٢٠٢٠، مــا أدى إلــى تفاقــم البطالة 

والعجــز فــي الميزانيــة والدين العــام.أ.ف.ب

ــة  ــي نهاي ــد ف ــذي جّم ــي ال ــك الدول ــزم البن يعت
أغســطس مساعداته لكابول، تقديم مساعدة إنسانية 
لهــذا البلــد باســتخدام أمــوال مخّصصــة “للصنــدوق 
االســتئماني إلعــادة إعمــار أفغانســتان”، حســب مــا 

أفــاد مصــدر مّطلــع علــى الملــّف أمــس.
وقــال المصــدر إّن “قيادة مجموعــة البنك الدولي 
ســتبحث مع مجلس اإلدارة الخيارات المتاحة لتغيير 
وجهة استخدام أموال مخّصصة للصندوق االستئماني 
إلعــادة إعمــار أفغانســتان، مــن أجــل دعــم الجهــود 
ــوكاالت  ــدة وال ــم المّتح ــالل األم ــن خ ــانية م اإلنس

اإلنســانية األخرى”.
وأضاف أّن مســألة القدرات اللوجســتية ســتبحث 
أيضــًا خــالل هــذا االجتمــاع غيــر الرســمي والذي لن 

يصــدر فــي ختامــه أّي قــرار أو إعالن.
وأوضــح المصــدر أّن القــرارات ســُتّتخذ مــن قبــل 
جميــع الجهــات المانحــة فــي الصنــدوق االســتئماني 
إلعــادة إعمــار أفغانســتان خــالل مناقشــات متابعــة.

والصنــدوق االســتئماني إلعــادة إعمار أفغانســتان 
هــو صنــدوق ائتمان متعّدد المانحين مهّمته تنســيق 
المســاعدات الدوليــة الراميــة لتحســين حيــاة ماليين 

األفغان.
ــة  ــدوق بالنياب ــذا الصن ــي ه ــك الدول ــر البن ويدي
عــن الجهــات المانحــة التــي بلــغ عددهــا ٣٤ مانحــًا، 

وفقــًا لموقعــه اإللكترونــي.
ومنــذ ٢٠٠٢ قــّدم الصنــدوق االســتئماني إلعــادة 
إعمــار أفغانســتان دعمــًا مــن خــالل برامــج وطنيــة، 
ــم  ــات الرضــع وتحســين تعلي ــن وفي ــّد م ــل الح مث

األطفــال.
وفــي نهايــة أغســطس أعلــن البنك الدولــي تعليق 
مســاعداته المخّصصة ألفغانستان، مؤّكدًا في الوقت 
نفســه أّنــه يبحــث “ســبل البقــاء ملتزميــن بمواصلــة 

دعم الشــعب األفغاني”.
ويواجــه الشــعب األفغانــي أزمــة اقتصاديــة حادة 
ونقصًا في الغذاء وتزايدًا في معّدالت الفقر .أ.ف.ب

ــا«  ــروس »كورون ــن بفي ــدد المصابي ــاوز ع تج
حالــة،  مليــون   ٢٦١,٤ العالــم  مســتوى  علــى 
فيمــا وصــل إجمالــي عــدد الوفيــات الناجمــة 
ألفــا  و٤٦٠  مالييــن   ٥ إلــى  الوبــاء  عــن 

»رويتــرز«. لـــ  إحصــاء  بحســب  حالــة   و٢١٨ 
وتــم تســجيل اإلصابــات بالفيــروس فــي أكثــر مــن 
٢١٠ دول ومناطــق منــذ اكتشــاف أولــى حــاالت 

اإلصابــة بالصيــن فــي ديســمبر ٢٠١9.وام

الجيش العراقي يطلق عملية أمنية لمالحقة فلول »داعش« في مكحول

في ثاني عملية من نوعها خالل أسبوع

دمشق تحبط عملية جديدة لتهريب الـ»كبتاغون« باتجاه السعودية

المليشيات تواصل نهب اليمنيين لتوسيع ثرواتها

التحالف العربي يسحق تحصينات الحوثيين في صنعاء

آبي أحمد يطالب »تحرير تجراي« باالستسالم قبل الهجوم الحاسم للجيش األثيوبي

4 قتلى جّراء حريق بمبنى مهجور في برشلونة

بكين تتعهد بمنح إفريقيا مليار جرعة من لقاحات »كورونا«

البنك الدولي يعتزم تقديم مساعدات إنسانية ألفغانستان

إصابات »كورونا« العالمية تتجاوز 261.4 مليون حالة

التقى وزراء خارجية دول حلف 
شــمال األطلســي أمــس الثالثــاء 
لتعزيــزات  التصــدي  لمناقشــة 
عســكرية روســية عنــد الحدود مع 
أوكرانيــا وســط قلــق مــن احتمــال 
أن يكون الكرملين يســتعد لعملية 

توغــل.
ويأتي االجتماع المقرر في ريغا 
عاصمة التفيا، وسط أجواء متوترة 
ــف، وفــي وقــت  فــي شــرق الحل
يواجــه الحلفاء أزمــة الجئين تتهم 
دول الغــرب بيــالروس، المدعومة 

من الكرمليــن، بتدبيرها.
وفــي  الغــرب  دول  وتخشــى 
ــدة، أن  ــات المتح ــا الوالي مقدمته
ــة  ــط لعملي ــكو تخط ــون موس تك
بعدمــا  أوكرانيــا  داخــل  توغــل 
ــه  ــن بحشــد قوات اتهمــت الكرملي

قــرب الحــدود.
وقال األميــن العام للحلف ينس 
ــوات  ــارة لق ــتولتنبرغ خــالل زي س
الحلف في التفيا “ال يوجد وضوح 
بشــأن النوايــا الروســية، إنما هناك 
حشــد غيــر عــادي للقــوات للمــرة 

الثانيــة هــذا العام”.
وأضــاف: “نــرى عتــادًا ثقيــاًل 
وطائــرات مســيرة وأنظمــة حــرب 
إلكترونيــة وعشــرات اآلف الجنود 

الجاهزيــن للقتــال”.
ــت  ــي ضم ــكو الت ــت موس ونف
ــي ٢٠١٤،  ــا ف ــن أوكراني ــرم م الق
بشــدة أن تكــون تخطــط لشــن 

وحملــت  هجــوم، 
األطلســي  الحلــف 
تأجيــج  مســؤولية 

التوتــر.
ويقــول دبلوماســيو 
الحلــف إن التكتــل ال 
يــزال غيــر متأكــد من 
نوايا الرئيس الروســي 

فالديميــر بوتيــن، غيــر أن الــوزراء 
سيناقشــون خطط طوارئ في حال 

قيــام روســيا بغزو.
ويســعى الحلــف الــذي تقــوده 
الواليات المتحدة، ليظهر للكرملين 
إنه ســيتكبد تكلفة باهظة في حال 

تهديــد أوكرانيــا، لكنــه لــم يســتفز 
موســكو لتقوم بعــدوان جديد.

ويتوقــع المســؤولون أن تتطرق 
المحادثات إلى تقديم دعم إضافي 
للجيش األوكرانــي واحتمال تعزيز 
قوات التكتل المنتشرة على الضفة 

الشرقية للحلف.
لكنهم يشيرون إلى 
أن أوكرانيــا، الطامحة 
للحلــف،  لالنضمــام 
سيشــارك  والتــي 
وزيــر خارجيتهــا فــي 
االجتماع الذي يستمر 
يومين، غير مشــمولة 
بمعاهــدة الدفــاع الشــاملة للحلف.

وقال مســؤول أميركــي كبير “ال 
نريــد أن نتــرك أي شــك في أذهان 
النــاس بأنه ســتكون هنــاك عواقب 
وخيمــة، عواقب اســتراتيجية على 
ــذي  روســيا إذا اتبعــت المســار ال

نخشــى أن تكون تســلكه”.

أضــاف “المســألة تتعلــق بإيجاد 
ــف  ــة والموق ــرات الصحيح المؤش
الردعــي المناســب والــذي يــؤدي 
فــي الواقــع إلــى وقــف التصعيــد 

وليــس إلــى تصعيــد”.
وفــي الســياق، قــال الرئيــس 
الجمعــة  بايــدن  جــو  األميركــي 

الماضية إنه سيتحدث 
إلــى  األرجــح  علــى 
قادة روســيا وأوكرانيا 
فتيــل  لنــزع  ســعيا 
التوتــرات المتفاقمــة.
تصاعــد  ويأتــي 
ــا  ــق إزاء أوكراني القل

فــي وقــت تواجــه بولنــدا وليتوانيا 
والتفيــا، األعضاء في حلف شــمال 
األطلســي، تهديدا آخر من الشرق 
ســيكون مــن أبرز مواضيــع النقاش 

فــي ريغــا.
ــن  ــي ع ــف األطلس ــر الحل وعب
تضامــن مــع أعضائــه فــي الشــرق، 

لكنــه احجم عن التدخل المباشــر، 
نظــرا إلى ان التهديدات الراهنة ال 
ترقــى إلى مســتوى عــدوان فعلي.
وناقش الرئيس البولندي أندريه 
دودا تعزيز قوات الحلف المنتشرة 
خــالل  الشــرقية،  مناطقــه  فــي 
اجتمــاع مــع ســتولتنبرغ األســبوع 

الماضي.
لكــن علــق مســعى 
مشــاورات  إلطــالق 
بموجــب  طارئــة 
ــن  ــة م ــادة الرابع الم
المعاهــدة المؤسســة 
ــدو  ــا يب ــف، كم للحل

فــي الوقــت الحاضــر.
وخــالل جولــة مشــتركة فــي 
منطقــة البلطيــق األحــد الماضــي، 
تعهد ستولتنبرغ ورئيسة المفوضية 
األوروبيــة أورســوال فون دير اليين 
تعزيــز التعــاون للتصدي لمثل تلك 

التحديات.أ.ف.ب

وسط مخاوف من توغل موسكو

»الناتو« يراقب التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا بحذر

وزراء خارجية »الناتو« 
يبحثون خطط الطوارئ 

حال التوّغل الروسي

حلف األطلسي يقدم دعماً 
إضافياً للجيش األوكراني 

ويعزز قواته في البحر األسود

روسيا تنفي تخطيطها للهجوم على كييف وتحّمل »الناتو« مسؤولية التوتر

الجيش العراقي خالل عملية أمنية                                                وكاالت

جانب من عمليات التطعيم في أفريقيا                                            وكاالت

أكدت بعثــة األمم المتحدة فى ليبيا 
“أونســميل” إلتزامهــا بإجــراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية وفقا لخريطة الطريق 
التــى أقّرهــا ملتقــى الحــوار السياســي 
الليبــي وعلــى النحــو المنصــوص عليــه 
ــم ٢٥٧٠  ــن رق ــس األم ــرار مجل ــي ق ف

.”٢٠٢١“
وحســب مركز إعالم األمم المتحدة، 
طالبــت البعثــة األمميــة ـ فــي بيــان لها 
ــاذ  ــات اتخ ــلطات والمؤسس ــن الس ـ م
جميــع الخطوات الالزمــة لضمان إجراء 
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية 
حــرة ونزيهــة وشــاملة وذات مصداقيــة 
دون ترهيب أو إخالل بالوضع األمني .
وأعربــت )أونســميل( عــن انزعاجها 
ــن  ــدة ع ــر المتزاي الشــديد إزاء التقاري
“الترهيــب والتهديــد” ضــد القضــاة 
والموظفيــن فــي الســلك القضائــي، 
ال ســّيما أولئــك الذيــن يتعاملــون مــع 
الشــكاوى المتعلقــة باالنتخابــات وضــد 
ــق  ــن المناط ــدد م ــي ع ــحين ف المرش

ــا. فــي ليبي
وقالــت “أونســميل”: “تحــذر البعثة 
ــى  ــؤدي إل ــن أن ي ــل يمك ــن أي عم م
حرمــان الليبيين مــن حقهم في انتخاب 
ممثليهــم بطريقــة ديمقراطيــة أو ممــا 
قــد يــؤدي إلى تقويض إجــراء انتخابات 
حــرة ونزيهــة وشــاملة وشــفافة وذات 
مصداقيــة.” ومــن المتوقــع أن تذهــب 
ليبيــا إلــى االنتخابــات في ٢٤ ديســمبر.
ــا تلقــت  ــادت “أونســميل” بأنه وأف
تقارير تشــير إلى قيام مجموعة مسلحة 
ُيزعــم أنهــا تنتمــي إلــى القــوات التــي 
تســيطر علــى ســبها بعرقلــة عمــل 
المحكمة في ســبها مجددا. كما أشارت 
ــن  ــوا م ــى أن القضــاة ُمنع ــر إل التقاري
الحضور شخصيا وأداء الواجبات المنوطة 
بهم بحســب القانون مما يعيق وبشكل 

مباشــر العمليــة االنتخابية. وكاالت

يحقق القضاء األرجنتيني في اتهامات 
موجهة للجيش البورمي بارتكاب جرائم 
حرب في حق أقلية الروهينجا بموجب 
قرار قضائي أكد مبدأ الوالية القضائية 

العالمية.
ويلغي قرار محكمة االستئناف الذي 
اطلعت عليه وسائل إعالم عالمية، قرارا 
صادرا عن محكمة أدنى يرفض طلبا 
إلجراء تحقيق قدمته منظمة الروهينجا 
البورميين “بروك” ومقرها بريطانيا.

وتسببت حملة عسكرية في ٢٠١٧ 
في حق الروهينجا في بورما، والتي 
تقول األمم المتحدة إنها ترقى إلى 
إبادة، بنزوح أكثر من ٧٤٠ ألفا من أبناء 
هذه األقلية، وخصوصا إلى بنغالدش.

وتفترض األحكام القانونية للوالية 
القضائية العالمية أن بعض األفعال، 
بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم 
ضد اإلنسانية، مروعة جًدا لدرجة أنها 
واحدة ويمكن  بدولة  ليست خاصة 

محاكمة مرتكبيها في أي مكان.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية 
لالمم  التابعة  العدل  ومحكمة 
المتحدة في قضايا مرفوعة ضد بورما 

وقادتها.أ.ف.ب

األمم المتحدة تؤكد التزامها 
بإجراء االنتخابات الرئاسية 

والبرلمانية بموعدها في ليبيا

األرجنتين تحقق بجرائم حرب 
بحق الروهينجا في بورما

جنود يشاركون في التدريبات العسكرية للناتو في التفيا                         أ ف ب
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رئيس التحرير
د. عبدالرحمن الشميري

لشكاوى التوزيع االتصال على الرقم: ٤٩١٢١٧٩/ ٠٥٠

ــدة ــة المتح ــارات العربي اإلم
٥٤٠٤٠ ص.ب:  أبوظبــي 
٤٤٨٦٠٠٠-٠٢ هـاتـــف: 
٤٤٨٥٤٠٠-٠٢ فاكــس: 

٠٣ -٧٨٤٩٦١٦ فاكس:    ٠٣ -٧٦٥٥٠٠٠ هاتف:   لعين:  ا مكتب 
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علــى امتــداد الوطــن كان الوفــاء والرفعــة والتعبير عــن الفخر 
واالعتــزاز بتضحيــات شــهداء الوطن األبرار فــداء للوطن األجمل، 
إذ يشــكل »يــوم الشــهيد« الــذي يصادف في الثالثيــن من نوفمبر 
كل عــام، إحــدى أكثــر المناســبات الوطنيــة قدســية ورمزيــة فــي 
المســيرة المظفــرة التــي عبــر مــن خاللهــا أبنــاء اإلمــارات عــن 
اســتعدادهم للبــذل في ســبيل الوطن وســطروا بدمائهم الطاهرة 

مالحــم الخلــود في ســجل الشــرف األســمى.
ســتبقى تضحيــات شــهداء اإلمــارات األبــرار تاجــًا يرصــع نهج 
الوطــن دائمــًا، وُمثاًل ســامية تســتقي منها األجيــال أعظم الحكم 
ــن  ــده صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــا أك ــر، وهــو م والعب
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« بقــول ســموه: »فــي يــوم الشــهيد .. 
نشــهد بــأن أبطالنــا بذلــوا أرواحهــم فــداًء لوطنهــم … يشــهد 
شــعب اإلمــارات بأنهــم أهــل المجــد والشــرف .. يشــهد تاريــخ 
اإلمــارات بأنهم ســطروا بحــروف من نور خلودهــم وتضحياتهم 
مــن أجــل وطنهــم.. رحــم اهلل شــهداءنا .. رحــم اهلل أبطالنــا .. 

لــن ننســاهم .. لــن تنســاهم األجيــال القادمــة«.
كل الوطــن عبــر عــن الوفاء لشــهدائه األطهار الذيــن ضاعفوا 
ــزًا للوطــن  ــار، ورم ــداء واإليث ــم أهــل الف ــوا أنه مجــده وأثبت
وقيمــه وهــو مــا أكــده صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
المســلحة بقــول ســموه: »ســتظل تضحيــات شــهدائنا محفــورة 
فــي ذاكــرة اإلمــارات، وأســماؤهم خالــدة فــي تاريــخ الوطــن، 
رمــزًا للوطنيــة ومصــدر إلهــام فــي التضحيــة والفــداء .. وفــي 
»يــوم الشــهيد« نتذكــر شــهداءنا بــكل إجــالل واعتــزاز وندعــو 
ــر إلــى أمهاتهــم  لهــم بالرحمــة، ونوجــه تحيــة عرفــان وتقدي

وآبائهــم وأســرهم«.
إحيــاء »يــوم الشــهيد« كل عــام يأتــي تأكيــدًا لقيــم اإلمارات 
وحدتهــا ونهجهــا الــذي تؤكــد مــن خاللــه أنهــا الوطــن األقــوى 
ــه عــن  ــر في ــوم نعب ــوم الشــهيد« ي ــًا، و«ي فــي مســيرتها دائم
تجــذر ســير األبطــال الذيــن كتبــوا بدمائهم الزكيــة صفحات من 
مجــد الوطــن ومآثــر البواســل الذيــن قدمــوا أعظــم التضحيــات 
ــاحات  ــي س ــم ويســطرون المالحــم ف ــون بواجبه وهــم يقوم
الشــرف والبطولــة التــي تســابقوا فيهــا ليعبــروا عــن وفائهــم 
للوطــن الــذي ارتفعــت رايــات عزتــه ومجــده بفضــل عظيــم 

فعلهــم ومآثرهــم ومــا قدمــوه.
الشــهادة أعظــم القيم اإلنســانية وأنبل صور البــذل والعطاء، 
ودليــل قــوة األوطــان المحصنــة بشــجاعة أبنائهــا وتجســيدهم 
لِعظــم االنتمــاء، وانعكاســًا للوطنيــة التــي تربــوا عليهــا وروح 
الوفــاء واإلقــدام والبســالة التــي يتســلحون بهــا وهــم يحصنون 
ــمها  ــق باس ــرون الح ــا وينص ــن حماه ــذودون ع ــم وي أوطانه
ويحمــون بهــا المكتســبات ومســيرات التنميــة وأمــن الشــعوب 
ــدة فقــد بينــت  ــة المجي ــذ والدة الدول ــدول.. ومن وســالمة ال
ــم  ــم وعطائه ــا وبذله ــر أبنائه ــن ب ــه م ــم ب ــا تنع ــارات م اإلم
ــارة للخصــال  ــة لتكــون ســيرة المجــد من اســتعدادهم للتضحي
ــاط بهــذه األرض  ــرًا عــن عمــق االرتب ــة وتعبي ــة واألصال النبيل
المباركــة الطاهــرة التــي باتــت اليــوم ملهمــة العالــم ومنــارة 

تقدمــه وعنــوان رحلتــه نحــو المســتقبل.
ذكــرى شــهداء الوطــن األبــرار خالــدة فــي العقــول والقلوب 
يحملهــا الوجــدان بشــرف واعتــزاز وفخــر، وســتبقى ســيرهم 
العطــرة منــارات تشــع نبــاًل وأصالــة وانتمــاء إلمــارات المجــد 

والقــوة والعزيمــة الرائــدة.

ــورات  ــدة تح ــور ع ــل ظه ــي ظ ف
لفيروس كورونــا والتخوف من انتقال 
وانتشــار العــدوى بســبب تغييــر فــي 
أعــراض المــرض أو شــدته أو تغييــر، 
هنــاك حقيقــة ثابتــة وأمــر متفــق 
عليــه مــن قبــل الجميــع، وال خــالف 
عليــه، وهــو االلتــزام بتدابيــر الصحــة 
العامــة واالجتماعيــة وضــرورة أخــذ 
اللقاحــات والعالجــات التــي ترفع من 
قــدرة اإلنســان على مواجهــة المرض، 
ــة القلــق التــي  نقــول هــذا بعــد حال
بــدأت تنتــاب العالــم كله خــالل األيام 
الماضيــة، بعدمــا ظهــر متحــور جديد 
يســمى بـ«أوميكــرون« فــى عــدد من 
ــذى  ــر ال ــة، األم ــارة األفريقي دول الق
دفــع عدد من الــدول بتعليق الطيران 
والســفر من دول تفشي هذا المتحور 
الجديــد، ووضعــت قائمــة محظــورة 
شــملت عدد من دول أفريقية، خالف 
أن بعض الدول األوروبية أعلنت أيضًا 
رصــد حــاالت إصابــة بـ«أوميكــرون«، 
ــودة  ــن الع ــوف م ــن الخ ــا زاد م مم

إلــى اإلغــالق والتقييــد مــن جديــد.
ويــزداد هــذا القلــق في ظــل طرق 
فصل الشتاء األبواب واحتفاالت أعياد 
الميالد ورأس السنة، األمر الذى يسهم 
ــة  ــادة معــدالت اإلصاب قطعــا فــي زي
وانتشــار المــرض حــال االستســهال 
ضوابــط  وجــود  وعــدم  والتهــاون 
ــت  ــك صنف ــة، لذل ــات للمواجه وآلي
ــور  ــة المتح ــة العالمي ــة الصح منظم
الجديــد أوميكــرون باعتبــاره »متغيرًا 

مثيــرًا للقلــق«.
لكــن فــي ظــل رعــب العالــم اآلن، 
ــراء  ــل الخب ــن قب ــدات م ــاك تأكي هن
بمجــال الصحة، أهمها أن يوجد توافر 
عدد كبير من اللقاحات والتطعيمات، 
والتأكيــد علــى قــدرة هــذه اللقاحات 
علــى مواجهة هــذا المتحــور الجديد، 
غيــر أن هنــاك أيضــا رســائل أمــل من 
شــركات األدويــة بشــأن إمكانية توافر 
دواء لـ«كوفيــد ١9« بشــكل عام خالل 

شــهور قليلــة، واصفيــن هــذا بالحــل 
الجــذري لألزمة.

ومــا يجــب أن نســلط الضــوء عليــه 
فــي مقالنــا هــذا، وســط حالــة القلــق 
من متحور أوميكرون ومدى خطورته 
وانتشــاره، تصريحــات وزارة الصحــة 
المصريــة ولجنة مكافحة وباء كورونا، 
وأعتقــد أنهــا تصريحــات إيجابية ولها 
دالالت عــدة وتبعث برســائل طمأنة، 
وهــذا مــا يبعــث األمــل والتفــاؤل في 
تخطى األزمة والقدرة على السيطرة، 
ال قــدر اهلل حــال ظهــور إصابــات بهذا 

ــد بالبالد. المتحور الجدي
والمهــم أن األمــر لــم يتوقــف عند 
تصريحات مبشرة فحسب، إنما هناك 
ــن  ــم اتخاذهــا م تحــركات بالفعــل ت
قبــل الدولــة المصريــة، منهــا اإلعــالن 
عــن زيــادة عــدد العمليــات التــي يتم 
فحصهــا مــن خــالل التسلســل الجينــي 
للفيــروس، وكذلــك التوســع في نقاط 
ومراكــز تلقــى لقــاح فيــروس كورونــا 
لتطعيــم أكبــر قــدر مــن المواطنيــن، 
وكلنا نرى قوافل التطعيم التي تجوب 
كل بقعة في المحروسة مدينة وقرية 
مــن أجل تحصين المصريين من خطر 

هــذا الوباء.
ــا إال أن ندعــو  ــس أمامن ــرا، لي وأخي
ــل هــذه الغمــة، وأن نضــع  اهلل أن يزي
تحذيــرات منظمــة الصحــة العالميــة 
وتشــديدات الحكومــة موضــع الجــد 
واالعتبار، وذلك بمواصلة االلتزام الكامل 
بكافة اإلجــراءات االحترازية والوقائية، 
وتحقيــق التباعــد االجتماعــي، ويجــب 
أن نعلــم أيضــا أننــا أمــام وبــاء لــم ينته 
بعد، ومازالت تداعياته مســتمرة، حتى 
ولــو كانــت هنــاك بشــائر خيــر ُتنبــىء 
عــن زوالــه، لكــن مــا زال العالــم فــى 
دائــرة الخطــر، وفــى حالة مــن الترقب 

الشــديد.عن »اليــوم الســابع«

أحمد التايب

كان االجتماع الطويل، الذى امتد ألربع 
عشر ة  ساعة مساء الثالثاء وصباح األربعاء 
الماضــي في مبنى ويلــي براندت ببرلين، 
هو األخير فى سلســلة مفاوضات ائتالفية 
ُمنظمــة وُمــدارة جيــدًا اســتمرت نحــو ٥ 
أســابيع، وســبقها أســبوعان من االتصاالت 
ــك  ــع تل ــن تاب ــن لم االستكشــافية. ويمك
العمليــة التفاوضيــة النموذجيــة، التــي 
أســفرت عــن اتفــاق لتشــكيل الحكومــة 
األلمانيــة الجديدة، أن ُيدرك أحد جوانب 
الفجوة الواســعة بين الغرب وبقية العالم 

قلياًل. إال 
تقدم هذه المفاوضات، واألداء السياسي 
في ألمانيا عمومًا، نموذجًا مغايرًا للصورة 

الســلبية الشــائعة عــن النظــام البرلمانــي 
اعتقادًا في أنه ال ُيحقق االستقرار. وتعود 
هــذه الصــورة في أحــد جوانبها إلى خلط 
ــؤدي  ــن االســتقرار واالســتمرار. فــال ي بي
قصــر ُعمــر الحكومــات في بعــض البلدان 
التــي تأخــذ بهــذا النظــام إلــى حالــة عــدم 
اســتقرار بالضــرورة، خاصــة حيــن تتوافــر 
المؤسســية والكفاءة اإلدارية.. مفاوضات 
تستحق أن ُتدرس بدأت مقدماتها بتحرك 
األحزاب األربعة األساسية عقب انتخابات 
٢٦ ســبتمبر الستكشــاف الفــرص الممكنة 
لتشكيل ائتالف حكومي. وتنافس الحزبان 
والمســيحي  االشــتراكي،  الديمقراطــي 
الديمقراطــي، لكســب حــزب الخضــر 
ــاز الديمقراطــي  ــي. وف والحــزب الليبرال
االشــتراكي فــي الســباق، فبــدأت مرحلــة 
المفاوضــات األوليــة مــع هذيــن الحزبين 

ــاق  ــاط االتف ــد نق ــر لتحدي ــي ١٥ أكتوب ف
واالختــالف، حيــث لــم يســبق لألحــزاب 

الثالثــة أن شــكلت ائتالًفــا حكوميــًا معًا.
وعندمــا تبيــن أن إمكانــات النجــاح 
ــت  ــرة، صيغ ــالف كبي ــكيل االئت ــي تش ف
وثيقــة أوليــة بــدأت علــى أساســها مرحلة 
المفاوضــات التفصيليــة فــى ٢٧ أكتوبــر. 
وُشــكلت ٢٢ لجنــة ضمــت نحــو ٣٠٠ 
مــن الخبــراء والسياســيين فــي األحــزاب 
الثالثــة ســعيًا إلــى تيســير التفاهــم علــى 
النقــاط األساســية التــى ال يمكــن المضــي 
قدمــًا دون التوصــل إلــى اتفــاق بشــأنها. 
ــمة  ــة الحاس ــي المرحل ــذه ه ــت ه وكان
فــي مســار المفاوضــات الصعبــة، وإن 
ــس  ــدأت الخمي ــي ب ــة الت ــت المرحل كان
الماضــي عقــب التوصــل إلــى االتفــاق ال 
تقــل أهميــة، وهــي عــرض هــذا االتفــاق 

للنقــاش والتصويت داخل األحزاب الثالثة 
ــه. كُل حســب الئحت

ورغم صعوبة هذه المفاوضات، وربما 
ألنهــا صعبــة، فهى تقــدم نموذجــًا لكيفية 
بنــاء التوافــق الوطنــي الديمقراطــي بيــن 
ــة  ــه الفكري ــا مرجعيت ــكل منه ــراف ل أط
ــه المختلفــة مــن أجــل تشــكيل  وأولويات
ــع ســنوات. حكومــة ُمســتقرة لمــدة أرب

عــن »األهــرام المصرية”

األهمية  بالغة  أدوارًا  السياسات  تلعب 
في تحديد أنماط وتطورات استهالك وإنتاج 
وتقنيات الطاقة. وارتفعت أخيرا األصوات 
من  للحد  قوية  إجراءات  باتخاذ  المطالبة 
بوقوف  اعتقاد  ويسود  الغازات.  انبعاثات 
الجوي خلف  الغالف  في  تركزاتها  ازدياد 
الكرة  تشهدها  التي  الطقسية  التغيرات 
تركزاتها  تزايد  استمرار  ويتوقع  األرضية. 
وتأثيراتها السلبية. ويتطلب خفض االنبعاثات 
فرض سياسات صارمة لتخفيض مستوياتها. 
في المقابل، سترفع تلك السياسات الطلب 
على عدد من المعادن الضرورية الداخلة 
في إنتاج مصادر الطاقة البديلة، خصوصًا ما 
يسمى أحيانا الطاقة المتجددة. لهذا يتوقع 
المستقبل  المختصون ومراكز األبحاث أن 
يحمل في طياته تحوالت كبيرة في أسواق 
التعدين، حيث سيرتفع بقوة على المعادن 
الداخلة في إنتاج الكهرباء واأللواح الشمسية 
والنيكل  النحاس  أهمها  التي  والبطاريات 

والكوبالت والليثيوم.
وتصل تقديرات بعض المصادر، ومن بينها 
أحد إصدارات صندوق النقد الدولي إلى أن 

حجم الطلب على هذه المعادن خالل األعوام 
الـ ٢٠ المقبلة سينمو بقوة ويولد إيرادات 
هائلة لمنتجيها قد تضاهي قيمة النفط خالل 
الفترة، وذلك في حالة تبني سياسات تحد من 
درجة ارتفاع الحرارة إلى ١,٥ درجة مئوية. 
وستشكل قيمتا النحاس والنيكل معظم قيمة 
المعادن األربعة خالل العقدين المقبلين، أما 
بحدة  فسينمو  والليثوم  الكوبالت  استهالك 
أكثر خالل الفترة. وستنتج عن تزايد الطلب 
المتسارع على هذه المعادن ارتفاعات قوية 
في أسعارها ونموا قويا في صادرات وإيراد 
منتجيها الرئيسين. ويأتي على رأس المتوقع 
استفادتهم من طفرة الطلب وأسعار معادن 
المستقبل تشيلي وأستراليا والكونغو وروسيا 
وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، وربما أفغانستان. 
معدالت  ستتسارع  التوقعات  صدقت  وإذا 
الدول  في  االقتصادية  والتنمية  االستثمار 
المصدرة لهذه المعادن وستتحسن موازينها 
الخارجية والمالية وترتفع معدالت نموها، بينما 
ستزداد تكاليف الواردات للدول المستوردة.

في الوقت نفسه ستزداد أهمية الدول 
المنتجة لهذه المعادن وسيرتفع تنافس الدول 
االقتصادية الكبرى على مواردها؛ ما قد يولد 
توترات ويبرز معضالت سياسية في مناطقها. 
وقد تكون بعض المناطق؛ كالقارة اإلفريقية، 

ساحة جديدة للصراعات والتنافس الدولي.
إن ارتفاع الطلب على المعادن المستقبلية 
سيدفع بأسعارها إلى مستويات قياسية، وقد 
تحدث فجوات بين العرض والطلب محدثة 
عجزا مستقبليا في بعضها. فعند حدوث قفزة 
طلب قوية وسريعة سيتخلف تأمين العرض 
المناسب له لعدة أعوام بسبب الوقت الطويل 
الذي يستغرقه تطوير المناجم والبحث عن 
المعادن الذي قد يتجاوز عشرة أعوام. وهذا 
سيؤثر في الخطط المستقبلية إلحالل الطاقة 
المتجددة ويرفع تكاليفها؛ ما سيكون أحد 
المعوقات في وجه السيطرة على االنبعاثات. 
في الوقت نفسه سيجلب ارتفاع أسعار هذه 
المعادن فرصا جيدة في تعدينها؛ ما سيحفز 
االستثمار فيها ويرفع من االكتشافات والتطوير 
لمصادرها، لكنه في الوقت نفسه سيزيد 
عنها،  الناتجة  البيئة  األضرار  عواقب  من 
الالزمة  ما لم تتخذ اإلجراءات والمحاذير 
التي سترفع تكاليف إنتاجها. أما فيما يخص 
منطقتنا فسترتفع أهمية البحث والتنقيب 
مبكرا عن هذه المعادن فيها، التي قد تحوي 
احتياطيات مربحة اقتصاديا يمكن تطويرها 
واستغاللها. كما ال يمكن التغاضي عن حيوية 
توجيه جزء من استثمارات المنطقة الخارجية 
إلى الدول والمناطق الغنية بهذه المعادن 

للصناعات  كافية  إمدادات  لتأمين وضمان 
المستقبلية التي تعتمد عليها.

عموما، فإن من شبه المؤكد تسارع نمو 
الطلب على هذه المعادن مستقبال، ولكن 
المرجح كون معدالت نموه أقل من توقعات 
الراغبين في خفض ارتفاع درجات الحرارة إلى 
١,٥ درجة مئوية. وتشير التجارب التاريخية 
خالل العقود الماضية، إلى أن تطوير مصادر 
استهالك  حجم  إلى  أضاف  البديلة  الطاقة 
لم يخفضه على  لكنه  المستهلكة،  الطاقة 
المستوى العالمي. وستواجه مطالب الخفض 
الحاد الستهالك الطاقة مصاعب وتحديات 
نظرا  كثيرة،  أطراف  من  قوية  ومعارضة 
القطاعات  التي ستتحملها بعض  للتكاليف 
في  عديدة  ومجتمعات  ودول  االقتصادية 
حالة التطبيق الصارم لها.عن »االقتصادية 

السعودية«

تعزف  عالية،  ومهارة  شديد  تناُغم  في 
الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو نادر 
عم  »قضية  الموسيقية  المقطوعة  عباسي، 
أحمد«، للمؤلف الموسيقي وعازف البيانو 
عمر خيرت، فتسحر عقول الجمهور، حتى 
إنهم يتفاعلون مع المايسترو ويتبعون إرشاداته 
بالتصفيق في مشهد حماسي، ولكن ما السر 
في نجاح هذا األداء والحالة النفسية المصاحبة 
له، التي ُتعرف علميًّا بتدفق التركيز الجماعي 
Team Flow إلنجاز مهّمة مشتركة، وتعني 
أن أعضاء الفريق يؤدون عملهم جماعيًّا مًعا، 
نفسها  وبالمهارة  واحد،  وقت  في  بتركيز 
من  الفريق  لصالح  مشترك  لتحقيق هدف 

واقع ثقتهم والتزامهم المتبادل.
عندما تدخل المجموعة »إلى هذه المنطقة« 
المعروف بتجربة تدفق تركيز الفريق، إلنجاز 
مهمٍة ما مًعا، تتولد لديها حالة دماغية فريدة، 
ترتكز على تحقيق التناغم فيما بينها، وتتميز 
هذه الحالة عن حالة العمل الجماعي التقليدية 
وفًقا  الفردي،  التدفق  حاالت  أو  المعتادة 

.eNeuro لبحث جديد مُنشور في
وُتظهر نتائج الدراسات العلمية أّن التناغم 
في حالة العمل الجماعي Team Flow الذي 
والرياضي  الفني  األداء  في  عادًة  نشاهده 
للفرق الجماعية من مصادر اإلبداع والرضا، 
لما له من تأثير إيجابي على زيادة هرمونات 
السعادة وتقليل الضغط العصبي، فضاًل عن 

إنجاح العمل واكتساب صداقات جديدة.
السلوكية في  الحالة  ورغم أهمية هذه 
الحياة عموًما وفي العمل خصوًصا، إال أن 
األساس العصبي الذي تقوم عليه هذه الحالة 
وأسراره كان من الصعب دراسته في إطار 
علم األعصاب االجتماعي، الذي نشأ حديًثا 
لدراسة البيولوجية العصبية للتفاعالت البشرية، 
ولعل السبب في هذه الصعوبة يعود إلى 
القيود التكنولوجية التي كانت تعتبر عقبًة 
أمام دراسة حاالت التفاعل البشري؛ ألن تصوير 
الدماغ يتطلب الثبات والدقة العلمية، وكان 
من الصعب الحصول على بيانات عالية الجودة 
لدماغ واحد، وأما تحقيق هذا الغرض لدماغين 

عف. فكان أصعب بمقدار أكثر من الضِّ
لكن مع ظهور تقنيات الفحوص الفائقة، 
مثل مخطط كهربائية الدماغ EEG ومخطط 
مغناطيسية الدماغ، والفحص الطيفي الوظيفي 
باألشعة تحت الحمراء، والتقنيات الحديثة 
لتصوير دماغ أكثر من شخص، فقد أصبحت 
انتشاًرا، ومع ذلك لم  أكثر  الدراسات  تلك 
يدرس أحٌد بموضوعية، من قبل، عملية التزامن 
العصبي بين األدمغة خالل التدفق الجماعي، 

وفق فريق الدراسة.
أول دراسة عن األساس العصبي للتدفق 

الجماعي
الحالة  هذه  لدراسة  محاولة  أول  وفي 
رصد  بواسطة  أي  بموضوعية،  السلوكية 
أنشطة الدماغ، نشر محمد شحاتة، الباحث 
باليابان  للتكنولوجيا  تويوهاشي  بجامعة 
البحثي من  الفريق  -مصري الجنسية- مع 
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة توهوكو 
باليابان، ورقًة بحثيًة حديثًة ُنشرت نتائُجها 
في دورية إي نيرو “eNeuro”، أثبتوا فيها 
 Team flow أن تدفق العمل الجماعي أو
في  اإليجابية  المشاعر  تعزز  دماغية  حالة 
األداء الجماعي، وتتطور عند موازنة األداء مع 

تحدي المهمة المطلوبة، مما يؤدي إلى ظهور 
أهداف واضحة، وردود فعل فورية، وذلك 
ما حدث مثاًل في معزوفة قضية عم أحمد، 
مقارنًة بتدفق التركيز الفردي أو االجتماعات 
التقليدية التي ال يحدث فيها تدفق التركيز 
للفريق نتيجة مثاًل لوجود تشويش، والدراسة 
أوضحت ذلك عن طريق اختبارات اإليقاع 

الموسيقي.
حددت هذه الدراسة االرتباطات العصبية 
للتدفق الجماعي للمشاركين باستخدام اختبار 
المسح  استخدام  مع  الموسيقي  اإليقاع 
يكتشف  -اختبار   EEG للدماغ  الكهربائي 
النشاط الكهربائي في الدماغ باستخدام أقطاب 
كهربائية متصلة بفروة الرأس- وقام الباحثون 
بتوظيف ١٥ مشارًكا )بينهم خمسة ذكور، 
من  مجموعات   ١٠ لتشكيل  عاًما(   ١٨-٣٥
األزواج -مما يعني أن بعض المشاركين قد 
تم إقرانهم مرتين- ولعب المشاركون لعبة 
إيقاع الموسيقى “O٢JAM U”، وهي لعبة 
موسيقية تتطلب النقر علي جهاز iPad، إذ 
في  جيدين  كانوا  أشخاًصا  الباحثون  اختار 
اللعبة وكان لديهم مؤشرات تفضيل اللعب 
وتم  بمفردهم،  اللعب  من  بداًل  الجماعي 
إلى  أكثر  ميل  لديهم  كان  آخرين  استبعاد 

األداء الفردي.
لقياس   EEG استخدموا  وفريقه  شحاتة   
نشاط الدماغ لكل فريق من شخصين في أثناء 
لعبهم لعبة الفيديو-جيم الموسيقية مًعا، في 
بعض التجارب، جرى الفصل بين الزمالء حتى ال 
يتمكن بعضهم من رؤية بعض في أثناء اللعب، 
 solo flow مما سمح بحالة التدفق الفردي
 ،team flow ومنع تحقُّق حالة تدفق الفريق
في تجارب أخرى قام فريق البحث بالتشويش 
على الموسيقى، مما منع حالة التدفق، على 

الرغم من استمرار العمل الجماعي.
أجاب المشاركون عن األسئلة بعد كل لعبة 
لتقييم مستوى تدفقهم، قارن الباحثون نشاط 

دماغ المشاركين خالل كل حالة.
من  التحقُّق  جرى  التجربة  أثناء  في 
السيناريوهات المختلفة باستخدام التقارير 
الذاتية ومقياس موضوعي لعمق تدفُّق التركيز 
الدماغ  استجابة  مدى  يستخدم  الجماعي، 
لألصوات غير ذات الصلة باللعبة األساسية.

كشف تحليل الطاقة الطيفية عن زيادة في 
طاقة بصمة دماغية فريدة ترتبط بحالة تدفق 
الفريق: زيادة موجات الدماغ بيتا وجاما في 
 ،)L-MTC( القشرة الصدغية الوسطى اليسرى
كما كشف تحليل التفاعل السببي أن هذه 

المنطقة في الدماغ تمثل مصبًّا للمعلومات، 
وتتلقى معلومات من المناطق التي ترمز إلى 
التدفق الفردي والحاالت االجتماعية العادية، 
وهو نوٌع من نشاط الدماغ المرتبط بمعالجة 
المعلومات، لقد تبيَّن أن لدى أعضاء الفريق 
نشاط دماغ متزامًنا/ متناغًما أكثر في أثناء 
العمل  بحالة  مقارنًة  الفريق  تدفُّق  حالة 

الجماعي العادية.
في المستقبل، يخطط الباحثون الستخدام 
التوقيع العصبي neural signature من أجل 
أداء  لمراقبة  الفريق؛  تدفق  حاالت  رصد 
الفريق وبحث إمكانية تعزيزه، وربما بناء 

فرق أكثر فاعلية.
من أجل فرق جماعية أفضل

وتعليًقا على هذه التجربة، يقول الباحث 
الرئيسي للدراسة، محمد شحاتة، في تصريح 
خاص لـ«للعلم« إنه في الفترة األخيرة ركز 
بين  الفروق  دراسة  كيفية  حول  اهتمامه 
اإلدراكية  والمهارات  األفراد  تفكير  طريقة 
التي لديهم، عالوًة على معرفة كيفية الدمج 
بين األفراد بناًء على مهارتهم اإلدراكية، مع 
معرفة األساس العصبي لهذه الفروق؛ من 

أجل تكوين فرق عمل أفضل أو متكاملة.
 وأضاف أن تكرار هذه الحالة السلوكية 
العديد من  المعمل كان صعًبا بسبب  في 
فيها  تحدث  مهمة  ايجاد  أولها  العوامل، 
الحالة السلوكية في وقت قصير، وبطريقة 
محكمة، ومن دون تشويش على أجهزة المسح 
الكهربائي للدماغ، وثانًيا إيجاد فرق تكون 
متوافقًة في المهارة والذوق الفني وحب 
اللعب كفريق، موضًحا أن ما يميز البحث 
هذه  قياس  أن  غيره  عن  مختلًفا  ويجعله 
الحالة السلوكية في جميع األوراق البحثية 
الذاتية  التقارير  كان معتمًدا على  السابقة 
مثل االستبانات وليس المقياس الموضوعي 
بواسطة تقنيات مسح الدماغ المتقدمة لقياس 
أنشطة الدماغ، »وهذا ما أضفناه في هذه 

الدراسة«، على حد قوله.
األبحاث  مديرة  ترفانيمي،  ماري  تقول 
بوحدة سيسرو للتعلم وأبحاث الدماغ بجامعة 
هلسنكي -باحث غير مشارك في الدراسة- في 
تصريحات خاصة لـ«للعلم«: إن الدراسة تجمع 
بين األساليب السلوكية التقليدية واستخدام 
طريقتين مختلفتين جديدتين لمسح الدماغ، 
موضحًة أن المشاركين في الدراسة فحصوا 
بعناية، وجرت دعوة عينة فرعية منهم فقط 
لحضور الجلسات التجريبية، فعمل اثنان من 
ن العلماء  المشاركين كفريق واحد، مما مكَّ

للتدفق  العصبي  األساس  في  التحقيق  من 
flow بطريقة جديدة عند عمل الفريق مًعا.

وأضافت أن هذه الدراسة تفتح مجاالٍت 
في  العلمية  للدراسات  جديدًة  منهجيًة 
المستقبل، لكن ال يزال يتعين إجراء المزيد 
االجتماعية  الجوانب  لمعرفة  البحوث  من 
التي تساعد في فهم تدفق التركيز للفريق، 
هذه  على  باإليجاب  التأثير  يمكنها  وكيف 

الحالة السلوكية.
خطوة إلى األمام

وعلى المستوى النفسي واالجتماعي، تقول 
سوزان ديكر -باحثة بقسم علم النفس بجامعة 
نيويورك- في تصريحات خاصة لـ«للعلم«: إن 
نتائج التدفق الجماعي في الدراسة المذكورة 
يمكن أن تكون محوريًة في تجاربنا االجتماعية 
والفنية، قائلًة: »الوصول إلى منطقة التناغم 
والحماس حلٌم يداعب خيال الجميع، ومع 
ترى  لذلك  تجريبيًّا«،  فدراسته صعبة  ذلك 
أن هذه دراسة ُصممت ببراعة -على حد 
قولها- يمكن أن تقودنا خطوًة إلى األمام لفهم 
كيف يدعم الدماغ التدفق الجماعي للفريق.

وأوضحت أنه من النتائج الواعدة في هذه 
الدراسة أن االرتباطات العصبية لحالة التدفق 
شوهدت في كلٍّ من االختبارات التجريبية، 
وفي حالة التدفق المبلغ عنها ذاتيًّا للمشاركين، 
»لذلك يمكن أن تفيد اإلستراتيجيات المصممة 
للفرق الجماعية بغرض تحقيق الحاالت الذهنية 
واحد«،  كفريق  تجربتهم  وتساعد  المطلوبة 

على حد قولها.
ومن أجل االستفادة من تلك النتائج في 
التحكم فيه مستقباًل،  أو  الفرق  أداء  توقع 
يقول »شحاتة«: إن الفريق البحثي حصل على 
تمويل من وكالة الفضاء والطيران األمريكية 
لوغاريتمات  لبناء  الشركات  وبعض  )ناسا( 
أو ذكاء اصطناعي لقراءة المسح الكهربائي 
تدفق  ولمراقبة  الجماعي  الفريق  ألعضاء 
التركيز للفريق، موضًحا أنهم يعملون حاليًّا 
على استخدام نتائجها في تحسين أداء الفرق 
الجماعية أو توقع أي تدهور فيه في كثيٍر من 

مجاالت الحياة.عن »ساينتافيك أميريكان”

نموذج لبناء التوافق

مستقبل المعادن وإنتاج الطاقة

الكشف عن األسرار العصبية لتناُغم أداء الفرق الجماعية

ال يؤدي قصر عمر الحكومات في 
البلدان التي تأخذ بالنظام البرلماني 
لعدم استقرار حين تتوافر المؤسسية 
والكفاءة اإلدارية

المختّصون يتوقعون ارتفاع الطلب 
على المعادن الداخلة بإنتاج الكهرباء 
واأللواح الشمسية كالنحاس والنيكل 
والليثيوم

تدفق العمل الجماعي حالة 
دماغية تعزز المشاعر اإليجابية في 
األداء الجماعي وتتطور عند موازنة 
األداء مع تحدي المهمة المطلوبة

وحيد عبدالمجيد

سعود بن هاشم جليدان

داليا العقاد 

كاتب عربي

كاتب عربي

صحفية وعضو الرابطة العربية 
لإلعالميين العلميين

كاتب عريب

الحل األمثل لمواجهة تحورات »كورونا«
االستسهال والتهاون وعدم وجود 
ضوابط وآليات للمواجهة يسهم بزيادة 
معدالت اإلصابة وانتشار المرض

شهداء اإلمارات »أهل المجد والشرف«

يومية سياسية مستقلة



C M YC M Y

1.5 مليار درهـم تصرفـات العقـارات فـي دبي

»األوراق المالية« تطلق الجزء الثاني من »حوكمة 
فعالة.. أساس للتنمية المستدامة«

مسابقات وفعاليات مستوحاة من التراث اإلماراتي 
حديد اإلمارات تحتفل بعيـد االتحـاد الخمسين

العين األهلية للتأمين تمنح خصومات بنسبة 50% على 
جميع أنواع المركبات احتفاءًا بعيد االتحاد الخمسين

كـازا ميــالنـو تحتــفل بعـــامـهـا الثــانـي

»آفاق اإلسالمية للتمويل« تحتفل بعيد االتحاد الـ 50 لدولة االمارات

ــرة  ــي دائ ــة ف ــات العقاري ــت التصرف بلغ
االراضــي واالمــاك فــي دبــي أكثــر مــن 1.5 
مليــار درهــم حيــث شــهدت الدائــرة أمــس 
تســجيل 286 مبايعــة بقيمــة 915.04 مليــون 
ــة  ــة لألراضــي بقيم ــا 33 مبايع ــم، منه دره
217.25 مليــون درهــم و253 مبايعة للشــقق 

والفلــل بقيمــة 697.79 مليــون درهــم. 
وقــد جاءت أهم مبايعــات األراضي بقيمة 
60 مليــون درهــم فــي منطقة جزيــرة 2 تليها 
مبايعــة بقيمــة 23 مليــون درهم فــي منطقة 
حدائــق الشــيخ محمد بن راشــد تليها مبايعة 
بقيمــة 14 مليــون درهــم في منطقــة حدائق 

الشــيخ محمد بن راشــد. 
وقــد تصــدرت منطقــة جبــل علــي األولــى 
المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 
17 مبايعــة بقيمــة 57 مليــون درهــم وتلتهــا 
ــد  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــق الش ــة حدائ منطق
بتســجيلها 5 مبايعــة بقيمــة 61 مليون درهم 
وثالثــة فــي الحبية الثالثة بتســجيلها 3 مبايعة 

بقيمــة 9 مليــون درهم. 
أمــا فيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق 
والفلــل فقد جــاءت مبايعة بقيمــة 75 مليون 

درهم بمنطقة مرســى دبــي كأهم المبايعات 
تلتهــا مبايعــة بقيمــة 40 مليــون درهــم فــي 
منطقــة نخلــة جميــرا وأخيــرا مبايعــة بقيمــة 
28 مليــون درهــم فــي منطقــة نخلــة جميرا. 
ــج التجــارى  وقــد تصــدرت منطقــة الخلي
المناطــق مــن حيــث عــدد مبايعــات الشــقق 
والفلــل إذ ســجلت 49 مبايعــة بقيمــة 67 
ــا  ــا منطقــة وادي الصف ــون درهــم وتلته ملي
ــون  ــة 36 ملي ــة بقيم ــجيلها 20 مبايع 5 بتس

درهــم وثالثــة في مرســى دبي بتســجيلها 19 
مبايعــة بقيمــة 116 مليــون درهــم. 

وســجلت الرهونات قيمــة قدرها 562.62 
مليون درهم منها 20 رهونات أراضي بقيمة 
ــل  ــات فل ــون درهــم و86 رهون 100.49 ملي
وشــقق بقيمــة 462.13 مليــون درهــم، وكان 
أهمهــا بمنطقــة الورقــاء االولــى بقيمــة 272 
مليــون درهــم وأخــري في منطقــة جبل علي 

األولــى بقيمــة 66 مليــون درهم. 

فــي إطــار جهــود الجهــات الرقابيــة 
المنظمــة لألســواق الماليــة بــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليج العربيــة الرامية إلى 
تعزيــز الوعــي والثقافــة االســتثمارية لــدى 
المســتثمرين فــي أســواق األوراق الماليــة 
بالدول األعضاء، تطلق هيئة األوراق المالية 
والســلع علــى مــدى شــهر ديســمبر الجاري 
حملــة توعيــة بأهميــة حوكمــة الشــركات 
تحت شعار »حوكمة فعالة..أساس للتنمية 

المستدامة”.
تهــدف الحملــة إلــى تقديــم اإلرشــادات 
واللوائــح واألنظمــة الخاصــة بالحوكمــة 
ألعضاء مجالس إدارات الشــركات المدرجة 
والمسؤولين بها، وتجنب المخاطر المتعلقة 
بــأداء الشــركة وإداراتهــا، وترســيخ مفهــوم 
تقــود  للشــركة  الرشــيدة  الحوكمــة  أن 
الشــركة لتحقيق أهدافها بكفــاءة وفاعلية، 
واالستخدام األمثل للموارد واإلدارة الواعية 
للمخاطــر، فضــًا عــن وضــع اســتراتيجية 

ذكيــة ألعمــال الشــركة. 
وبهــذه المناســبة قالت ســعادة د. مريم 
بطــي الســويدي الرئيــس التنفيــذي للهيئة: 
» تتطلــع الهيئــة مــن خــال أنشــطة هــذه 
ــة  ــات الحوكم ــم ممارس ــى دع ــة إل الحمل
المؤسسية لدى الشركات المدرجة، وتعزيز 
مســتويات تطبيــق أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ومســؤولي الشــركات لمفاهيــم اإلنضبــاط 
المؤسســي واإلدارة الرشيدة، والتأكيد على 
أن القــرارات التــي تتخذهــا الشــركة يجب 
أن تراعــي مصلحــة جميع أصحاب المصالح 
وأنها تخضع للرقابة والمساءلة والمسؤولية 
وهذا هو جوهر الحوكمة وهدفها النهائي، 
ــة اســتثمارية  ــى إيجــاد بيئ بمــا يعمــل عل
بمســتوى عالــي مــن الشــفافية والفعاليــة، 
ويســهم فــي توفيــر أفضــل ســبل الحمايــة 
ــتويات  ــع مس ــتثمرين ورف ــة للمس الممكن
الثقــة لديهــم تجاه الشــركات وســوق رأس 

المــال عمومــًا “.
ــارة  ــعادتها: » تجــدر اإلش ــت س وأضاف
إلــى أن الجهــات التنظيميــة واألســواق 
الماليــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــًا فــي  ــن نظيراتهــا عالمي كانــت ســباقة بي
تبنــي ضوابــط الحوكمــة، بــل وفــي طليعة 
المبادريــن بتطبيــق معاييرهــا -علــى مدى 
الســنوات الخمــس عشــر الماضيــة- باألخذ 
ــس  ــا لي ــة له ــة البالغ ــار األهمي ــي االعتب ف
فقــط بوصفهــا خــط دفــاع أول للشــركات 
ــد  ــة أزمــات ق المســاهمة العامــة ضــد أي
تواجههــا، ولكــن أيضــًا بالنســبة لألســواق 
المالية عامة بالنظر إلى أن الحوكمة تسهم 
فــي تهيئــة مناخ جيــد لألعمــال، مما يعمل 
علــى تشــجيع وزيــادة ثقــة المتعاملين في 

األســواق وجــذب المزيد من االســتثمارات 
األجنبيــة”.

الشــركات  حوكمــة  حملــة  وتتوجــه 
تحديــدًا إلــى عــدد من الفئــات تضم أعضاء 
مجالس إدارات الشــركات المدرجة، وكبار 
المســؤولين بالشــركات المســاهمة العامة، 
ومســؤولي الحوكمة وعاقات المستثمرين 
والمســاهمين  المدرجــة،  بالشــركات 
والمهتميــن  المرتقبيــن،  والمســتثمرين 
بشــكل عــام مثــل الباحثيــن واإلعامييــن.

وتســتعين الحملــة بعــدد مــن الوســائل 
االجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  تشــمل 
والمواقــع  والصحــف،  والفضائيــات 
اإللكترونية، والملتقيات الرقمية )ويبينار(، 
كمــا تقــدم المضاميــن مــن خــال مجموعة 
مــن الفنــون اإلعاميــة مثــل: الرســوم 
والرســوم   ،infographics المعلوماتيــة 
المتحركة animation، واإلصدارات الرقمية 
)مطويات وكتيبات(، ومسابقات معلوماتية.

إطــار  فــي   - الهيئــة  تتعــاون  كمــا 
الحملــة - مــع »معهــد حوكمــة« مــن 

أجــل تنظيــم ملتقييــن عــن بعــد باللغتيــن 
ــا  ــري تنظيمهم ــة، يج ــة واإلنجليزي العربي
فــي األســبوعين الثانــي والثالــث مــن شــهر 
ديســمبر، كمــا تقــوم الهيئــة بإطــاق بنــر 
إلكترونــي طيلــة أيــام شــهر ديســمبر علــى 
ــي   ــا اإللكترون ــية لموقعه ــة الرئيس الصفح
www.sca.gov.aeيتضمــن كافــة المــواد 
والفعاليات والمعلومات التوعوية واألنظمة 
والتشريعات المرتبطة بالحوكمة المؤسسية.

تجــدر اإلشــارة إلى أن الحملــة تأتي في 
إطــار برنامــج التوعيــة الخليجــي المشــترك 
»ُمِلــم« والــذي أطلقتــه الجهــات التنظيمية 
لألســواق الماليــة بــدول مجلــس التعــاون 
ــع  ــيق م ــة- بالتنس ــج العربي ــدول الخلي ل
ــدف  ــس به ــدول المجل ــة ل ــة العام األمان
تعزيــز الوعــي االســتثماري وتنميــة ثقافــة 
االســتثمار لدى كافة المتعاملين والمهتمين 
ــتقطاب  ــجيع واس ــة وتش ــواق المالي باألس
فئــات المجتمــع لاســتفادة مــن الخدمــات 
والمنتجــات الماليــة التــي توفرهــا أســواق 

رأس المــال.

فــي إطار حرصها على تعزيز الهوية الوطنية 
بيــن الموظفيــن وإرســاء قيــم الفخــر واالعتــزاز 
بحب الوطن والوالء لقيادته الرشــيدة، شــاركت 
شــركة حديد اإلمارات، المصّنع المتكامل الرائد 
للحديــد والصلــب فــي الشــرق األوســط، فــي 
االحتفــاالت بمناســبة عيد االتحاد الـــ 50 لدولة 
اإلمارات، وحلول اليوبيل الذهبي للدولة، وذلك 
مــن خــال تنظيــم فعاليــات متنوعــة لموظفــي 
الشركة في مقرها الرئيس ومصانعها بأبوظبي.
وتضمــن االحتفــال مجموعــة مــن األنشــطة 
والفعاليــات المســتوحاة مــن تــراث دولــة 

اإلمــارات الــذي يمتــاز باألصالــة والعراقــة، مــن 
بينهــا عــروض فنية شــعبية، وعــرض المنتجات 
اإلماراتيــة التقليديــة، ومســابقات ومشــاركات 
متميــزة للموظفيــن، وغيرهــا مــن الفعاليــات 
وســط جــو ملــؤه الفخــر بمنجــزات الخمســين 
عاًما الماضية والعزم على االســتمرار في ســبيل 

تحقيــق أهــداف المئويــة 2071. 
ــي،  ــدس ســعيد غمــران الرميث ــال المهن وق
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة أركان والرئيــس 
التنفيــذي لشــركة حديد اإلمــارات: »يطيب لي 
أن أتقــدم بالنيابــة عــن أســرة حديــد اإلمــارات 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الر 
شــيدة  وإلى شــعب دولة اإلمــارات والمقيمين 

على أرضها الطيبة، بمناســبة عيد االتحاد الـ 50 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، ســائًا المولى 
عــز وجــل أن يعيــد هــذه المناســبة المباركــة 
علينــا بــكل الخير واليمن والبــركات”.  وأضاف: 
»يشــكل عــام الخمســين مرحلــة جِديــدة فــي 
تاريــخ ومســيرة دولتنا الحبيبة، حيث نســتذكر 
فــي يوبيلهــا الذهبــي تلكــم المســيرة المباركــة 
التي بدأها الوالد المؤســس المغفور له الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيب اهلل ثــراه«، 
واســتكملها األبنــاء األوفيــاء حتــى باتــت دولــة 
اإلمــارات نموذًجــا ُيحتــذى فــي التقــدم والنمــو 
ــي  ــت ال يســاوي ف ــي وق ــك ف واالزدهــار وذل

أعمــار األمم شــيًئا.

بمناســبة عيــد اإلتحاد الخمســين لدولة 
اإلمــارات العربية المتحدة ، أعلنت شــركة 
العيــن األهلية للتأميــن عن منح خصومات 
بنســبة 50٪ مــن أســعار التعرفــة الرســمية 
علــى جميع أنواع المركبات، وذلك إعتبارًا 
من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر لعام 2021 .

وقال الســيد محمد مظهــر حمادة مدير 
عــام شــركة العيــن األهليــة للتأميــن بهــذه 
المناســبة:« يســرنا االحتفال بمناســبة عيد 
ــح خصومــات  ــر من اإلتحــاد الخمســين عب
ــبة  ــة بنس ــن بالدول ــن والمقيمي للمواطني
50٪ مــن أســعار التعرفــة الرســمية علــى 
جميــع أنواع المركبــات، وإننا نحرص على 
ــم بهــذه  ــارات فرحته ــاء اإلم مشــاركة أبن
المناســبة الغاليــة علــى قلوبنــا، ونأمــل ان 
ــعبًا  ــادة وش ــارات قي ــى اإلم ــم اهلل عل ينع

بالخيــر والبــركات”.
وأضــاف حمــادة:« لقد نجحــت القيادة 
ــق  ــن تحقي ــارات م ــة اإلم ــيدة لدول الرش
االنجازات المتواصلة، والتي مكنت الدولة 
من تصدر اعلى المراتب ضمن المؤشــرات 
االقتصاديــة العالميــة، وتتحــول إلــى مركز 
إقليمــي وعالمــي للشــركات والمؤسســات 
إلــى  والمســتثمرين،  االعمــال  ورجــال 

جانبهــا كوجهــة إلطاق األعمال وممارســة 
األنشــطة اإلقتصاديــة، ومن خال مشــاريع 
الخمســين التــي اطلقتها حكومــة اإلمارات 

ــع أن  ــن المتوق ــاري، م ــام الج ــال الع خ
ــد  ــة ريادتهــا وتفوقهــا لمزي تواصــل الدول

مــن التطــور والتقــدم”.

ــة  ــة التجاري ــو، العام ــت كازا ميان احتفل
الرائــدة فــي مجــال األدوات الصحيــة والباط 
الفاخرة في دولــة اإلمارات العربية المتحدة، 
بالذكرى الســنوية الثانية لتأسيســها بمجموعة 
مــن اإلعانــات الجديــدة خــال الحــدث الذي 
نظمتــه فــي العنــوان - مرســى دبــي، فــي 24 

.2021 نوفمبر 
صالــة العرض التي تفتخر بمفهوم اللمســة 
واإلحســاس، تتميز بأحــدث المنتجات الرائعة 
مثــل البــاط الذهبي عيار 24 قيراًطا وأحواض 
االستحمام والتجربة العملية للدش والحنفيات 
وكوريــان، والتــي نــادًرا مــا تكــون وجــدت، 
ــارة  ــال التج ــي مج ــا ف ــن دخوله ــت ع أعلن
اإللكترونيــة مــن خــال موقــع ويــب مخصص 
ســيتم إطاقــه قريًبا إلى جانــب تطبيق جوال. 
مــن خــال هــذه الخطــوة، فــإن كازا ميانــو، 
المشــروع الشــاب لمدة عامين بقيادة الســيد 
محمــد أزهــر ســاجان، بالتأكيد على اســتعداد 
لنقــل ســوق تحســين المنــازل الفاخــرة إلــى 

المســتوى التالي. 
هــذه العامــة التجاريــة بالتجزئــة، تعــرض 
تشكيلة حصرية من أحواض الغسيل، الدشات، 
الصنابيــر، البــاط / األلــواح واألســطح الصلبة 
المصممــة بشــكل فريــد من قبــل أكثر من 40 
 Versace ، ،عامة تجارية عالمية بما في ذلك
 Devon & Devon ، Roberto Cavalli ، Cristal
Bronze ، Maison &  قامــت Valentina و 

كوريــان® جنًبــا إلــى جنــب مــع مجموعتهمــا 
ــع  ــي تتمت ــة الت الخاصــة مــن األدوات الصحي
بتصميــم وتجميــل المســاحات الخارجيــة مــن 
خــال خدمــات المســابح والمناظــر الطبيعيــة 
 .Corà المصممة حسب الطلب والباركيه من
ليــس ذلك فحســب، فالعامة التجارية تخطط 
أيًضــا لتقديــم قســم جديــد ألســطح المطبــخ 

.Arredo3مع بالشراكة 
شــهد الحــدث أيًضا إطــاق كتالوج مرتقب 
ــذي قــدم مجموعــة جديــدة مــن  ــة وال للغاي
األدوات الصحيــة والبــاط المصممــة بشــكل 
ــن  ــاب المصممي ــارت إعج ــي أث ــد والت معق

الداخلييــن الذيــن حضــروا الحــدث.
قال أزهر ســجان: »نبتكر تجارب معيشــية 
فريــدة للناس من خال باقــة منتجاتنا الرائعة 
والخدمات المصممة حسب الطلب، وال نهدف 
إال إلــى الكمــال المطلــق«. بعــد الكثيــر مــن 
اإلقناع بشــأن الســماح لنا بالدخــول إلى صالة 
العــرض فــي أبــو ظبــي المقــرر إطاقهــا فــي 
النصف األول من ديســمبر 2021، كان كل ما 
قالــه هــو »بينمــا نفتــح األبــواب أمــام صالــة 
العــرض الجديــدة، يمكنــك أن تشــهد إضفــاء 
الطابــع الرســمي على شــراكتين ضخمتين في 

عالــم األدوات الصحية.

نظّمت »آفاق اإلسامية للتمويل«، المؤسسة 
الرائــدة في القطــاع المالي والتي تقّدم منتجاٍت 
وخدمــاٍت ماليــة متوافقــة مــع أحكام الشــريعة 
اإلسامية في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والمنطقة، احتفالية خاصة لمناسبة عيد 
االتحــاد الـ 50 لدولة االمارات العربية المتحدة، 
حملــت عنوان »احتفااًل بإنجازات خمســين عام 
مضت واستعداداً للمستقبل«، شارك فيها أعضاء 
مــن اإلدارة العليا والموظفين الذين ارتدوا الزّي 
اإلماراتــّي التقليدّي ورفعوا علــم الدولة ووّقعوا 
علــى لوحــة االتحــاد عربــون محبــة ووفــاء لهذا 

االتحاد المبارك.
وتضّمنــت االحتفالية مجموعًة من األنشــطة 
والفعاليــات تعبيــراً عن حب الوطــن والوفاء له، 
وإبــرازاً لــروح العمــل البّنــاء وبــذل كل الجهــود 
فــي ســبيل تحقيــق رؤيــة وتوجيهــات القيــادة 
الرشــيدة الهادفــة إلــى تعزيز االندمــاج والتناغم 
واالزدهار والسعادة بين أبناء المجتمع اإلماراتي، 
والمســاهمة فــي المســيرة التنمويــة المتواصلة 

التــي تشــهدها الدولة.
 راشــد محبوب القبيســي، الرئيــس التنفيذي 
ــي  ــال: »ف ــل«، ق ــاق اإلســامية للتموي لـــ »آف
هــذه المناســبة الوطنيــة العزيــزة علــى قلوبنــا 

جميعاً،نستذكر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان “طيــب اهلل ثــراه” 
وإخوانه الشــيوخ الذين امتلكوا الحكمة والرؤية 
المستقبلية التي أثمرت عن قيام دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، ونرفــع التحيــة مــن أعمــاق 
قلوبنا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة “حفظه اهلل” وصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الوزراء حاكــم دبي “رعاه 
اهلل” وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائب القائــد األعلى 

للقــوات المســلحة، علــى جهودهــم وعطاءاتهم 
ورعايتهــم الكريمــة وتوجيهاتهــم الحكيمة التي 
هيــأت كل المعطيــات لانتقال بدولــة اإلمارات 
فــي مرحلــٍة زمنيــة قياســية إلى نمــوذٍج يحتذي 
بهــا العالــم، ويســتلهم منهــا معاني الخيــر وقيم 
العطاء واالنفتاح والتســامح واألخّوة التي تجمع 
كل المقيميــن على أرشــها الطيبــة. نحتفل اليوم 
بخمســين عاماً مــن اإلنجــازات غير المســبوقة، 
ونتطّلــع بتفــاؤل وأمــل وطمــوح إلــى خمســين 
عامــاً مقبلــة تحمــل كل الخيــر والنّمــو واالزهار 

لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة”.  
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أبوظبي - الوطن

»المسعود« تبرم ثالث اتفاقيات منفصلة مع شركات عالمية
’أبرمــت مجموعــة المســعود، ثــاث 
ــة  ــركات عالمي ــع ش ــة م ــات منفصل اتفاقي
رائــدة وذلــك خال مشــاركتها فــي معرض 
ومؤتمــر أبوظبــي للبتــرول »أديبك 2021« 
الــذي اختتمــت فعالياتــه بنجــاح فــي مركز 
أبوظبي الوطني للمعارض »أدنيك«. وكانت 
المجموعــة قــد اســتعرضت أربعــة أقســام 
تابعــة لهــا، إضافــة إلــى تمثيلهــا 13 عامــة 
تجارية رئيســة خال الفعالية التي جمعت 
ــن فــي صناعــة النفــط والغــاز  المتخصصي

ــول العالم.  ح
وقعــت المســعود االتفاقيــات الجديــدة 
مــع شــركة »إس بــي إتــش« المحــدودة “ 
SPH Co. Ltd”، المتخصصــة فــي تزويــد 
 ،4IR Solutions حلــول البنــاء؛ وشــركة
الوحيــدة المتخصصــة فــي تحليــل النفــط 
الخــام فــي الوقــت الحقيقــي، والتــي تركــز 
على تطبيقات مراقبة العمليات والتحليات 
ــي  ــي ت ــركة »ب ــامة؛ وش ــم والس والتحك
إس” “BTS”التــي تتخــذ مــن إيطاليــا مقــرًا 
ــا، وتعمــل كمــزود لخدمــات الهندســة  له
ــاريع  ــة بمش ــاء الخاص ــتريات والبن والمش

تطويــر الغــاز الحيــوي.
وقــال هانــي التنيــر، الرئيــس التجاري لـ 
»مجموعــة المســعود«: »تعكس شــراكاتنا 
الثاث التي عقدناها مؤخرًا ضمن فعاليات 
أديبــك 2021، حرصنــا علــى تعزيــز مكانتنا 
الرياديــة وتوســيع تواجدنــا ضمن األســواق 
العالميــة الرئيســة، مــن خــال تمكيــن 
ــي  ــن »إس ب ــعود وكل م ــة المس مجموع
إتــش« و«4IR Solutions” و«بي تي إس« 
مــن زيــادة فــرص النمــو واستكشــاف آفاق 
جديــدة، فضًا عــن تقديم حلــول وتقنيات 
عاليــة الجــودة لجميــع العمــاء المعنييــن. 
ونســعى مــن خــال هــذه االتفاقيــات إلــى 
ــاون والتنســيق  ــن التع ــد م ــق المزي تحقي

مــع نخبــة مــن الشــركات الرائــدة عالميــًا، 
ــع  ــي تنوي ــل ف ــا الكام ــد التزامن ــا يؤك بم
عروضنــا وتقديــم أرقى الخدمــات لعمائنا 
الحالييــن والمحتملين، واســتقطاب المزيد 
ــارات،  ــة اإلم ــى دول ــتثمارات إل ــن االس م
تماشــيًا مــع التزامنــا بمتابعة مســيرة النمو 
والريــادة جنبًا إلى جنب مع دولتنا الحبيبة 
والمســاهمة بشــكل كبيــر فــي دفــع عجلــة 
االقتصــاد المحلــي إلمارة أبوظبــي واقتصاد 

دولــة اإلمــارات الوطني”.
وبموجب مذكرة التفاهم مع شــركة إس 
بي إتش، ســيقوم قســم المســعود برغوم ، 
بتزويــد الشــركة التنزانيــة، بحلــول المباني 
ــالها  ــر إرس ــًا، عب ــة محلي ــزة الُمصنَّع الجاه
ــى المقــر الرئيســي  كوحــدات مســطحة إل
للشــركة. كما ســيتعاون الطرفــان في وقت 
الحــق، الستكشــاف إمكانيــة افتتــاح مصانع 
مؤقتــة لهمــا فــي الدولــة الواقعة في شــرق 
إفريقيا وذلك بعد تأسيس أعمالهما بالكامل 

ضمــن الســوق المحلية.
مــن جهــة أخــرى، ســتمهد الشــراكة بين 
المســعود وشركة 4IR Solutions، الطريق 
أمام األخيرة لتوزيع محلل العمليات الخاص 
بهــا مــن طــراز AI-60 فــي ســوق اإلمارات 

العربيــة المتحــدة وذلــك عبر ثــاث مراحل 
مختلفــة نّصــت عليهــا االتفاقيــة. ويعد هذا 
المحلل، الوحيد القادر على قياس الســوائل 
الكثيفــة وغيــر الشــفافة وكذلــك الغــازات، 
ــادة  ــي زي ــر ف ــكل مباش ــاهم بش ــا يس بم
الهوامــش الربحيــة  فــي غضــون ثاثــة إلــى 
ســتة أشــهر. كما أن تطبيقات هذا المحلل، 
تعمل ضمن عدة قطاعات وتشمل صناعات 
النفــط والغــاز )المصافي، والحفــر البحري، 
ــل  ــط، ونق ــب النف وحراســة خطــوط أنابي
عهــدة ناقــات النفــط(، والبتروكيماويــات، 
واألوســاط األكاديميــة والصناعات الدوائية.

كمــا تنــص االتفاقيــة بيــن المســعود 
وبــي تــي إس، علــى أن يتشــارك الطرفــان 
ضمــن قطاع التكنولوجيــا، من خال إطاق 
مشــروع تجريبــي لتقديــم تقنيــة بــي تــي 
إس، إلى ســوق اإلمــارات العربية المتحدة، 
علــى أن توفــر المســعود وبصفتها الشــريك 
المحلي، اإلنتاج الضروري واألعمال المدنية 

ــة بها.  المرتبط
وجــاء توقيع االتفاقيات الثاث في وقت 
تحتفــل فيــه المســعود بالذكــرى الخمســين 
لتأسيســها، بالتزامــن مــع اليوبيــل الذهبــي 

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.

دبي - الوطن

»أبوظبي التجاري« يحتفي بذكرى يوم الشهيد

»لولو« تحتفل بعيد االتحاد الخمسين عبر تدشين عروض واسعة للمنتجات اإلماراتية

نحتفل معاً بذكرى 50 عاماً من النجاح والتقدم»اتصاالت« توفر حصريًا خدمة Xbox All Access في المنطقة
»اتصاالت« تقدم مجموعة من الجوائز والهدايا 

والعروض بمناسبة عيد االتحاد الخمسين

احتفــى بنــك أبوظبي التجــاري بمقره 
الرئيسي في أبوظبي بذكرى يوم الشهيد 
. تخليدًا ووفــاًء لتضحيات أبناء اإلمارات 
مــن حمــاة الوطــن. ووقــف المشــاركون 
أمــام العلــم دقيقــة صمت ودعــاء إجااًل 
وإكبــارًا لتضحيات شــهداء الوطن األبرار، 
بحضــور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 
أبوظبــي التجــاري، عــاء عريقــات وعدد 

مــن أعضــاء اإلدارة العليــا ومجموعة من 
موظفــي البنــك وقام برفــع العلم المدير 
اإلقليمــي فــي بنــك أبوظبــي التجــاري، 
محمــد علــى حســن البلوشــي وهــو مــن 

ذوي الشــهداء األبرار. 
وقــال عاء عريقات، الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة بنــك أبوظبي التجــاري، بهذه 
ــوم  ــهيد ي ــوم الش ــل ي ــبة: »يمث المناس
الفخــر والعزة والكرامة والشــرف لدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة والــذي يأتي 

تأكيــدًا على حــب الوطــن والتضحية من 
ــر  ــان والتقدي ــرًا عــن االمتن ــه وتعبي أجل
ــارات،  ــاء اإلم ــن أبن ــرار م للشــهداء األب
ــي  ــة ف ــماؤهم مضيئ ــتظل أس ــن س الذي

تاريــخ الوطــن.”
فخرهــم  عــن  المشــاركون  وعّبــر 
واعتزازهــم بأبنــاء اإلمــارات، الذيــن 
وهبــوا أرواحهــم وهم يــؤدون واجباتهم 
فــي مياديــن العــز والشــرف لتظــل رايــة 

ــة. ــة عالي الوطــن خفاق

 أطلقــت مجموعــة لولــو هايبــر ماركــت 
الرائــدة، أمــس  “الثاثــاء” حملــة الترويــج 
للمنتجــات المحليــة بالتزامن مــع احتفاالت 

الدولــة بعيــد االتحاد الخمســين
وتم اطاق الحملة في احتفال بالمشرف 
مول« حضره سعادة سعيد البحري العامري 
مديــر عــام هيئة أبوظبي للزراعة والســامة 
الغذائيــة وجمال ســالم الظاهــري -الرئيس 
التنفيــذي لســال، ويوســف على موســليام، 
رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو و العضو 
المنتــدب، باإلضافــة إلــى عــدد مــن كبــار 

الشــخصيات و مدراء اللولــو  في أبوظبي.
 ســتقوم لولــو هايبر ماركــت ضمن هذه 
ــة  ــات اإلماراتي ــج للمنتج ــادرة بالتروي المب
خصوصــًا اإلنتــاج الزراعــي المحلــي، وذلــك 
بالتعــاون مــع عــدد مــن المــزارع المحليــة 
والمؤسســات الرائــدة مثــل شــركة ســال، 
ــال  ــت جلوب ــا، وإيلي ــد العلي ومؤسســة زاي
فــري، ومــزارع اإلمــارات للزراعــة المائيــة، 

ومــزارع أرميــا والمــروج الخضــراء.
مــن جانبــه أشــاد ســعادة ســعيد البحري 
العامــري مديــر عــام هيئة أبوظبــي للزراعة 
والســامة الغذائيــة بجهــود مجموعــة لولــو 
ــات  ــج للمنتج ــي التروي ــت ف ــر مارك هايب
المحليــة ودعــم المزارعيــن مــن خــال 
تســويق منتجاتهــم مباشــرة للجمهــور عبــر 

منافذها المنتشرة في كافة إمارات الدولة، 
مؤكــدًا حــرص القيــادة الرشــيدة علــى دعم 
تســويق اإلنتــاج المحلــي وتعزيــز اســتدامة 
القطــاع الزراعــي والمســاهمة فــي زيــادة 
الحصــة الســوقية للمنتجــات المحليــة مــن 
خــال العــروض والمبــادرات المتنوعــة في 
المزيد من منافذ البيع، حيث تنســجم هذه 
المبادرة مع توجيهات ســمو الشــيخ منصور 
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 
الوزراء وزير شــؤون الرئاســة رئيس مجلس 
ــامة  ــة والس ــي للزراع ــة أبوظب إدارة هيئ
الغذائيــة بشــأن تخصيــص مســاحات عــرض 
خاصة بالمنتجات الزراعية المحلية، لتعزيز 
ــة،  ــارة والدول ــي أســواق اإلم تنافســيتها ف
وتأكيــد ســموه الدائــم علــى تنميــة العائــد 
على الزراعة من خال فتح قنوات تسويقية 
للمنتجات المحلية، وتمكين أصحاب المزارع 
من النفاذ لألسوق والمنافسة، وذلك التزامًا 
باســتراتيجية الهيئــة الهادفــة إلــى تحقيــق 
اســتدامة القطــاع الزراعي، وتعزيز منظومة 

ــن الغذائي. األم
ــادرات  ــذه المب ــل ه ــارك مث ــال »نب وق
والنهــوض  المحليــة  المنتجــات  لدعــم 
ــة فــي اإلمــارة، حيــث  بالحركــة االقتصادي
تعــد مجموعــة اللولــو شــريك مهــم للهيئــة 
ومــن أكبــر تجــار التجزئة الداعميــن لحركة 
التجــارة الداخليــة فــي الدولــة، ومــن خال 
شــبكة فروعهــا الواســعة، يمكــن لمنتجــات 

مــزارع أبوظبــي النفــاذ لألســواق وتحقيــق 
ــًا إن  ــن، موضح ــدات للمزارعي ــى العائ أعل
ــة لهــذه الفعاليــات تظهــر  النتائــج اإليجابي
ــج  ــي المنت ــة المســتهلك ف ــز ثق ــي تعزي ف
المحلــي النباتــي والحيوانــي، والترويــج 
لمزايــاه بوصفــه منتــج طــازج وآمــن بمــا 
ــي  ــق األمــن الغذائ ــا لتحقي يدعــم تطلعاتن

ــة. ــتدامة الزراعي واالس
و صــرح يوســف علــى أم . أيه: » لطالما 
آمنــت مجموعــة لولــو باعتبارهــا مؤسســة 
وطنية بالترويــج لألعمال المحلية، خصوصًا 
القطــاع الزراعــي وذلــك مــن أجــل تمكيــن 
المزارعين المحليين ودعم القدرة التنافسية 
للمنتجات المحلية. ومن واجبنا توفير سوق 
دائــم للصناعــات المحليــة والذي من شــأنه 
ليــس فقــط دعم القطاع وانمــا تعزيز األمن 
الغذائــي لدولــة اإلمــارات. أتقــدم بالشــكر 
للقيــادة الرشــيدة لتوفيــر بنيــة تحتيــة على 
مســتوى عالمــي ومنــاخ اعمــال مائــم مــن 

أجــل النمو الشــامل للدولة”
الجديــر بالذكــر انــه قــد جــرى مؤخــرًا 
توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن مجموعــة لولو 
وشــركة سال، الشــركة الجديدة للمنتجات 
الطازجــة والتكنولوجيــا الزراعيــة فــي أبــو 
ظبــي لتزويــد المســتهلكين فــي جميــع 
أنحــاء اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالفواكه 
والخضــروات الطازجــة المحليــة التــي يتــم 

حصادهــا فــي مــزارع أبوظبــي.

أعلنــت »اتصاالت« أنها 
بتوفيــر  حصريــًا  بــدأت 
 Xbox All Access خدمة
فــي المنطقــة، وبالشــكل 
الذي يتيح لعشــاق ألعاب 
التمتــع  الفيديــو فرصــة 
التالــي  الجيــل  بتجربــة 
مــن األلعــاب اإللكترونية.
 Xbox تتضمــن خدمــة 
All Access وحدة تحكم 
مــن الجيــل التالــي، والتي 
يمكــن اختيارهــا مــن بين 
 Xbox تحكــم  وحــدة 
Series X أو وحدة تحكم 
كمــا   ،  Xbox Series S
ــتراك  ــًا االش ــن أيض تتضم
 Xbox Game فــي خدمة
حيــث   Pass Ultimate
يتــم دفــع هــذا االشــتراك 
علــى مــدى 24 شــهرا ، 
ومن خال هذا االشــتراك 
يمكــن الوصول إلى مكتبة 
تضــم أكثــر مــن 100 لعبة 
عاليــة الجودة، إضافة إلى 
 EA الوصــول الفوري إلى

.Play
 وبهــذه المناســبة قــال 
خالــد الخولــي، الرئيــس 
التنفيــذي لقطــاع األفــراد 
فــي »اتصــاالت«، »نحــن 
ســعداء بالعمل والشــراكة 
وألول مــرة فــي المنطقــة 
مــع مايكروســوفت، حيث 
ــن  ســتعمل ’ اتصــاالت‘ م
الشــراكة  هــذه  خــال 
 Xbox علــى توفيــر خدمة
All Access التــي طــال 
انتظارهــا فــي المنطقــة”.

 مشيرًا إلى »وباعتبارها 
ــف المتحــرك  شــبكة الهات
األســرع فــي العالــم، توفر 
’اتصــاالت‘ زمــن اســتجابة 
منخفــض، وســرعة قصوى 
لاعبين، وبمــا يجعل منها 
الشبكة المفضلة أكثر عند 
الاعبيــن، والعب أساســي 
فــي عالم ألعــاب الفيديو. 
إننــا على ثقة بأن شــراكتنا 
مع مايكروســوفت ستعزز 
مــن مكانتنــا العالميــة في 

هــذا العالم “.
مــن جانبــه قــال هنريك 
إرتمــان بونســجارد مديــر 
عــام مبيعــات وتســويق 
فــي  المســتهلكين 

الشــرق  مايكروســوفت 
األوســط وإفريقيــا، »نحن 
ســعداء بهذه الشــراكة مع 
اتصــاالت‘“. ’ مجموعــة 

 مضيفــًا » توفــر خدمــة 
Xbox All Access لعمائنا 
كل ما يحتاجونه لممارسة 
ــون  ــي يتطلع ــاب الت األلع
تشــمل  والتــي  إليهــا، 
ليــس فقــط وحــدة تحكــم 
 Xbox أو Xbox Series X
Series S، بــل أيضًا مكتبة 
تضــم أكثــر مــن 100 لعبة 
عاليــة الجودة، وباشــتراك 
فــي  شــهرًا   24 لمــدة 
 Xbox Game خدمــة 
Pass Ultimate. اليــوم، 
نتطلــع مــع ’ اتصــاالت‘ 
ــا  ــل م ــم  أفض ــى تقدي إل
تقدمة Xbox لعمائنا في 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم دول

ــدة”. المتح
 Xbox  تتيــح خدمــة 

All Access لجميع عشاق 
ــة  ــو الفرص ــاب الفيدي ألع
مجموعتيــن  الختيــار 
ــة  ــن، كل مجموع مختلفتي
 Xbox تشــمل علــى باقــة
 ،Game Pass Ultimate
ــاء علــى وحــدة  ــك بن وذل
التحكــم المناســبة لهــم: 
 Xbox تحكــم  وحــدة 
Series S، والتــي تعتبــر 
 Xbox أصغر وحدة تحكم
علــى اإلطــاق، ويمكــن 
لهــذه الوحــدة تقديم أداء 
الجيــل التالي، وبســعر 99 
درهــم ولمــدة 24 شــهرًا، 
ــى  ــيكون عل ــن س ــي حي ف
مــن يختــار وحــدة تحكــم 
Xbox Series X، األسرع 
ــى اإلطــاق،  ــوى عل واألق
فــي  درهــم   139 دفــع 
الشــهر ولمــدة 24 شــهرًا، 
ــى أن كل  ــع اإلشــارة إل م
األســعار شــاملة ضريبــة 

ــة. ــة المضاف القيم
  يتضمــن االشــتراك في 
 Xbox Game Pass باقــة
Ultimate إمكانية اللعب 
متعــددة  شــبكات  علــى 
 Xbox باستخدام الاعبين 
العضويــة  ؛   Live Gold
وهــي  ؛   EA Play فــي 
ألعــاب جديــدة تمامــًا من 
Xbox Game Studios و 
 ،  Bethesda Softworks
ــر مــن  ــى أكث ــة إل باإلضاف
100 لعبــة عاليــة الجــودة 
مــع  ممارســتها  يمكــن 
وحــدة  علــى  األصدقــاء 
والكمبيوتــر  التحكــم 
نســبة  مــع   ، الشــخصي 
تخفيضــات تصــل إلــى 20 
٪ علــى ألعاب مختارة في 
 Xbox Game Pass مكتبة
، وكذلــك تخفيضــات تصل 
إلــى 10 ٪ علــى ألعــاب 

ــة. إضافي

 أعلنــت »اتصاالت« عن مشــاركتها في 
احتفــاالت عيــد االتحــاد الخمســين لدولــة 
ــا  ــدة بتخصيصه ــة المتح ــارات العربي اإلم
ــا  ــز والهداي مجموعــة واســعة مــن الجوائ
والعــروض الحصريــة لعمائهــا اإلماراتيين 
بما في ذلك الســحوبات وعروض الهواتف 

المتحركــة وغيرهــا مــن األجهزة.
ويتــاح لمشــتركي eLife أيضــًا الحصول 
علــى ترقيــة مجانيــة لســرعات اإلنترنــت 
ولغايــة 1 جيجابــت بالثانيــة خــال شــهر 
ديســمبر بأكملــه لتوفيــر أفضــل التجــارب 
للعماء أثناء االستمتاع بسرعات اإلنترنت 

العاليــة والترفيــه المنزلي.
ــن  ــاء اإلماراتيي ــع العم ــل جمي ويحص
علــى فرصــة للفــوز بواحــد مــن 50 جهــاز 
Pro Max 13 iPhone ، باإلضافــة إلــى 
50 رقــم واصــل مميــز مــن »اتصــاالت« ، 
و 50 جهاز Xbox Series X ، و50 تذكرة 

موســمية لمعــرض إكســبو 2020 دبــي.
جميــع  »اتصــاالت«  تهــدي  كمــا 
المشــتركين اإلماراتييــن للخطــوط الدفــع 
اآلجــل والمســبق 50 جيجابايــت مــن 
ــن 1  ــارًا م ــًا اعتب ــة مجان ــات المحلي البيان
وحتــى 7 ديســمبر، يمكــن تفعيلهــا عبــر 
طلــب  أو   My Etisalat UAE تطبيــق 
الرمــز*50# اعتبــارًا مــن 1 ديســمبر، فــي 
حين يحصل المشــتركون الجدد والحاليين 
فــي باقــات إماراتــي Freedom اإلماراتيــة 
علــى مضاعفة تلقائيــة للبيانــات والدقائق 

ــه. خــال شــهر ديســمبر بأكمل
عــاوة علــى ذلــك، يمكــن للمشــتركين 
اإلماراتييــن االســتفادة من خصومات تصل 
لغايــة 80٪ علــى مجموعــة مختــارة مــن 
األجهــزة خــال الفتــرة مــا بيــن 1 إلــى 7 
ديســمبر، حيــث تكــون الخصومــات علــى 

 ،12 iPhoneو ،iPhone13 األجهــزة مثــل
.iPad وأجهــزة ،Samsung Foldو

وفــي هذا الســياق، قال خالــد الخولي، 
ــي  ــراد ف ــاع األف ــذي لقط ــس التنفي الرئي
»اتصــاالت«: »حرصــت ’اتصــاالت‘ خــال 

ــن  ــى تمكي ــة عل ــة الماضي ــود األربع العق
االتصــال بيــن األفــراد مــن خــال خدماتها 
ــا  ــبكتها وبنيته ــة بش ــورة المدعوم المتط
التحتية القوية. وتواصل ’اتصاالت‘ حرصها 
علــى المشــاركة الفعالــة فــي االحتفاالت.

11 العدد )3607( من األربعاء إلى السبت من 25 إلى 28 ربيع الثاني 1443هـ الموافق من 1 إلى 4 ديسمبر 2021م

اقتصاد

وحدة تحكم من الجيل التالي بوصول الفوري لـ 100 
 Xbox Game Pass لعبة مع خدمة

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

سحوبـات وهدايـا وعـروض علـى الهواتـف المتحركة 
واألجهزة للمواطنين اإلماراتيين

 eLife ترقية مجانية لغاية 1 جيجابت بالثانية لمشتركي
خالل شهر ديسمبر بأكمله
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1.5 مليار درهـم تصرفـات العقـارات فـي دبي

»األوراق المالية« تطلق الجزء الثاني من »حوكمة 
فعالة.. أساس للتنمية المستدامة«

مسابقات وفعاليات مستوحاة من التراث اإلماراتي 
حديد اإلمارات تحتفل بعيـد االتحـاد الخمسين

العين األهلية للتأمين تمنح خصومات بنسبة 50% على 
جميع أنواع المركبات احتفاءًا بعيد االتحاد الخمسين

كـازا ميــالنـو تحتــفل بعـــامـهـا الثــانـي

»آفاق اإلسالمية للتمويل« تحتفل بعيد االتحاد الـ 50 لدولة االمارات

ــرة  ــي دائ ــة ف ــات العقاري ــت التصرف بلغ
االراضــي واالمــاك فــي دبــي أكثــر مــن 1.5 
مليــار درهــم حيــث شــهدت الدائــرة أمــس 
تســجيل 286 مبايعــة بقيمــة 915.04 مليــون 
ــة  ــة لألراضــي بقيم ــا 33 مبايع ــم، منه دره
217.25 مليــون درهــم و253 مبايعة للشــقق 

والفلــل بقيمــة 697.79 مليــون درهــم. 
وقــد جاءت أهم مبايعــات األراضي بقيمة 
60 مليــون درهــم فــي منطقة جزيــرة 2 تليها 
مبايعــة بقيمــة 23 مليــون درهم فــي منطقة 
حدائــق الشــيخ محمد بن راشــد تليها مبايعة 
بقيمــة 14 مليــون درهــم في منطقــة حدائق 

الشــيخ محمد بن راشــد. 
وقــد تصــدرت منطقــة جبــل علــي األولــى 
المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 
17 مبايعــة بقيمــة 57 مليــون درهــم وتلتهــا 
ــد  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــق الش ــة حدائ منطق
بتســجيلها 5 مبايعــة بقيمــة 61 مليون درهم 
وثالثــة فــي الحبية الثالثة بتســجيلها 3 مبايعة 

بقيمــة 9 مليــون درهم. 
أمــا فيمــا يتعلــق بأهــم مبايعــات الشــقق 
والفلــل فقد جــاءت مبايعة بقيمــة 75 مليون 

درهم بمنطقة مرســى دبــي كأهم المبايعات 
تلتهــا مبايعــة بقيمــة 40 مليــون درهــم فــي 
منطقــة نخلــة جميــرا وأخيــرا مبايعــة بقيمــة 
28 مليــون درهــم فــي منطقــة نخلــة جميرا. 
ــج التجــارى  وقــد تصــدرت منطقــة الخلي
المناطــق مــن حيــث عــدد مبايعــات الشــقق 
والفلــل إذ ســجلت 49 مبايعــة بقيمــة 67 
ــا  ــا منطقــة وادي الصف ــون درهــم وتلته ملي
ــون  ــة 36 ملي ــة بقيم ــجيلها 20 مبايع 5 بتس

درهــم وثالثــة في مرســى دبي بتســجيلها 19 
مبايعــة بقيمــة 116 مليــون درهــم. 

وســجلت الرهونات قيمــة قدرها 562.62 
مليون درهم منها 20 رهونات أراضي بقيمة 
ــل  ــات فل ــون درهــم و86 رهون 100.49 ملي
وشــقق بقيمــة 462.13 مليــون درهــم، وكان 
أهمهــا بمنطقــة الورقــاء االولــى بقيمــة 272 
مليــون درهــم وأخــري في منطقــة جبل علي 

األولــى بقيمــة 66 مليــون درهم. 

فــي إطــار جهــود الجهــات الرقابيــة 
المنظمــة لألســواق الماليــة بــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليج العربيــة الرامية إلى 
تعزيــز الوعــي والثقافــة االســتثمارية لــدى 
المســتثمرين فــي أســواق األوراق الماليــة 
بالدول األعضاء، تطلق هيئة األوراق المالية 
والســلع علــى مــدى شــهر ديســمبر الجاري 
حملــة توعيــة بأهميــة حوكمــة الشــركات 
تحت شعار »حوكمة فعالة..أساس للتنمية 

المستدامة”.
تهــدف الحملــة إلــى تقديــم اإلرشــادات 
واللوائــح واألنظمــة الخاصــة بالحوكمــة 
ألعضاء مجالس إدارات الشــركات المدرجة 
والمسؤولين بها، وتجنب المخاطر المتعلقة 
بــأداء الشــركة وإداراتهــا، وترســيخ مفهــوم 
تقــود  للشــركة  الرشــيدة  الحوكمــة  أن 
الشــركة لتحقيق أهدافها بكفــاءة وفاعلية، 
واالستخدام األمثل للموارد واإلدارة الواعية 
للمخاطــر، فضــًا عــن وضــع اســتراتيجية 

ذكيــة ألعمــال الشــركة. 
وبهــذه المناســبة قالت ســعادة د. مريم 
بطــي الســويدي الرئيــس التنفيــذي للهيئة: 
» تتطلــع الهيئــة مــن خــال أنشــطة هــذه 
ــة  ــات الحوكم ــم ممارس ــى دع ــة إل الحمل
المؤسسية لدى الشركات المدرجة، وتعزيز 
مســتويات تطبيــق أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ومســؤولي الشــركات لمفاهيــم اإلنضبــاط 
المؤسســي واإلدارة الرشيدة، والتأكيد على 
أن القــرارات التــي تتخذهــا الشــركة يجب 
أن تراعــي مصلحــة جميع أصحاب المصالح 
وأنها تخضع للرقابة والمساءلة والمسؤولية 
وهذا هو جوهر الحوكمة وهدفها النهائي، 
ــة اســتثمارية  ــى إيجــاد بيئ بمــا يعمــل عل
بمســتوى عالــي مــن الشــفافية والفعاليــة، 
ويســهم فــي توفيــر أفضــل ســبل الحمايــة 
ــتويات  ــع مس ــتثمرين ورف ــة للمس الممكن
الثقــة لديهــم تجاه الشــركات وســوق رأس 

المــال عمومــًا “.
ــارة  ــعادتها: » تجــدر اإلش ــت س وأضاف
إلــى أن الجهــات التنظيميــة واألســواق 
الماليــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــًا فــي  ــن نظيراتهــا عالمي كانــت ســباقة بي
تبنــي ضوابــط الحوكمــة، بــل وفــي طليعة 
المبادريــن بتطبيــق معاييرهــا -علــى مدى 
الســنوات الخمــس عشــر الماضيــة- باألخذ 
ــس  ــا لي ــة له ــة البالغ ــار األهمي ــي االعتب ف
فقــط بوصفهــا خــط دفــاع أول للشــركات 
ــد  ــة أزمــات ق المســاهمة العامــة ضــد أي
تواجههــا، ولكــن أيضــًا بالنســبة لألســواق 
المالية عامة بالنظر إلى أن الحوكمة تسهم 
فــي تهيئــة مناخ جيــد لألعمــال، مما يعمل 
علــى تشــجيع وزيــادة ثقــة المتعاملين في 

األســواق وجــذب المزيد من االســتثمارات 
األجنبيــة”.

الشــركات  حوكمــة  حملــة  وتتوجــه 
تحديــدًا إلــى عــدد من الفئــات تضم أعضاء 
مجالس إدارات الشــركات المدرجة، وكبار 
المســؤولين بالشــركات المســاهمة العامة، 
ومســؤولي الحوكمة وعاقات المستثمرين 
والمســاهمين  المدرجــة،  بالشــركات 
والمهتميــن  المرتقبيــن،  والمســتثمرين 
بشــكل عــام مثــل الباحثيــن واإلعامييــن.

وتســتعين الحملــة بعــدد مــن الوســائل 
االجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  تشــمل 
والمواقــع  والصحــف،  والفضائيــات 
اإللكترونية، والملتقيات الرقمية )ويبينار(، 
كمــا تقــدم المضاميــن مــن خــال مجموعة 
مــن الفنــون اإلعاميــة مثــل: الرســوم 
والرســوم   ،infographics المعلوماتيــة 
المتحركة animation، واإلصدارات الرقمية 
)مطويات وكتيبات(، ومسابقات معلوماتية.

إطــار  فــي   - الهيئــة  تتعــاون  كمــا 
الحملــة - مــع »معهــد حوكمــة« مــن 

أجــل تنظيــم ملتقييــن عــن بعــد باللغتيــن 
ــا  ــري تنظيمهم ــة، يج ــة واإلنجليزي العربي
فــي األســبوعين الثانــي والثالــث مــن شــهر 
ديســمبر، كمــا تقــوم الهيئــة بإطــاق بنــر 
إلكترونــي طيلــة أيــام شــهر ديســمبر علــى 
ــي   ــا اإللكترون ــية لموقعه ــة الرئيس الصفح
www.sca.gov.aeيتضمــن كافــة المــواد 
والفعاليات والمعلومات التوعوية واألنظمة 
والتشريعات المرتبطة بالحوكمة المؤسسية.

تجــدر اإلشــارة إلى أن الحملــة تأتي في 
إطــار برنامــج التوعيــة الخليجــي المشــترك 
»ُمِلــم« والــذي أطلقتــه الجهــات التنظيمية 
لألســواق الماليــة بــدول مجلــس التعــاون 
ــع  ــيق م ــة- بالتنس ــج العربي ــدول الخلي ل
ــدف  ــس به ــدول المجل ــة ل ــة العام األمان
تعزيــز الوعــي االســتثماري وتنميــة ثقافــة 
االســتثمار لدى كافة المتعاملين والمهتمين 
ــتقطاب  ــجيع واس ــة وتش ــواق المالي باألس
فئــات المجتمــع لاســتفادة مــن الخدمــات 
والمنتجــات الماليــة التــي توفرهــا أســواق 

رأس المــال.

فــي إطار حرصها على تعزيز الهوية الوطنية 
بيــن الموظفيــن وإرســاء قيــم الفخــر واالعتــزاز 
بحب الوطن والوالء لقيادته الرشــيدة، شــاركت 
شــركة حديد اإلمارات، المصّنع المتكامل الرائد 
للحديــد والصلــب فــي الشــرق األوســط، فــي 
االحتفــاالت بمناســبة عيد االتحاد الـــ 50 لدولة 
اإلمارات، وحلول اليوبيل الذهبي للدولة، وذلك 
مــن خــال تنظيــم فعاليــات متنوعــة لموظفــي 
الشركة في مقرها الرئيس ومصانعها بأبوظبي.
وتضمــن االحتفــال مجموعــة مــن األنشــطة 
والفعاليــات المســتوحاة مــن تــراث دولــة 

اإلمــارات الــذي يمتــاز باألصالــة والعراقــة، مــن 
بينهــا عــروض فنية شــعبية، وعــرض المنتجات 
اإلماراتيــة التقليديــة، ومســابقات ومشــاركات 
متميــزة للموظفيــن، وغيرهــا مــن الفعاليــات 
وســط جــو ملــؤه الفخــر بمنجــزات الخمســين 
عاًما الماضية والعزم على االســتمرار في ســبيل 

تحقيــق أهــداف المئويــة 2071. 
ــي،  ــدس ســعيد غمــران الرميث ــال المهن وق
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة أركان والرئيــس 
التنفيــذي لشــركة حديد اإلمــارات: »يطيب لي 
أن أتقــدم بالنيابــة عــن أســرة حديــد اإلمــارات 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الر 
شــيدة  وإلى شــعب دولة اإلمــارات والمقيمين 

على أرضها الطيبة، بمناســبة عيد االتحاد الـ 50 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، ســائًا المولى 
عــز وجــل أن يعيــد هــذه المناســبة المباركــة 
علينــا بــكل الخير واليمن والبــركات”.  وأضاف: 
»يشــكل عــام الخمســين مرحلــة جِديــدة فــي 
تاريــخ ومســيرة دولتنا الحبيبة، حيث نســتذكر 
فــي يوبيلهــا الذهبــي تلكــم المســيرة المباركــة 
التي بدأها الوالد المؤســس المغفور له الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيب اهلل ثــراه«، 
واســتكملها األبنــاء األوفيــاء حتــى باتــت دولــة 
اإلمــارات نموذًجــا ُيحتــذى فــي التقــدم والنمــو 
ــي  ــت ال يســاوي ف ــي وق ــك ف واالزدهــار وذل

أعمــار األمم شــيًئا.

بمناســبة عيــد اإلتحاد الخمســين لدولة 
اإلمــارات العربية المتحدة ، أعلنت شــركة 
العيــن األهلية للتأميــن عن منح خصومات 
بنســبة 50٪ مــن أســعار التعرفــة الرســمية 
علــى جميع أنواع المركبات، وذلك إعتبارًا 
من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر لعام 2021 .

وقال الســيد محمد مظهــر حمادة مدير 
عــام شــركة العيــن األهليــة للتأميــن بهــذه 
المناســبة:« يســرنا االحتفال بمناســبة عيد 
ــح خصومــات  ــر من اإلتحــاد الخمســين عب
ــبة  ــة بنس ــن بالدول ــن والمقيمي للمواطني
50٪ مــن أســعار التعرفــة الرســمية علــى 
جميــع أنواع المركبــات، وإننا نحرص على 
ــم بهــذه  ــارات فرحته ــاء اإلم مشــاركة أبن
المناســبة الغاليــة علــى قلوبنــا، ونأمــل ان 
ــعبًا  ــادة وش ــارات قي ــى اإلم ــم اهلل عل ينع

بالخيــر والبــركات”.
وأضــاف حمــادة:« لقد نجحــت القيادة 
ــق  ــن تحقي ــارات م ــة اإلم ــيدة لدول الرش
االنجازات المتواصلة، والتي مكنت الدولة 
من تصدر اعلى المراتب ضمن المؤشــرات 
االقتصاديــة العالميــة، وتتحــول إلــى مركز 
إقليمــي وعالمــي للشــركات والمؤسســات 
إلــى  والمســتثمرين،  االعمــال  ورجــال 

جانبهــا كوجهــة إلطاق األعمال وممارســة 
األنشــطة اإلقتصاديــة، ومن خال مشــاريع 
الخمســين التــي اطلقتها حكومــة اإلمارات 

ــع أن  ــن المتوق ــاري، م ــام الج ــال الع خ
ــد  ــة ريادتهــا وتفوقهــا لمزي تواصــل الدول

مــن التطــور والتقــدم”.

ــة  ــة التجاري ــو، العام ــت كازا ميان احتفل
الرائــدة فــي مجــال األدوات الصحيــة والباط 
الفاخرة في دولــة اإلمارات العربية المتحدة، 
بالذكرى الســنوية الثانية لتأسيســها بمجموعة 
مــن اإلعانــات الجديــدة خــال الحــدث الذي 
نظمتــه فــي العنــوان - مرســى دبــي، فــي 24 
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صالــة العرض التي تفتخر بمفهوم اللمســة 
واإلحســاس، تتميز بأحــدث المنتجات الرائعة 
مثــل البــاط الذهبي عيار 24 قيراًطا وأحواض 
االستحمام والتجربة العملية للدش والحنفيات 
وكوريــان، والتــي نــادًرا مــا تكــون وجــدت، 
ــارة  ــال التج ــي مج ــا ف ــن دخوله ــت ع أعلن
اإللكترونيــة مــن خــال موقــع ويــب مخصص 
ســيتم إطاقــه قريًبا إلى جانــب تطبيق جوال. 
مــن خــال هــذه الخطــوة، فــإن كازا ميانــو، 
المشــروع الشــاب لمدة عامين بقيادة الســيد 
محمــد أزهــر ســاجان، بالتأكيد على اســتعداد 
لنقــل ســوق تحســين المنــازل الفاخــرة إلــى 

المســتوى التالي. 
هــذه العامــة التجاريــة بالتجزئــة، تعــرض 
تشكيلة حصرية من أحواض الغسيل، الدشات، 
الصنابيــر، البــاط / األلــواح واألســطح الصلبة 
المصممــة بشــكل فريــد من قبــل أكثر من 40 
 Versace ، ،عامة تجارية عالمية بما في ذلك
 Devon & Devon ، Roberto Cavalli ، Cristal
Bronze ، Maison &  قامــت Valentina و 

كوريــان® جنًبــا إلــى جنــب مــع مجموعتهمــا 
ــع  ــي تتمت ــة الت الخاصــة مــن األدوات الصحي
بتصميــم وتجميــل المســاحات الخارجيــة مــن 
خــال خدمــات المســابح والمناظــر الطبيعيــة 
 .Corà المصممة حسب الطلب والباركيه من
ليــس ذلك فحســب، فالعامة التجارية تخطط 
أيًضــا لتقديــم قســم جديــد ألســطح المطبــخ 

.Arredo3مع بالشراكة 
شــهد الحــدث أيًضا إطــاق كتالوج مرتقب 
ــذي قــدم مجموعــة جديــدة مــن  ــة وال للغاي
األدوات الصحيــة والبــاط المصممــة بشــكل 
ــن  ــاب المصممي ــارت إعج ــي أث ــد والت معق

الداخلييــن الذيــن حضــروا الحــدث.
قال أزهر ســجان: »نبتكر تجارب معيشــية 
فريــدة للناس من خال باقــة منتجاتنا الرائعة 
والخدمات المصممة حسب الطلب، وال نهدف 
إال إلــى الكمــال المطلــق«. بعــد الكثيــر مــن 
اإلقناع بشــأن الســماح لنا بالدخــول إلى صالة 
العــرض فــي أبــو ظبــي المقــرر إطاقهــا فــي 
النصف األول من ديســمبر 2021، كان كل ما 
قالــه هــو »بينمــا نفتــح األبــواب أمــام صالــة 
العــرض الجديــدة، يمكنــك أن تشــهد إضفــاء 
الطابــع الرســمي على شــراكتين ضخمتين في 

عالــم األدوات الصحية.

نظّمت »آفاق اإلسامية للتمويل«، المؤسسة 
الرائــدة في القطــاع المالي والتي تقّدم منتجاٍت 
وخدمــاٍت ماليــة متوافقــة مــع أحكام الشــريعة 
اإلسامية في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والمنطقة، احتفالية خاصة لمناسبة عيد 
االتحــاد الـ 50 لدولة االمارات العربية المتحدة، 
حملــت عنوان »احتفااًل بإنجازات خمســين عام 
مضت واستعداداً للمستقبل«، شارك فيها أعضاء 
مــن اإلدارة العليا والموظفين الذين ارتدوا الزّي 
اإلماراتــّي التقليدّي ورفعوا علــم الدولة ووّقعوا 
علــى لوحــة االتحــاد عربــون محبــة ووفــاء لهذا 

االتحاد المبارك.
وتضّمنــت االحتفالية مجموعًة من األنشــطة 
والفعاليــات تعبيــراً عن حب الوطــن والوفاء له، 
وإبــرازاً لــروح العمــل البّنــاء وبــذل كل الجهــود 
فــي ســبيل تحقيــق رؤيــة وتوجيهــات القيــادة 
الرشــيدة الهادفــة إلــى تعزيز االندمــاج والتناغم 
واالزدهار والسعادة بين أبناء المجتمع اإلماراتي، 
والمســاهمة فــي المســيرة التنمويــة المتواصلة 

التــي تشــهدها الدولة.
 راشــد محبوب القبيســي، الرئيــس التنفيذي 
ــي  ــال: »ف ــل«، ق ــاق اإلســامية للتموي لـــ »آف
هــذه المناســبة الوطنيــة العزيــزة علــى قلوبنــا 

جميعاً،نستذكر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان “طيــب اهلل ثــراه” 
وإخوانه الشــيوخ الذين امتلكوا الحكمة والرؤية 
المستقبلية التي أثمرت عن قيام دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، ونرفــع التحيــة مــن أعمــاق 
قلوبنا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة “حفظه اهلل” وصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الوزراء حاكــم دبي “رعاه 
اهلل” وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائب القائــد األعلى 

للقــوات المســلحة، علــى جهودهــم وعطاءاتهم 
ورعايتهــم الكريمــة وتوجيهاتهــم الحكيمة التي 
هيــأت كل المعطيــات لانتقال بدولــة اإلمارات 
فــي مرحلــٍة زمنيــة قياســية إلى نمــوذٍج يحتذي 
بهــا العالــم، ويســتلهم منهــا معاني الخيــر وقيم 
العطاء واالنفتاح والتســامح واألخّوة التي تجمع 
كل المقيميــن على أرشــها الطيبــة. نحتفل اليوم 
بخمســين عاماً مــن اإلنجــازات غير المســبوقة، 
ونتطّلــع بتفــاؤل وأمــل وطمــوح إلــى خمســين 
عامــاً مقبلــة تحمــل كل الخيــر والنّمــو واالزهار 

لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة”.  
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»المسعود« تبرم ثالث اتفاقيات منفصلة مع شركات عالمية
’أبرمــت مجموعــة المســعود، ثــاث 
ــة  ــركات عالمي ــع ش ــة م ــات منفصل اتفاقي
رائــدة وذلــك خال مشــاركتها فــي معرض 
ومؤتمــر أبوظبــي للبتــرول »أديبك 2021« 
الــذي اختتمــت فعالياتــه بنجــاح فــي مركز 
أبوظبي الوطني للمعارض »أدنيك«. وكانت 
المجموعــة قــد اســتعرضت أربعــة أقســام 
تابعــة لهــا، إضافــة إلــى تمثيلهــا 13 عامــة 
تجارية رئيســة خال الفعالية التي جمعت 
ــن فــي صناعــة النفــط والغــاز  المتخصصي

ــول العالم.  ح
وقعــت المســعود االتفاقيــات الجديــدة 
مــع شــركة »إس بــي إتــش« المحــدودة “ 
SPH Co. Ltd”، المتخصصــة فــي تزويــد 
 ،4IR Solutions حلــول البنــاء؛ وشــركة
الوحيــدة المتخصصــة فــي تحليــل النفــط 
الخــام فــي الوقــت الحقيقــي، والتــي تركــز 
على تطبيقات مراقبة العمليات والتحليات 
ــي  ــي ت ــركة »ب ــامة؛ وش ــم والس والتحك
إس” “BTS”التــي تتخــذ مــن إيطاليــا مقــرًا 
ــا، وتعمــل كمــزود لخدمــات الهندســة  له
ــاريع  ــة بمش ــاء الخاص ــتريات والبن والمش

تطويــر الغــاز الحيــوي.
وقــال هانــي التنيــر، الرئيــس التجاري لـ 
»مجموعــة المســعود«: »تعكس شــراكاتنا 
الثاث التي عقدناها مؤخرًا ضمن فعاليات 
أديبــك 2021، حرصنــا علــى تعزيــز مكانتنا 
الرياديــة وتوســيع تواجدنــا ضمن األســواق 
العالميــة الرئيســة، مــن خــال تمكيــن 
ــي  ــن »إس ب ــعود وكل م ــة المس مجموع
إتــش« و«4IR Solutions” و«بي تي إس« 
مــن زيــادة فــرص النمــو واستكشــاف آفاق 
جديــدة، فضًا عــن تقديم حلــول وتقنيات 
عاليــة الجــودة لجميــع العمــاء المعنييــن. 
ونســعى مــن خــال هــذه االتفاقيــات إلــى 
ــاون والتنســيق  ــن التع ــد م ــق المزي تحقي

مــع نخبــة مــن الشــركات الرائــدة عالميــًا، 
ــع  ــي تنوي ــل ف ــا الكام ــد التزامن ــا يؤك بم
عروضنــا وتقديــم أرقى الخدمــات لعمائنا 
الحالييــن والمحتملين، واســتقطاب المزيد 
ــارات،  ــة اإلم ــى دول ــتثمارات إل ــن االس م
تماشــيًا مــع التزامنــا بمتابعة مســيرة النمو 
والريــادة جنبًا إلى جنب مع دولتنا الحبيبة 
والمســاهمة بشــكل كبيــر فــي دفــع عجلــة 
االقتصــاد المحلــي إلمارة أبوظبــي واقتصاد 

دولــة اإلمــارات الوطني”.
وبموجب مذكرة التفاهم مع شــركة إس 
بي إتش، ســيقوم قســم المســعود برغوم ، 
بتزويــد الشــركة التنزانيــة، بحلــول المباني 
ــالها  ــر إرس ــًا، عب ــة محلي ــزة الُمصنَّع الجاه
ــى المقــر الرئيســي  كوحــدات مســطحة إل
للشــركة. كما ســيتعاون الطرفــان في وقت 
الحــق، الستكشــاف إمكانيــة افتتــاح مصانع 
مؤقتــة لهمــا فــي الدولــة الواقعة في شــرق 
إفريقيا وذلك بعد تأسيس أعمالهما بالكامل 

ضمــن الســوق المحلية.
مــن جهــة أخــرى، ســتمهد الشــراكة بين 
المســعود وشركة 4IR Solutions، الطريق 
أمام األخيرة لتوزيع محلل العمليات الخاص 
بهــا مــن طــراز AI-60 فــي ســوق اإلمارات 

العربيــة المتحــدة وذلــك عبر ثــاث مراحل 
مختلفــة نّصــت عليهــا االتفاقيــة. ويعد هذا 
المحلل، الوحيد القادر على قياس الســوائل 
الكثيفــة وغيــر الشــفافة وكذلــك الغــازات، 
ــادة  ــي زي ــر ف ــكل مباش ــاهم بش ــا يس بم
الهوامــش الربحيــة  فــي غضــون ثاثــة إلــى 
ســتة أشــهر. كما أن تطبيقات هذا المحلل، 
تعمل ضمن عدة قطاعات وتشمل صناعات 
النفــط والغــاز )المصافي، والحفــر البحري، 
ــل  ــط، ونق ــب النف وحراســة خطــوط أنابي
عهــدة ناقــات النفــط(، والبتروكيماويــات، 
واألوســاط األكاديميــة والصناعات الدوائية.
كمــا تنــص االتفاقيــة بيــن المســعود 
وبــي تــي إس، علــى أن يتشــارك الطرفــان 
ضمــن قطاع التكنولوجيــا، من خال إطاق 
مشــروع تجريبــي لتقديــم تقنيــة بــي تــي 
إس، إلى ســوق اإلمــارات العربية المتحدة، 
علــى أن توفــر المســعود وبصفتها الشــريك 
المحلي، اإلنتاج الضروري واألعمال المدنية 

ــة بها.  المرتبط
وجــاء توقيع االتفاقيات الثاث في وقت 
تحتفــل فيــه المســعود بالذكــرى الخمســين 
لتأسيســها، بالتزامــن مــع اليوبيــل الذهبــي 

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.

دبي - الوطن

»أبوظبي التجاري« يحتفي بذكرى يوم الشهيد

»لولو« تحتفل بعيد االتحاد الخمسين عبر تدشين عروض واسعة للمنتجات اإلماراتية

نحتفل معاً بذكرى 50 عاماً من النجاح والتقدم»اتصاالت« توفر حصريًا خدمة Xbox All Access في المنطقة
»اتصاالت« تقدم مجموعة من الجوائز والهدايا 

والعروض بمناسبة عيد االتحاد الخمسين

احتفــى بنــك أبوظبي التجــاري بمقره 
الرئيسي في أبوظبي بذكرى يوم الشهيد 
. تخليدًا ووفــاًء لتضحيات أبناء اإلمارات 
مــن حمــاة الوطــن. ووقــف المشــاركون 
أمــام العلــم دقيقــة صمت ودعــاء إجااًل 
وإكبــارًا لتضحيات شــهداء الوطن األبرار، 
بحضــور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 
أبوظبــي التجــاري، عــاء عريقــات وعدد 

مــن أعضــاء اإلدارة العليــا ومجموعة من 
موظفــي البنــك وقام برفــع العلم المدير 
اإلقليمــي فــي بنــك أبوظبــي التجــاري، 
محمــد علــى حســن البلوشــي وهــو مــن 

ذوي الشــهداء األبرار. 
وقــال عاء عريقات، الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة بنــك أبوظبي التجــاري، بهذه 
ــوم  ــهيد ي ــوم الش ــل ي ــبة: »يمث المناس
الفخــر والعزة والكرامة والشــرف لدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة والــذي يأتي 

تأكيــدًا على حــب الوطــن والتضحية من 
ــر  ــان والتقدي ــرًا عــن االمتن ــه وتعبي أجل
ــارات،  ــاء اإلم ــن أبن ــرار م للشــهداء األب
ــي  ــة ف ــماؤهم مضيئ ــتظل أس ــن س الذي

تاريــخ الوطــن.”
فخرهــم  عــن  المشــاركون  وعّبــر 
واعتزازهــم بأبنــاء اإلمــارات، الذيــن 
وهبــوا أرواحهــم وهم يــؤدون واجباتهم 
فــي مياديــن العــز والشــرف لتظــل رايــة 

ــة. ــة عالي الوطــن خفاق

 أطلقــت مجموعــة لولــو هايبــر ماركــت 
الرائــدة، أمــس  “الثاثــاء” حملــة الترويــج 
للمنتجــات المحليــة بالتزامن مــع احتفاالت 

الدولــة بعيــد االتحاد الخمســين
وتم اطاق الحملة في احتفال بالمشرف 
مول« حضره سعادة سعيد البحري العامري 
مديــر عــام هيئة أبوظبي للزراعة والســامة 
الغذائيــة وجمال ســالم الظاهــري -الرئيس 
التنفيــذي لســال، ويوســف على موســليام، 
رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو و العضو 
المنتــدب، باإلضافــة إلــى عــدد مــن كبــار 

الشــخصيات و مدراء اللولــو  في أبوظبي.
 ســتقوم لولــو هايبر ماركــت ضمن هذه 
ــة  ــات اإلماراتي ــج للمنتج ــادرة بالتروي المب
خصوصــًا اإلنتــاج الزراعــي المحلــي، وذلــك 
بالتعــاون مــع عــدد مــن المــزارع المحليــة 
والمؤسســات الرائــدة مثــل شــركة ســال، 
ــال  ــت جلوب ــا، وإيلي ــد العلي ومؤسســة زاي
فــري، ومــزارع اإلمــارات للزراعــة المائيــة، 

ومــزارع أرميــا والمــروج الخضــراء.
مــن جانبــه أشــاد ســعادة ســعيد البحري 
العامــري مديــر عــام هيئة أبوظبــي للزراعة 
والســامة الغذائيــة بجهــود مجموعــة لولــو 
ــات  ــج للمنتج ــي التروي ــت ف ــر مارك هايب
المحليــة ودعــم المزارعيــن مــن خــال 
تســويق منتجاتهــم مباشــرة للجمهــور عبــر 

منافذها المنتشرة في كافة إمارات الدولة، 
مؤكــدًا حــرص القيــادة الرشــيدة علــى دعم 
تســويق اإلنتــاج المحلــي وتعزيــز اســتدامة 
القطــاع الزراعــي والمســاهمة فــي زيــادة 
الحصــة الســوقية للمنتجــات المحليــة مــن 
خــال العــروض والمبــادرات المتنوعــة في 
المزيد من منافذ البيع، حيث تنســجم هذه 
المبادرة مع توجيهات ســمو الشــيخ منصور 
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 
الوزراء وزير شــؤون الرئاســة رئيس مجلس 
ــامة  ــة والس ــي للزراع ــة أبوظب إدارة هيئ
الغذائيــة بشــأن تخصيــص مســاحات عــرض 
خاصة بالمنتجات الزراعية المحلية، لتعزيز 
ــة،  ــارة والدول ــي أســواق اإلم تنافســيتها ف
وتأكيــد ســموه الدائــم علــى تنميــة العائــد 
على الزراعة من خال فتح قنوات تسويقية 
للمنتجات المحلية، وتمكين أصحاب المزارع 
من النفاذ لألسوق والمنافسة، وذلك التزامًا 
باســتراتيجية الهيئــة الهادفــة إلــى تحقيــق 
اســتدامة القطــاع الزراعي، وتعزيز منظومة 

ــن الغذائي. األم
ــادرات  ــذه المب ــل ه ــارك مث ــال »نب وق
والنهــوض  المحليــة  المنتجــات  لدعــم 
ــة فــي اإلمــارة، حيــث  بالحركــة االقتصادي
تعــد مجموعــة اللولــو شــريك مهــم للهيئــة 
ومــن أكبــر تجــار التجزئة الداعميــن لحركة 
التجــارة الداخليــة فــي الدولــة، ومــن خال 
شــبكة فروعهــا الواســعة، يمكــن لمنتجــات 

مــزارع أبوظبــي النفــاذ لألســواق وتحقيــق 
ــًا إن  ــن، موضح ــدات للمزارعي ــى العائ أعل
ــة لهــذه الفعاليــات تظهــر  النتائــج اإليجابي
ــج  ــي المنت ــة المســتهلك ف ــز ثق ــي تعزي ف
المحلــي النباتــي والحيوانــي، والترويــج 
لمزايــاه بوصفــه منتــج طــازج وآمــن بمــا 
ــي  ــق األمــن الغذائ ــا لتحقي يدعــم تطلعاتن

ــة. ــتدامة الزراعي واالس
و صــرح يوســف علــى أم . أيه: » لطالما 
آمنــت مجموعــة لولــو باعتبارهــا مؤسســة 
وطنية بالترويــج لألعمال المحلية، خصوصًا 
القطــاع الزراعــي وذلــك مــن أجــل تمكيــن 
المزارعين المحليين ودعم القدرة التنافسية 
للمنتجات المحلية. ومن واجبنا توفير سوق 
دائــم للصناعــات المحليــة والذي من شــأنه 
ليــس فقــط دعم القطاع وانمــا تعزيز األمن 
الغذائــي لدولــة اإلمــارات. أتقــدم بالشــكر 
للقيــادة الرشــيدة لتوفيــر بنيــة تحتيــة على 
مســتوى عالمــي ومنــاخ اعمــال مائــم مــن 

أجــل النمو الشــامل للدولة”
الجديــر بالذكــر انــه قــد جــرى مؤخــرًا 
توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن مجموعــة لولو 
وشــركة سال، الشــركة الجديدة للمنتجات 
الطازجــة والتكنولوجيــا الزراعيــة فــي أبــو 
ظبــي لتزويــد المســتهلكين فــي جميــع 
أنحــاء اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالفواكه 
والخضــروات الطازجــة المحليــة التــي يتــم 

حصادهــا فــي مــزارع أبوظبــي.

أعلنــت »اتصاالت« أنها 
بتوفيــر  حصريــًا  بــدأت 
 Xbox All Access خدمة
فــي المنطقــة، وبالشــكل 
الذي يتيح لعشــاق ألعاب 
التمتــع  الفيديــو فرصــة 
التالــي  الجيــل  بتجربــة 
مــن األلعــاب اإللكترونية.

 Xbox تتضمــن خدمــة 
All Access وحدة تحكم 
مــن الجيــل التالــي، والتي 
يمكــن اختيارهــا مــن بين 
 Xbox تحكــم  وحــدة 
Series X أو وحدة تحكم 
كمــا   ،  Xbox Series S
ــتراك  ــًا االش ــن أيض تتضم
 Xbox Game فــي خدمة
حيــث   Pass Ultimate
يتــم دفــع هــذا االشــتراك 
علــى مــدى 24 شــهرا ، 
ومن خال هذا االشــتراك 
يمكــن الوصول إلى مكتبة 
تضــم أكثــر مــن 100 لعبة 
عاليــة الجودة، إضافة إلى 
 EA الوصــول الفوري إلى

.Play
 وبهــذه المناســبة قــال 
خالــد الخولــي، الرئيــس 
التنفيــذي لقطــاع األفــراد 
فــي »اتصــاالت«، »نحــن 
ســعداء بالعمل والشــراكة 
وألول مــرة فــي المنطقــة 
مــع مايكروســوفت، حيث 
ــن  ســتعمل ’ اتصــاالت‘ م
الشــراكة  هــذه  خــال 
 Xbox علــى توفيــر خدمة
All Access التــي طــال 
انتظارهــا فــي المنطقــة”.

 مشيرًا إلى »وباعتبارها 
ــف المتحــرك  شــبكة الهات
األســرع فــي العالــم، توفر 
’اتصــاالت‘ زمــن اســتجابة 
منخفــض، وســرعة قصوى 
لاعبين، وبمــا يجعل منها 
الشبكة المفضلة أكثر عند 
الاعبيــن، والعب أساســي 
فــي عالم ألعــاب الفيديو. 
إننــا على ثقة بأن شــراكتنا 
مع مايكروســوفت ستعزز 
مــن مكانتنــا العالميــة في 

هــذا العالم “.
مــن جانبــه قــال هنريك 
إرتمــان بونســجارد مديــر 
عــام مبيعــات وتســويق 
فــي  المســتهلكين 

الشــرق  مايكروســوفت 
األوســط وإفريقيــا، »نحن 
ســعداء بهذه الشــراكة مع 
اتصــاالت‘“. ’ مجموعــة 

 مضيفــًا » توفــر خدمــة 
Xbox All Access لعمائنا 
كل ما يحتاجونه لممارسة 
ــون  ــي يتطلع ــاب الت األلع
تشــمل  والتــي  إليهــا، 
ليــس فقــط وحــدة تحكــم 
 Xbox أو Xbox Series X
Series S، بــل أيضًا مكتبة 
تضــم أكثــر مــن 100 لعبة 
عاليــة الجودة، وباشــتراك 
فــي  شــهرًا   24 لمــدة 
 Xbox Game خدمــة 
Pass Ultimate. اليــوم، 
نتطلــع مــع ’ اتصــاالت‘ 
ــا  ــل م ــم  أفض ــى تقدي إل
تقدمة Xbox لعمائنا في 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم دول

ــدة”. المتح
 Xbox  تتيــح خدمــة 

All Access لجميع عشاق 
ــة  ــو الفرص ــاب الفيدي ألع
مجموعتيــن  الختيــار 
ــة  ــن، كل مجموع مختلفتي
 Xbox تشــمل علــى باقــة
 ،Game Pass Ultimate
ــاء علــى وحــدة  ــك بن وذل
التحكــم المناســبة لهــم: 
 Xbox تحكــم  وحــدة 
Series S، والتــي تعتبــر 
 Xbox أصغر وحدة تحكم
علــى اإلطــاق، ويمكــن 
لهــذه الوحــدة تقديم أداء 
الجيــل التالي، وبســعر 99 
درهــم ولمــدة 24 شــهرًا، 
ــى  ــيكون عل ــن س ــي حي ف
مــن يختــار وحــدة تحكــم 
Xbox Series X، األسرع 
ــى اإلطــاق،  ــوى عل واألق
فــي  درهــم   139 دفــع 
الشــهر ولمــدة 24 شــهرًا، 
ــى أن كل  ــع اإلشــارة إل م
األســعار شــاملة ضريبــة 

ــة. ــة المضاف القيم
  يتضمــن االشــتراك في 
 Xbox Game Pass باقــة
Ultimate إمكانية اللعب 
متعــددة  شــبكات  علــى 
 Xbox باستخدام الاعبين 
العضويــة  ؛   Live Gold
وهــي  ؛   EA Play فــي 
ألعــاب جديــدة تمامــًا من 
Xbox Game Studios و 
 ،  Bethesda Softworks
ــر مــن  ــى أكث ــة إل باإلضاف
100 لعبــة عاليــة الجــودة 
مــع  ممارســتها  يمكــن 
وحــدة  علــى  األصدقــاء 
والكمبيوتــر  التحكــم 
نســبة  مــع   ، الشــخصي 
تخفيضــات تصــل إلــى 20 
٪ علــى ألعاب مختارة في 
 Xbox Game Pass مكتبة
، وكذلــك تخفيضــات تصل 
إلــى 10 ٪ علــى ألعــاب 

ــة. إضافي

 أعلنــت »اتصاالت« عن مشــاركتها في 
احتفــاالت عيــد االتحــاد الخمســين لدولــة 
ــا  ــدة بتخصيصه ــة المتح ــارات العربي اإلم
ــا  ــز والهداي مجموعــة واســعة مــن الجوائ
والعــروض الحصريــة لعمائهــا اإلماراتيين 
بما في ذلك الســحوبات وعروض الهواتف 

المتحركــة وغيرهــا مــن األجهزة.
ويتــاح لمشــتركي eLife أيضــًا الحصول 
علــى ترقيــة مجانيــة لســرعات اإلنترنــت 
ولغايــة 1 جيجابــت بالثانيــة خــال شــهر 
ديســمبر بأكملــه لتوفيــر أفضــل التجــارب 
للعماء أثناء االستمتاع بسرعات اإلنترنت 

العاليــة والترفيــه المنزلي.
ــن  ــاء اإلماراتيي ــع العم ــل جمي ويحص
علــى فرصــة للفــوز بواحــد مــن 50 جهــاز 
Pro Max 13 iPhone ، باإلضافــة إلــى 
50 رقــم واصــل مميــز مــن »اتصــاالت« ، 
و 50 جهاز Xbox Series X ، و50 تذكرة 

موســمية لمعــرض إكســبو 2020 دبــي.
جميــع  »اتصــاالت«  تهــدي  كمــا 
المشــتركين اإلماراتييــن للخطــوط الدفــع 
اآلجــل والمســبق 50 جيجابايــت مــن 
ــن 1  ــارًا م ــًا اعتب ــة مجان ــات المحلي البيان
وحتــى 7 ديســمبر، يمكــن تفعيلهــا عبــر 
طلــب  أو   My Etisalat UAE تطبيــق 
الرمــز*50# اعتبــارًا مــن 1 ديســمبر، فــي 
حين يحصل المشــتركون الجدد والحاليين 
فــي باقــات إماراتــي Freedom اإلماراتيــة 
علــى مضاعفة تلقائيــة للبيانــات والدقائق 

ــه. خــال شــهر ديســمبر بأكمل
عــاوة علــى ذلــك، يمكــن للمشــتركين 
اإلماراتييــن االســتفادة من خصومات تصل 
لغايــة 80٪ علــى مجموعــة مختــارة مــن 
األجهــزة خــال الفتــرة مــا بيــن 1 إلــى 7 
ديســمبر، حيــث تكــون الخصومــات علــى 

 ،12 iPhoneو ،iPhone13 األجهــزة مثــل
.iPad وأجهــزة ،Samsung Foldو

وفــي هذا الســياق، قال خالــد الخولي، 
ــي  ــراد ف ــاع األف ــذي لقط ــس التنفي الرئي
»اتصــاالت«: »حرصــت ’اتصــاالت‘ خــال 

ــن  ــى تمكي ــة عل ــة الماضي ــود األربع العق
االتصــال بيــن األفــراد مــن خــال خدماتها 
ــا  ــبكتها وبنيته ــة بش ــورة المدعوم المتط
التحتية القوية. وتواصل ’اتصاالت‘ حرصها 
علــى المشــاركة الفعالــة فــي االحتفاالت.

11 العدد )3607( من األربعاء إلى السبت من 25 إلى 28 ربيع الثاني 1443هـ الموافق من 1 إلى 4 ديسمبر 2021م

اقتصاد

وحدة تحكم من الجيل التالي بوصول الفوري لـ 100 
 Xbox Game Pass لعبة مع خدمة

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

سحوبـات وهدايـا وعـروض علـى الهواتـف المتحركة 
واألجهزة للمواطنين اإلماراتيين

 eLife ترقية مجانية لغاية 1 جيجابت بالثانية لمشتركي
خالل شهر ديسمبر بأكمله
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13 العدد )٣٦٠٧( من األربعاء إلى السبت من ٢٥ إلى ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق من ١ إلى ٤ ديسمبر ٢٠٢١م

الناتج المحلي يقفز من 58.3 مليار درهم في 1975 لـ 1.3 ترليون درهم بـ2020 
»االتحادي للتنافسية واإلحصـاء« يوثـق قفزة 

اقتصاد اإلمارات في 50 عامًا باألرقام
ــًا  ــين عام ــال الخمس ــارات خ أرســت اإلم
ــوع  ــاء اقتصــاد متن ــًا لبن ــة أساســًا متين الماضي
ــط  ــاف النف ــد اكتش ــت بع ــتدام، ونجح ومس
فــي خمســينات القــرن الماضــي فــي إحــداث 
تغييــر جــذري فــي هيــكل الحيــاة االقتصاديــة 
فــي الدولة، فيما تواصــل جهودها في االنتقال 
إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفة عبر تشــجيع 
االبتــكار، وتعزيــز اإلطار التنظيمــي للقطاعات 

االقتصاديــة الرئيســية.
ويكشــف المركــز االتحــادي للتنافســية 
واإلحصــاء فــي تقريــر »دولــة اإلمــارات أرقــام 
توثــق المســيرة لعــام ٢٠٢٠« الــذي ســيصدر 
قريبــًا، أبــرز الحقائــق واألرقــام التــي تعكــس 
ــة خــال  ــي اقتصــاد الدول ــو المســجل ف النم
٥٠ عامــًا، وذلــك بمناســبة االحتفــاالت بعيــد 

االتحــاد الخمســين.
ويظهــر التقريــر القفزة الهائلــة التي حققها 
ــة مــن ٥٨.٣  الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدول
مليــار درهــم فــي العــام ١9٧٥ إلــى مــا يزيــد 
عــن ١.٣ ترليــون درهم في العــام ٢٠٢٠، فيما 
نمــت مســاهمة القطاعــات غيــر النفطيــة فــي 
الناتــج المحلــي مــن ٤٣ بالمئة عــام ١9٧٥ إلى 

٨٣% عــام ٢٠٢٠.
ويشــير التقريــر إلــى ارتفــاع إجمالي حجم 
التجــارة الخارجية للدولة مــن ١١ ملياراً و٥٠٠ 
ــى  ــي العــام ١9٧٥ ليصــل ال ــون درهــم ف ملي
١.٤ تريليــون درهــم فــي ٢٠٢٠، وزادت قيمــة 
االســتثمارات األجنبية المباشرة الواردة للدولة 
ــار  ــي ٧٣ ملي بنســبة ٨٢% حيــث بلغــت حوال
درهــم فــي عــام ٢٠٢٠ بالمقارنــة بـــ ٤٠ مليــار 

درهــم المســجلة فــي العــام ٢٠٠٥.
وقفزت قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة 
الصــادرة مــن ١٤ مليار درهم فــي العام ٢٠٠٥ 
لتصــل إلــى ٦9.٥ مليار درهم في العام ٢٠٢٠.

ويكشــف التقرير عن ارتفــاع حجم االنفاق 
الحكومــي فــي الدولة مــن مليــار و٢٥٨ مليون 
درهــم فــي العــام ١9٧٥ ليصل إلــى ٤٤٢ مليارًا 

و٣٨٦ مليــون درهم فــي العام ٢٠١9.
وفي سياق متصل شهد قطاع البنوك طفرة 
كبيــرة بعــد ارتفــاع أعداد البنــوك التجارية في 
الدولــة مــن ٢٠ بنــكا في عــام ١9٧٢ ليصل في 
عــام ٢٠٢٠ إلــى ٥9 بنــكا، فيمــا قفــزت قيمــة 
إجمالــي الودائــع فــي البنــوك مــن ١9.٥ مليــار 
درهــم فــي عــام ١9٧٨ لتصــل إلــى نحــو 9.١ 
ترليــون درهــم فــي العــام ٢٠٢٠. فيمــا ارتفــع 
عدد شــركات التأمين في الدولة من ٦٢ شــركة 
عــام ١9٧٥ ليصــل إلى ٤٠٦ شــركة عــام ٢٠٢٠.

السياحة 
وســطر القطــاع الســياحي فــي الدولــة 
ــرز  ــن أب ــه ضم ــتثنائية جعلت ــاح اس ــة نج قص
الوجهــات العالميــة مــن حيــث النمــو والقدرة 
علــى اســتقطاب الســياح مــن مختلــف بقــاع 
ترســيخ  فــي  القطــاع  نجــح  كمــا  األرض، 
 مكانتــه كأحــد أبــرز روافــد االقتصــاد الوطني.

ــن ٦٤  ــة م ــام المنشــآت الفندقي ــزت أرق وقف
منشــأة فندقيــة تضــم ٥٣٧9 غرفــة فــي العــام 
ــة تضــم ١٨٠  ــى ١٠٨9 منشــأة فندقي ١9٧٨ إل
ألفــا و٢٥٧ غرفــة فندقيــة فــي العــام ٢٠٢٠.

وتطورت الطاقة التشغيلية لمنشآت الدولة 
الفندقية عبر الســنوات، حيث بلغ عدد نزالئها 
عام ١9٧9 نحو ٣9٢ ألف نزيل، بإجمالي ليالي 
إقامــة ١.٠٢ مليــون ليلــة، ليصبــح عددهم في 
عام ٢٠٢٠ أكثر من ١٤ مليونًا و٨٨٢ ألف نزيل 

بإجمالي ليالي إقامة ٥٤.٣ مليون.
ــادق  ــة للفن ــرادات اإلجمالي وتجــاوزت اإلي

عــام ٢٠٢٠ مبلــغ ١٦.٦ مليــار درهــم، بزيــادة 
كبيــرة بالمقارنــة مع عــام ٢٠٠٥، والتي بلغت 

اإليــرادات فيــه مبلــغ ١.٥ مليــار درهــم.

الكهرباء والماء
ــادة  ــة زي ــى مواكب ــارات عل وحرصــت اإلم
الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بالنظر 
إلــى الزيــادة المســجلة في عدد الســكان ونمو 
النشاط االقتصادي والتجاري في الدولة، إضافة 
إلــى تبني حلول مســتدامة للطاقــة المتجددة.

وتطورت طاقة المحطات الكهربائية المركبة 
ــام  ــي ع ــاوات ف ــارات مــن ٤٨٢ ميغ ــي االم ف
١9٧٥، لتصــل إلــى حوالــي ٣٥ ألــف ميغــاوات 
عــام ٢٠٢٠، فيمــا حققــت الطاقــة الكهربائيــة 
المولــدة تطــوراً كبيــراً تجــاوز الـــ ١٣٧ ألــف 
غيغاوات/ســاعة فــي العــام ٢٠٢٠، بالمقارنــة 
مــع ١٤٦٧ غيغاوات/ســاعة فــي العــام ١9٧٥.

ــة  ــة الطاق ــت كمي ــه نم ــار ذات ــي اإلط وف
الكهربائيــة المولــدة مــن محطــات الطاقــة 

المتجــددة نمــواً كبيــراً عــام ٢٠٢٠ بالمقارنــة 
مــع ٢٠٠9 حيــث ارتفعــت مــن ٦ غيغــاوات/
ساعة عام ٢٠٠9 إلى ٥٤٧٦ غيغاوات/ساعة عام 
٢٠٢٠، وفــي عــام ٢٠٠9 كان إجمالــي القــدرة 
المركبــة لمحطــات الطاقة المتجــددة يبلغ ١٠ 
ميغــاوات، وقفــز فــي عــام ٢٠٢٠ إلــى ٢.٢٨9 

ميغــاوات وبنســبة زيــادة بلغــت ٢٢٦9٨%.
ويشــير التقريــر إلــى ارتفــاع كميــة الميــاه 
المحــاة المنتجــة عام ٢٠٢٠ لتصل إلى ٢ مليار 
متــر مكعــب بزيــادة كبيــرة عــن عــام ١9٨٣، 
والتــي كانــت كميتهــا حينهــا ٢٥٦ مليــون متــر 
مكعــب، فيمــا وصــل عــدد محطــات معالجــة 
الميــاه العادمــة فــي الدولــة عــام ٢٠٢٠ إلــى 
ــام  ــادة قدرهــا ١٤٥% عــن ع ١٢٥ محطــة بزي
ــط،  ــا ٥١ محطــة فق ــي كان عدده ٢٠١١ والت
كمــا ازدادت كميــة الميــاه العادمــة المعالجــة 
خــال عــام ٢٠٢٠ لتصــل إلــى ٧٦9 مليــون متر 
مكعب وبنسبة ٥٥% مقارنة بكميتها عام ٢٠١١ 

والتــي كانــت ٤9٨ مليــون متــر مكعــب. وام

»الشعبة البرلمانية« تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة 
للتنمية المستدامة لالتحاد البرلماني الدولي

باألرقام.. نمو قياسي ألعداد المستشفيات والمدارس والكوادر الطبية والتعليمية
قصة الخمسين.. »االتحادي للتنافسية« يرصد 

بيانات نصف قرن من التنمية في اإلمارات

اإلمارات تسلط الضوء على دورها الرائد في دعم 
الصناعة البحرية واللوجستية على مستوى العالم

ميــرة  ســعادة  تشــارك 
ســلطان الســويدي عضــو وفد 
الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتيــة 
للمجلــس الوطنــي االتحــادي، 
ــة  ــة التنمي ــاع لجن ــي اجتم ف
المســتدامة إحــدى اللجــان 
ــي  ــاد البرلمان ــة لاتح الدائم
الدولــي الذي عقد في مدريد 
ــة  ــات الجمعي ــن اجتماع ضم
العامة الـ١٤٣ لاتحاد والدورة 

الـــ٢٠٨ للمجلــس الحاكــم.
وجــرى خــال االجتمــاع 
مناقشــة تعزيــز تكنولوجيــا 
المعلومات واالتصاالت كعامل 
مســاعد لقطــاع التعليــم بمــا 
ــات الجائحــة،  ــك أوق ــي ذل ف
كما تم تنظيم جلســة حوارية 
ــاخ  ــر المن ــر تغي تحــول »تأثي

علــى المــوارد الطبيعيــة«.
ميــرة  ســعادة  وقدمــت 
الســويدي مقترحــات الشــعبة 
البرلمانيــة اإلماراتيــة التــي 
أكدت أهمية التمكين الرقمي 
لدوره في توظيف تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــال فــي 
العمليــة التعليمية والعمليات 

المساندة ذات الصلة، وبالتالي 
التكنولوجيــا  دمــج  أهميــة 
الحديثة في منظومة التعليم، 
ــارات  ــة اإلم موضحــة أن دول
عملــت علــى ســد الفجــوة 
الرقميــة وحققــت قفزات في 
مؤشــرات التنافســية العالمية 
عــام ٢٠٢٠، مــن خــال ١١ 
مؤشــرًا للتنافســية فــي قطــاع 

التربيــة والتعليــم.

وأكدت الشــعبة البرلمانية 
تعزيــز  أهميــة  اإلماراتيــة 
ــن  ــتراتيجية بي ــراكة االس الش
االتحــاد البرلمانــي الدولــي 
ــا  ــدة وأجهزته ــم المتح واألم
السيما منظمة األمم المتحدة 
والثقافــة  والعلــم  للتربيــة 
وتعزيــز  »اليونســكو«، 
والتعــاون  التنســيق  أوجــه 
ــن  بينهمــا فــي مجــال التمكي
الرقمــي وكيفيــة ســد الفجوة 
الرقميــة وتكافــؤ الفــرص فــي 
التعليــم بيــن مختلــف فئــات 
قــدرات  ودعــم  المجتمــع، 
الــدول وتمكينهــا رقميــا فــي 
 أوقــات االزمــات والطــوارئ.
وتضمنــت مقترحات الشــعبة 
ضرورة قيام البرلمانات بتبني 
تشــريعات فاعلــة مع الســعي 
إلــى إعــادة مراجعــة وتنقيــح 
ــة  ــريعاتها الوطني ــزز تش وتع
ــرعية  ــاء الش ــة بإضف المتعلق
على عمليــة التعليم عن بعد، 
ومختلــف أشــكال التمكيــن 
الرقمي القائم على االستفادة 
ــات  ــا المعلوم ــن تكنولوجي م
ــن  ــل تمكي واالتصــاالت كعام
ووضــع  التعليــم،  لقطــاع 
دليــل عمل مرجعــي برلماني 
ــة  ــات الوطني يســاعد البرلمان
فــي تحقيــق المســتهدفات 
واإلجــراءات الفعالــة واالطــر 
والمعاييــر فــي مجــال جــودة 
التعليــم االلكترونــي وكيفيــة 
الرقمــي  التمكيــن  بلــوغ 
ــا  ــات بم ــف األوق ــي مختل ف

فــي ذلــك أوقــات األوبئــة 
والطــوارئ،  واألزمــات 
وتعزيــز دور البرلمانــات عبــر 
الرقابــة والمســاءلة بتضميــن 
التمكيــن الرقمي في مختلف 
جوانــب التنميــة والخطــط 
الوطنيــة  واالســتراتيجيات 

ــة. ــات العام والسياس
ميــرة  ســعادة  وقالــت 
جلســة  خــال  الســويدي 
حواريــة حــول »تأثيــر تغيــر 
المناخ على الموارد الطبيعية: 
»كيــف يمكــن للبرلمانــات 
ــع  ــول الجمي ــن حص أن تضم
وتوافرهــا«،  الميــاه  علــى 
التــي عقــدت بمشــاركة عــدد 
مــن الخبــراء والمختصين في 
المناخــي..  التغيــر  شــؤون 
»تشــارك اإلمــارات العالــم 
االهتمامات والمخاوف بشأن 
التداعيات المستقبلية لظاهرة 
التغيــر المناخــي، وانطاقــًا 
ــارات  ــؤدي اإلم ــك ت ــن ذل م
الجهــود  فــي  رئيســيًا  دورًا 
ــة للتصــدي لظاهــرة  المبذول
التغيــر المناخــي وآثــاره على 
المستوى اإلقليمي والدولي«.

الشــعبة  واقترحــت 
ــوة  ــة دع ــة اإلماراتي البرلماني
االتحــاد البرلمانــي الدولــي 
توعويــة  حملــة  لتبنــي 
البرلمانييــن،  يشــارك فيهــا 
ــزام بالممارســات  بشــأن االلت
عــن  واالبتعــاد  الخضــراء 
الســلوكيات البشــرية السلبية 

وام البيئــة.  علــى 

كشــف المركــز االتحــادي للتنافســية 
واإلحصــاء عــن مجموعــة مــن البيانــات 
واألرقــام اإلحصائيــة التــي ترصــد بهــا مدى 
التطور المسجل في أبرز القطاعات الحيوية 
ــًا والتــي شــملت: الســكان،  خــال ٥٠ عام
التحتيــة،  والبنيــة  والتعليــم،  والصحــة، 
والمــرأة، والقوى العاملــة، واألمن الغذائي 

والمائــي، واالتصــاالت.
ويرصــد تقريــر »دولــة اإلمــارات أرقــام 
توثــق المســيرة لعــام ٢٠٢٠« الــذي أعــده 
المركز، مســيرة التنمية الشاملة في الدولة 
بمناسبة االحتفاالت بعيد االتحاد الخمسين.

السكان 
وفقــًا للتقريــر فقــد بلــغ إجمالــي أعــداد 
الســكان المقيديــن فــي الدولــة 9 ماييــن 
ــاء  ــًا إلحص ــمات وفق ــًا و٤١٠ نس و٢٨٢ ألف
٢٠٢٠، فيمــا قفــزت أعــداد المواليــد الجدد 
ــي  ــن ١9٧9٨ ف ــة م ــي الدول المســجلين ف
العــام ١9٧٥ إلــى 9٧٥٧٢ فــي العــام ٢٠٢٠.

الصحة 
ــق القطــاع  ــر عــن تحقي وكشــف التقري
الصحي في الدولة قفزات نوعية وإنجازات 
كبيــرة خــال الـ ٥٠ عامًا الماضية، تتناســب 
مــع حجــم المتطلبــات والتحديــات الصحية 
الناجمة عن الزيادة الســكانية التي شــهدتها 

خــال تلــك الفترة.
وتطــور عــدد المستشــفيات فــي الدولــة 
عــام ٢٠٢٠ ليصــل إلــى ١٧٣ مستشــفى 
)٥٦ حكوميــًا/ ١١٧ خاصــًا(، مقارنــة بـ )١٦ 
ــي  ــاص( ف ــًا، و١ خ ــفى: ١٥ حكومي مستش
عام ١9٧٥، بنســبة زيــادة بلغت9٨١%، فيما 
بلــغ عدد األطبــاء ٢٦١٠٦ في العــام ٢٠٢٠، 
مقارنــة بـــ ٢٣٥9 طبيبــًا عــام ١9٨٥، بنســبة 
زيــادة بيــن العاميــن وصلــت إلــى ١٠٠٧%.

وارتفــع عــدد أطبــاء األســنان مــن ٢٥٨ 
طبيــب أســنان فقــط في العــام ١9٨٥ ليصل 
إلــى ٦٧٦٤ فــي العــام ٢٠٢٠ بنســبة زيــادة 
وصلــت إلــى ٢٥٢٢%، فيمــا قفــز عــدد 
ــن ٦٦٣٧ ممرضــًا وممرضــة  ــن م الممرضي
ــام ٢٠٢٠  ــي ع ــل ف ــام ١99٠ ليص ــي الع ف
ــن  ــن العامي ــادة بي ــى ٥٥9٤9 بنســبة زي إل

ــى ٧٤٣%. ــت إل وصل
وفــي الســياق ذاته نمت أعــداد المواليد 
فــي الدولــة لتصــل فــي العــام ٢٠٢٠ إلــى 
9٧٥٧٢ مولــودًا.. فيمــا بلــغ عددهــم عــام 
١9٧٥، نحــو ١9٧9٨ مولــودًا، بنســبة زيــادة 

وصلــت إلــى ٣9٣%.

التعليم
ونال قطاع التعليم خال مســيرة االتحاد 
عنايــة فائقــة جســدتها أرقام التطــور الكبير 
في عدد المدارس ومؤسسات التعليم العالي 
والطاب والخريجين ترجمة إلدراك اإلمارات 
منــذ البدايــات أن بناء المســتقبل ال يتم من 
دون تأســيس نظــام تعليمــي متطور يســهم 
فــي تخريــج أجيــال مــن الكفــاءات الوطنية 
القــادرة علــى تولــي زمــام المســؤولية فــي 
كافــة قطاعــات العمــل والمســاهمة بشــكل 

فاعــل فــي عملية التطوير المســتدامة.
ووفقــًا للتقرير، فقد قفــز عدد المدارس 
من ٢٢٧ مدرسة في العام ١9٧٥، ليصل إلى 
٢٦٧٠ مدرســة في العام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة 
بلغــت ١٠٧٦%، بينمــا بلــغ عــدد مؤسســات 
التعليــم العالي في الدولــة اليوم نحو ١٣٤.
وقفــز عــدد طــاب التعليــم العــام فــي 
الدولــة مــن ٦١٨٠٣ طالبــات وطــاب فــي 
العــام ١9٧٥، ليصــل إلــى مليــون و٣٥٣ ألفًا 
و٥٠١ طالبــة وطالــب في العــام ١9-٢٠٢٠، 

بنســبة زيــادة وصلــت إلــى ٢٠9٠%.
وفــي الســياق ذاتــه فقــد بلــغ عــدد 
طلبــة التعليــم العالــي نحــو ٢9٥9٥٧ طالبــًا 
ــة  ــاث( ولكاف )١٦١٣٦٨ ذكــور /١٣٤٥٨9 إن
مســتويات التعليــم العالــي، فــي حيــن بلــغ 
عــدد الخريجيــن الجــدد في التعليــم العالي 
مــن مختلــف التخصصــات ٥٢٣٢٠ خريجــًا 

)٢٧.٦٢٠ ذكــور /٢٤.٧٠٠ إنــاث(.
وبالنســبة للمدرســين فقــد ارتفــع عــدد 
المدرســين فــي التعليــم العــام مــن ٥٥٣٠ 
مدرســًا فــي العــام ١9٧٥ ليصــل فــي العــام 
٢٠٢٠ إلــى ١٠٨٠٢٠ مدرســًا، بنســبة زيــادة 

بيــن العاميــن وصلــت إلــى ١٨٥٣%.

البنية التحتية
وعملــت اإلمارات من خال اســتراتيجية 
متكاملــة علــى تطويــر البنيــة التحتيــة فــي 
مناطــق الدولــة كافــة بما يخــدم المواطنين 
ــى  ــاظ عل ــا والحف ــى أرضه ــن عل والمقيمي
ديمومة االستقرار والرفاهية التي يعيشونها.

وبلغــت أطــوال الطــرق المعبــدة وغيــر 
المعبــدة فــي الدولة حســب آخــر إحصائية 
لعــام ٢٠٢٠ حوالــي ٨٣.٤٧٦ كيلومترا، فيما 
شــملت محفظــة الموانــئ فــي الدولــة ١٢ 
منفذًا بحريًا تجاريًا، )عدا الموانئ النفطية(، 
ــى  ــة تصــل إل ــة بحمول ــراٍس بحري و٣١٠ م
٨٠ مليــون طــن مــن البضائــع، وتســتحوذ 
الموانــئ البحريــة فــي دولة اإلمــارات على 
٦٠% مــن إجمالــي حجــم مناولــة الحاويــات 
والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة .. فيمــا تعمــل فــي 
اإلمــارات نحــو ٢٠ ألــف مؤسســة وشــركة 
ــر تجمــع  ــة لتشــكل أكب ــي الدول ــة ف بحري

بحــري علــى مســتوى المنطقــة.

المرأة
عــززت المــرأة فــي اإلمــارات خــال 
ــي  ــا ف ــة حضوره ــنة الماضي ــين س الخمس
كافة المجاالت والذي بات مســاويًا لحضور 
الرجــال، بــل أن الكفة باتــت تميل لصالحها 

فــي العديــد مــن المؤشــرات.
وتشــكل النســاء نســبة ٥٠% مــن عضوية 
المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي الدولــة، 
فيمــا تمثــل اإلنــاث نســبة ٦٠% مــن أعضــاء 
مجلس اإلمارات للشباب والمجالس المحلية 
للشــباب، ونســبة ٢٤% مــن أعضــاء مجالس 
اإلدارات فــي الجهات االتحاديــة والمحلية.
وتمثــل اإلنــاث نســبة ٥٠% مــن الطــاب 
فــي مرحلــة رياض األطفــال وحتــى التعليم 
مــا قبــل العالــي، ونســبة ٤٥.٥% مــن طاب 
مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ونسبة 
٤٧% مــن الخريجيــن الجــدد من مؤسســات 

التعليــم العالي. وام
»التفاصيل على الموقع اإللكتروني«

ــرج  ــد ف ــن محم ــهيل ب ــي س ــد معال أك
ــة  ــة والبني ــر الطاق ــي وزي ــارس المزروع ف
التحتيــة أن دولــة اإلمارات تعــد من الدول 
البحرية المحورية إقليميًا وعالميًا، وتحظى 
بدعم وتأييد العديد من دول العالم إضافة 
إلــى إشــادة مختلــف المنظمــات والهيئــات 
البحريــة بــدور الدولــة في تســهيل التجارة 
البحرية على مســتوى العالم، الســيما خال 

جائحــة »كوفيد١9«.
وأضــاف معاليــه: »مــن خــال عضويتها 
فــي مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة 
»ب« أدت دولــة اإلمــارات دورًا فاعــًا، 
ونجحــت فــي تطويــر الصناعــة البحرية من 
خــال صياغــة االســتراتيجيات والسياســات 
ووضــع المعاييــر المنظمــة لعمــل القطــاع 
البحــري وتعزيــز التشــريعات واللوائــح 
الشــحن  قطــاع  يخــدم  بمــا  البحريــة 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــارة الدولي البحــري والتج
إدخــال تعديــات جوهرية علــى الكثير من 
القرارات التي أسهمت في تطوير وتحسين 
منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية 
وتوحيــد الجهــود مــن أجــل ســامة وأمــن 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــة البحري ــة البيئ وحماي
ــن  ــي ع ــي اامزروع ــرب معال ــم، وأع العال
أملــه فــي مواصلــة هــذا الــدور بالتعــاون 
الوثيــق مــع بقيــة الــدول األعضــاء لارتقاء 
بالقطــاع البحــري العالمــي وصناعــة النقــل 
البحــري تعزيــز ســامة وأمــن وحمايــة 
ــم«. ــتوى العال ــى مس ــة عل ــة البحري  البيئ

وتعمــل دولة اإلمــارات بناء علــى جهودها 
ــادة  ــة إلع ــة الدولي ــة البحري ــي المنظم ف
ــي  ــس المنظمــة ف ــة مجل ــا لعضوي انتخابه
الفئــة »ب« فــي اإلنتخابــات التي ســتجري 
خــال شــهر ديســمبر المقبل فــي العاصمة 
البريطانيــة لنــدن مــن خال تســليط الضوء 

علــى دورهــا الرائــد وجهودهــا الحثيثة في 
ــم  ــي ودع ــري الوطن ــاع البح ــز القط تعزي
الصناعة البحرية واللوجســتية على مستوى 
العالــم، إضافــة إلــى دورهــا المحــوري 
ــات  ــتراتيجيات والسياس ــر االس ــي تطوي ف
واالتفاقيــات التــي تعــزز معاييــر الســامة 

والحفــاظ علــى البيئــة البحريــة.
من جانبها قالت سعادة المهندسة حصة 
آل مالــك مستشــارة معالــي وزيــر الطاقــة 
والبنيــة التحتيــة لشــؤون النقــل البحــري: 
ــي  ــة ف ــارات بإيجابي ــة اإلم ــارك دول »تش
مختلــف أعمــال المنظمــة البحريــة الدولية 
واللجــان الفنيــة الرئيســية والفرعية وفرق 
العمــل ذات الصلة واســتضافت العديد من 
ورش العمــل اإلقليمية لمســاعدة المنظمة 
علــى توفير القدرات الازمة لتنفيذ اللوائح 
والمعاييــر البحرية الدوليــة.. ونبذل جميع 
ــاب  ــادة انتخ ــد إلع ــد التأيي ــا لحش جهودن
ــي  ــة ف ــس المنظم ــة مجل ــة لعضوي الدول
الفئــة »ب« لتواصــل دورهــا فــي خدمــة 
القطــاع البحري إضافة إلى تعزيز مشــاركة 
المــرأة فــي القطاع البحري حيث أســهمت 
الدولــة فــي إعــداد مجموعــة مــن قــرارات 
المنظمة البحرية الدولية المختصة بتمكين 
المرأة وتحقيق المســاواة بين الجنســين«.

ولفتــت إلى مشــاركة الدولة فــي إعداد 
مقتــرح بإضافــة موجــه اســتراتيجي فرعــي 
يختــص بتمكيــن المــرأة ضمــن الخطــة 
االســتراتيجية للمنظمــة وقــد ضوافــق عليه 
المجلــس باإلجمــاع، عــاوة علــى الموافقة 
علــى إعــان يــوم ١٨ مــن شــهر مايــو مــن 
كل عــام ليصبــح يومــًا دوليــًا للمــرأة فــي 

القطــاع البحــري.
وأكــد محمــد خميــس الكعبــي، الممثــل 
ــة  ــدى المنظم ــارات ل ــة اإلم ــم لدول الدائ

اإلمــارات  دولــة  أن  الدوليــة  البحريــة 
تحظــى بتقديــر كبيــر مــن الــدول األعضــاء 
فــي المنظمــة البحرية الدولــة، نظرا للدور 
المهــم الذي تؤديه الدولة في دعم التجارة 
العالميــة حيــث جــاءت دولة اإلمــارات في 
المركــز الثالــث عالميــًا فــي تيســير التجارة 
المنقولــة بحرًا وفي المركز الخامس عالميًا 

ضمــن أهــم المراكــز البحريــة الدوليــة.
وقــال: »تكثف دولة اإلمــارات جهودها 
ــة  ــا لعضوي ــادة انتخابه لحشــد الدعــم إلع
مجلــس المنظمــة فــي الفئــة »ب« للمــرة 
الثالثــة علــى التوالي ونواصــل االجتماع مع 
ممثلي الدول األعضاء في المنظمة البحرية 
ــازات  ــى إنج ــة لتســليط الضــوء عل الدولي
ــف  ــي القطــاع البحــري والتعري ــة ف الدول
بجهودهــا منــذ انتخابهــا لمجلــس المنظمة 
للمــرة األولــى فــي عــام ٢٠١٧ وإســهاماتها 
ــي تشــهدها  فــي اإلصاحــات الرئيســة الت
ــى  ــة إل ــة إضاف ــة الدولي ــة البحري المنظم
إمكانــات وجهود الدولــة في مجال التجارة 
البحريــة والبضائــع العابــرة والتــي تخــدم 
ــاري نســمة مــن الصيــن والهنــد  نحــو ملي
ــيا الوســطى،  ــى دول آس ــج إل ودول الخلي

وصــواًل إلــى أوروبــا الشــرقية«.
يذكــر أن دولة اإلمارات فــازت بعضوية 
مجلــس المنظمة البحرية الدولية في الفئة 
»ب« عــام ٢٠١٧ وتــم إعــادة انتخابهــا فــي 
عــام ٢٠١9.. فيما تتطلــع الدولة إلى إعادة 
انتخابهــا للمــرة الثالثــة علــى التوالــي فــي 
االنتخابــات التــي ســتجري فــي الفتــرة من 
٦ إلــى ١٥ ديســمبر المقبــل فــي العاصمــة 
البريطانيــة لنــدن لتواصــل دورهــا الفاعــل 
فــي تعزيــز التشــريعات واللوائــح البحريــة 
بمــا يخدم قطاع الشــحن البحــري والتجارة 

وام الدولية. 

نمو مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي 
من 43% عام 1975 إلى 83% في 2020

قفزات الفتة في قطاع االتصاالت والبنية التحتية.. والمرأة تتقاسم اإلنجاز

إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة تقفز من 11.5 مليار درهم 
في العام 1975 إلى 1.4 تريليون درهم بـ 2020

زيادة قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة للدولة من 40 
مليار درهم في 2005 إلى 73 مليار درهم بـ 2020

ميرة السويدي خالل االجتماع
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دعت الشــيخة بدور القاســمي رئيســة 
االتحاد الدولي للناشرين مجتمع الناشرين 
والعامليــن فــي الصناعــات اإلبداعيــة 
والرقميــة وأصحــاب المصلحــة والجهات 
المعنيــة بقطــاع النشــر إلبرام الشــراكات 
وتعزيــز العاقــات الوثيقــة فيمــا بينهــم 
بهدف استحداث حلول مبتكرة والتغلب 
 على التحديات التي تواجه صناعة النشر.
ــدور  ــيخة ب ــة الش ــي كلم ــك ف ــاء ذل ج
القاســمي خــال حفــل افتتــاح »معــرض 
ســالونيك الدولــي للكتــاب« فــي اليونــان 
أكــدت خالهــا أن توســيع آفــاق التعاون 
والحــوار الهادف على المســتوى العالمي 
سيســهم فــي تعزيــز قــوة صناعــة النشــر 
ــع  ــف م ــن التكّي ــرين م ــن الناش وتمكي
المســتجدات ..مشــيرة إلــى أن الميثــاق 
الدولــي لتعزيــز اســتدامة ومرونــة قطاع 
النشر )InSPIRe( سيعزز التعاون والعمل 
المشــترك بين الناشــرين وســيلعب دورًا 
محوريــًا فــي تحديــد الفجــوات القائمــة 
ويكشــف المزيــد مــن الفــرص المتاحــة.
وشــددت رئيســة االتحــاد الدولــي 
للناشــرين علــى التــزام االتحــاد بتمكيــن 
ــة التحــوالت  ــن مواكب ــة النشــر م صناع
ــب  ــي تتطل والتطــورات المســتقبلية الت
معرفــة أوســع وأشــمل لتوجهــات القراء 
..مؤكدًة أن االتحاد سيواصل تقديم الدعم 
لكافــة الناشــرين واألســواق التــي تواجــه 
تحديــات فــي التكّيــف مــع المتغيــرات 
 المتســارعة التي يشهدها ســوق الكتاب.
وقالــت الشــيخة بــدور القاســمي إن 

قطــاع النشــر يعــد مصــدرًا لــكل األفــكار 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــة الت ــدة والعصري الجدي
األفــراد والمجتمعــات والمؤسســات فــي 
مختلــف بلــدان العالــم وإن نجــاح ناشــر 
واحد هو نجاح لكافة الناشــرين وأعلنت 
أن أكاديميــة االتحــاد الدولــي للناشــرين 
المنصــة العالميــة المركزيــة التــي تقــدم 
ــد  ــات لتزوي ــدة لغ ــة بع دورات تدريبي
الناشــرين بــاألدوات الّازمــة لتطويــر 
مهاراتهــم فــي توظيــف آليــات ووســائل 
التكنولوجيــا الحديثــة ســتعمل على دفع 
مســيرة التحول الرقمي في قطاع النشــر 
بهــدف دعــم جميــع العامليــن وســد 

الفجــوات الرقميــة القائمــة فيــه.
وفــي كلمتهــا الرئيســة ضمــن »برنامج 
العــام  لــدورة  المحترفيــن«  الناشــرين 

الجــاري أشــادت رئيســة االتحــاد الدولــي 
ســالونيك  معــرض  بتركيــز  للناشــرين 
الفتــًة  الترجمــة  ودور  أهميــة  علــى 
إلــى أن نقــل المعــارف والعلــوم بيــن 
اللغــات يلعــب دورًا محوريــًا فــي تعزيــز 
ــى المســتوى  ــن الناشــرين عل التعــاون بي
 العالمــي وفــي منظومــة النشــر ككل.
ــمي أن  ــدور القاس ــيخة ب ــت الش وأوضح
الترجمــة تمهــد الطريــق أمــام الناشــرين 
وشــركات النشر والقراء لمواكبة ومواصلة 
االطاع علــى المحتوى المعرفي اإلبداعي 
الصــادر في مختلف لغات وثقافات العالم 
..مؤكــدًة التــزام االتحــاد بدعــم مســاعي 
وجهــود حركــة الترجمــة فــي ضــوء بحث 
الناشرين عن قنوات جديدة لتعزيز مرونة 
أعمالهــم ومواصلــة توفيــر الكتــب للقراء.

وعلــى هامــش فعاليــات »معــرض 
سالونيك الدولي للكتاب« التقت الشيخة 
بــدور القاســمي عــددًا مــن أعضــاء اتحاد 
الناشــرين وأصحــاب متاجــر بيــع الكتــب 
اليونانييــن حيــث تبادلــت معهــم الــرؤى 
واألفــكار حــول توجهــات صناعــة النشــر 
الحديثــة وبحثت ســبل العمل المشــترك 

لرســم مامــح مســتقبل قطــاع النشــر.
وجــاء االجتمــاع عقــب سلســلة مــن 
اللقــاءات التــي جمعــت الشــيخة بــدور 
القاسمي بممثلين عن اتحادات الناشرين 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــن دول ــي كل م ف
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 
وروســيا وتركيــا ومصــر وكينيــا وســاحل 

العــاج وغانــا وجورجيــا.وام

َمــت األمانــة العامــة لجائــزة خليفــة  َنظَّ
الدولية لنخيل التمرواالبتكار الزراعي مساء 
أمــس محاضــرة علميــة افتراضيــة بعنــوان 
»أهميــة صحــة األصــول الوراثيــة فــي منع 
انتشــار اآلفات ومســببات األمــراض النباتية 

ــرة للحدود«. العاب
قدمــت المحاضــرة الدكتــورة صفــاء 
محمــد غســان قمــري رئيســة مختبــر صحة 
البذور واألمراض الفيروسية التابعة للمركز 
الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق 
الجافــة )ايــكاردا( بحضور ١٢٠ مــن الخبراء 
ــل  ــة النخي ــن بزراع ــن والمهتمي والمختصي
وإنتاج التمور بشكل عام يمثلون ١9 دولة.

وقــال الدكتــور عبــد الوهاب زايــد أمين 
ــي ضمــن  ــزة إن المحاضــرة تأت ــام الجائ ع
توجيهــات معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبارك 
آل نهيــان وزيــر التســامح والتعايــش رئيس 
مجلــس أمنــاء الجائــزة وفــي إطــار التــزام 
الجائزة بنشــر المعرفــة العلمية المتخصصة 
بزراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور واالبتــكار 

الزراعي.
مــن جهتهــا اســتعرضت الدكتــورة صفاء 
ــات  ــة اآلف ــري خــال المحاضــرة أهمي قم

وتأثيرهــا  النباتيــة  األمــراض  ومســببات 
علــى األمــن الغذائــي وأمثلــة عــن اآلفــات 
النباتيــة الدخيلــة الغازيــة العابــرة للحــدود 
إلــى جانب بنــوك األصول الوراثيــة الدولية 
ومــا تحتويــه مــن أصول نباتيــة ذات أهمية 
اســتراتيجية، وكيــف تجــري حركــة األصول 
الوراثيــة ووحدات الصحــة الدولية وما هي 
ــن أجــل  ــة م ــر واإلجــراءات المتبع التدابي
حركــة آمنــة لألصول الوراثيــة باإلضافة إلى 
أهــم التحديــات واالســتنتاجات والتوصيات 

ــة بالموضوع. الخاص
وأكــدت أن البذور/األصول الوراثية تعد 
ــات ومســببات  ــًا النتشــار اآلف مســارًا مهم
األمراض النباتية من خال األنشطة البشرية 
عــن طريقــة الجمع والتوزيع.. مشــيرة إلى 
أن اآلفــات زاد انتشــارها بشــكل كبيــر فــي 
السنوات األخيرة من خال التجارة العالمية 
والتغيرات البيئية والمناخية والحشــرات أو 
ناقــات أخــرى وتجــارة البــذور والمنتجات 

الزراعية.وام

ينظم اتحاد المصارعة والجودو بشاطئ 
منطقة الخان بالشارقة يوم غد الخميس الثاني 
من  ديسمبر وبرعاية سعادة محمد بن ثعلوب 
الدرعي رئيس االتحاد، وبالتعاون مع مجلس 
الشارقة الرياضي بطولة اليوم الوطني ال ٥٠ 
للمصارعة المفتوحة ،والتي تقام ألول مره 
ابتهاجا بتلك الذكري الخالدة والتي استعد 
لها االتحاد مشاركة منه في هذه المناسبة 
الوطنية المجيدة ،وحددت الائحة إمكانية 
مشاركة أي نادي بعدد ٤ العبين في كل 
وزن من فئتي الناشئين واألشبال ألعمار من 
بين ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ لألشبال ووزن ٥٠ كجم 
، ٦٠ ، وفوق ٧٠ كجم ..أما بالنسبة لفئة 
الناشئين لمواليد ما بين سن ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦   
وتحددت أوزانهم ما بين ٦٠ كجم و٧٠ ، 

لقواعد  طبقا  تقام  والتي  كجم   ٧٠ وفوق 
االتحاد الدولي للمصارعة .

وحددت الائحة الفنية والتنظيمية للبطولة 
اللعب  وشروط  التسجيل  طريقة  األولى 

واحتساب النقاط وصاحيات اللجنة المنظمة 
للبطولة، بعدما أغلق باب التسجيل مساء 
أمس الثاثاء وفقا لائحة وسيكون الميزان 
التجريبي صباح يوم غد الخميس استعدادا 
للبطولة التي تنطلق أدوارها التمهيدية في 
التاسعة من صباح يوم غد الخميس بشاطئ 
الخان بالشارقة وعند الثالثة عصرا تبدأ مراسم 
التتويج وتكريم الفائزين بالميداليات والكؤوس 
التذكارية التي رصدها االتحاد ابتهاجا بتلك 

المناسبة الخالدة ..
وثمن سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي 
رئيس االتحاد تعاون مجلس الشارقة الرياضي 
المستمر برئاسة سعادة عيسى هال الحزامي 
، والذي أسهم في اتساع رقعة المشاركة 
،وشكر كافه الجهات التي ساهمت في قيام 
البطولة األولى متمنيا للجميع التوفيق مشاركة 

في هذه المناسبة

للبحوث  تريندز  »مركز  شارك 
واالستشارات« ممثًا برئيسه التنفيذي الدكتور 
محمد عبد اهلل العلي في منتدى صحيفة 
»الباد« البحرينية الذي تم تنظيمه مساء 
االثنين، بمناسبة عيد االتحاد الخمسين لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، بمشاركة نخبة 
من المتحدثين من اإلمارات والبحرين ودول 
الخليج العربية، تحدثوا حول عن »ما يمثله 
عام الخمسين من رؤية اماراتية استشرافية 
طموحة«،والريادة اإلماراتية والتميز والتنمية 
المستحيل،إضافة  تعرف  ال  بطموحات 
البحرين  مملكة  بين  التاريخية  للعاقات 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتوجه الدكتور محمد عبد اهلل العلي 
في بداية مداخلته بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى القيادة اإلماراتية الرشيدة، 
حفظها اهلل، وإلى شعب دولة اإلمارات، 
الذهبي  بيوبيلها  الدولة  احتفال  بمناسبة 
ومرور خمسين عامًا على تأسيس اتحادها 
المبارك على يد المغفور له الشيخ زايد 
ثراه«،  اهلل  نهيان »طيب  آل  بن سلطان 
وإخوانه من القادة المؤسسين في الثاني 
عبر عن شكره  كما  ديسمبر ١9٧١.  من 
وتقديره لصحيفة »الباد« البحرينية على 
عقد هذا المنتدى الذي يجسد وحدة المصير 
واألماني واألهداف المشتركة التي تربط 
شعبي اإلمارات والبحرين وكل دول وشعوب 

منطقتنا الخليجية.
على  نجحت  اإلمارات  دولة  إن  وقال 
مدى الخمسين عامًا الماضية في أن تصنع 
لنفسها نموذجًا تنمويًا أبهر العالم .. يحاول 
كثيرون اليوم االقتداء به، مؤكداًأن قيادتها 
الرشيدة نجحت أيضًا في أن تؤسس دولة 
نموذجًا في كل شيء، سواء في تجربتها 
القيم  منظومة  في  أو  الرائدة  الوحدوية 
السامية التي تأسست عليها وتسعى إلى 
والتعايش  التسامح  كقيم  عالميًا؛  نشرها 
والسام والتعاون واأُلخّوة اإلنسانية، حتى 
أصبحت تمثل قصة نجاح فريدة من نوعها 

في منطقتها والعالم.
وذكر الدكتور العلي أن دولة اإلمارات 

العربية المتحدة تميزت منذ تأسيسها بأنها 
دولة مستقبل، تتعامل بحكمة مع تحديات 
الواقع، وتخطط للمستقبل الذي تنشده على 
أسس علمية سلمية؛ مشيراًإلى أنه تجسيدًا 
المتحدة  األمم  منظمة  إعان  جاء  لذلك 
للتربية والعلوم والثقافة »اليونسكو« قبل 
أيام باعتماد اليوم الوطني لإلمارات، في 
الثاني من ديسمبر، »يومًا عالميًا للمستقبل«، 
تأكيدًا من المنظمة على الترابط الوثيق 
بين اإلمارات والتطلع للمستقبل والعمل 

من أجله.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز تريندز 
أنهلم يكن غريبًا أن ترى الدولة وقيادتها 
بداية  بالخمسين  االحتفال  في  الرشيدة 
في  أكبر  جديد  طموح  نحو  لانطاق 
المستقبل، وهو أن تكون اإلمارات هي 
اإلطاق  على  العالم  في  األفضل  الدولة 
في جميع المؤشرات التنموية والحضارية 

بحلول العام ٢٠٧١.
مبادئ  وثيقة  عن  اإلعان  أن  وبين 
الخمسين جاء ليؤكد هذه الحقيقة، ويشير 
تعتمد  اإلمارات  دولة  أن  إلى  بوضوح 
التخطيط االستراتيجي المبني على الحقائق 
العلمية في تخطيطها للمستقبل، ومن هنا 
جاء اهتمام الدولة بتوفير البيئة المناسبة 
لنمو النشاطات البحثية واألكاديمية، وبزيادة 
والتعليم،  العلمي  البحث  على  اإلنفاق 
التي  الحيوية  القطاعات  في  واالستثمار 
ستسهم في تشكيل اتجاهات المستقبل؛ 

مثل: اقتصاد المعرفة، واالستثمار في الكوادر 
البشرية المحلية، بالتوازي مع استقطاب 
المبدعين، وترسيخ مكانة اإلمارات كعاصمة 
في  واالستثمارات  والشركات  للمواهب 
المجاالت العلمية والتقنية والرقمية، فضًا 
بيئة  وبناء  التكنولوجيا  على  التركيز  عن 
تكنولوجية حاضنة لابتكار، وغيرها من 
األمور التي تضمنتها وثيقة مبادئ الخمسين.

أن  على  العلي  محمد  الدكتور  وشدد 
على  والعمل  العلمي  بالبحث  االهتمام 
للبحث  الداعمة  البيئة  وتوفير  تطويره، 
العلمي الجاد والرصين، هو جزء من اهتمام 
اإلمارات بالمستقبل المبني على المعرفة، 
العديد من  في  له  ترجمة  يجد  ما  وهو 
المراكز الفكرية واألكاديمية التي نشأت 
على أرض الدولة في السنوات األخيرة، 
وكذلك نجد صداه في التعاون الوثيق بين 
بما  البحثية  والمراكز  الدولة  مؤسسات 
ينعكس إيجابيًا على أداء هذه المؤسسات 

وفاعليتها وكفاءتها.
الطريق  هو  هذا  إن  بالقول  واختتم 
العلم  خال  فمن  للمستقبل،  الحقيقي 
يمكن  المستقبل  واستشراف  والمعرفة 
مركز  أطلق  ولذلك  المستقبل؛  صناعة 
تريندز مؤخراً شعاره الجديد »من استشراف 
المستقبل إلى المشاركة في صنعه«، ألن 
المهم بالنسبة لمراكز البحوث هو توظيف 
المعرفة للمساهمة في صناعة المستقبل 
الذي تنشده الشعوب وتحتاجه األوطان.

لدولة  الخمسين  االتحاد  عيد  بمناسبة 
اإلمارات وبرعاية الشيخ الدكتور محمد بن 
مسلم بن حم العامري رئيس فريق عونك 
يا وطن التطوعي وضمن مبادرة ٥٠ في ٥٠ 
نظم فريق عونك يا وطن معرض »اتحادنا 
الخمسين« الذي يسلط الضوء على الثقافة 
اإلماراتية بين الماضي والحاضر وذلك من 
خال مشاركة ٥٠ فنان من الفنانين اإلماراتيين 
والعالميين بـ٥٠ لوحة فنية تستعرض جانبًا 
خال  اإلمارات  لدولة  الثقافي  اإلرث  من 

خمسين عامًا.
االتحاد  عيد  بمناسبة  المعرض  يأتي 
الشيخ محمد بن حم،  الخمسين، وتجول 
في أرجاء المعرض واطلع على أعمال الفنانين 

المشاركين وتجاذب معهم أطراف الحديث، 
الفنية  بالحركة  واعتزازه  فخره  عن  وعبر 
في  كبير  بشكل  تطورت  التي  اإلماراتية 

ظل االتحاد.
الشيخ محمد بن حم أن معرض  وأكد 
»اتحادنا الخمسين« يترجم المسيرة الثقافية 
الحافلة باإلنجازات الممتدة عبر خمس عقود 
أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طّيب اهلل 
دعم  ظل  في  وتعززت  وتواصلت  ثراه«، 

ورعاية القيادة الرشيدة.
وتابع بن حم: إن عام الخمسين شاهٌد على 
إنجازات تاريخية تتوج باليوبيل الذهبي لدولة 
اإلمارات، وتؤسس لانطاق نحو مستقبل 
زاهر في مئويتها ٢٠٧١، والتي بدأت منذ 
عام  في  اإلمارات  دولة  قيام  عن  اإلعان 

والعزيمة  العظيمة  باإلرادة  احتفاء   ١9٧١
القوية التي تحلى بها اآلباء المؤسسون.

ندعو اهلل عز وجل أن يديم اتحاد إماراتنا 
، وأن يحفظ لنا دولتنا الحبيبة وأن يديم 
علينا الرخاء واألمن في ظل القيادة الرشيدة 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل« ، وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب 
القائد االعلى للقوات المسلحة وإخوانهما 
أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد 
حكام اإلمارات، وأن تواصل إماراتنا الحبيبة 
تألقها وتقدمها في جميع المجاالت إقليميًا 

ودوليًا في ظل قيادتنا الرشيدة.

بدور القاسمي تؤكد أهمية التعاون على المستوى العالمي لدفع مسيرة قطاع النشر نحو المستقبل

»خليفة لنخيل التمر« تنظم محاضرة حول »أهمية صحة األصول الوراثية في منع انتشار اآلفات«

بدء بطولة »اليوم الوطني للمصارعة الشاطئية« بخان الشارقة غدًا الخميس

برعاية محمد بن حم

عونك يا وطـن ينظـم معرض »اتحـادنا الخمسين«

أحيت جمعية كلنا اإلمارات وروضة البدور 
في  الشهيد  يوم  ذكرى  التعليمية  للشراكة 
مقر الروضة الكائن بمدينة محمد بن زايد 
بأبوظبي، بمشاركة فريق ياس التطوعي الذي 

يعمل تحت مظلة جميعة كلنا اإلمارات.
وقد ارتدى طلبة وطالبات الروضة من أشبال 
الوطن الزي العسكري ونفذوا دقيقة صمت 
إكرامًا ألرواح الشهداء األبرار وأدوا التحية 
أرواحهم  قدموا  الذين  للشهداء  العسكرية 

فداء للوطن وأمنه واستقراره.
وبهذه المناسبة، أكدت جمعية كلنا اإلمارات 
أن شهداء الوطن األبرار الذين رسموا بدمائهم 
الزكية لوحات شرف في البطولة والعزيمة 
ومعاني التضحية، هم أكرم البشر بعد أن 
خلدوا أسمائهم بأحرف من نور في سجل الفخر 
والعطاء ونالوا أسمى المراتب، وسوف يبقون 

القدوة والمثل األعلى في التضحية والفداء.
وقال السيد عبداهلل أحمد العلي المدير 
هذا  إن  اإلمارات:  كلنا  لجمعية  التنفيذي 
نستذكر  مجيدة  وطنية  ذكرى  يمّثل  اليوم 
فيها تضحيات وبطوالت أبناء اإلمارات الذين 
رووا بدمائهم الطاهرة ساحات الشرف وميادين 
الكرامة وجادوا بأغلى ما يملكون ألجل الوطن 
ورفعته، وستظل أسماؤهم وتضحياتهم عامة 
محفورة  وذكرى  الوطن  تاريخ  في  مضيئة 

بأحرف من نور في وجدان جميع أبنائه.
وأكد أن يوم الشهيد هو مناسبة للتأكيد على 
مدى التاحم بين القيادة والشعب والتفاف 
أبناء اإلمارات حول قيادتهم الرشيدة، وبذل كل 
غالي ونفيس في سبيل عزة الوطن وتحقيق 

أمنه واستقراره وصون مكتسباته.
وبهذه المناسبة وجه العلي، تحية إجال 
وإكبار إلى أمهات الشهداء الاتي قدمن فلذات 
أكبادهن فداء للوطن، وأكد أن أمهات الشهداء 

البواسل أثبتن أن األم اإلماراتية هي مثل أعلى 
في التربية وبناء األجيال تجود بأغلى ما تملك 
فداء للوطن، وعبر عن فخره واعتزازه بأمهات 
الشهداء واألم اإلماراتية التي تقف جنبا إلى 

جنب مع أخيها الرجل في كافة الميادين.
أرسى  التي  اإلمارات  دولة  ن  أكد  كما 
دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، بحكمته ونفاد 
بصيرته ومواقفه المشّرفة، سوف تبقى دائما 
للمحبة وقيم  واحة لألمن واألمان وعنوانا 
التسامح والسام، قوية بجيشها عزيزة بأبنائها 
تحتل مكانتها الرائدة على المستوى اإلقليمي 
أهم  في  المناصب  أرفع  وتتبوأ  والعالمي 

المحافل والفعاليات الدولية.
وفي الختام، توجه السيد عبداهلل العلي 
بالشكر إلى إدارة وطلبة روضة البدور للشراكة 
التعليمية وأعضاء فريق ياس التطوعي، على 

مشاركتهم بهذه المناسبة الوطنية.

يسعى فريق أبوظبي للزوارق السريعة 
اليوم األربعاء إلى تحقيق بداية قوية في 
لزوارق  العالم  بطولة  من  األولى  الجولة 
اإلكس كات والمقامة في إمارة الفجيرة ابتداء 
المقبل. السبت  الخميس وحتى  الغد   من 

وتدخل زوارق أبوظبي المنافسة عبر السباق 
الرئيسي األول للجولة بزورق أبوظبي ٥ بقيادة 
راشد الطاير وماجد المنصوري، وزورق أبوظبي 
 ٤ بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي.

األول  الرصيد  حصد  في  الزورقان  ويأمل 
من النقاط في الجولة التي تقام في ضيافة 
البحرية. للرياضات  الدولي  الفجيرة   نادي 

ثاث  الفجيرة  في  تقام  أن  المقرر  ومن 
سيكون  حيث  الجولة  هذه  في  سباقات 
لكل سباق نقاطه الخاصة، وبالتالي فرصة 
أكبر لحصد النقاط مع نهاية هذه المرحلة، 
ثم االنتقال إلى المرحلة الثانية والختامية 
 والتي ستقام في إمارة دبي األسبوع المقبل.

وكان فريق أبوظبي قد شارك في تدريبات 
قوية طوال األسابيع الماضية من أجل التحضير 
تم  كما  المكثفة،  الجولة  لهذه  واإلعداد 
التجهيز المتكامل لمحركات ومراوح الفريق 
والتفاصيل الفنية المختلفة التي تم اإلعداد 
 لها بشكل جيد للمنافسة على المراكز االولى.

لدخول  البحري  أبوظبي  زورقا  ويستعد 

المنافسة  التحدي مع ١٣ زورقا في هذه 
مختلف  من  متسابقون  فيها  يشارك  التي 
لزوارق  األول  الظهور  في  العالم  قارات 
.٢٠١9 في  ديسمبر  منذ  كات   اإلكس 

وكشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي 
عن االستعداد الجيد للمشاركة في هذه الجولة 
وبدء حصد النقاط منذ السباق األول اليوم 
..مؤكدا أن قدرات وتجهيز الفريق تتناسب مع 
 قوة البطولة وسمعة الفرق القوية المشاركة.

وقال الرميثي: »بطولة أخرى ننظر لها كفرصة 
للصعود إلى منصات التتويج وتجربة يمكن 
األلقاب وزيادة  من خالها مواصلة حصد 
اإلنجازات،  اإلماراتية من  الرياضة  حصيلة 

نتائج  لتحقيق  الزورقين  كبيرة في  وثقتنا 
االفتتاحية، وأن يسير  الجولة  إيجابية في 
الفريق على نفس النهج الذي ظهر به خال 
مشاركاته المختلفة في كافة البطوالت العالمية 
الوحيد الذي  الفريق  هذا الموسم، فنحن 
شارك في خمس بطوالت دولية هي بطولة 
العالم لزوارق الفورموال١، وبطولة العالم 
لزوارق الفورموال٢، وبطولة العالم لزوارق 
الفورموال٢ تحدي ١٢ ساعة، وبطولة العالم 
للدراجات المائية، وفخورون بأن نقدم التمثيل 
اإلماراتي المشرف في كل هذه البطوالت، 
ذهبية،  ميداليات  ثاث  من  أكثر  ونحصد 

وفضيتين«.وام

ينظم مركز الفلك الدولي يوم الجمعة 
المقبلة - بمناسبة عيد االتحاد الخمسين 
للدولة - »رصد الخمسين« وهو عبارة عن 
رصد فلكي لخمسين جرما سماويا باستخدام 
تلسكوب مرصد الختم الفلكي التابع للمركز.

عودة  شوكت  محمد  المهندس  وقال 
الدولي سيتم بث هذا  الفلك  مدير مركز 
الرصد على الهواء مباشرة عبر قنوات المركز 
على اليوتيوب والفيسبوك ليتمكن بذلك أي 
مهتم في العالم من مشاهدة هذه األجرام 
 السماوية كما يتم رصدها من سماء اإلمارات.

وأضاف سيقام هذا الرصد يوم الجمعة ٣ 
ديسمبر من الساعة ٠٦:٣٠ إلى الساعة ٠٨:٣٠ 
مساء بتوقيت اإلمارات وتتميز هذه الفترة 
بوجود العديد من األجرام السماوية الجميلة 
فبعد غروب الشمس وحلول الظام يمكن 
رصد كواكب الزهرة والمشتري وزحل الذهبي 
وأورانوس ونبتون وإضافة إلى هذه الكواكب 
تتواجد في هذه الفترة العديد من السدم 
والعناقيد والمجرات المتميزة حيث يمكن 
رصد عنقود الثريا الشهير والعنقود عبارة 

يمكن  حيث  النجوم  من  كبير  تجمع  عن 
رؤية مئات أو حتى آالف النجوم بالقرب 

من بعضها البعض.
الجبار  سديم  رصد  يمكن  عودة  وقال 
والسديم عبارة عن غاز كوني ومنه تتكون 
المرأة  مجرة  رصد  ويمكن  كما  النجوم 
المسلسلة وهي أقرب مجرة متكاملة من 
المتكاملة  الوحيدة  المجرة  وهي  مجرتنا 
التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة من مكان 

مظلم إذا عرف الراصد موقعها وإضافة إلى 
كل هذه األجرام المتميزة سيقوم المركز 
برصد العديد من العناقيد والسدم األخرى.

بمشاهدة  والراغبين  المهتمين  وعلى 
األجرام السماوية هذه متابعة البث المباشر 
لرصد الخمسين ويمكن معرفة روابط البث 
بمتابعة حسابات مركز الفلك الدولي على 
تويتر أو يوتيوب أو فيسبوك على العنوان 

)AstronomyCenter(.وام

في منتدى »البالد البحرينية« بمناسبة عيد االتحاد الخمسين

»تريندز« يشارك نخبة من أبناء الخليج في الحديث عن منجزات اإلمارات ومستقبلها

»كلنا اإلمارات«: األم اإلماراتية مثل أعلى في التربية وبناء األجيال

أبوظبي للزوارق السريعة يبحث عن بداية قوية في مونديال »اإلكس كات«

مـركـز الفــلك الـدولـي يطلــق »رصـــد الخمســين«

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن
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الناتج المحلي يقفز من 58.3 مليار درهم في 1975 لـ 1.3 ترليون درهم بـ2020 
»االتحادي للتنافسية واإلحصـاء« يوثـق قفزة 

اقتصاد اإلمارات في 50 عامًا باألرقام
ــًا  ــين عام ــال الخمس ــارات خ أرســت اإلم
ــوع  ــاء اقتصــاد متن ــًا لبن ــة أساســًا متين الماضي
ــط  ــاف النف ــد اكتش ــت بع ــتدام، ونجح ومس
فــي خمســينات القــرن الماضــي فــي إحــداث 
تغييــر جــذري فــي هيــكل الحيــاة االقتصاديــة 
فــي الدولة، فيما تواصــل جهودها في االنتقال 
إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفة عبر تشــجيع 
االبتــكار، وتعزيــز اإلطار التنظيمــي للقطاعات 

االقتصاديــة الرئيســية.
ويكشــف المركــز االتحــادي للتنافســية 
واإلحصــاء فــي تقريــر »دولــة اإلمــارات أرقــام 
توثــق المســيرة لعــام ٢٠٢٠« الــذي ســيصدر 
قريبــًا، أبــرز الحقائــق واألرقــام التــي تعكــس 
ــة خــال  ــي اقتصــاد الدول ــو المســجل ف النم
٥٠ عامــًا، وذلــك بمناســبة االحتفــاالت بعيــد 

االتحــاد الخمســين.
ويظهــر التقريــر القفزة الهائلــة التي حققها 
ــة مــن ٥٨.٣  الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدول
مليــار درهــم فــي العــام ١9٧٥ إلــى مــا يزيــد 
عــن ١.٣ ترليــون درهم في العــام ٢٠٢٠، فيما 
نمــت مســاهمة القطاعــات غيــر النفطيــة فــي 
الناتــج المحلــي مــن ٤٣ بالمئة عــام ١9٧٥ إلى 

٨٣% عــام ٢٠٢٠.
ويشــير التقريــر إلــى ارتفــاع إجمالي حجم 
التجــارة الخارجية للدولة مــن ١١ ملياراً و٥٠٠ 
ــى  ــي العــام ١9٧٥ ليصــل ال ــون درهــم ف ملي
١.٤ تريليــون درهــم فــي ٢٠٢٠، وزادت قيمــة 
االســتثمارات األجنبية المباشرة الواردة للدولة 
ــار  ــي ٧٣ ملي بنســبة ٨٢% حيــث بلغــت حوال
درهــم فــي عــام ٢٠٢٠ بالمقارنــة بـــ ٤٠ مليــار 

درهــم المســجلة فــي العــام ٢٠٠٥.
وقفزت قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة 
الصــادرة مــن ١٤ مليار درهم فــي العام ٢٠٠٥ 
لتصــل إلــى ٦9.٥ مليار درهم في العام ٢٠٢٠.

ويكشــف التقرير عن ارتفــاع حجم االنفاق 
الحكومــي فــي الدولة مــن مليــار و٢٥٨ مليون 
درهــم فــي العــام ١9٧٥ ليصل إلــى ٤٤٢ مليارًا 

و٣٨٦ مليــون درهم فــي العام ٢٠١9.
وفي سياق متصل شهد قطاع البنوك طفرة 
كبيــرة بعــد ارتفــاع أعداد البنــوك التجارية في 
الدولــة مــن ٢٠ بنــكا في عــام ١9٧٢ ليصل في 
عــام ٢٠٢٠ إلــى ٥9 بنــكا، فيمــا قفــزت قيمــة 
إجمالــي الودائــع فــي البنــوك مــن ١9.٥ مليــار 
درهــم فــي عــام ١9٧٨ لتصــل إلــى نحــو 9.١ 
ترليــون درهــم فــي العــام ٢٠٢٠. فيمــا ارتفــع 
عدد شــركات التأمين في الدولة من ٦٢ شــركة 
عــام ١9٧٥ ليصــل إلى ٤٠٦ شــركة عــام ٢٠٢٠.

السياحة 
وســطر القطــاع الســياحي فــي الدولــة 
ــرز  ــن أب ــه ضم ــتثنائية جعلت ــاح اس ــة نج قص
الوجهــات العالميــة مــن حيــث النمــو والقدرة 
علــى اســتقطاب الســياح مــن مختلــف بقــاع 
ترســيخ  فــي  القطــاع  نجــح  كمــا  األرض، 
 مكانتــه كأحــد أبــرز روافــد االقتصــاد الوطني.
ــن ٦٤  ــة م ــام المنشــآت الفندقي ــزت أرق وقف
منشــأة فندقيــة تضــم ٥٣٧9 غرفــة فــي العــام 
ــة تضــم ١٨٠  ــى ١٠٨9 منشــأة فندقي ١9٧٨ إل
ألفــا و٢٥٧ غرفــة فندقيــة فــي العــام ٢٠٢٠.

وتطورت الطاقة التشغيلية لمنشآت الدولة 
الفندقية عبر الســنوات، حيث بلغ عدد نزالئها 
عام ١9٧9 نحو ٣9٢ ألف نزيل، بإجمالي ليالي 
إقامــة ١.٠٢ مليــون ليلــة، ليصبــح عددهم في 
عام ٢٠٢٠ أكثر من ١٤ مليونًا و٨٨٢ ألف نزيل 

بإجمالي ليالي إقامة ٥٤.٣ مليون.
ــادق  ــة للفن ــرادات اإلجمالي وتجــاوزت اإلي

عــام ٢٠٢٠ مبلــغ ١٦.٦ مليــار درهــم، بزيــادة 
كبيــرة بالمقارنــة مع عــام ٢٠٠٥، والتي بلغت 

اإليــرادات فيــه مبلــغ ١.٥ مليــار درهــم.

الكهرباء والماء
ــادة  ــة زي ــى مواكب ــارات عل وحرصــت اإلم
الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بالنظر 
إلــى الزيــادة المســجلة في عدد الســكان ونمو 
النشاط االقتصادي والتجاري في الدولة، إضافة 
إلــى تبني حلول مســتدامة للطاقــة المتجددة.

وتطورت طاقة المحطات الكهربائية المركبة 
ــام  ــي ع ــاوات ف ــارات مــن ٤٨٢ ميغ ــي االم ف
١9٧٥، لتصــل إلــى حوالــي ٣٥ ألــف ميغــاوات 
عــام ٢٠٢٠، فيمــا حققــت الطاقــة الكهربائيــة 
المولــدة تطــوراً كبيــراً تجــاوز الـــ ١٣٧ ألــف 
غيغاوات/ســاعة فــي العــام ٢٠٢٠، بالمقارنــة 
مــع ١٤٦٧ غيغاوات/ســاعة فــي العــام ١9٧٥.

ــة  ــة الطاق ــت كمي ــه نم ــار ذات ــي اإلط وف
الكهربائيــة المولــدة مــن محطــات الطاقــة 

المتجــددة نمــواً كبيــراً عــام ٢٠٢٠ بالمقارنــة 
مــع ٢٠٠9 حيــث ارتفعــت مــن ٦ غيغــاوات/
ساعة عام ٢٠٠9 إلى ٥٤٧٦ غيغاوات/ساعة عام 
٢٠٢٠، وفــي عــام ٢٠٠9 كان إجمالــي القــدرة 
المركبــة لمحطــات الطاقة المتجــددة يبلغ ١٠ 
ميغــاوات، وقفــز فــي عــام ٢٠٢٠ إلــى ٢.٢٨9 

ميغــاوات وبنســبة زيــادة بلغــت ٢٢٦9٨%.
ويشــير التقريــر إلــى ارتفــاع كميــة الميــاه 
المحــاة المنتجــة عام ٢٠٢٠ لتصل إلى ٢ مليار 
متــر مكعــب بزيــادة كبيــرة عــن عــام ١9٨٣، 
والتــي كانــت كميتهــا حينهــا ٢٥٦ مليــون متــر 
مكعــب، فيمــا وصــل عــدد محطــات معالجــة 
الميــاه العادمــة فــي الدولــة عــام ٢٠٢٠ إلــى 
ــام  ــادة قدرهــا ١٤٥% عــن ع ١٢٥ محطــة بزي
ــط،  ــا ٥١ محطــة فق ــي كان عدده ٢٠١١ والت
كمــا ازدادت كميــة الميــاه العادمــة المعالجــة 
خــال عــام ٢٠٢٠ لتصــل إلــى ٧٦9 مليــون متر 
مكعب وبنسبة ٥٥% مقارنة بكميتها عام ٢٠١١ 

والتــي كانــت ٤9٨ مليــون متــر مكعــب. وام

»الشعبة البرلمانية« تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة 
للتنمية المستدامة لالتحاد البرلماني الدولي

باألرقام.. نمو قياسي ألعداد المستشفيات والمدارس والكوادر الطبية والتعليمية
قصة الخمسين.. »االتحادي للتنافسية« يرصد 

بيانات نصف قرن من التنمية في اإلمارات

اإلمارات تسلط الضوء على دورها الرائد في دعم 
الصناعة البحرية واللوجستية على مستوى العالم

ميــرة  ســعادة  تشــارك 
ســلطان الســويدي عضــو وفد 
الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتيــة 
للمجلــس الوطنــي االتحــادي، 
ــة  ــة التنمي ــاع لجن ــي اجتم ف
المســتدامة إحــدى اللجــان 
ــي  ــاد البرلمان ــة لاتح الدائم
الدولــي الذي عقد في مدريد 
ــة  ــات الجمعي ــن اجتماع ضم
العامة الـ١٤٣ لاتحاد والدورة 

الـــ٢٠٨ للمجلــس الحاكــم.
وجــرى خــال االجتمــاع 
مناقشــة تعزيــز تكنولوجيــا 
المعلومات واالتصاالت كعامل 
مســاعد لقطــاع التعليــم بمــا 
ــات الجائحــة،  ــك أوق ــي ذل ف
كما تم تنظيم جلســة حوارية 
ــاخ  ــر المن ــر تغي تحــول »تأثي

علــى المــوارد الطبيعيــة«.
ميــرة  ســعادة  وقدمــت 
الســويدي مقترحــات الشــعبة 
البرلمانيــة اإلماراتيــة التــي 
أكدت أهمية التمكين الرقمي 
لدوره في توظيف تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــال فــي 
العمليــة التعليمية والعمليات 

المساندة ذات الصلة، وبالتالي 
التكنولوجيــا  دمــج  أهميــة 
الحديثة في منظومة التعليم، 
ــارات  ــة اإلم موضحــة أن دول
عملــت علــى ســد الفجــوة 
الرقميــة وحققــت قفزات في 
مؤشــرات التنافســية العالمية 
عــام ٢٠٢٠، مــن خــال ١١ 
مؤشــرًا للتنافســية فــي قطــاع 

التربيــة والتعليــم.

وأكدت الشــعبة البرلمانية 
تعزيــز  أهميــة  اإلماراتيــة 
ــن  ــتراتيجية بي ــراكة االس الش
االتحــاد البرلمانــي الدولــي 
ــا  ــدة وأجهزته ــم المتح واألم
السيما منظمة األمم المتحدة 
والثقافــة  والعلــم  للتربيــة 
وتعزيــز  »اليونســكو«، 
والتعــاون  التنســيق  أوجــه 
ــن  بينهمــا فــي مجــال التمكي
الرقمــي وكيفيــة ســد الفجوة 
الرقميــة وتكافــؤ الفــرص فــي 
التعليــم بيــن مختلــف فئــات 
قــدرات  ودعــم  المجتمــع، 
الــدول وتمكينهــا رقميــا فــي 
 أوقــات االزمــات والطــوارئ.

وتضمنــت مقترحات الشــعبة 
ضرورة قيام البرلمانات بتبني 
تشــريعات فاعلــة مع الســعي 
إلــى إعــادة مراجعــة وتنقيــح 
ــة  ــريعاتها الوطني ــزز تش وتع
ــرعية  ــاء الش ــة بإضف المتعلق
على عمليــة التعليم عن بعد، 
ومختلــف أشــكال التمكيــن 
الرقمي القائم على االستفادة 
ــات  ــا المعلوم ــن تكنولوجي م
ــن  ــل تمكي واالتصــاالت كعام
ووضــع  التعليــم،  لقطــاع 
دليــل عمل مرجعــي برلماني 
ــة  ــات الوطني يســاعد البرلمان
فــي تحقيــق المســتهدفات 
واإلجــراءات الفعالــة واالطــر 
والمعاييــر فــي مجــال جــودة 
التعليــم االلكترونــي وكيفيــة 
الرقمــي  التمكيــن  بلــوغ 
ــا  ــات بم ــف األوق ــي مختل ف

فــي ذلــك أوقــات األوبئــة 
والطــوارئ،  واألزمــات 
وتعزيــز دور البرلمانــات عبــر 
الرقابــة والمســاءلة بتضميــن 
التمكيــن الرقمي في مختلف 
جوانــب التنميــة والخطــط 
الوطنيــة  واالســتراتيجيات 

ــة. ــات العام والسياس
ميــرة  ســعادة  وقالــت 
جلســة  خــال  الســويدي 
حواريــة حــول »تأثيــر تغيــر 
المناخ على الموارد الطبيعية: 
»كيــف يمكــن للبرلمانــات 
ــع  ــول الجمي ــن حص أن تضم
وتوافرهــا«،  الميــاه  علــى 
التــي عقــدت بمشــاركة عــدد 
مــن الخبــراء والمختصين في 
المناخــي..  التغيــر  شــؤون 
»تشــارك اإلمــارات العالــم 
االهتمامات والمخاوف بشأن 
التداعيات المستقبلية لظاهرة 
التغيــر المناخــي، وانطاقــًا 
ــارات  ــؤدي اإلم ــك ت ــن ذل م
الجهــود  فــي  رئيســيًا  دورًا 
ــة للتصــدي لظاهــرة  المبذول
التغيــر المناخــي وآثــاره على 
المستوى اإلقليمي والدولي«.

الشــعبة  واقترحــت 
ــوة  ــة دع ــة اإلماراتي البرلماني
االتحــاد البرلمانــي الدولــي 
توعويــة  حملــة  لتبنــي 
البرلمانييــن،  يشــارك فيهــا 
ــزام بالممارســات  بشــأن االلت
عــن  واالبتعــاد  الخضــراء 
الســلوكيات البشــرية السلبية 

وام البيئــة.  علــى 

كشــف المركــز االتحــادي للتنافســية 
واإلحصــاء عــن مجموعــة مــن البيانــات 
واألرقــام اإلحصائيــة التــي ترصــد بهــا مدى 
التطور المسجل في أبرز القطاعات الحيوية 
ــًا والتــي شــملت: الســكان،  خــال ٥٠ عام
التحتيــة،  والبنيــة  والتعليــم،  والصحــة، 
والمــرأة، والقوى العاملــة، واألمن الغذائي 

والمائــي، واالتصــاالت.
ويرصــد تقريــر »دولــة اإلمــارات أرقــام 
توثــق المســيرة لعــام ٢٠٢٠« الــذي أعــده 
المركز، مســيرة التنمية الشاملة في الدولة 
بمناسبة االحتفاالت بعيد االتحاد الخمسين.

السكان 
وفقــًا للتقريــر فقــد بلــغ إجمالــي أعــداد 
الســكان المقيديــن فــي الدولــة 9 ماييــن 
ــاء  ــًا إلحص ــمات وفق ــًا و٤١٠ نس و٢٨٢ ألف
٢٠٢٠، فيمــا قفــزت أعــداد المواليــد الجدد 
ــي  ــن ١9٧9٨ ف ــة م ــي الدول المســجلين ف
العــام ١9٧٥ إلــى 9٧٥٧٢ فــي العــام ٢٠٢٠.

الصحة 
ــق القطــاع  ــر عــن تحقي وكشــف التقري
الصحي في الدولة قفزات نوعية وإنجازات 
كبيــرة خــال الـ ٥٠ عامًا الماضية، تتناســب 
مــع حجــم المتطلبــات والتحديــات الصحية 
الناجمة عن الزيادة الســكانية التي شــهدتها 

خــال تلــك الفترة.
وتطــور عــدد المستشــفيات فــي الدولــة 
عــام ٢٠٢٠ ليصــل إلــى ١٧٣ مستشــفى 
)٥٦ حكوميــًا/ ١١٧ خاصــًا(، مقارنــة بـ )١٦ 
ــي  ــاص( ف ــًا، و١ خ ــفى: ١٥ حكومي مستش
عام ١9٧٥، بنســبة زيــادة بلغت9٨١%، فيما 
بلــغ عدد األطبــاء ٢٦١٠٦ في العــام ٢٠٢٠، 
مقارنــة بـــ ٢٣٥9 طبيبــًا عــام ١9٨٥، بنســبة 
زيــادة بيــن العاميــن وصلــت إلــى ١٠٠٧%.
وارتفــع عــدد أطبــاء األســنان مــن ٢٥٨ 
طبيــب أســنان فقــط في العــام ١9٨٥ ليصل 
إلــى ٦٧٦٤ فــي العــام ٢٠٢٠ بنســبة زيــادة 
وصلــت إلــى ٢٥٢٢%، فيمــا قفــز عــدد 
ــن ٦٦٣٧ ممرضــًا وممرضــة  ــن م الممرضي
ــام ٢٠٢٠  ــي ع ــل ف ــام ١99٠ ليص ــي الع ف
ــن  ــن العامي ــادة بي ــى ٥٥9٤9 بنســبة زي إل

ــى ٧٤٣%. ــت إل وصل
وفــي الســياق ذاته نمت أعــداد المواليد 
فــي الدولــة لتصــل فــي العــام ٢٠٢٠ إلــى 
9٧٥٧٢ مولــودًا.. فيمــا بلــغ عددهــم عــام 
١9٧٥، نحــو ١9٧9٨ مولــودًا، بنســبة زيــادة 

وصلــت إلــى ٣9٣%.

التعليم
ونال قطاع التعليم خال مســيرة االتحاد 
عنايــة فائقــة جســدتها أرقام التطــور الكبير 
في عدد المدارس ومؤسسات التعليم العالي 
والطاب والخريجين ترجمة إلدراك اإلمارات 
منــذ البدايــات أن بناء المســتقبل ال يتم من 
دون تأســيس نظــام تعليمــي متطور يســهم 
فــي تخريــج أجيــال مــن الكفــاءات الوطنية 
القــادرة علــى تولــي زمــام المســؤولية فــي 
كافــة قطاعــات العمــل والمســاهمة بشــكل 

فاعــل فــي عملية التطوير المســتدامة.
ووفقــًا للتقرير، فقد قفــز عدد المدارس 
من ٢٢٧ مدرسة في العام ١9٧٥، ليصل إلى 
٢٦٧٠ مدرســة في العام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة 
بلغــت ١٠٧٦%، بينمــا بلــغ عــدد مؤسســات 
التعليــم العالي في الدولــة اليوم نحو ١٣٤.

وقفــز عــدد طــاب التعليــم العــام فــي 
الدولــة مــن ٦١٨٠٣ طالبــات وطــاب فــي 
العــام ١9٧٥، ليصــل إلــى مليــون و٣٥٣ ألفًا 
و٥٠١ طالبــة وطالــب في العــام ١9-٢٠٢٠، 

بنســبة زيــادة وصلــت إلــى ٢٠9٠%.
وفــي الســياق ذاتــه فقــد بلــغ عــدد 
طلبــة التعليــم العالــي نحــو ٢9٥9٥٧ طالبــًا 
ــة  ــاث( ولكاف )١٦١٣٦٨ ذكــور /١٣٤٥٨9 إن
مســتويات التعليــم العالــي، فــي حيــن بلــغ 
عــدد الخريجيــن الجــدد في التعليــم العالي 
مــن مختلــف التخصصــات ٥٢٣٢٠ خريجــًا 

)٢٧.٦٢٠ ذكــور /٢٤.٧٠٠ إنــاث(.
وبالنســبة للمدرســين فقــد ارتفــع عــدد 
المدرســين فــي التعليــم العــام مــن ٥٥٣٠ 
مدرســًا فــي العــام ١9٧٥ ليصــل فــي العــام 
٢٠٢٠ إلــى ١٠٨٠٢٠ مدرســًا، بنســبة زيــادة 

بيــن العاميــن وصلــت إلــى ١٨٥٣%.

البنية التحتية
وعملــت اإلمارات من خال اســتراتيجية 
متكاملــة علــى تطويــر البنيــة التحتيــة فــي 
مناطــق الدولــة كافــة بما يخــدم المواطنين 
ــى  ــاظ عل ــا والحف ــى أرضه ــن عل والمقيمي
ديمومة االستقرار والرفاهية التي يعيشونها.

وبلغــت أطــوال الطــرق المعبــدة وغيــر 
المعبــدة فــي الدولة حســب آخــر إحصائية 
لعــام ٢٠٢٠ حوالــي ٨٣.٤٧٦ كيلومترا، فيما 
شــملت محفظــة الموانــئ فــي الدولــة ١٢ 
منفذًا بحريًا تجاريًا، )عدا الموانئ النفطية(، 
ــى  ــة تصــل إل ــة بحمول ــراٍس بحري و٣١٠ م
٨٠ مليــون طــن مــن البضائــع، وتســتحوذ 
الموانــئ البحريــة فــي دولة اإلمــارات على 
٦٠% مــن إجمالــي حجــم مناولــة الحاويــات 
والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة .. فيمــا تعمــل فــي 
اإلمــارات نحــو ٢٠ ألــف مؤسســة وشــركة 
ــر تجمــع  ــة لتشــكل أكب ــي الدول ــة ف بحري

بحــري علــى مســتوى المنطقــة.

المرأة
عــززت المــرأة فــي اإلمــارات خــال 
ــي  ــا ف ــة حضوره ــنة الماضي ــين س الخمس
كافة المجاالت والذي بات مســاويًا لحضور 
الرجــال، بــل أن الكفة باتــت تميل لصالحها 

فــي العديــد مــن المؤشــرات.
وتشــكل النســاء نســبة ٥٠% مــن عضوية 
المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي الدولــة، 
فيمــا تمثــل اإلنــاث نســبة ٦٠% مــن أعضــاء 
مجلس اإلمارات للشباب والمجالس المحلية 
للشــباب، ونســبة ٢٤% مــن أعضــاء مجالس 
اإلدارات فــي الجهات االتحاديــة والمحلية.

وتمثــل اإلنــاث نســبة ٥٠% مــن الطــاب 
فــي مرحلــة رياض األطفــال وحتــى التعليم 
مــا قبــل العالــي، ونســبة ٤٥.٥% مــن طاب 
مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ونسبة 
٤٧% مــن الخريجيــن الجــدد من مؤسســات 

التعليــم العالي. وام
»التفاصيل على الموقع اإللكتروني«

ــرج  ــد ف ــن محم ــهيل ب ــي س ــد معال أك
ــة  ــة والبني ــر الطاق ــي وزي ــارس المزروع ف
التحتيــة أن دولــة اإلمارات تعــد من الدول 
البحرية المحورية إقليميًا وعالميًا، وتحظى 
بدعم وتأييد العديد من دول العالم إضافة 
إلــى إشــادة مختلــف المنظمــات والهيئــات 
البحريــة بــدور الدولــة في تســهيل التجارة 
البحرية على مســتوى العالم، الســيما خال 

جائحــة »كوفيد١9«.
وأضــاف معاليــه: »مــن خــال عضويتها 
فــي مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة 
»ب« أدت دولــة اإلمــارات دورًا فاعــًا، 
ونجحــت فــي تطويــر الصناعــة البحرية من 
خــال صياغــة االســتراتيجيات والسياســات 
ووضــع المعاييــر المنظمــة لعمــل القطــاع 
البحــري وتعزيــز التشــريعات واللوائــح 
الشــحن  قطــاع  يخــدم  بمــا  البحريــة 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــارة الدولي البحــري والتج
إدخــال تعديــات جوهرية علــى الكثير من 
القرارات التي أسهمت في تطوير وتحسين 
منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية 
وتوحيــد الجهــود مــن أجــل ســامة وأمــن 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــة البحري ــة البيئ وحماي
ــن  ــي ع ــي اامزروع ــرب معال ــم، وأع العال
أملــه فــي مواصلــة هــذا الــدور بالتعــاون 
الوثيــق مــع بقيــة الــدول األعضــاء لارتقاء 
بالقطــاع البحــري العالمــي وصناعــة النقــل 
البحــري تعزيــز ســامة وأمــن وحمايــة 
ــم«. ــتوى العال ــى مس ــة عل ــة البحري  البيئ

وتعمــل دولة اإلمــارات بناء علــى جهودها 
ــادة  ــة إلع ــة الدولي ــة البحري ــي المنظم ف
ــي  ــس المنظمــة ف ــة مجل ــا لعضوي انتخابه
الفئــة »ب« فــي اإلنتخابــات التي ســتجري 
خــال شــهر ديســمبر المقبل فــي العاصمة 
البريطانيــة لنــدن مــن خال تســليط الضوء 

علــى دورهــا الرائــد وجهودهــا الحثيثة في 
ــم  ــي ودع ــري الوطن ــاع البح ــز القط تعزي
الصناعة البحرية واللوجســتية على مستوى 
العالــم، إضافــة إلــى دورهــا المحــوري 
ــات  ــتراتيجيات والسياس ــر االس ــي تطوي ف
واالتفاقيــات التــي تعــزز معاييــر الســامة 

والحفــاظ علــى البيئــة البحريــة.
من جانبها قالت سعادة المهندسة حصة 
آل مالــك مستشــارة معالــي وزيــر الطاقــة 
والبنيــة التحتيــة لشــؤون النقــل البحــري: 
ــي  ــة ف ــارات بإيجابي ــة اإلم ــارك دول »تش
مختلــف أعمــال المنظمــة البحريــة الدولية 
واللجــان الفنيــة الرئيســية والفرعية وفرق 
العمــل ذات الصلة واســتضافت العديد من 
ورش العمــل اإلقليمية لمســاعدة المنظمة 
علــى توفير القدرات الازمة لتنفيذ اللوائح 
والمعاييــر البحرية الدوليــة.. ونبذل جميع 
ــاب  ــادة انتخ ــد إلع ــد التأيي ــا لحش جهودن
ــي  ــة ف ــس المنظم ــة مجل ــة لعضوي الدول
الفئــة »ب« لتواصــل دورهــا فــي خدمــة 
القطــاع البحري إضافة إلى تعزيز مشــاركة 
المــرأة فــي القطاع البحري حيث أســهمت 
الدولــة فــي إعــداد مجموعــة مــن قــرارات 
المنظمة البحرية الدولية المختصة بتمكين 
المرأة وتحقيق المســاواة بين الجنســين«.

ولفتــت إلى مشــاركة الدولة فــي إعداد 
مقتــرح بإضافــة موجــه اســتراتيجي فرعــي 
يختــص بتمكيــن المــرأة ضمــن الخطــة 
االســتراتيجية للمنظمــة وقــد ضوافــق عليه 
المجلــس باإلجمــاع، عــاوة علــى الموافقة 
علــى إعــان يــوم ١٨ مــن شــهر مايــو مــن 
كل عــام ليصبــح يومــًا دوليــًا للمــرأة فــي 

القطــاع البحــري.
وأكــد محمــد خميــس الكعبــي، الممثــل 
ــة  ــدى المنظم ــارات ل ــة اإلم ــم لدول الدائ

اإلمــارات  دولــة  أن  الدوليــة  البحريــة 
تحظــى بتقديــر كبيــر مــن الــدول األعضــاء 
فــي المنظمــة البحرية الدولــة، نظرا للدور 
المهــم الذي تؤديه الدولة في دعم التجارة 
العالميــة حيــث جــاءت دولة اإلمــارات في 
المركــز الثالــث عالميــًا فــي تيســير التجارة 
المنقولــة بحرًا وفي المركز الخامس عالميًا 

ضمــن أهــم المراكــز البحريــة الدوليــة.
وقــال: »تكثف دولة اإلمــارات جهودها 
ــة  ــا لعضوي ــادة انتخابه لحشــد الدعــم إلع
مجلــس المنظمــة فــي الفئــة »ب« للمــرة 
الثالثــة علــى التوالي ونواصــل االجتماع مع 
ممثلي الدول األعضاء في المنظمة البحرية 
ــازات  ــى إنج ــة لتســليط الضــوء عل الدولي
ــف  ــي القطــاع البحــري والتعري ــة ف الدول
بجهودهــا منــذ انتخابهــا لمجلــس المنظمة 
للمــرة األولــى فــي عــام ٢٠١٧ وإســهاماتها 
ــي تشــهدها  فــي اإلصاحــات الرئيســة الت
ــى  ــة إل ــة إضاف ــة الدولي ــة البحري المنظم
إمكانــات وجهود الدولــة في مجال التجارة 
البحريــة والبضائــع العابــرة والتــي تخــدم 
ــاري نســمة مــن الصيــن والهنــد  نحــو ملي
ــيا الوســطى،  ــى دول آس ــج إل ودول الخلي

وصــواًل إلــى أوروبــا الشــرقية«.
يذكــر أن دولة اإلمارات فــازت بعضوية 
مجلــس المنظمة البحرية الدولية في الفئة 
»ب« عــام ٢٠١٧ وتــم إعــادة انتخابهــا فــي 
عــام ٢٠١9.. فيما تتطلــع الدولة إلى إعادة 
انتخابهــا للمــرة الثالثــة علــى التوالــي فــي 
االنتخابــات التــي ســتجري فــي الفتــرة من 
٦ إلــى ١٥ ديســمبر المقبــل فــي العاصمــة 
البريطانيــة لنــدن لتواصــل دورهــا الفاعــل 
فــي تعزيــز التشــريعات واللوائــح البحريــة 
بمــا يخدم قطاع الشــحن البحــري والتجارة 

وام الدولية. 

نمو مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي 
من 43% عام 1975 إلى 83% في 2020

قفزات الفتة في قطاع االتصاالت والبنية التحتية.. والمرأة تتقاسم اإلنجاز

إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة تقفز من 11.5 مليار درهم 
في العام 1975 إلى 1.4 تريليون درهم بـ 2020

زيادة قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة للدولة من 40 
مليار درهم في 2005 إلى 73 مليار درهم بـ 2020

ميرة السويدي خالل االجتماع
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دعت الشــيخة بدور القاســمي رئيســة 
االتحاد الدولي للناشرين مجتمع الناشرين 
والعامليــن فــي الصناعــات اإلبداعيــة 
والرقميــة وأصحــاب المصلحــة والجهات 
المعنيــة بقطــاع النشــر إلبرام الشــراكات 
وتعزيــز العاقــات الوثيقــة فيمــا بينهــم 
بهدف استحداث حلول مبتكرة والتغلب 
 على التحديات التي تواجه صناعة النشر.

ــدور  ــيخة ب ــة الش ــي كلم ــك ف ــاء ذل ج
القاســمي خــال حفــل افتتــاح »معــرض 
ســالونيك الدولــي للكتــاب« فــي اليونــان 
أكــدت خالهــا أن توســيع آفــاق التعاون 
والحــوار الهادف على المســتوى العالمي 
سيســهم فــي تعزيــز قــوة صناعــة النشــر 
ــع  ــف م ــن التكّي ــرين م ــن الناش وتمكي
المســتجدات ..مشــيرة إلــى أن الميثــاق 
الدولــي لتعزيــز اســتدامة ومرونــة قطاع 
النشر )InSPIRe( سيعزز التعاون والعمل 
المشــترك بين الناشــرين وســيلعب دورًا 
محوريــًا فــي تحديــد الفجــوات القائمــة 
ويكشــف المزيــد مــن الفــرص المتاحــة.

وشــددت رئيســة االتحــاد الدولــي 
للناشــرين علــى التــزام االتحــاد بتمكيــن 
ــة التحــوالت  ــن مواكب ــة النشــر م صناع
ــب  ــي تتطل والتطــورات المســتقبلية الت
معرفــة أوســع وأشــمل لتوجهــات القراء 
..مؤكدًة أن االتحاد سيواصل تقديم الدعم 
لكافــة الناشــرين واألســواق التــي تواجــه 
تحديــات فــي التكّيــف مــع المتغيــرات 
 المتســارعة التي يشهدها ســوق الكتاب.

وقالــت الشــيخة بــدور القاســمي إن 

قطــاع النشــر يعــد مصــدرًا لــكل األفــكار 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــة الت ــدة والعصري الجدي
األفــراد والمجتمعــات والمؤسســات فــي 
مختلــف بلــدان العالــم وإن نجــاح ناشــر 
واحد هو نجاح لكافة الناشــرين وأعلنت 
أن أكاديميــة االتحــاد الدولــي للناشــرين 
المنصــة العالميــة المركزيــة التــي تقــدم 
ــد  ــات لتزوي ــدة لغ ــة بع دورات تدريبي
الناشــرين بــاألدوات الّازمــة لتطويــر 
مهاراتهــم فــي توظيــف آليــات ووســائل 
التكنولوجيــا الحديثــة ســتعمل على دفع 
مســيرة التحول الرقمي في قطاع النشــر 
بهــدف دعــم جميــع العامليــن وســد 

الفجــوات الرقميــة القائمــة فيــه.
وفــي كلمتهــا الرئيســة ضمــن »برنامج 
العــام  لــدورة  المحترفيــن«  الناشــرين 

الجــاري أشــادت رئيســة االتحــاد الدولــي 
ســالونيك  معــرض  بتركيــز  للناشــرين 
الفتــًة  الترجمــة  ودور  أهميــة  علــى 
إلــى أن نقــل المعــارف والعلــوم بيــن 
اللغــات يلعــب دورًا محوريــًا فــي تعزيــز 
ــى المســتوى  ــن الناشــرين عل التعــاون بي
 العالمــي وفــي منظومــة النشــر ككل.

ــمي أن  ــدور القاس ــيخة ب ــت الش وأوضح
الترجمــة تمهــد الطريــق أمــام الناشــرين 
وشــركات النشر والقراء لمواكبة ومواصلة 
االطاع علــى المحتوى المعرفي اإلبداعي 
الصــادر في مختلف لغات وثقافات العالم 
..مؤكــدًة التــزام االتحــاد بدعــم مســاعي 
وجهــود حركــة الترجمــة فــي ضــوء بحث 
الناشرين عن قنوات جديدة لتعزيز مرونة 
أعمالهــم ومواصلــة توفيــر الكتــب للقراء.

وعلــى هامــش فعاليــات »معــرض 
سالونيك الدولي للكتاب« التقت الشيخة 
بــدور القاســمي عــددًا مــن أعضــاء اتحاد 
الناشــرين وأصحــاب متاجــر بيــع الكتــب 
اليونانييــن حيــث تبادلــت معهــم الــرؤى 
واألفــكار حــول توجهــات صناعــة النشــر 
الحديثــة وبحثت ســبل العمل المشــترك 

لرســم مامــح مســتقبل قطــاع النشــر.
وجــاء االجتمــاع عقــب سلســلة مــن 
اللقــاءات التــي جمعــت الشــيخة بــدور 
القاسمي بممثلين عن اتحادات الناشرين 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــن دول ــي كل م ف
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 
وروســيا وتركيــا ومصــر وكينيــا وســاحل 

العــاج وغانــا وجورجيــا.وام

َمــت األمانــة العامــة لجائــزة خليفــة  َنظَّ
الدولية لنخيل التمرواالبتكار الزراعي مساء 
أمــس محاضــرة علميــة افتراضيــة بعنــوان 
»أهميــة صحــة األصــول الوراثيــة فــي منع 
انتشــار اآلفات ومســببات األمــراض النباتية 

ــرة للحدود«. العاب
قدمــت المحاضــرة الدكتــورة صفــاء 
محمــد غســان قمــري رئيســة مختبــر صحة 
البذور واألمراض الفيروسية التابعة للمركز 
الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق 
الجافــة )ايــكاردا( بحضور ١٢٠ مــن الخبراء 
ــل  ــة النخي ــن بزراع ــن والمهتمي والمختصي
وإنتاج التمور بشكل عام يمثلون ١9 دولة.

وقــال الدكتــور عبــد الوهاب زايــد أمين 
ــي ضمــن  ــزة إن المحاضــرة تأت ــام الجائ ع
توجيهــات معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبارك 
آل نهيــان وزيــر التســامح والتعايــش رئيس 
مجلــس أمنــاء الجائــزة وفــي إطــار التــزام 
الجائزة بنشــر المعرفــة العلمية المتخصصة 
بزراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور واالبتــكار 

الزراعي.
مــن جهتهــا اســتعرضت الدكتــورة صفاء 
ــات  ــة اآلف ــري خــال المحاضــرة أهمي قم

وتأثيرهــا  النباتيــة  األمــراض  ومســببات 
علــى األمــن الغذائــي وأمثلــة عــن اآلفــات 
النباتيــة الدخيلــة الغازيــة العابــرة للحــدود 
إلــى جانب بنــوك األصول الوراثيــة الدولية 
ومــا تحتويــه مــن أصول نباتيــة ذات أهمية 
اســتراتيجية، وكيــف تجــري حركــة األصول 
الوراثيــة ووحدات الصحــة الدولية وما هي 
ــن أجــل  ــة م ــر واإلجــراءات المتبع التدابي
حركــة آمنــة لألصول الوراثيــة باإلضافة إلى 
أهــم التحديــات واالســتنتاجات والتوصيات 

ــة بالموضوع. الخاص
وأكــدت أن البذور/األصول الوراثية تعد 
ــات ومســببات  ــًا النتشــار اآلف مســارًا مهم
األمراض النباتية من خال األنشطة البشرية 
عــن طريقــة الجمع والتوزيع.. مشــيرة إلى 
أن اآلفــات زاد انتشــارها بشــكل كبيــر فــي 
السنوات األخيرة من خال التجارة العالمية 
والتغيرات البيئية والمناخية والحشــرات أو 
ناقــات أخــرى وتجــارة البــذور والمنتجات 

الزراعية.وام

ينظم اتحاد المصارعة والجودو بشاطئ 
منطقة الخان بالشارقة يوم غد الخميس الثاني 
من  ديسمبر وبرعاية سعادة محمد بن ثعلوب 
الدرعي رئيس االتحاد، وبالتعاون مع مجلس 
الشارقة الرياضي بطولة اليوم الوطني ال ٥٠ 
للمصارعة المفتوحة ،والتي تقام ألول مره 
ابتهاجا بتلك الذكري الخالدة والتي استعد 
لها االتحاد مشاركة منه في هذه المناسبة 
الوطنية المجيدة ،وحددت الائحة إمكانية 
مشاركة أي نادي بعدد ٤ العبين في كل 
وزن من فئتي الناشئين واألشبال ألعمار من 
بين ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ لألشبال ووزن ٥٠ كجم 
، ٦٠ ، وفوق ٧٠ كجم ..أما بالنسبة لفئة 
الناشئين لمواليد ما بين سن ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦   
وتحددت أوزانهم ما بين ٦٠ كجم و٧٠ ، 

لقواعد  طبقا  تقام  والتي  كجم   ٧٠ وفوق 
االتحاد الدولي للمصارعة .

وحددت الائحة الفنية والتنظيمية للبطولة 
اللعب  وشروط  التسجيل  طريقة  األولى 

واحتساب النقاط وصاحيات اللجنة المنظمة 
للبطولة، بعدما أغلق باب التسجيل مساء 
أمس الثاثاء وفقا لائحة وسيكون الميزان 
التجريبي صباح يوم غد الخميس استعدادا 
للبطولة التي تنطلق أدوارها التمهيدية في 
التاسعة من صباح يوم غد الخميس بشاطئ 
الخان بالشارقة وعند الثالثة عصرا تبدأ مراسم 
التتويج وتكريم الفائزين بالميداليات والكؤوس 
التذكارية التي رصدها االتحاد ابتهاجا بتلك 

المناسبة الخالدة ..
وثمن سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي 
رئيس االتحاد تعاون مجلس الشارقة الرياضي 
المستمر برئاسة سعادة عيسى هال الحزامي 
، والذي أسهم في اتساع رقعة المشاركة 
،وشكر كافه الجهات التي ساهمت في قيام 
البطولة األولى متمنيا للجميع التوفيق مشاركة 

في هذه المناسبة

للبحوث  تريندز  »مركز  شارك 
واالستشارات« ممثًا برئيسه التنفيذي الدكتور 
محمد عبد اهلل العلي في منتدى صحيفة 
»الباد« البحرينية الذي تم تنظيمه مساء 
االثنين، بمناسبة عيد االتحاد الخمسين لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، بمشاركة نخبة 
من المتحدثين من اإلمارات والبحرين ودول 
الخليج العربية، تحدثوا حول عن »ما يمثله 
عام الخمسين من رؤية اماراتية استشرافية 
طموحة«،والريادة اإلماراتية والتميز والتنمية 
المستحيل،إضافة  تعرف  ال  بطموحات 
البحرين  مملكة  بين  التاريخية  للعاقات 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتوجه الدكتور محمد عبد اهلل العلي 
في بداية مداخلته بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى القيادة اإلماراتية الرشيدة، 
حفظها اهلل، وإلى شعب دولة اإلمارات، 
الذهبي  بيوبيلها  الدولة  احتفال  بمناسبة 
ومرور خمسين عامًا على تأسيس اتحادها 
المبارك على يد المغفور له الشيخ زايد 
ثراه«،  اهلل  نهيان »طيب  آل  بن سلطان 
وإخوانه من القادة المؤسسين في الثاني 
عبر عن شكره  كما  ديسمبر ١9٧١.  من 
وتقديره لصحيفة »الباد« البحرينية على 
عقد هذا المنتدى الذي يجسد وحدة المصير 
واألماني واألهداف المشتركة التي تربط 
شعبي اإلمارات والبحرين وكل دول وشعوب 

منطقتنا الخليجية.
على  نجحت  اإلمارات  دولة  إن  وقال 
مدى الخمسين عامًا الماضية في أن تصنع 
لنفسها نموذجًا تنمويًا أبهر العالم .. يحاول 
كثيرون اليوم االقتداء به، مؤكداًأن قيادتها 
الرشيدة نجحت أيضًا في أن تؤسس دولة 
نموذجًا في كل شيء، سواء في تجربتها 
القيم  منظومة  في  أو  الرائدة  الوحدوية 
السامية التي تأسست عليها وتسعى إلى 
والتعايش  التسامح  كقيم  عالميًا؛  نشرها 
والسام والتعاون واأُلخّوة اإلنسانية، حتى 
أصبحت تمثل قصة نجاح فريدة من نوعها 

في منطقتها والعالم.
وذكر الدكتور العلي أن دولة اإلمارات 

العربية المتحدة تميزت منذ تأسيسها بأنها 
دولة مستقبل، تتعامل بحكمة مع تحديات 
الواقع، وتخطط للمستقبل الذي تنشده على 
أسس علمية سلمية؛ مشيراًإلى أنه تجسيدًا 
المتحدة  األمم  منظمة  إعان  جاء  لذلك 
للتربية والعلوم والثقافة »اليونسكو« قبل 
أيام باعتماد اليوم الوطني لإلمارات، في 
الثاني من ديسمبر، »يومًا عالميًا للمستقبل«، 
تأكيدًا من المنظمة على الترابط الوثيق 
بين اإلمارات والتطلع للمستقبل والعمل 

من أجله.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز تريندز 
أنهلم يكن غريبًا أن ترى الدولة وقيادتها 
بداية  بالخمسين  االحتفال  في  الرشيدة 
في  أكبر  جديد  طموح  نحو  لانطاق 
المستقبل، وهو أن تكون اإلمارات هي 
اإلطاق  على  العالم  في  األفضل  الدولة 
في جميع المؤشرات التنموية والحضارية 

بحلول العام ٢٠٧١.
مبادئ  وثيقة  عن  اإلعان  أن  وبين 
الخمسين جاء ليؤكد هذه الحقيقة، ويشير 
تعتمد  اإلمارات  دولة  أن  إلى  بوضوح 
التخطيط االستراتيجي المبني على الحقائق 
العلمية في تخطيطها للمستقبل، ومن هنا 
جاء اهتمام الدولة بتوفير البيئة المناسبة 
لنمو النشاطات البحثية واألكاديمية، وبزيادة 
والتعليم،  العلمي  البحث  على  اإلنفاق 
التي  الحيوية  القطاعات  في  واالستثمار 
ستسهم في تشكيل اتجاهات المستقبل؛ 

مثل: اقتصاد المعرفة، واالستثمار في الكوادر 
البشرية المحلية، بالتوازي مع استقطاب 
المبدعين، وترسيخ مكانة اإلمارات كعاصمة 
في  واالستثمارات  والشركات  للمواهب 
المجاالت العلمية والتقنية والرقمية، فضًا 
بيئة  وبناء  التكنولوجيا  على  التركيز  عن 
تكنولوجية حاضنة لابتكار، وغيرها من 
األمور التي تضمنتها وثيقة مبادئ الخمسين.

أن  على  العلي  محمد  الدكتور  وشدد 
على  والعمل  العلمي  بالبحث  االهتمام 
للبحث  الداعمة  البيئة  وتوفير  تطويره، 
العلمي الجاد والرصين، هو جزء من اهتمام 
اإلمارات بالمستقبل المبني على المعرفة، 
العديد من  في  له  ترجمة  يجد  ما  وهو 
المراكز الفكرية واألكاديمية التي نشأت 
على أرض الدولة في السنوات األخيرة، 
وكذلك نجد صداه في التعاون الوثيق بين 
بما  البحثية  والمراكز  الدولة  مؤسسات 
ينعكس إيجابيًا على أداء هذه المؤسسات 

وفاعليتها وكفاءتها.
الطريق  هو  هذا  إن  بالقول  واختتم 
العلم  خال  فمن  للمستقبل،  الحقيقي 
يمكن  المستقبل  واستشراف  والمعرفة 
مركز  أطلق  ولذلك  المستقبل؛  صناعة 
تريندز مؤخراً شعاره الجديد »من استشراف 
المستقبل إلى المشاركة في صنعه«، ألن 
المهم بالنسبة لمراكز البحوث هو توظيف 
المعرفة للمساهمة في صناعة المستقبل 
الذي تنشده الشعوب وتحتاجه األوطان.

لدولة  الخمسين  االتحاد  عيد  بمناسبة 
اإلمارات وبرعاية الشيخ الدكتور محمد بن 
مسلم بن حم العامري رئيس فريق عونك 
يا وطن التطوعي وضمن مبادرة ٥٠ في ٥٠ 
نظم فريق عونك يا وطن معرض »اتحادنا 
الخمسين« الذي يسلط الضوء على الثقافة 
اإلماراتية بين الماضي والحاضر وذلك من 
خال مشاركة ٥٠ فنان من الفنانين اإلماراتيين 
والعالميين بـ٥٠ لوحة فنية تستعرض جانبًا 
خال  اإلمارات  لدولة  الثقافي  اإلرث  من 

خمسين عامًا.
االتحاد  عيد  بمناسبة  المعرض  يأتي 
الشيخ محمد بن حم،  الخمسين، وتجول 
في أرجاء المعرض واطلع على أعمال الفنانين 

المشاركين وتجاذب معهم أطراف الحديث، 
الفنية  بالحركة  واعتزازه  فخره  عن  وعبر 
في  كبير  بشكل  تطورت  التي  اإلماراتية 

ظل االتحاد.
الشيخ محمد بن حم أن معرض  وأكد 
»اتحادنا الخمسين« يترجم المسيرة الثقافية 
الحافلة باإلنجازات الممتدة عبر خمس عقود 
أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طّيب اهلل 
دعم  ظل  في  وتعززت  وتواصلت  ثراه«، 

ورعاية القيادة الرشيدة.
وتابع بن حم: إن عام الخمسين شاهٌد على 
إنجازات تاريخية تتوج باليوبيل الذهبي لدولة 
اإلمارات، وتؤسس لانطاق نحو مستقبل 
زاهر في مئويتها ٢٠٧١، والتي بدأت منذ 
عام  في  اإلمارات  دولة  قيام  عن  اإلعان 

والعزيمة  العظيمة  باإلرادة  احتفاء   ١9٧١
القوية التي تحلى بها اآلباء المؤسسون.

ندعو اهلل عز وجل أن يديم اتحاد إماراتنا 
، وأن يحفظ لنا دولتنا الحبيبة وأن يديم 
علينا الرخاء واألمن في ظل القيادة الرشيدة 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل« ، وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب 
القائد االعلى للقوات المسلحة وإخوانهما 
أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد 
حكام اإلمارات، وأن تواصل إماراتنا الحبيبة 
تألقها وتقدمها في جميع المجاالت إقليميًا 

ودوليًا في ظل قيادتنا الرشيدة.

بدور القاسمي تؤكد أهمية التعاون على المستوى العالمي لدفع مسيرة قطاع النشر نحو المستقبل

»خليفة لنخيل التمر« تنظم محاضرة حول »أهمية صحة األصول الوراثية في منع انتشار اآلفات«

بدء بطولة »اليوم الوطني للمصارعة الشاطئية« بخان الشارقة غدًا الخميس

برعاية محمد بن حم

عونك يا وطـن ينظـم معرض »اتحـادنا الخمسين«

أحيت جمعية كلنا اإلمارات وروضة البدور 
في  الشهيد  يوم  ذكرى  التعليمية  للشراكة 
مقر الروضة الكائن بمدينة محمد بن زايد 
بأبوظبي، بمشاركة فريق ياس التطوعي الذي 

يعمل تحت مظلة جميعة كلنا اإلمارات.
وقد ارتدى طلبة وطالبات الروضة من أشبال 
الوطن الزي العسكري ونفذوا دقيقة صمت 
إكرامًا ألرواح الشهداء األبرار وأدوا التحية 
أرواحهم  قدموا  الذين  للشهداء  العسكرية 

فداء للوطن وأمنه واستقراره.
وبهذه المناسبة، أكدت جمعية كلنا اإلمارات 
أن شهداء الوطن األبرار الذين رسموا بدمائهم 
الزكية لوحات شرف في البطولة والعزيمة 
ومعاني التضحية، هم أكرم البشر بعد أن 
خلدوا أسمائهم بأحرف من نور في سجل الفخر 
والعطاء ونالوا أسمى المراتب، وسوف يبقون 

القدوة والمثل األعلى في التضحية والفداء.
وقال السيد عبداهلل أحمد العلي المدير 
هذا  إن  اإلمارات:  كلنا  لجمعية  التنفيذي 
نستذكر  مجيدة  وطنية  ذكرى  يمّثل  اليوم 
فيها تضحيات وبطوالت أبناء اإلمارات الذين 
رووا بدمائهم الطاهرة ساحات الشرف وميادين 
الكرامة وجادوا بأغلى ما يملكون ألجل الوطن 
ورفعته، وستظل أسماؤهم وتضحياتهم عامة 
محفورة  وذكرى  الوطن  تاريخ  في  مضيئة 

بأحرف من نور في وجدان جميع أبنائه.
وأكد أن يوم الشهيد هو مناسبة للتأكيد على 
مدى التاحم بين القيادة والشعب والتفاف 
أبناء اإلمارات حول قيادتهم الرشيدة، وبذل كل 
غالي ونفيس في سبيل عزة الوطن وتحقيق 

أمنه واستقراره وصون مكتسباته.
وبهذه المناسبة وجه العلي، تحية إجال 
وإكبار إلى أمهات الشهداء الاتي قدمن فلذات 
أكبادهن فداء للوطن، وأكد أن أمهات الشهداء 

البواسل أثبتن أن األم اإلماراتية هي مثل أعلى 
في التربية وبناء األجيال تجود بأغلى ما تملك 
فداء للوطن، وعبر عن فخره واعتزازه بأمهات 
الشهداء واألم اإلماراتية التي تقف جنبا إلى 

جنب مع أخيها الرجل في كافة الميادين.
أرسى  التي  اإلمارات  دولة  ن  أكد  كما 
دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان »طيب اهلل ثراه«، بحكمته ونفاد 
بصيرته ومواقفه المشّرفة، سوف تبقى دائما 
للمحبة وقيم  واحة لألمن واألمان وعنوانا 
التسامح والسام، قوية بجيشها عزيزة بأبنائها 
تحتل مكانتها الرائدة على المستوى اإلقليمي 
أهم  في  المناصب  أرفع  وتتبوأ  والعالمي 

المحافل والفعاليات الدولية.
وفي الختام، توجه السيد عبداهلل العلي 
بالشكر إلى إدارة وطلبة روضة البدور للشراكة 
التعليمية وأعضاء فريق ياس التطوعي، على 

مشاركتهم بهذه المناسبة الوطنية.

يسعى فريق أبوظبي للزوارق السريعة 
اليوم األربعاء إلى تحقيق بداية قوية في 
لزوارق  العالم  بطولة  من  األولى  الجولة 
اإلكس كات والمقامة في إمارة الفجيرة ابتداء 
المقبل. السبت  الخميس وحتى  الغد   من 

وتدخل زوارق أبوظبي المنافسة عبر السباق 
الرئيسي األول للجولة بزورق أبوظبي ٥ بقيادة 
راشد الطاير وماجد المنصوري، وزورق أبوظبي 
 ٤ بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي.
األول  الرصيد  حصد  في  الزورقان  ويأمل 
من النقاط في الجولة التي تقام في ضيافة 
البحرية. للرياضات  الدولي  الفجيرة   نادي 
ثاث  الفجيرة  في  تقام  أن  المقرر  ومن 
سيكون  حيث  الجولة  هذه  في  سباقات 
لكل سباق نقاطه الخاصة، وبالتالي فرصة 
أكبر لحصد النقاط مع نهاية هذه المرحلة، 
ثم االنتقال إلى المرحلة الثانية والختامية 
 والتي ستقام في إمارة دبي األسبوع المقبل.

وكان فريق أبوظبي قد شارك في تدريبات 
قوية طوال األسابيع الماضية من أجل التحضير 
تم  كما  المكثفة،  الجولة  لهذه  واإلعداد 
التجهيز المتكامل لمحركات ومراوح الفريق 
والتفاصيل الفنية المختلفة التي تم اإلعداد 
 لها بشكل جيد للمنافسة على المراكز االولى.

لدخول  البحري  أبوظبي  زورقا  ويستعد 

المنافسة  التحدي مع ١٣ زورقا في هذه 
مختلف  من  متسابقون  فيها  يشارك  التي 
لزوارق  األول  الظهور  في  العالم  قارات 
.٢٠١9 في  ديسمبر  منذ  كات   اإلكس 

وكشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي 
عن االستعداد الجيد للمشاركة في هذه الجولة 
وبدء حصد النقاط منذ السباق األول اليوم 
..مؤكدا أن قدرات وتجهيز الفريق تتناسب مع 
 قوة البطولة وسمعة الفرق القوية المشاركة.

وقال الرميثي: »بطولة أخرى ننظر لها كفرصة 
للصعود إلى منصات التتويج وتجربة يمكن 
األلقاب وزيادة  من خالها مواصلة حصد 
اإلنجازات،  اإلماراتية من  الرياضة  حصيلة 

نتائج  لتحقيق  الزورقين  كبيرة في  وثقتنا 
االفتتاحية، وأن يسير  الجولة  إيجابية في 
الفريق على نفس النهج الذي ظهر به خال 
مشاركاته المختلفة في كافة البطوالت العالمية 
الوحيد الذي  الفريق  هذا الموسم، فنحن 
شارك في خمس بطوالت دولية هي بطولة 
العالم لزوارق الفورموال١، وبطولة العالم 
لزوارق الفورموال٢، وبطولة العالم لزوارق 
الفورموال٢ تحدي ١٢ ساعة، وبطولة العالم 
للدراجات المائية، وفخورون بأن نقدم التمثيل 
اإلماراتي المشرف في كل هذه البطوالت، 
ذهبية،  ميداليات  ثاث  من  أكثر  ونحصد 

وفضيتين«.وام

ينظم مركز الفلك الدولي يوم الجمعة 
المقبلة - بمناسبة عيد االتحاد الخمسين 
للدولة - »رصد الخمسين« وهو عبارة عن 
رصد فلكي لخمسين جرما سماويا باستخدام 
تلسكوب مرصد الختم الفلكي التابع للمركز.

عودة  شوكت  محمد  المهندس  وقال 
الدولي سيتم بث هذا  الفلك  مدير مركز 
الرصد على الهواء مباشرة عبر قنوات المركز 
على اليوتيوب والفيسبوك ليتمكن بذلك أي 
مهتم في العالم من مشاهدة هذه األجرام 
 السماوية كما يتم رصدها من سماء اإلمارات.

وأضاف سيقام هذا الرصد يوم الجمعة ٣ 
ديسمبر من الساعة ٠٦:٣٠ إلى الساعة ٠٨:٣٠ 
مساء بتوقيت اإلمارات وتتميز هذه الفترة 
بوجود العديد من األجرام السماوية الجميلة 
فبعد غروب الشمس وحلول الظام يمكن 
رصد كواكب الزهرة والمشتري وزحل الذهبي 
وأورانوس ونبتون وإضافة إلى هذه الكواكب 
تتواجد في هذه الفترة العديد من السدم 
والعناقيد والمجرات المتميزة حيث يمكن 
رصد عنقود الثريا الشهير والعنقود عبارة 

يمكن  حيث  النجوم  من  كبير  تجمع  عن 
رؤية مئات أو حتى آالف النجوم بالقرب 

من بعضها البعض.
الجبار  سديم  رصد  يمكن  عودة  وقال 
والسديم عبارة عن غاز كوني ومنه تتكون 
المرأة  مجرة  رصد  ويمكن  كما  النجوم 
المسلسلة وهي أقرب مجرة متكاملة من 
المتكاملة  الوحيدة  المجرة  وهي  مجرتنا 
التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة من مكان 

مظلم إذا عرف الراصد موقعها وإضافة إلى 
كل هذه األجرام المتميزة سيقوم المركز 
برصد العديد من العناقيد والسدم األخرى.

بمشاهدة  والراغبين  المهتمين  وعلى 
األجرام السماوية هذه متابعة البث المباشر 
لرصد الخمسين ويمكن معرفة روابط البث 
بمتابعة حسابات مركز الفلك الدولي على 
تويتر أو يوتيوب أو فيسبوك على العنوان 

)AstronomyCenter(.وام

في منتدى »البالد البحرينية« بمناسبة عيد االتحاد الخمسين

»تريندز« يشارك نخبة من أبناء الخليج في الحديث عن منجزات اإلمارات ومستقبلها

»كلنا اإلمارات«: األم اإلماراتية مثل أعلى في التربية وبناء األجيال

أبوظبي للزوارق السريعة يبحث عن بداية قوية في مونديال »اإلكس كات«

مـركـز الفــلك الـدولـي يطلــق »رصـــد الخمســين«

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن

أبوظبي - الوطن
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الناتج المحلي يقفز من 58.3 مليار درهم في 1975 لـ 1.3 ترليون درهم بـ2020
»االتحادي للتنافسية واإلحصاء« يوثق قفزة اقتصاد اإلمارات في 50 عامًا باألرقام

وفاًء لشهداء الوطن األبرار وتخليداً لذكراهم في تاريخ اإلمارات ووجدان شعبها
حاكم الفجيرة والشيوخ يشهدون مراسم »يوم الشهيد« في واحة الكرامة

بكين تتعهد بمنح إفريقيا مليار جرعة من لقاحات »كورونا«

شرطة أبوظبي تدعو سائقي الشاحنات إلى االلتزام 
بقرار منع الحركة في طرق وشوارع جزيرة أبوظبي

مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يقدم حزمًا تمويلية بقيمة 
40 مليون درهم لـ 53 مشروعًا بحثيًا في ثمانية قطاعات رئيسية

أرســت اإلمــارات خــال الخمســين عامًا 
الماضيــة أساســًا متينــًا لبناء اقتصــاد متنوع 
ومســتدام، ونجحــت بعــد اكتشــاف النفط 
في خمســينيات القرن الماضي في إحداث 

تغيير جــذري في هيكل الحياة االقتصادية 
فــي الدولــة، فيمــا تواصــل جهودهــا فــي 
االنتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر 
تشــجيع االبتكار، وتعزيــز اإلطار التنظيمي 

للقطاعات االقتصادية الرئيســية.
ويكشــف المركــز االتحــادي للتنافســية 
واإلحصاء في تقرير »دولة اإلمارات أرقام 

توثق المســيرة لعام ٢٠٢٠«.  ص»١١«

شــهد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بن 
ــى  ــس األعل محمــد الشــرقي عضــو المجل
حاكم الفجيرة مراســم »يوم الشهيد« التي 
جــرت أمــس الثاثــاء فــي واحــة الكرامــة 
فــي أبوظبــي، وفاًء لشــهداء الوطــن األبرار 
وتخليدًا لذكراهم في تاريخ دولة اإلمارات 

ووجدان شــعبها.
حضــر المراســم.. فضيلــة اإلمــام األكبــر 
 الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف.

كما حضرها كل من.. ســمو الشيخ حمدان 
ــي  ــم ف ــل الحاك ــان ممث ــد آل نهي ــن زاي ب

ــون  ــرة وســمو الشــيخ طحن ــة الظف منطق
بــن محمــد آل نهيــان ممثــل الحاكــم فــي 
منطقــة العيــن وســمو الشــيخ ســرور بــن 
ــزاع  ــيخ ه ــمو الش ــان وس ــد آل نهي محم
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس المجلس 
التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي وســمو الشــيخ 
عيســى بــن زايــد آل نهيــان وســمو الشــيخ 
نهيــان بــن زايــد آل نهيــان رئيــس مجلــس 
أمنــاء مؤسســة زايد بــن ســلطان آل نهيان 
لألعمال الخيرية واإلنســانية والفريق سمو 
الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو 
الشــيخ حامــد بــن زايــد آل نهيــان عضــو 
المجلــس التنفيــذي وســمو الشــيخ ذيــاب 
ــد  ــان وســمو الشــيخ عب ــد آل نهي ــن زاي ب
ــة  ــر الخارجي ــان وزي ــد آل نهي ــن زاي اهلل ب
والتعــاون الدولــي وســمو الشــيخ خالد بن 
زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
زايــد العليا ألصحاب الهمم وســمو الشــيخ 
خالــد بــن محمــد بــن زايد آل نهيــان عضو 
المجلــس التنفيــذي رئيس مكتــب أبوظبي 

التنفيــذي . ص»٥«

تعهــد الرئيــس الصينــي شــي جينبينــغ بمنح 
إفريقيــا مليــار جرعــة مــن اللقاحــات المضــادة 
لفيــروس »كورونا«، على شــكل تبرعات ودعم 
لإلنتــاج المحلــي، مــن أجل ســد فجــوة التلقيح 

ــارة. في الق

وأعلن الرئيس الصيني عن عشرات المشاريع 
للقــارة فــي مجــاالت الصحــة وكذلــك القطــاع 
ــون  ــاء دي ــى إلغ ــاوة عل ــي ع ــي واألمن الرقم
وتخصيــص عشــرة مليــارات دوالر مــن حقــوق 
الســحب الخاصــة لبكيــن فــي صنــدوق النقــد 

الدولــي لصالــح دول إفريقيــة. جــاء ذلــك فــي 
كلمتــه عــن بعد خــال منتدى التعــاون الصيني 
اإلفريقي المنعقد قرب العاصمة السنغالية دكار، 
فــي وقــت تعمل الــدول اإلفريقية علــى إنعاش 
اقتصاداتها المتضررة بشــدة مــن الوباء. وكاالت

دعت شــرطة أبوظبي ســائقي 
الشــاحنات وحافات نقل العمال 
»٥٠ عامــًا فأكثــر« االلتزام بقرار 
منــع الحركــة فــي جميــع الطــرق 
والشــوارع فــي جزيــرة أبوظبــي 
بمــا فــي ذلــك مداخــل الجزيــرة 
وتشــمل »جســر الشــيخ زايــد 
ــر  ــة وجس ــيخ خليف ــر الش وجس
مصفــح وجســر المقطــع« خــال 
عيــد االتحــاد الخمســين للدولــة 
اعتبارًا من الســاعة الواحدة ظهرًا 
يوم الخميس الموافق ٢ ديســمبر 
ــة الســاعة الواحــدة فجــرًا  ولغاي
من يوم الســبت ٤ ديســمبر٢٠٢١ 
ويســتثنى من قرار المنع مركبات 

ومركبــات  اللوجســتي  الدعــم 
شــركات النظافــة العامــة.

وأشــارت إلى أنه ســيتم تنفيذ 
خطــة مروريــة شــاملة تزامنــًا مع 
عيــد االتحــاد الخمســين تتضمــن 
نشــر الدوريــات المروريــة علــى 
ــة  ــف الرقاب ــة الطــرق وتكثي كاف
ــة  ــال األنظم ــن خ ــة م المروري
الذكيــة بهــدف توفيــر االنســيابية 

المروريــة.
أبوظبــي  شــرطة  وحثــت 
ــى التعــاون  ــًا إل الســائقين عموم
فــي تعزيــز جهود توفير الســامة 
المروريــة مــن خــال االلتــزام 

بالقوانيــن المروريــة. وام

أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا 
المتطــورة في أبوظبي عن منح ٤٠ 
مليــون درهم على شــكل تمويات 
بحثية لـ ٥٣ مشروع بحث وتطوير 
ناجــح في ثمانية قطاعات رئيســية 

عام ٢٠٢١.
ذراع   – أســباير  وتديــر 
التكنولوجيــا  برامــج  إدارة 
في مجلس أبحاث التكنولوجيــا 
المتطورة – هــذه الحزم التمويلية 
مــن خــال برنامجيهــا، جائــزة 
ــزة  ــي، وجائ ــز البحث أســباير للتمي
أســباير للباحثيــن الشــباب، والتــي 
ــة  ــات العامل ــا للجه ــم تخصيصه ت
فــي قطاعــات الطيــران، والتعليــم 

والعلــوم االجتماعيــة، والطاقــة، 
والزراعــة،  والغــذاء  والبيئــة، 
والصحــة، وتكنولوجيــا المعلومات 
وقــال  والتصنيــع.  واالتصــاالت، 
ســعادة فيصــل البنــاي، األميــن 
العــام لمجلس أبحاث التكنولوجيا 
المتطورة: »يشكل هذا األمر أولى 
أولويات المجلــس، وإذ يســعدنا 
ــع  ــاون م ــا، بالتع ــؤدي دورن أن ن
ــي  ــي ف ــم العال ــات التعلي مؤسس
ــاريع  ــان المش ــي احتض ــاد، ف الب
البحثيــة التي من شــأنها أن تســهم 
فــي الصالــح العــام، وفــي تشــجيع 
إمــارة  فــي  المســتدام  التقــدم 

أبوظبــي.  ص»٤«

جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية تنظم فعاليات 
متنوعة احتفاًء بيوم الشهيد

»االتحادية للرقابة النووية« تنظم ورشة عمل حول أمن 
المعلومات واستمرارية األعمال

نظمــت جامعة محمد بن زايد للعلوم 
اإلنســانية فعاليــات متنوعــة احتفاًء بيوم 
الشــهيد تضمنــت الوقــوف دقيقــة حداد 
على أرواح الشــهداء والدعاء لهم وإقامة 

ختمــة قرآنيــة لهــم بمشــاركة األســاتذة 
والطاب. والموظفين 

كمــا تضمنت الفعاليات إجراء لقاءات 
مصــورة مع أســر الشــهداء مــن الجامعة 

تحدثــوا خالهــا عــن األثــر الــذي تركــه 
الشــهداء في نفوســهم بفضــل تضحياتهم 
ــه  ــن ورفعت ــل الوط ــن أج ــة م العظيم

ص»٤« وعزته. 

نظمــت الهيئــة االتحاديــة للرقابــة النوويــة 
بالتعاون مع الهيئة االتحادية للموارد البشرية 
الحكوميــة ورشــة عمــل اســتمرت ليــوم واحد 
لمناقشــة أهميــة أمــن المعلومــات وتحديات 

اســتمرارية األعمــال أثنــاء األوبئــة والــدروس 
ــراء  ــل خب ــة العم المســتفادة. جمعــت ورش
ــرات  ــة والخب ــادل المعرف ــرار لتب ــاع ق وصن
فيمــا يتعلــق بحمايــة المعلومــات واســتدامة 

األعمــال، وعــرض المشــاركون دراســات حالة 
مختلفــة لتوضيح أفضــل الممارســات للتعامل 
مــع تحديــات أمــن المعلومات وتعزيــز ثقافة 

أمــن المعلومــات. ص»٤«

محمد بن زايد: ستظل 
تضحيات شهدائنا محفورة 

في ذاكرة اإلمارات

محمد بن راشد: نشهد 
بأن أبطالنا بذلوا أرواحهم 

فـداًء لوطنهم

جانب من عمليات التطعيم في إفريقيا                                             وكاالت

اإلمارات تحيي يوم الشهيد بالفخر واالعتزاز

حمد الشرقي خالل تكريمه عدداً من ذوي الشهداء وأسرهم

ص»4«ص»4«




