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وافقت �إدارة الغذاء وال��دواء الأمريكية ،على عقار من �إنتاج �شركة
"�أجمني" ،لعالج �سرطان الرئة ذي اخلاليا غري ال�صغرية ،املرتبط
بطفرة حم��ددة يف جني يعرف با�سم  KRASلدى املر�ضى الذين
تفاقمت �إ�صابتهم بعد العالج الكيماوي �أو الأدوية الأخرى.
ال ��دواء ال��ذي �سيباع حت��ت اال��س��م التجاري  ،Lumakrasقل�ص
الأورام املرتبطة بطفرة  ،KRASعند حوايل  36باملئة من املر�ضى
يف التجارب ال�سريرية.
وقالت ال�شركة �إن تكلفة الدواء ال�شهرية يف الواليات املتحدة �ستكون
 17900دوالر.
ومت ت�صميم ال��دواء ال�ستهداف طفرة جينية حت��دث يف ح��وايل 13
باملئة من �سرطانات الرئة ذات اخلاليا غري ال�صغرية ،وه��و النوع
الأكرث �شيوعا من �سرطان الرئة.
وت�ق��در "�أجمني" �أن ح��وايل � 25أل��ف مري�ض �أم�يرك��ي �سيكونون
م�ؤهلني للح�صول على الدواء �سنويا.
وقد مت العثور على طفرة � KRASأي�ضا يف ن�سبة ترتاوح بني  1و3
باملئة من �سرطانات القولون وامل�ستقيم وغريها .املوافقة ،التي جاءت
قبل �أكرث من �شهرين من التاريخ املتوقع ،ت�شمل حبة من عيار 960
ملليغرام ،يوميا .وق��د طلبت الوكالة م��ن �شركة "�أجمني" �إجراء
درا�سة يف مرحلة ما بعد املوافقة ،ملعرفة مدى فعالية جرعة �أ�صغر.

عقار جتريبي واعد لعالج الذئبة
�أكدت جتربة �أولية �صغرية �أن العالج التجريبي بالأج�سام امل�ضادة قد
ي�ساعد يف تخفيف الأعرا�ض اجللدية الناجتة عن مر�ض الذئبة.
ووجد الباحثون �أن جرعة �أعلى من الدواء ح�سنت و�ضع  87%من
املر�ضى بعد �شهر واحد.
وقال الباحث الرئي�سي جودي كارنيل ،كبري مديري الأبحاث يف �شركة
هورايزون ثريابيوتك�س التي تطور العقار� ،إن النتائج م�شجعة ،و�أكد
�ضرورة �إجراء املزيد من التجارب العتماد العالج ب�شكل نهائي.
وال� ��دواء امل �ع��روف ب�ـ  ،VIB7734ه��و ع�ب��ارة ع��ن �أج���س��ام م�ضادة
�أحادية الن�سيلة ،وهي بروتينات م�صنوعة خمربياً تعمل مثل الأج�سام
امل�ضادة يف جهاز املناعة .وميكن توجيهها �ضد مواد معينة يف اجل�سم
ت�سبب املر�ض .ينتج مر�ض الذئبة عن تفاعل املناعة الذاتية� ،إذ يهاجم
اجلهاز املناعي باخلط�أ �أن�سجة اجل�سم ،ومن �أكرث �أ�شكاله �شيوعًا هو
الذئبة اجلهازية ،التي حتفز التهاب جميع �أنحاء اجل�سم ،مبا يف ذلك
اجللد ،واملفا�صل ،والكلى ،والأوعية الدموية ،والدماغ.
�أم��ا الذئبة اجل�ل��دي��ة ،فت�ؤثر على اجللد وت�سبب طفحاً وتقرحات
على الوجه وفروة الر�أ�س ،ويعالج هذا النوع بالكورتيكو�ستريويدات
امل�ضادة لاللتهابات ،والأدوية امل�ضادة للمالريا ،التي تغري اال�ستجابة
املناعية ،والأدوية املثبطة للمناعة مثل امليثوتريك�سات.

ذراع روبوتية ح�سا�سة للم�صابني بال�شلل
�أ�صبح رجل م�صاب بال�شلل �أول �إن�سان يخ�ضع لزرع �أقطاب كهربائية
يف ق�شرة دماغه احل�سية ،لل�سماح له بال�شعور بذراعه الآلية وحتريكها
ب�سرعة فائقة ال�ستخدامها يف �أداء املهام اليومية.
خالل �سل�سلة من االختبارات ،مت تكليف املري�ض ناثان كوبالند (34
عاماً) بالتقاط الأ�سطوانات والكرات واملكعبات وو�ضعها يف �صندوق.
ومع حتفيز ق�شرته احل�سية ،متكن كوبالند يف �إحدى التجارب من
التقاط كوب من امل��اء ،و�صبه يف كوب �آخر وو�ضعه ب�شكل عر�ضي يف
�أقل من  24ثانية.
وكان املهند�سون احليويون قد عر�ضوا على كوبالند يف عام ،2016
زرع �أقطاب كهربائية يف كل من الق�شرة احلركية واحل�سية لدماغه
لتزويده ببع�ض احلركة با�ستخدام ذراع �آلية ،وك��ان كوبالند قاد ًرا
على ا�ستخدام ذراعه الآلية مل�صافحة الرئي�س باراك �أوباما �آنذاك.
تعمل ه��ذه التقنية عندما تتوجه الأق�ط��اب الكهربائية امل��زروع��ة يف
الدماغ �إىل املنافذ املوجودة �أعلى ر�أ�س كوبالند والتي تت�صل بكابالت
الكمبيوتر التي تنقل املعلومات.
ووف� ًق��ا جلنيفر كولينجر ،مهند�سة الطب احل�ي��وي يف ق�سم الطب
ال�ف�ي��زي��ائ��ي و�إع � ��ادة ال�ت��أه�ي��ل بجامعة ب�ي�ت���س�برغ ،تتعقب الأقطاب
الكهربائية املو�ضوعة يف الق�شرة احلركية ،ح��وايل  200قناة من
املعلومات تخرج من الدماغ.

ا�ستعدادا لأوبئة امل�ستقبل..
�أك�سفورد تتحرك
بعد الأزم��ة التي وجد العامل نف�سه فيها
مع بداية ظهور فريو�س ك��ورون��ا ،قررت
جامعة �أك�سفورد الربيطانية اال�ستعداد
مل �ث��ل ه� ��ذا ال �� �س �ي �ن��اري��و مل �ن��ع ال� ��وق� ��وع يف
الأخطاء نف�سها  ،وذلك من خالل جمع
اخل �ب��راء الأك ��ادمي� �ي�ي�ن والأخ�صائيني
واحل�ك��وم�ي�ين م��ن ج�م�ي��ع �أن �ح��اء العامل
لـ"مكافحة الأوبئة يف امل�ستقبل" .وقالت
ج��ام �ع��ة �أك �� �س �ف��ورد يف ب� �ي ��ان� ،إن مركز
ال �ع �ل��وم ال��وب��ائ �ي��ة ��س�ي�ج�م��ع ب��اح�ث�ين من
اجلامعة يف تخ�ص�صات ت�تراوح من علم
املناعة ،وال�صحة العامة� ،إىل احلو�سبة،
والعلوم االجتماعية ،يف حماولة لتح�سني
التعرف ال�سريع على التهديدات النا�شئة
واال��س�ت�ج��اب��ة ل�ه��ا .و�سي�سعى امل��رك��ز �إىل
تكوين �شراكات مع خرباء يف جميع �أنحاء
بريطانيا ودول �أخ��رى ،على �أم��ل جتنب
ال�سيا�سات املفككة واملناف�سة الدولية التي
�أبط�أت اال�ستجابة لـ"كوفيد ."-19قال
جون بيل ،الأ�ستاذ امللكي "ريجو�س" بكلية
الطب يف جامعة �أك�سفورد" :احلقيقة هي
�أن هذا كان وباء �سيئا ،لكنه مل يكن قريبا
من م�ستوى ال�سوء الذي كان من املمكن
�أن ي�صل �إليه".
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�إطالق �صاروخ �سويوز حممال
بـ  36قمرا ا�صطناعيا

لن ت�صدقي فوائد بذور
الليمون! ..تعرفوا عليها
عندما ن�ستهلك الفواكه ،غالب ًا ما نتناول اللب ونرمي البذور
كون مذاقها �شديد امل��رارة .ماذا لو عرفت فوائد بذور
الليمون؟ ف�إنك حتم ًا لن تتخل�صي منها بعد الآن...
القيمة الغذائية املوجودة يف بذور الليمون حتاكي
تلك املوجودة يف فاكهة الليمون الكاملة ،بح�سب
موقع  Healthybeveragesف� ّإن بذور الليمون
حتتوي على:
 كمية جيدة من م�ضادات الأك�سدة التي تتكون �أ�سا�ساً منفيتامني �سي .C
 حم�ض ال�سالي�سيليك ،ذي القدرة على تخفيف الأمل. �أحما�ض �أمينية ،متاماً مثل ما متتلكه بذور اجلوافة. كمية من الربوتني والدهون املفيدة لل�صحة.الدكتور �سمري عبد الرحيم ا�ست�شاري التغذية العالجية
يطلعنا يف الآت��ي على الفوائد ال�صحية املده�شة لبذور
الليمون بح�سب جملة �سيدتي نت:
 طرد ال�سمومب��ذور الليمون ق ��ادرة على تنظيف اجل�سم م��ن ال�سموم
والطفيليات وامل ��واد الأخ ��رى غ�ير امل��رغ��وب فيها؛ ورغم
م��رارت �ه��ا ف � ��إ َّن ت�ن��اول�ه��ا ي���س��اع��دك يف ال�ت�م�ت��ع بفوائدها
ال�صحية.
 تخفيف الأملحتتوي ب��ذور الليمون على حم�ض ال�سالي�سيليك ،وهو
�أحد املكونات الرئي�سية للأ�سربين ،الذي ي�ستخدم لعالج
ال�صداع وم�سكن �أنواع الأمل الأخرى .لذلك فتناول بذور
الليمون مفيد يف تخفيف بع�ض الآالم بطريقة �سهلة
و�آمنة وطبيعية.
 الق�ضاء على الدودة اخليطيةيقول الدكتور عبد الرحيم" :كثري من الأطفال ي�صابون
بعدوى الدودة اخليطية ،وهي دودة خطرية ال ت�ؤذي عملية
اله�ضم ل��دى الأط�ف��ال فح�سب ،بل ت�ضر �أي�ضاً بنموهم،
وب��ذور الليمون ق��ادرة على تقدمي عالج طبيعي للق�ضاء
على الدودة اخليطية مع خا�صية �إزالة ال�سموم".
وين�صح الطبيب ب�سحق بع�ض بذور الليمون وغليها باملاء
�أو احل�ل�ي��ب ،ث��م تقدميها ل�ل�أط�ف��ال ،وال� ��دودة اخليطية
�ستخرج من الأمعاء ب�سرعة.
 تغذية الب�شرةلي�س فقط الليمون الذي ميتلك فوائد جتميلية و�صحية
للب�شرة ،ول�ك��ن حت�ت��وي ب ��ذور ال�ل�ي�م��ون ع�ل��ى ال�ك�ث�ير من
فيتامني �سي  Cم�ضاد الأك�سدة الأول املفيد يف احلفاظ
على ب�شرة �صحية و�شابة .وه��ذا �أي�ضاً هو ال�سبب الذي

كيف ي�ساعد تناول الب�صل النيء
على تعزيز مناعة اجل�سم؟
يقول خرباء التغذية� ،إن تناول الب�صل غري املطبوخ ي�ساهم يف تقوية مناعة
اجل�سم ولكنهم ح��ذروا يف الوقت نف�سه من �أنه ال ميكن �أن يكون لوحده
و�سيلة فعالة ملحاربة فريو�س كورونا.
وبح�سب اخل�ب�راء ،ف ��إن الب�صل غني بفيتامينات  ،Bمبا يف ذل��ك حم�ض
الفوليك ( )B9والبرييدوك�سني ( ،)B6التي تلعب �أدوا ًرا رئي�سية يف
التمثيل الغذائي و�إنتاج خاليا الدم احلمراء ووظيفة الأع�صاب.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ف��إن الب�صل غني مب�ضادات الأك�سدة .ووفقًا لإحدى
الدرا�سات ،ف�إن الب�صل النيء يحتوي على �أكرث من � 5أن��واع خمتلفة من
م�ضادات الأك�سدة الفالفونويدية ،والتي ت�ساعد يف بناء اخلاليا وتقوية
جهاز املناعة.
كما �أظهرت الأبحاث �أن وجود �أحد م�ضادات الأك�سدة امل�سمى كري�سيتني،
يحمي ج�سم الإن�سان بعدة طرق وي�ساعد يف حماربة االلتهاب ،ويعزز جهاز
املناعة.
ويُن�صح ب�ت�ن��اول الب�صل ال�ن��يء م��ع ال�سلطة يف وجبتي ال �غ��داء والع�شاء،
ولتح�سني نكهته احلا ّرة ميكن �إ�ضافة بع�ض ع�صري الليمون �إليه.
وعلى الرغم من فوائد الب�صل النيء ،ين�صح اخل�براء ،الأ�شخا�ص الذين
يعانون من حرقة املعدة وارجتاع املريء ،بالتقليل قدر امل�ستطاع من تناوله،
للتخفيف من احتمال تفاقم حالتهم ال�صحية ،بح�سب ما �أوردت �صحيفة
تاميز �أوف �إنديا.

يجعلنا جند بذور الليمون يف بع�ض منتجات العناية
بالب�شرة ،حيث ُي�ستخل�ص منها الزيت العطري الذي
يغذي الب�شرة ويرطبها جيداً.
 عالج حب ال�شبابتنتج ب��ذور الليمون زيتاً �أ�سا�سياً له خ�صائ�ص م�ضا ّدة
ل�ل�ب�ك�ت�يري��ا .وب��ذل��ك ،ف� ��إنَّ ال��زي��ت ال�ع�ط��ري م��ن بذور
الليمون ف ّعال ج��داً يف عالج حب ال�شباب ،حيث يعالج
العدوى البكتريية.
 رائحته الطيبة تحُ �سن املزاجحتتـــــوي بـــــــــذور الليمون على رائ�ح��ة مثل الليمون
وال�ت��ي ميكن ا�ستخدامها للعديد م��ن الأم� ��ور .ميكن
ا�ستخدامها لإعطاء رائحة طبيعية ملنتج م�ستح�ضرات
التجميل �أو ميكن ا�ستخدامها �أي���ض�اً ك�ع�لاج عطري
لتح�سني املزاج.
 رائحة بذور الليمون لإبعاد احل�شراتت�ستخدم ب��ذور الليمون كمعطر للغرفة للتخل�ص من
البعو�ض ،كونه يكره روائح الليمون الطازجة.
 عالج التهاب امل�سالك البوليةمتتلك بذور الليمون خا�صية قوية م�ضا ّدة للبكترييا.
ميكن مل�ستخل�ص ب��ذور الليمون �أن ي�ح��ارب التهابات
امل�سالك البولية املقاومة للم�ضادات احليوية.
لي�س فقط امل�ستخل�ص ،ميكننا �أي���ض�اً ت�ن��اول البذور
الكاملة لعالج التهابات امل�سالك البولية.

 تخفيف فطريات الأظافرمي�ك��ن ا� �س �ت �خ��دام م�ستخل�ص ب ��ذور ال�ل�ي�م��ون ملحاربة
الفطريات يف الأق ��دام والأظ��اف��ر .كما �أن��ه يقلل ب�شكل
ف � ّع��ال م��ن احل�ك��ة وال���ش�ع��ور ب��احل��رق على اجل�ل��د حول
�أ�صابع القدم.
 رذاذ م�ضاد للبكتريياميكن ا�ستعمال م�ستخل�ص بذور الليمون كرذاذ م�ضا ّد
للبكترييا ،ح�ي��ث مي�ك��ن ا��س�ت�خ��دام��ه ل�ل��وج��ه واليدين
و�أواين الطعام ،وحتى ميكن �إ�ضافته يف ال�شطف النهائي
للغ�سيل للت�أكد م��ن خلو الغ�سيل م��ن البكترييا� .إنه
ب�سيط و�آمن وله العديد من الفوائد ال�صحية.
موانع تناول بذور الليمون
ين�صح ال��دك �ت��ور ��س�م�ير ع�ب��د ال��رح �ي��م ب�ت��وخ��ي احلذر
عند ت�ن��اول ب��ذور الليمون ،فهي ق��د ت�ض ُّر الأ�شخا�ص
الذين يعانون من بع�ض اال�ضطرابات ال�صحية مثل
الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون م��ن م �ت�لازم��ة القولون
الع�صبي ،والذين يعانون من م�شاكل ع�سر اله�ضم مثل
الإم�ساك وا�ضطراب املعدة.
ً
كما ين�صح �أن ت�ستهلك بذور الليمون املهرو�سة بدال من
البذور الكاملة؛ لأن البذور املطحونة �ستكون �أقل �ضرراً
على امل�سار اله�ضمي.

انطلق �صاروخ من طراز "�سويوز"
ال��رو� �س��ي ت ��دي ��ره � �ش��رك��ة "�آريان
�سباي�س" الأوروب� �ي ��ة ح��ام�لا 36
ق�م��را ا�صطناعيا ج��دي��دا ل�صالح
امل���ش�غ��ل ال�بري �ط��اين "وان ويب"
الذي ين�شر كوكبة لتوفري �إنرتنت
عايل ال�سرعة يف كل �أنحاء العامل.
وق��ال��ت وك��ال��ة ال�ف���ض��اء الرو�سية
"رو�سكوزمو�س" يف ب� �ي ��ان �إن
ال� � ��� � �ص � ��اروخ ان� �ط� �ل ��ق "بنجاح"
ال�ساعة  17,38ت غ م��ن قاعدة
"فو�ستو�شني" الف�ضائية الرو�سية
يف ال�شرق الأق�صى.
و�أرج�ئ��ت عملية �إط�لاق "�سويوز"
التي كانت مقررة م�ساء اخلمي�س
�إىل ال � �ي� ��وم ال � �ت� ��ايل "لأ�سباب
تقنية" ف�ي�م��ا �أو� �ض �ح��ت "�آريان
�سباي�س" �أن��ه ك��ان م��ن ال�ضروري
ا��س�ت�ب��دال "عن�صر يف الرتكيبات
الكهربائية".
وه� ��ذا الإط �ل ��اق ال �ث��ال��ث لأقمار
ا�صطناعية ل�صالح "وان ويب"
ه��ذا ال �ع��ام ،وي ��أت��ي ب�ع��د �شهر من
عملية م�شابهة يف  26ني�سان/
�أب��ري��ل و� �ض��ع خ�لال�ه��ا  36قمرا
�أي�ضا يف املدار.
ويف امل�ج�م��وع ،م��ع املهمة اجلمعة،
�أ�صبح هناك  218قمرا ا�صطناعيا
يف م ��دار ه ��ذه ال �ك��وك �ب��ة .وت�سعى
"وان ويب" التي متلكها احلكومة
ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة م � ��ع "بهارتي"
الهندية ،لتوفري �إنرتنت عاملي يف
نهاية العام  2022بف�ضل �شبكة
ت�ضم  650قمرا ا�صطناعيا.
ومبوجب عقد مع "�آريان �سباي�س"
مت ت ��أك �ي ��ده يف �أيلول�/سبتمرب
 ،2020من املفرت�ض �إجراء 16
عملية �إطالق ل�صواريخ "�سويوز"
لو�ضع �أقمار ا�صطناعية يف املدار
بني كانون الأول/دي�سمرب 2020
ونهاية العام .2022

�أوروبا جتيز تطعيم
الأطفال بلقاح فايزر

واف�ق��ت وك��ال��ة الأدوي� ��ة الأوروبية
على ا�ستخدام لقاح فايزر بيونتيك
امل�ضاد لكورونا للفئة العمرية 12
�إىل  15عاماً ،لي�صبح بذلك �أول
لقاح يح�صل على ال�ضوء الأخ�ضر
ل�ت�ح���ص�ين الأط � �ف� ��ال يف االحت� ��اد
الأوروبي .وقال مدير ا�سرتاتيجية
ال�ت�ط�ع�ي��م ل ��دى ال��وك��ال��ة ماركو
ك��اف��ال�ي�ري ل�ل���ص�ح��اف�ي�ين" :كما
كان متوقعاً ،وافقت جلنة الأدوية
الب�شرية يف وكالة الأدوية الأوروبية
على ا�ستخدام لقاح فايزربيونتيك
للأطفال واليافعني ،الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  12و 15عاماً".

دور ال�سينما ا ألمريكية
تلغي الكمامات للمطعمني
�أظ�ه��رت �أح��دث �إر� �ش��ادات �صحية ب��ال��والي��ات املتحدة ع��دم ا��ش�تراط و�ضع
كمامة ل��دى ارتياد دور ال�سينما الرئي�سية يف ال��والي��ات املتحدة بالن�سبة
للأ�شخا�ص الذين تلقوا تطعيماتهم بالكامل �ضد فريو�س كورونا.
وقالت �سال�سل دور ال�سينما الرئي�سية الثالث وهي �إيه�.إم�.سي انرتتينمت
و�سينمامارك وري�ج��ال على مواقعها الإلكرتونية �إن��ه �س ُيطلب من رواد
ال�سينما الذين مل يتم تطعيمهم بالكامل اال�ستمرار يف و�ضع الكمامات كما
�أن �إج��راءات التباعد االجتماعي الأخ��رى وبروتوكوالت التنظيف �ستظل
�سارية.
وق��ال��ت �إي��ه�.إم� �.س��ي على موقعها الإل �ك�ت�روين "طبقا لإر� �ش��ادات املراكز
الأمريكية ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها ف�إن الكمامات مل تعد مطلوبة
للرواد الذين مت تطعيمهم بالكامل .
"�إذا مل يتم تطعيمك بالكامل  ،فنحن نطلب منك اال�ستمرار يف ا�ستخدام
الكمامة �أثناء وجودك يف امل�سرح ما مل تكن تتناول طعاما �أو �شرابا".
وت�أتي التغيريات يف دور ال�سينما بعد �أ�سبوعني من �إعالن املراكز الأمريكية
ملكافحة الأم��را���ض وال��وق��اي��ة منها �أن الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن مت تطعيمهم
بالكامل ال يحتاجون �إىل ا�ستخدام الكمامات يف �أي مكان.
وب��د�أ ارتياد دور ال�سينما يتزايد يف الواليات املتحدة بعد الإغ�لاق املطول
املرتبط بجائحة كورونا ونق�ص �إ�صدارات الأفالم اجلديدة.
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املركز الوطني للت�أهيل يطلق برناجم ًا لبناء
القدرات ب�ش�أن الوقاية من املخدرات والكحول

•• �أبوظبي  -الفجر

�ضمن �أن�شطة املعهد التدريبي للمركز الوطني للت�أهيل ينظم املركز يف
الفرتة من  30مايو اجل��اري وحتى  4يونيو املقبل برناجماً تدريبياً
لبناء القدرات يف جمال الوقاية من تعاطي املخدرات والكحول ،وي�شارك
به �صانعو �سيا�سات واملخت�صون من دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،ودول
جمل�س التعاون ،وم�صر ،وال�سودان.
وي�ع��د �إط�ل�اق ه��ذا ال�برن��ام��ج الأول م��ن ن��وع��ه يف ال���ش��رق الأو� �س��ط ثمرة
ارت�ب��اط املركز الوطني للت�أهيل مبذكرة تفاهم ا�سرتاتيجية مع مكتب
ال�ش�ؤون الدولية ملكافحة املخدرات و�إنفاذ القانون التابع لوزارة اخلارجية
الأم��ري�ك�ي��ة ،تن�ص على اعتماد امل��رك��ز كمن�صة ت��دري��ب على ب��رام��ج خطة
كولومبو ملنطقة ال�شرق الأو�سط.
وي���ض��م ال�برن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي ال ��ذي يعقد ع�ل��ى م ��دار خم�سة �أي ��ام ،ت�سعة
موا�ضيع تدريبية �أ�سا�سية م�ستندة
�إىل "املنهاج العاملي للوقاية" والذي
مت ت�ط��وي��ره م��ن ق�ب��ل ف��ري��ق "خطة
كولومبو" ،ح�ي��ث ��س�ي���ش��ارك �سعادة
الأ�� �س� �ت ��اذ ال ��دك� �ت ��ور ح �م��د عبداهلل
الغافري ،مدير ع��ام املركز الوطني
ل�ل�ت��أه�ي��ل ،يف ت�ق��دمي ت�ل��ك اجلل�سات
ال�ت��دري�ب�ي��ة االف�ترا��ض�ي��ة �إىل جانب
متخ�ص�صني م��ن امل��رك��ز وم��ن فريق
"خطة كولومبو".
وي�أتي �إطالق هذا الربنامج النوعي
كجزء من ا�سرتاتيجية املركز املرتكزة على "الوقاية والتدخل املبكر"،
والتي تعد الو�سيلة الأمثل للحد من �آثار تعاطي املواد املخدرة يف املجتمع،
يف وقت ت�سجل فيه دول كثرية حول العامل ارتفاعاً يف ن�سب تعاطي املخدرات
والكحول.
ويهدف هذا الربنامج �إىل �إ�شراك كبار امل�س�ؤولني و�صانعي ال�سيا�سات يف
جهود التوعية ب�أهمية الوقاية و�إدارة تعاطي امل �خ��درات ،بالإ�ضافة �إىل
متكني العاملني يف اخلطوط الأمامية من تلقي التدريب املتخ�ص�ص يف
منهج الوقاية ال�شامل وممار�سات الوقاية من تعاطي املخدرات.
وبهذه املنا�سبة ،قال �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حمد عبداهلل الغافري ،مدير
ع��ام امل��رك��ز ال��وط�ن��ي للت�أهيل" :تتوا�صل اجل�ه��ود ح��ول ال�ع��امل م��ن �أجل
مكافحة الإدم ��ان بكافة �أ�شكاله ،ولكن ال ي��زال هناك الكثري م��ن العمل
للقيام به ،و�أف�ضل طريقه لتحقيق ذلك تتمثل بالعمل امل�شرتك القائم
على البحث العلمي وبناء القدرات .ويف دولة الإمارات ،نفخر ب�أننا يف املركز
الوطني للت�أهيل �أول جهة تقدم منهج الوقاية ال�شاملة لأول مرة يف ال�شرق
الأو�سط".
و�أ�ضاف" :ي�سعدنا �إطالق الربنامج الأول من نوعه على م�ستوى منطقة
ال�شرق الأو�سط يف جمال بناء قدرات املتخ�ص�صني يف الوقاية من الإدمان
وفق مبادئ وحماور "املنهاج العاملي للوقاية" ،والذي مت تطويره من قبل
فريق "خطة كولومبو" .منتلك يف املركز الوطني للت�أهيل �إمكانات مميزة
ونحر�ص على متابعة كافة امل�ستجدات ال�سلوكية املجتمعية لكل الفئات
العمرية على امل�ستوى املحلي �أو العاملي ،والبحث يف �أ�سبابها ومدى ت�أثريها
على دفع �أفراد املجتمع التباع �سلوكيات قد ت�ؤدي بهم �إىل الإدمان".
واختتم �سعادته بالقول�" :إن التوعية والوقاية هما املفتاح الأ�سا�سي حلماية
املجتمع ،خا�صة عند احلديث عن فئة املراهقني وال�شباب باعتبارهم قادة
امل�ستقبل".
جتدر الإ�شارة �إىل �أن املركز الوطني للت�أهيل كان قد �أعلن يف فرباير املا�ضي
عن ان�ضمامه �إىل �شبكة املركز ال��دويل لنقل التكنولوجيا ،ليكون بذلك
اجلهة الوحيدة �ضمن هذه ال�شبكة على م�ستوى املنطقة وذلك �إىل جانب
مراكز يف جنوب �أفريقيا ،و�أوكرانيا وفيتنام ،بالإ�ضافة �إىل مركز تن�سيقي يف
الواليات املتحدة .وتهدف ال�شبكة �إىل تطوير وبناء قدرات القوى العاملة
واملنظمات وامل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات الوقاية من تعاطي املخدرات
والعالج و�إعادة الت�أهيل ودعم التعايف.

�شرطة �أبوظبي :مبادرة
قطرة دم ت�ساوي حياة

•• �أبوظبي-الفجر

نظمت �إدارة اخلدمات الطبية بقطاع املالية واخلدمات بالتعاون مع قطاع
املهام اخلا�صة ب�شرطة �أبوظبي مبادرة " قطرة دم " للتربع بالدم لإنقاذ
حياة املر�ضي ودعم امل�ست�شفيات وذلك بالتن�سيق مع بنك الدم املركزي.
وت�ضمنت احلملة �إج ��راء فحو�ص طبية للمنت�سبني ،وت�ق��دمي الن�صح
والإر�شاد لهم عن الغذاء ال�صحي لتح�سني جودة حياتهم.
و�أو�ضحت �إدارة اخلدمات الطبية �أن املنت�سبني تربعوا بالدم وفق �أف�ضل
املمار�سات االح�ترازي��ة والوقائية لدعم جهود بنك ال��دم وتعزيز الوعي
ب�أهمية ه��ذا اجل��ان��ب الإن���س��اين الفتة �إىل �أن ال�ت�برع ب��ال��دم م��ن الأعمال
الإن���س��ان�ي��ة ال�ت��ي ت�سهم يف �إن �ق��اذ ح�ي��اة امل��ر��ض��ى وت��ر��س��خ ث�ق��اف��ة التكافل
االجتماعي ويعترب ال�ت�برع ب��ال��دم واج��ب وط�ن��ي ،ي��أخ��ذ م��ن وقتك دقائق
قليلة لإنقاذ حياة الآخرين.

م�شاركة ناجحة لنادي تراث الإمارات يف معر�ض �أبوظبي للكتاب
•• �أبوظبي  -الفجر

اخ�ت�ت��م ن� ��ادي ت� ��راث الإم � � ��ارات م���ش��ارك�ت��ه يف ال� ��دورة
الثالثني ملعر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب ،الذي انتهت
فعالياته �أم����س مبركز �أب��وظ�ب��ي الوطني للمعار�ض،
ح�ي��ث ا�ستقطب اجل �ن��اح م��ن خ�ل�ال ح���ض��وره املتميز
�شرائح وا�سعة من ال��زوار ،ون��ال �إعجاب املهتمني من
كبار امل�س�ؤولني والباحثني واملثقفني والإعالميني
وحظي جناح ال�ن��ادي ب��زي��ارة معايل ال�شيخ نهيان بن
م�ب��ارك �آل نهيان وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش ،واط ّلع
معاليه خالل الزيارة على جمموعة من �أهم �إ�صداراته
وا�ستمع �إىل �شرح مف�صل عنها ،كما �إطلع على احلرف

اليدوية التي تقوم بها املدربات الرتاثيات .وعقب ختام
زيارته للجناح ،مت �إهداء معاليه عدداً من اال�صدارات
وق��ال �سعيد املناعي مدير �إدارة الأن�شطة يف النادي
�إن امل�شاركة يف هذه التظاهرة الثقافية الكبرية ت�أتي
يف �إط ��ار ح��ر���ص ال �ن��ادي على املحافظة على املوروث
الإماراتي الأ�صيل ونقله من جيل �إىل �آخر والتعريف
به على امل�ستوى الإقليمي والعاملي� ،إذ يعترب املعر�ض
م��ن �أه ��م امل �ن��اب��ر ال �ت��ي ي�ع��ر���ض ال �ن ��ادي م��ن خاللها
جتربته كم�ؤ�س�سة رائ��دة يف خدمة ال�ت�راث .و�أو�ضح
امل�ن��اع��ي �أن �إدارة الأن���ش�ط��ة و�إدارة ال�ق��ري��ة الرتاثية
بالنادي �شاركتا بور�ش عملية حية قدمتها نخبة من
املدربات الرتاثيات اخت�صت بامل�شغوالت اليدوية من

�سدو وتلي وخو�ص وغزل وغريها ،بالإ�ضافة ملجموعة
من املعرو�ضات الرتاثية مثل زينة امل��ر�أة الإماراتية
ولبا�سها وحليها ،و�أدوات ا�ستخراج الل�ؤل�ؤ وفلق املحار
من جانبها قالت فاطمة املن�صوري مديرة مركز زايد
للدرا�سات والبحوث التابع للنادي �أن م�شاركة املركز
ت��أت��ي �ضمن ر�ؤي��ة ن��ادي ت��راث الإم ��ارات ال��رام�ي��ة �إىل
جمع وحفظ وتوثيق تراث وتاريخ الدولة واحلر�ص
ع�ل��ى رف��د املكتبة الإم��ارات �ي��ة وال�ع��رب�ي��ة ب��اجل��دي��د يف
ال�تراث والتاريخ والأدب ويف �إط��ار ذلك �أ�صدر املركز
هذا العام عدد من الإ�صدارات اجلديدة� ،شملت كتاب
حمطات يف ت��راث وت��اري��خ �أبوظبي للأ�ستاذة �شم�سة
ح�م��د ال�ع�ب��د ال �ظ��اه��ري ،وك �ت��اب امل�ت��اح��ف اخل��ا��ص��ة يف

الإم ��ارات للباحث وال�شاعر حممد احلب�سي ،وكتاب
مناهج البحث العلمي يف ال�تراث الثقايف غري املادي
للدكتور داوود ال�شمري ،وكتاب تاريخ الإم��ارات عرب
الع�صور لنخبة م��ن امل ��ؤرخ�ين والباحثني م��ن �إعداد
الدكتور حممد فاحت زغل .و�أ�شارت املن�صوري �إىل �أن
جناح النادي يف املعر�ض قد �شهد تنظيم �سل�سلة من
اجلل�سات احلوارية الثقافية قدمها نخبة من الكتاب
وامل �ب��دع�ين وامل�ث�ق�ف�ين الإم ��ارات �ي�ي�ن وال� �ع ��رب ،وذلك
�ضمن امللتقى الرتاثي الثقايف الذي �أطلقه مركز زايد
للدرا�سات والبحوث مبا يعك�س اهتمامه بدعم اجلهود
التي تبذل خلدمة الثقافة وال�تراث وتفعيل وتعزيز
احلراك الثقايف الن�شط الذي ت�شهده الدولة.

حتت رعاية حممد بن حم

ختام ماراثون القراءة العربي يف دورته الثانية مب�شاركة  522طالبا و 97مدر�سة
•• العني  -الفجر

حتت رعاية ال�شيخ الدكتور حممد بن حم العامري
اختتم فريق عونك يا وطن التطوعي ال��دورة الثانية
من م�سابقة ماراثون القراءة العربي 2021-2020
مب���ش��ارك��ة �أك�ث�ر  522ط��ال��ب م��ن  97م��در��س��ة على
م�ستوى الدولة من مرحلة ريا�ض الأطفال واملرحلة
الت�أ�سي�سية.
ويف ن�سختها ال�ث��ان�ي��ة �ضمت اجل��ائ��زة ف�ئ��ات جديدة
�شملت ال�ن��اط�ق�ين ب�غ�ير ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وف�ئ��ة خا�صة
ب�أ�صحاب الهمم لعر�ض �إبداعاتهم و�أفكارهم املبتكرة
على ال�ل�ج��ان التحكيمية امل��ؤل�ف��ة م��ن  5جل��ان ت�ضم
 10حمكمات خم�ص�صات لكل فئة وموزعات بح�سب
املرحلة العمرية
ومتحدثاً عن امل�سابقة قال ال�شيخ الدكتور حممد بن
حم العامري رئي�س فريق عونك يا وطن التطوعي:
ن�سعى من خالل م�سابقة ماراثون القراءة العربي �إىل
ً
ً
ال�شراكة حتقيق ال��دورة الثانية جناحا كبريا و�أثرت
دع��م دور الآب��اء يف غر�س حب ال�ق��راءة ل��دى الأبناء ،املجتمعات والأمم
ً
و�إب ��راز �أهمية ال�ق��راءة والت�شديد على دوره��ا الكبري وختم بن حم :الإمارات تويل القراءة اهتماما كبرياً ،امل�سابقة مبحكمات �صاحبات خ�برة كبرية يف جمال
يف تنمية الطفولة املبكرة ،وتر�سيخها عادة جمتمعية لإن�شاء �أج�ي��ال ق��ارئ��ة تعزز مكانة ال��دول��ة ال��رائ��دة يف التعليم  .وم��ن جانبها �أو�ضحت �آم��ال الإم��ام املن�سق
ال�ع��ام للم�سابقة :ج��اءت ف�ك��رة امل�سابقة متا�شياً مع
دائمة ،وتعزيز دورها حمركاً وم�ؤ�شراً رئي�سياً للتما�سك �صناعة املحتوى وتر�سيخ الثقافة واملعرفة .
وال�تراب��ط الأ� �س��ري ،وت�ع��زي��ز ثقافة ال �ق��راءة للمتعة وق��ال��ت ��س�لام ال�ق��ا��س��م من�سق ف��ري��ق ع��ون��ك ي��ا وطن جائحة ك��ورون��ا والتعلم ع��ن بعد حيث �ساعدت على
واال�ستك�شاف والإلهام لدى الأطفال
ال�ت�ط��وع��ي :ق�م�ن��ا بتقييم امل���س��اب�ق��ة ب�ين املتناف�سني التوا�صل مع الطالب وا�ستمرارية عملية التعلم عن
وت��اب��ع ب��ن ح��م :ال �ق��راءة �أ��س��ا���س امل�ع��رف��ة ال�ت��ي جت�سد فاعددنا ا�ستبيان يو�ضح ر�ضا املت�سابقني عن امل�سابقة ب�ع��د م��ن خ�ل�ال ال �ق��راءة م��ع الأ� �س��رة �أو ع�م��ل مكتبة
�آف ��اق ال�ع�ل��م والإب� � ��داع ،وه��ي ال��و��س�ي�ل��ة ال�ف��اع�ل��ة التي وجاري تطبيقه ملعرفة الإيجابيات وال�سلبيات والعوائق افرتا�ضية يف املنزل �أو من خالل تنمية االبتكار "اف�ضل
تعك�س درجة تقدم ال�شعوب على مر الأزم��ان ،ومولدة التي واجهتهم لتجنبها يف الدورات املقبلة ب�إذن اهلل  .فكرة او م�شروع او جم�سم قرائي" و�أي�ضاً �ساعدت يف
املكت�سبات ال�ت��ي يحقق بها ال�ف��رد ذات��ه وي��ر��س��م على ومت�ي��زت ه��ذه ال��دورة بعقد �شراكة ب�ين فريق عونك ت�شجيع الطفل على ا�ستخدام من�صات التعلم الذكية
�إثرها معامل �شخ�صيته ،وه��ي مقيا�س ازده��ار �أجيال يا وطن التطوعي ومدر�سة املبادئ حيث �أثمرت هذه يف القراءة الإلكرتونية وجميعها ت�ساعد الطفل على

ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات القرن  21من حيث التوا�صل
واالبتكار وحل امل�شكالت ..اتوقع �أن يكون هناك زيادة
يف ال�سنوات املقبلة يف التعليم املبا�شر بن�سبة عالية
تتعدى  50%نظرا للنجاح والإقبال ال�شديد الذي
حققته يف هذا العام والعام املا�ضي .
وب �ل��غ ع ��دد �إج� �م ��ايل امل ��راك ��ز الأوىل يف ك��ل م��ن فئة
التحكيم  18مركزاً ت�تراوح مابني مرحلة الرو�ضة
و�صفوف املرحلة التا�سي�سية ويف امل��رك��ز ال�ث��اين 16
مركزاً واملركز الثالث  14مركزا وح�صل على املركز
الرابع �أ�صحاب الهمم والناطقني بغري اللغة العربية
على  3مراكز.

ُتعر�ض �ضمن �سل�سلة �أعمال الدورة التا�سعة من معر�ض ال�شارقة لر�سوم كتب الأطفال

ر�سومات تروي حكايات املدن واحلياة والطفولة على جدران ال�شارقة القرائي للطفل
يف دورت��ه التا�سعة ه��ذا العام� ،أب��دع فيها فنانون من
•• ال�شارقة -الفجر:
خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،وت��رك��وا ر�ؤاه� ��م وخم ّيلتهم
م��ا ه��و �أول �شيء ينظر ل��ه الطفل عندما ي�ح�دّق يف و�ألوانهم ت�صنع �أفكاراً وجما ًال بني �أيدي ال�صغار.
ر�سمة؟ م��ا ه��ي كمية الده�شة التي تتم ّلكه يف تلك ومن �ضمن الأعمال التي يعر�ضها احلدث للفنانني
اللحظة؟ من ت�ساءل عن ك ّم احلكايات التي تبد�أ يف م��ن �إي�ط��ال�ي��ا م��ارك��و ��س��وم��ا ودان �ي �ي�لا ك��و��س�ت��ا ،ومن
فني يوقظ املك�سيك �أم��ان��دا ميجانو�س ،تعك�س ق��درات �إبداعية
الت�س ّرب �إىل عقله عندما ينظر �إىل م�شهد ّ
فيه �شغف احلياة ،حيث يكون للون لغة ،وامل�شهد ٌ
جمل ك�ب�يرة ول�غ��ة ب�صرية غ��اي��ة يف الإت �ق��ان ،حيث ّ
وظف
�أدبية ق��ادرة على �شحذ خيال الطفل وتنمية قدراته �سوما العديد من الر�سائل يف �أعماله امل�شاركة ،وهي
ومهاراته الذهنية واخليالية.
ثالث لوحات تروي ق�صة ري�شة يجلبها الأب ،تتح ّول
ه��ذا ما تثريه ر�سومات كثرية تز ّين ج��دران الدورة �إىل ب�ي��ت وغ��اب��ة ،وح�ك��اي��ة �أب�ط��ال�ه��ا ال�ع���ص��اف�ير ،ثم
الـ 12من مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل ،الذي تت�صاعد الأحداث لت�صبح هذه الري�شة حكاية القرية
نظمته هيئة ال�شارقة للكتاب ،حتت �شعار "خليالك" ،ب�أكملها ،فما الذي بالفعل ح�صل لهم؟
وا�ست�ضاف معر�ض ال�شارقة لر�سوم كتب الأطفال �أم ��ا ال�ف�ن��ان��ة دان�ي�ي�لا ك��و��س�ت��ا ف�ت�روي ح�ك��اي��ة طفلة

بف�ستانها ال��ذي تنمو عليه الأزه� ��ار ،وعالقتها مع
�أبويها وج� ّده��ا ،وكيف مي� ّر ال ُعمر �سريعاً على تلك
ال ��وردة ال�ت��ي ن��ام��ت يف ذاك��رت�ه��ا �إىل الأب ��د ،ف�م��ا بني
امل��وه�ب��ة ال �ت��ي ك�ُب�رُ ت م�ع�ه��ا لت�صبح ع��ازف��ة للبيانو
يرافقها الفئران ال�صغار ،وم��ا بني ال��ذاك��رة امل�شبعة
بامل�شاهد ا�ستطاعت كو�ستا �أن تر�سم حياة متكاملة
بثالث لوحات.
ومل يقف الإب ��داع عند ه��ذا احل��د ب��ل �أرادت �أماندا
ميجانو�س �أن تع ّرف باللون على طريقتها ،فبد�أت
�أوىل لوحاتها بنقطة حمراء� ،سرعان ما حت ّولت �إىل
�ألوان متنوعة �صنعت حبكة ت�شري �إىل �أن اللون ميكن
له �أن يكون مبثابة ال��روح ،ويخلق حالة ا�ستثنائية
وف��ري��دة ل��دى الأف � ��راد ،ح�ي��ث ال��ر��س��م ي�شري �إىل 8

�أ��ش�خ��ا���ص .ت�صطفّ ال�شخ�صيات يف ال��ر��س��م ب�شكل
م �ت��وازنٍ �أم ��ام انعكا�سهم لكن ب��دون ل��ون ،يظهرهم
مب�لاب����س ع��ادي��ة اع �ت �م��دت يف ر��س�م�ه��ا ال�ف�ن��ان��ة على
تقنية الر�صا�ص وبالأبي�ض والأ�سود ،ل ُتظهر احليوية
التي تخلقها الأل ��وان يف حياة ال�ن��ا���س ،حيث �صارت
ال�شخ�صيات ت�ق�ف��ز وت�ل�ع��ب وت�ت�ف��اع��ل م��ع الطبيعة
املحيطة بها ب�شكل عفوي مده�ش.
ق��دم املعر�ض فر�صة للزوار للتعرف على لغة �أدبية
فالر�سام
وجمالية فريدة يف جمال الت�أليف للطفل،
ّ
كاتب ب�شكل �آخ��ر ،يكتب باللون وامل�ساحة والبيا�ض،
ٌ
يرتك حكاية مغ ّلفة بني ال�سطور ،وي�سمح للأطفال
ب� ��أن ي�ح� ّل�ق��وا بخيالهم ن�ح��و �آف ��اق مليئة بالده�شة
واجلمال الذي ال ُين�سى.
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قد تبدو بع�ض العادات اليومية غري �ضارة يف البداية حتى
ت�سيطر على حياتك وت�ؤثر عليها ب�شكل �سلبي.
يريد معظمنا �أن يعي�ش �أطول فرتة ممكنة ،ونرغب �أن
نحيا من دون �أمرا�ض .وميكن �أن ت�ؤثر العادات ب�شكل كبري
على خطر �إ�صابة ال�شخ�ص بالأمرا�ض الفتاكة وعملية
ال�شيخوخة.وتو�صي الدرا�سات وخ�براء ال�صحة ب�شدة
بتقليل هذه العادات اخلم�س� ،أو من الأف�ضل �إيقافها،
لتعزيز طول العمر.

Sunday

23

للحد من خماطر الإ�صابة بالأمرا�ض وتعزيز طول العمر!

خم�س عادات �سيئة ينبغي الإقالع عنها
التدخني
عند التفكري يف ال �ع��ادات ال�سيئة ال�ت��ي جتعل ال�شخ�ص
ي�شيخ ب�شكل �أ�سرع وتزيد من خطر الإ�صابة بالعديد من
الأمرا�ض ،غالبا ما يتبادر �إىل الذهن التدخني.
ويت�سبب تدخني ال�سجائر يف الوفاة املبكرة وي�سرع عملية
ال�شيخوخة.
ويف ال ��واق ��ع ،وج ��دت م��راك��ز ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى الأمرا�ض
وال��وق��اي��ة منها الأم��ري�ك�ي��ة� ،أن متو�سط العمر املتوقع
ل�ل�م��دخ�ن�ين �أق���ص��ر بع�شر ��س�ن��وات ع�ل��ى الأق� ��ل م��ن غري
املدخنني.
ووج��د م��رك��ز ال�سيطرة على الأم��را���ض (� )CDCأنه
بالإقالع عن التدخني قبل �سن الأربعني ميكن لل�شخ�ص
�أن ي�ق�ل��ل م��ن خ�ط��ر امل ��وت ب���س�ب��ب الأم ��را� ��ض املرتبطة
بالتدخني بحوايل .90%
التجفيف �أو اجلفاف
�أكدت العديد من الدرا�سات �أن هناك عالقة بني م�ستويات
الرتطيب املثلى وزي��ادة العمر االفرتا�ضي ،ما يعني �أن

�شرب الكمية ال�صحيحة من املاء لوزن اجل�سم كل يوم هي
�إح��دى الطرق التي ميكن للفرد من خاللها زي��ادة طول
عمره ،وكذلك �صحته العامة.
وي�ساعد ��ش��رب امل��اء يف ط��رد ال�سموم ال���ض��ارة وف�ضالت
اجل�سم ،ما يعني �أن م�ستويات الرتطيب الأك�بر ت�ساوي
�إزالة ال�سموم ب�شكل �أكرب.
وه��ذا يف ح��د ذات��ه ي� ��ؤدي �إىل ح�ي��اة �أط ��ول و�أك�ث�ر �صحة،
لأن التعاي�ش مع �أعرا�ض اجلفاف لن يكون له �سوى �آثار
�سلبية على ال�صحة العامة للفرد ،حتى ل��و ك��ان يعي�ش
منط حياة �صحيا.
احلد من ا�ستهالك اللحوم امل�صنعة
هناك �أدل��ة كثرية ت�شري �إىل �أن اللحوم احل�م��راء ميكن
�أن تزيد م��ن خطر الإ��ص��اب��ة ب��أم��را���ض القلب والأوعية
الدموية وال�سرطان والوفيات ب�شكل عام.
وربط العلماء اللحوم احلمراء واملعاجلة مبجموعة من
الأم��را���ض ،و�صنفتها منظمة ال�صحة العاملية على �أنها
�سبب لل�سرطان.

ووج��دت الأبحاث املن�شورة يف املجلة الطبية الربيطانية
(،)BMJ
وجود �صلة بني تناول املزيد من اللحوم احلمراء واللحوم
امل�صنعة ،وزيادة خطر املوت املبكر.
ووج��د الباحثون �أن��ه من خ�لال تقليل اللحوم احلمراء
وامل� �ع ��اجل ��ة وت � �ن� ��اول امل ��زي ��د م ��ن الأ� � �س � �م ��اك وال ��دج ��اج
واخل�ضروات واملك�سرات ،ميكن لل�شخ�ص �أن يقلل ب�شكل
كبري من خماطره ويزيد من طول العمر.
منط حياة م�ستقر دون ن�شاط يومي
قالت ال��دك�ت��ورة �إمييكا �أوك��وروت���ش��ا م��ن :Feeletics
"يجب على ال�ن��ا���س ال�ت��وق��ف ع��ن التفكري يف ممار�سة
الريا�ضة كو�سيلة فقط لفقدان الوزن،
وبدال من ذلك ينظرون �إليها باعتبارها واحدة من �أكرث
الأدوات ال�صحية فعالية املتاحة حلياة �سعيدة و�صحية
وطويلة.
ومي�ك��ن �أن ي ��ؤدي اخل�م��ول �إىل بع�ض املخاطر ال�صحية
اجل�سدية اخل�ط�يرة مثل ب��طء عملية التمثيل الغذائي
و� �ض �ع ��ف ال �ع �� �ض�ل�ات وال �� �س �م �ن��ة وارت� � �ف � ��اع م�ستويات
الكولي�سرتول".
و�أ��ض��اف��ت" :من خ�لال احل�ف��اظ على ن�شاط ع�ضالتك،
�سي�ضخ ج�سمك املزيد من ال��دم حول ج�سمك ،وبالتايل
الأك�سجني وامل��واد املغذية التي يحتاجها ج�سمك للبقاء
ب�صحة جيدة".
الإجهاد والتوتر
�إن ت��أث�ير الإج �ه��اد على �صحتنا العامة �ضخم ،ل��ذا ف�إن
تقليل التوتر هو �إح��دى الطرق لتقليل خطر الإ�صابة
بالعديد من الأمرا�ض الفتاكة.
ووجدت درا�سة من جامعة كاليفورنيا �أن الن�ساء الالتي
يتعر�ضن للإجهاد املزمن لديهن م�ستويات �أقل بكثري من
هرمون كلوثو،
الذي ينظم عملية ال�شيخوخة.
ووجدت درا�سة �أخرى �أن التوتر يزيد من خماطر الإ�صابة
بالنوبات القلبية وال�سكتة الدماغية.
ومن خالل �إيجاد طرق للم�ساعدة يف تقليل التوتر ،مبا
يف ذلك ممار�سة الريا�ضة �أو الت�أمل ،ميكنك زيادة عمرك
وامل�ساعدة يف �إبطاء ال�شيخوخة.

�صلة وا�ضحة بني ال�شعور بالوحدة
وزيادة خطر الإ�صابة بال�سرطان
ك�شفت درا�سة جديدة �أن الرجال الذين يعانون من العزلة والوحدة يف منت�صف العمر �أكرث عر�ضة
للإ�صابة بال�سرطان من �أولئك املرتبطني بعالقة مع الأ�شخا�ص من حولهم.
وعمل فريق من جامعة �إي�سرتن فنلندا ،مع  2570رجال يف منت�صف العمر ،ملراقبة �صحتهم ووفياتهم
منذ الثمانينيات وحتى يومنا هذا.
وخ �ل ��ال ف�ت�رة
ال � � � ��درا�� � � � �س � � � ��ة،
�أ�� �ص� �ي ��ب 25%
م � ��ن امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن
ب ��ال� ��� �س ��رط ��ان ،مع
وف� � � ��اة  11%من
ال��رج��ال الفنلنديني
من هذه احلالة.
و�أو�� �ض ��ح ال �ف��ري��ق �أن
هناك "�صلة وا�ضحة''
ب � � �ي � ��ن ال � � �� � � �ش � � �ع� � ��ور
ب ��ال ��وح ��دة وزي� � ��ادة
خ� �ط ��ر الإ� � �ص� ��اب� ��ة
ب ��ال �� �س ��رط ��ان ،مع
زيادة خطر الإ�صابة
بنحو .10%
ويقول الباحثون �إن �أخذ
ال�شعور بالوحدة والعالقات
االجتماعية يف االعتبار يجب �أن يكون
ج � ��زءا م �ه �م��ا م ��ن ال ��رع ��اي ��ة ال�صحية
ال�شاملة والوقاية من الأمرا�ض.
وع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال �ع��امل��ي ،ي�ع��د ال�سرطان
ال�سبب الرئي�سي الثاين للوفاة .واقترُ ح
ال���ش�ع��ور ب��ال��وح��دة ك�ع��ام��ل خ�ط��ر للوفاة

بال�سرطان .ومع ذلك ،ف�إن الروابط بني الوحدة والعزلة
االجتماعية وال�سرطان لي�ست مفهومة جيدا.
و�أ� �ش��ارت ال��درا��س��ات احلديثة �إىل �أن ال�شعور بالوحدة
ميكن �أن ي�ك��ون خ�ط��را على ال�صحة مثل التدخني �أو
زيادة الوزن ،وفقا للباحثني.
وقالت باحثة امل�شروع �سريي ليي�سي كراف ،من جامعة
�إي�سرتن فنلندا" :تدعم النتائج التي تو�صلنا �إليها فكرة
وجوب �إيالء االهتمام لهذه امل�شكلة".
و�أطلقت الدرا�سة يف الأ��ص��ل يف الثمانينيات مب�شاركة
 2570رجال يف منت�صف العمر من �إي�سرتن فنلندا،

مع متابعة �صحتهم حتى يومنا هذا.
وعلى مدار هذه الفرتة� ،أ�صيب  649رجال بال�سرطان
وتويف  283ب�سبب هذه احلالة.
و�أو� �ض��ح امل�ع��دون �أن ه��ذا االرت �ب��اط م��ع خطر الإ�صابة
بال�سرطان ل��وح��ظ بغ�ض النظر ع��ن العمر والو�ضع
االجتماعي واالق�ت���ص��ادي ومن��ط احل�ي��اة وج ��ودة النوم
و�أعرا�ض االكتئاب وم�ؤ�شر كتلة اجل�سم و�أمرا�ض القلب
وعوامل اخلطر اخلا�صة بهم.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ك��ان��ت وف �ي��ات ال���س��رط��ان �أعلى
ل��دى مر�ضى ال�سرطان غري املتزوجني �أو املطلقني يف

الأ�سا�س.
وي�ت��زاي��د با�ستمرار ال��وع��ي ب��الآث��ار ال�صحية للوحدة.
لذلك ،من املهم �أن نفح�ص،
مبزيد من التف�صيل ،الآليات التي ت�سبب الوحدة من
خاللها �آثارا �صحية �ضارة.
و�ستمكننا هذه املعلومات من التخفيف ب�شكل �أف�ضل من
ال�شعور بالوحدة وال�ضرر الذي ت�سببه،
بالإ�ضافة �إىل �إيجاد ال�سبل املثلى ال�ستهداف التدابري
الوقائية.
و ُن�شرت النتائج يف جملة �أبحاث الطب النف�سي.
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك
ال�سيد /فادي �شم�س
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 158010 :

بتاريخ 2011/06/01 :

با�ســم :ال�سيد /فادي �شم�س.
وعنوانه� :ص.ب  ،502348دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم )158010( :

بتاريخ2012/05/09 :

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
احلماية يف 2021/06/01 :

وحتى تاريخ 2031/06/01 :
�إدارة العالمات التجارية
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دائرة املحاكم
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دائرة املحاكم

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/8995

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/8997

الأحد  30مايو  2021العدد 13252

الأحد  30مايو  2021العدد 13252

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه  :م�صنع الراهي لتجهز اللحوم ذ م .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )102,793.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 58917خ�صو�صي /3/ال�شارقة ) من نوع ( تويوتا هاي�س _
فان ثالجه حلوم ) موديل ( _ )2019لون ( �أبي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه � :ستار بال�س لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجره �ش ذ م م.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )31,112.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 50165خ�صو�صي  /U/دبي ) من نوع ( تويوتا ها اي�س _
با�ص) موديل ( _ )2017لون (ابي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/8996

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/8802

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه  :ملتي لينك للمقاوالت �ش ذ م م .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )10,217.00دره��م نتيجة
الإخ�ل�ال ب�سداد الأق���س��اط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك
خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية
على ال�سيارة رقم (  / 40818خ�صو�صي  /U/دبي ) من نوع ( ميت�سوبي�شي
 _ CANTEبيك اب) موديل ( _ )2017لون ( ابي�ض) _ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف الهالل �ش م ع .
املنذر �إليه  :مانويل اليجاندرو اليواال�س ابا�سيبل .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )131,969.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية ل�صرف
املبلغ لل�سيارة املباعةباملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم (
 / 36501خ�صو�صي  /T/دبي ) من نوع ( جيب جراند �شريوكي _ �أ�ستي�شن
) موديل ( _ )2016لون ( �أبي�ض) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30

اعالن بالن�شر
املرجع 139 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :علي عبدالقادر حميد فاخر ,اجلن�سية الإمارات العربية
املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد � :سمري
يا�سني عروانة ,اجلن�سية �سوريا يف الرخ�صة (ازياء غرينت�ش) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )507546ال�صادرة من دائرة التنميه االقت�صادية  ,تعديالت اخرى :
تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات  ,تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

حماكم دبي

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/8994

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه � :ستار بال�س لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجره �ش ذ م م.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )51,156.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م (  / 52770خ�صو�صي  /P/دب��ي ) م��ن ن��وع ( TOYOTA
 _ COASTERبا�ص ثقيل ) موديل ( _ )2014لون ( �أبي�ض) _ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حمكمة التنفيذ
العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3014/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1018/2018جتارى
كلى  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( 2710417.25دره��م) � ،شام ً
ال للر�سوم
وامل�صاريف .طالب الإعالن � :أم �أم �أي لرتكيب �أنظمة االت�صال �ش.ذ.م.م � -صفته
بالق�ضية  :طالب التنفيذ .املطلوب �إعالنهم  -1:ايليا لالنظمة االلكرتونية
� ��ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :منفذ �ضده .مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليكـم
ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�ل�اه وال��زام �ك��م ب��دف��ع امل�ب�ل��غ امل�ن�ف��ذ ب��ه وق ��دره (
 2710417.25دره��م) اىل طالب التنفيذ�أو خلزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكـم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/8445

املنذر  :بنك �أبوظبي الأول ( حالياً ) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقاً )
املنذر �إليه  :ل�ؤل�ؤه دبي لت�أجري ال�سيارات .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )14,823.02دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  /32516الفئة �أبي�ض /خ�صو�صي /ال�شارقة ) من نوع ( ني�سان
_ هات�شباك تيدا ) _ موديل (  _ )2011واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  16/2020/4438جتاري جزئي

مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إلزام املدعي عليها ب�أن ت��ؤدي للمدعية مبلغ  10,866.03درهم (ع�شرة �آالف وثمامنائة و�سته
و�ستون �ألف درهم وجزء من  3فل�س) والفائدة القانوينة بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوي وحتى ال�سداد التام والزام املدعي
عليه بالر�سوم و امل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .طالب االعالن:اتورنت لت�أجري ال�سيارات (���ش.ذ.م.م)  -وميثلها  /احمد بن
�سهيل بن �سامل املخینی (بهوان)  -ب�صفته �شريك � -صفته بالق�ضية  :مدعى .املطلوب اعالنهم -1:كيو كيه ا�س للخدمات الفنية
(�ش.ذ.م.م) � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه .مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ -12-15
 2020حيث ان املحكمة ت�شري بادئ ذي بدء ان املدعي �سدد الر�سوم امل�ستحقة عن الدعوى و�أعلنت قانونا .وعليه وبعد االطالع
على اوراق الدعوى وم�ستنداتها و�سندا لن�ص امل��ادة  22من الالئحة التنظيمية لقانون االج��راءات املدنية وعمال بن�ص املادة
 50من قانون االثبات واملادة  269من قانون الإجراءات اجلزائية وملا كانت املحكمة طالعت �صحيفة الدعوى وم�ستنداتها تبني
للمحكمة وجود اتفاقية ت�أجري �سيارات طويلة االمد واتفاقية ت�أجري �سيارة موقعة من الطرفني ودخول وخروج ال�سيارات ،وترتب
عنه مبلغا اجماليا وقدره  10,866.03درهم .ومل ت�سدد املبلغ املرتتب يف ذمتها وعليه قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري الزام
املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ  10,866.03درهم (ع�شرة �آالف وثمامنائة و�سته و�ستون �ألف درهم وجزء من  3فل�س)
والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ  2020/11/12وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم
مقابل اتعاب املحاماه .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/8986

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه � :ستار بال�س لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجره �ش ذ م م.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )27,561.00دره��م نتيجة
الإخ�ل�ال ب�سداد الأق���س��اط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك
خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية
على ال�سيارة رقم (  / 58824خ�صو�صي  /T/دبي ) من نوع ( NISSAN
� _ SUNNYصالون) م��ودي��ل ( _ )2019ل��ون (ابي�ض) _ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
هامبورغ للتجارة العامة ذ م م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
دارمي�ش جيتاباي باتيل.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 07/04/2021 :
املودعة حتت رقم348604 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :هامبورغ للتجارة العامة ذ م م.
وعنوانة� :ص.ب  64051ال�شارقة ،االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان.
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة  :العالمة تتكون من الكلمات ( )GREENSHIIELDكتبت ب�أحرف التينية ب�شكل
مميز�أعالها ر�سم مميز ل�شكل ي�شبه الدرع مق�سم �إىل �أربع اجزاء وحتته ر�سم خلط منحني مميز كما هو
مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 19/04/2021 :
املودعة حتت رقم349346 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :دارمي�ش جيتاباي باتيل.
وعنوانة :ب��ي 104بو�شبفان فالت�س ،ان �آر �آي اوه� ،سي برتول مبب ،جدجي�س بنغلو بوداكديف ،احمد اباد
 ، 380015غوجارات ،الهند .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�أدوات و�أواين و�أوع�ي��ة لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ� ،أم�شاط و�أ�سفنج ،فرا�شي (ع��دا فرا�شي التلوين �أو
الدهان) ،مواد �صنع الفرا�شي� ،أدوات تنظيف� ،سلك جلي ،زجاج غري م�شغول �أو زجاج �شبه م�شغول (عدا
الزجاج امل�ستعمل يف املباين)� ،أواين زجاجية و�أواين خزف �صيني و�أواين خزفية غري واردة يف فئات �أخرى.
الواقـعة بالفئة21 :
و�صف العالمة  :العالمة تتكون من الكلمات ( )ecozoeكتبت ب�أحرف التينية ب�شكل مميز �أعالها ر�سم
ل�شكل دائرة �صغرية يتفرع منها ر�سم لثالث �أ�شكال ت�شبه �أوراق ال�شجر باللون الأخ�ضر ،وكتب احلرف e
الأخري من الكلمة ب�شكل مميز وفوقه نقطتني كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  30مايو  2021العدد 13252
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
برود �سينو للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 27/04/2021 :
املودعة حتت رقم349919 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :برود �سينو للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
وعنوانة :مكتب رقم  6ملك �سعيد حممد علي الكمدة� ،ص.ب  3889دبي ،االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�سة �أو مطلية بها ،غري الواردة يف فئات
�أخرى ،املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة.
الواقـعة بالفئة14 :
و�صف العالمة  :العالمة تتكون من الكلمات ( )perfiiكتبت ب�أحرف التينية ب�شكل مميز باللون الأ�سود
كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/8989

املنذر  :م�صرف الهالل �ش م ع
املنذر �إليه  :امنه على عمر �سعيد با�شطح .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )168,515.84دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 71461خ�صو�صى / 10/ابوظبي ) من نوع (مر�سيد�س �سي 200
_ �صالون) موديل ( _ ) 2015لون ( رمادي) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/8989

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه  :غالمر�ضى احمد �صادقى .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )125,294.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 10711خ�صو�صي  /U/دبي ) من نوع ( ني�سان PATROL
_ ا�ستي�شن ) موديل ( _ )2018لون ( رمادي) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  30مايو  2021العدد 13252
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
معروف ا�شريي تارامال كوروكان.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 05/04/2021 :
املودعة حتت رقم348423 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :معروف ا�شريي تارامال كوروكان.
وعنوانة :ايه كيه هاو�س ،بي.اوه ماتول ،كانور ،بني ، 670325كرياال ،الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اللعب و�أدوات اللعب� ،أدوات الريا�ضة اجلمنازية والأدوات الريا�ضية غري الواردة يف فئات �أخرى ،زينة ل�شجرة
عيد امليالد.
الواقـعة بالفئة28 :
و�صف العالمة  :العالمة تتكون من الكلمات ( )Toy Landكتبت ب�أحرف التينية ب�شكل مميز باللون
الأبي�ض املظلل باللون الأخ�ضر ويوجد �أعالها ت�صميم مميز ل�شكل لعبة مروحة ورقية ملونة كما هو مو�ضح
بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  30مايو  2021العدد 13252
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
دارمي�ش جيتاباي باتيل.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 19/04/2021 :
املودعة حتت رقم349350 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :دارمي�ش جيتاباي باتيل.
وعنوانة :ب��ي 104بو�شبفان فالت�س ،ان �آر �آي اوه� ،سي برتول مبب ،جدجي�س بنغلو بوداكديف ،احمد اباد
 ، 380015غوجارات ،الهند .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة
م��ن احل�ب��وب؛ اخلبز والفطائر واحل�ل��وي��ات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل الأ� �س��ود؛ اخلمرية
وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج.
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة  :العالمة تتكون من الكلمات ( )ecozoeكتبت ب�أحرف التينية ب�شكل مميز �أعالها ر�سم
ل�شكل دائرة �صغرية يتفرع منها ر�سم لثالث �أ�شكال ت�شبه �أوراق ال�شجر باللون الأخ�ضر ،وكتب احلرف e
الأخري من الكلمة ب�شكل مميز وفوقه نقطتني كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  30مايو  2021العدد 13252
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
فيب مان لتجارة ال�سجائر االلكرتونية.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 25/04/2021 :
املودعة حتت رقم349735 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :فيب مان لتجارة ال�سجائر االلكرتونية.
وعنوانة :دبي ،االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
التبغ و�أدوات املدخنني والثقاب� ،سجائر� ،سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية ،بزابيز مبا�سم
ال�سجائر يف الفئة .34
الواقـعة بالفئة34 :
و�صف العالمة  :كلمة مكتوبة  VAPEMANباللغة الإجنليزية باللون الذهبي ويف الأعلى حرف  Vيف
�شكل خما�سي باللون الذهبي كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  30مايو  2021العدد 13252

حماكم دبي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13252بتاريخ 2021/5/30

اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم  3070/2021/60امر اداء
طالب الإعالن � :شركة �سيام التجارية � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إع�لان�ه��م  -1 :ف��ود م��ان�ترا خل��دم��ات التموين ب��امل��واد الغذائية ��� -ش ذ م م
-2ماهاديف �سينغ اململكة املتحدة � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ  06-05-2021بالزام
املعرو�ض �ضدهما بالت�ضامن فيما بينهما �أن ي��ؤدي��ا �إىل طالبة االم��ر مبلغ وقدره
55549.31خم�سة وخم�سون ال��ف وخم�سمائة وت�سعة وارب �ع��ون دره�م��ا وواحد
وثالثون فل�سا والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من  2021/5/2وحتى متام
ال�سداد والزمتهما امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا
ذلك من طلبات .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/8988

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه  :ماريانيتو جر مون�سرياتي فيليال.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )59,733.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 63978خ�صو�صي  /15/ابوظبي) من نوع ( HONDA
 _ HRVا�ستي�شن ) موديل ( _ )2019لون ( احمر) _ واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
هامبورغ للتجارة العامة ذ م م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 07/04/2021 :
املودعة حتت رقم348602 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :هامبورغ للتجارة العامة ذ م م.
وعنوانة� :ص.ب  64051ال�شارقة ،االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان.
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة  :العالمة تتكون من الكلمات ( )9EASYكتبت ب�أحرف التينية ب�شكل مميز وكتب الرقم
 9فوق ت�صميم مميزلر�سم ي�شبه موجة ماء كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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�أرا�ضي عجمان تطلق املرحلة الثانية
من نظام الت�صرفات العقارية
•• عجمان-وام:

�أع �ل �ن��ت دائ� ��رة الأرا�� �ض ��ي والتنظيم
ال� �ع� �ق ��اري يف ع �ج �م��ان ع ��ن �إط�ل��اق
املرحلة الثانية من نظام الت�صرفات
العقارية والتي مت خاللها �أمتتة 25
خدمة.
و�أك��د �سعادة عمر بن عمري املهريي
مدير عام دائرة الأرا�ضي والتنظيم
ال� �ع� �ق ��اري �أه� �م� �ي ��ة �إمت � � ��ام املرحلة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن ه ��ذا امل �� �ش��روع ل�ضمان
ت �ق��دمي خ ��دم ��ات م �ت �ك��ام �ل��ة بجودة
عالية و�أ�ساليب تقنية ع�صرية تتيح
للمتعاملني عدة خيارات لإمتام معامالتهم بكل مرونة ودقة و�أمان .
و�أو� �ض��ح �أن اخل��دم��ات ال�ت��ي مت �إط�لاق�ه��ا يف ه��ذه امل��رح�ل��ة الثانية �شملت
“ :متليك ع�ق��ار بال�شراء ل��ذات املالك” وخ��دم��ة “حتديث بيانات �سند
ملكية”و خدمتي “الت�سجيل بالتخارج” و”الت�سجيل بالوراثة” ف�ضال عن
خدمات تكميلية مت ت�صميمها وفق �أرقى املعايري.

العربية م�صر تطلق رحالت
مبا�شرة بني �شرم ال�شيخ وجدة

•• القاهرة -وام:

�أعلنت العربية م�صر ت�سيري رحالت مبا�شرة من �شرم ال�شيخ �إىل مدينة
جدّة بدءا من  16يونيو املقبل ليوفر ربطاً مبا�شراً بني املدينتني.
ومي�ك��ن للعمالء الآن حجز رح�لات�ه��م مبا�شرة ع�بر امل��وق��ع الإلكرتوين
� www.airarabia.comأو بالتوا�صل مع مركز خدمة العمالء �أو عرب
وكالء ال�سفر.

وزير التغري املناخي يزور مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي
•• دبي-وام:

التقى معايل الدكتور عبداهلل بن حممد
ب�ل�ح�ي��ف ال�ن�ع�ي�م��ي وزي� ��ر ال �ت �غ�ير املناخي
وال �ب �ي �ئ��ة خ�ل��ال زي ��ارت ��ه مل��رك��ز البحوث
والتطوير التابع للهيئة يف جممع حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ل�ل�ط��اق��ة ال�شم�سية
معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي
رئي�س املنظمة العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر
بح�ضور �سعادة �سلطان عبداهلل علوان وكيل
ال��وزارة بالإنابة وع��دد من كبار امل�س�ؤولني
بالوزارة.
وبحث اجلانبان التعاون امل�شرتك لتحقيق
ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال ��دول ��ة “حفظه اهلل”و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب��ي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د الأع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات امل�سلحة
لتعزيز اال�ستدامة واالبتكار والتحول نحو
االقت�صاد الأخ�ضر امل�ستدام وتعزيز املوقع
ال��ري��ادي ل�ل��دول��ة يف ال�ت���ص��دي للتحديات
اخل��ا��ص��ة بالبيئة وال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي وذلك
م��ن خ�لال االع�ت�م��اد على تقنيات الطاقة
ال�ن�ظ�ي�ف��ة وامل �ت �ج ��ددة وال ��س�ي�م��ا الطاقة
ال�شم�سية بغية حتقيق التوازن بني النمو
االق �ت �� �ص��ادي وا� �س �ت��دام��ة امل � ��وارد البيئية
والطبيعية للأجيال القادمة.
ح�ضر اللقاء املهند�س وليد �سلمان النائب
التنفيذي للرئي�س لقطاع تطوير الأعمال
وال �ت �م �ي��ز يف ه �ي �ئ��ة ك �ه��رب��اء وم� �ي ��اه دبي
وعبدالرحيم �سلطان مدير عام “املنظمة
العاملية لالقت�صاد الأخ�ضر” وع��دد من
امل�س�ؤولني يف املنظمة والهيئة.
وت�خ�ل��ل ال��زي��ارة ج��ول��ة يف خمتلف �أق�سام
مركز البحوث والتطوير ال��ذي ي�سهم يف
ت��وط�ين امل �ع��ارف واخل�ب�رات �إذ تبلغ ن�سبة
الباحثني وال�ب��اح�ث��ات امل��واط�ن�ين يف املركز
نحو  70%وت�شمل جم��االت عمل املركز
“الطاقة ال�شم�سية” و”تكامل ال�شبكة
الذكية” و”كفاءة الطاقة” و”املياه”
�إ��ض��اف��ة �إىل تطبيقات ال �ث��ورة ال�صناعية
الرابعة وتت�ضمن “الطباعة ثالثية الأبعاد
وال�ت���ص�ن�ي��ع “ ك ��أح��د احل �ل��ول االبتكارية
لإن�ت��اج قطع الغيار لقطاعات �إن�ت��اج ونقل
وتوزيع الكهرباء وت�ضم من�ش�آت االختبارات
اخلارجية التابعة ملركز البحوث والتطوير

يف املجمع م�شروع “الهيدروجني الأخ�ضر”
وه��و امل���ش��روع الأول م��ن ن��وع��ه يف منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �إف��ري�ق�ي��ا لإنتاج
الهيدروجني الأخ�ضر با�ستخدام الطاقة
ال���ش�م���س�ي��ة ومت ت���ص�م�ي��م وب� �ن ��اء املحطة
ل�ت�ك��ون ق ��ادرة ع�ل��ى ا��س�ت�ي�ع��اب التطبيقات
امل�ستقبلية ومن�صات اختبار اال�ستخدامات
املختلفة للهيدروجني مبا يف ذلك التنقل
واال�ستخدامات ال�صناعية.
جرى خالل اللقاء بحث تعزيز �أطر التعاون
والتعاون اال�سرتاتيجي بني هيئة كهرباء
وم�ي��اه دب��ي و”املنظمة العاملية لالقت�صاد
الأخ�ضر” من جهة ووزارة التغري املناخي
وال �ب �ي �ئ��ة م ��ن ج �ه��ة �أخ � ��رى ح �ي��ث تن�صب
اجلهود على بناء عالقات وطيدة وتكاملية
وب�ن��اء ��ش��راك��ات ا�سرتاتيجية م��ع خمتلف
اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة واالحت ��ادي ��ة
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات و�أف�ضل
التجارب واملمار�سات �إمي��ان�اً منها ب�أهمية
ال�شراكة يف تعزيز النمو امل�ستدام �إىل جانب
ت�سليط ال�ضوء على �أهمية معاجلة ق�ضايا
تغري املناخ ومواجهة التحديات الإمنائية
العاملية.
وت���س�ت���ض�ي��ف الإم � � � ��ارات “�أ�سبوع املناخ
الإقليمي  ”2022الأول من نوعه يف دول
ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا يومي 2
و  3مار�س  2022وذل��ك خ�لال “�إك�سبو
 2020دبي” و�سيتم تنظيم “�أ�سبوع املناخ
الإقليمي  ”2022ل��دول منطقة ال�شرق

الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا من قبل “وزارة
التغري املناخي والبيئة واملنظمة العاملية
لالقت�صاد الأخ���ض��ر وي�ه��دف ه��ذا احلدث
النوعي �إىل تعزيز زخ��م العمل املناخي يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
واطلع معايل وزير التغري املناخي والبيئة
والوفد الزائر على �أهم امل�شاريع واملبادرات
والربامج التي تقوم بها الهيئة التي تتبنى
اال�ستدامة كجزء من ر�ؤيتها حيث طورت
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة تت�ضمن الأب �ع��اد الثالثية
ل�لا��س�ت��دام��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة واالجتماعية
والبيئية ان�سجاماً مع جهود الدولة التي
متتلك ر�ؤية وا�سرتاتيجيات وا�ضحة املعامل
على ال�صعيد املحلي واالحت��ادي تركز على
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى امل ��وارد الطبيعية وتعزيز
م�ساهمة الطاقة النظيفة وتنفيذ خطط
تنمية خ�ضراء الأمر الذي ي�سهم يف حتقيق
�أه��داف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة
 .2030وتعمل املنظمة العاملية لالقت�صاد
الأخ�ضر على حتقيق ر�سالتها م��ن خالل
توفري املمكنات التي ميكنها التخفيف من
خماطر اال�ستثمار يف امل�شاريع التي تعالج
التغري املناخي.
و�أكد معايل الطاير �أن الهيئة لديها توجه
وا�ضح لقطاع الطاقة وفقاً ال�سرتاتيجية
دبي للطاقة النظيفة  2050التي تهدف
�إىل توفري  75%م��ن ال�ق��درة الإنتاجية
ل�ل�ط��اق��ة م ��ن م �� �ص��ادر ال �ط��اق��ة النظيفة
ب �ح �ل��ول ع ��ام 2050؛ ح �ي��ث ت�ع�م��ل على

توظيف �أح��دث تقنيات ال�ث��ورة ال�صناعية
الرابعة والتقنيات الإحاللية مبا يف ذلك
ان�ت�رن��ت الأ� �ش �ي��اء وال ��ذك ��اء اال�صطناعي
والبلوك ت�شني وال�شبكات الذكية لتعزيز
كفاءة الطاقة ورفع م�ستوى �سعادة جميع
املعنيني مبا يف ذلك املتعاملني.
و�أ� � �ض ��اف م �ع��ال �ي��ه “ وب �ف �� �ض��ل توجيهات
القيادة الر�شيدة مت�ضي الهيئة يف التو�سع
يف ا�ستخدام الطاقة النظيفة ولديها حالياً
م�شاريع واعدة يف الطاقة ال�شم�سية �ضمن
جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة
ال�شم�سية �أك�بر جممع للطاقة ال�شم�سية
يف ال�ع��امل يف موقع واح��د بطاقة �إنتاجية
�ست�صل �إىل  5000ميجاوات بحلول عام
 2030و��س�ي���س�ه��م امل�ج�م��ع ع�ن��د اكتماله
يف تخفي�ض �أك�ث�ر م��ن  6.5م�لاي�ين طن
م��ن انبعاثات الكربون �سنوياً �إ�ضافة �إىل
م�شروع حمطة توليد الكهرباء بالطاقة
املائية املخزنة يف املنطقة اجلبلية املجاورة
ل�سد حتا بقدرة انتاجية ت�صل اىل 250
ميجاوات وم�شاريع �أخ��رى حتت الدرا�سة
ال�ستخدام طاقة الرياح” م�شريا �إىل �أن
الهيئة حققت �إجن� ��ازات مهمة متثلت يف
ارت �ف��اع ن�سبة ال �ق��درة الإن�ت��اج�ي��ة للطاقة
ال�ن�ظ�ي�ف��ة ��ض�م��ن م��زي��ج ال �ط��اق��ة يف دبي
�إىل ن�ح��و  9%لتتخطى ب��ذل��ك الن�سبة
امل��و��ض��وع��ة يف ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة دب��ي للطاقة
النظيفة  2050لتوفري  7%من القدرة
الإن �ت��اج �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة يف دب ��ي م��ن م�صادر

نظيفة بحلول عام .2020
و�أو�ضح الطاير �أن هذه اجلهود �أ�سهمت يف
حتقيق خف�ض كبري يف االنبعاثات الكربونية
يف دبي حيث انخف�ض �صايف انبعاثات ثاين
�أك�سيد الكربون يف �إمارة دبي بن�سبة 22%
يف ع��ام � 2019أي قبل عامني من املوعد
امل�ستهدف يف ا�سرتاتيجية دب��ي للحد من
االنبعاثات الكربونية  2021لتخفي�ض
االن �ب �ع��اث��ات ب�ن���س�ب��ة  16%ب �ح �ل��ول عام
.2021
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال م�ع��ايل ال��دك �ت��ور عبداهلل
ب�ل�ح�ي��ف ال�ن�ع�ي�م��ي وزي� ��ر ال �ت �غ�ير املناخي
والبيئة �إن مواجهة حتدي التغري املناخي
وخف�ض م�سبباته والتكيف م��ع تداعياته
متثل �أولوية ا�سرتاتيجية للإمارات ويعد
تنويع م�صادر الطاقة وزيادة ح�صة امل�صادر
املتجددة يف اجمايل مزيج الطاقة املحلي
ركيزة �أ�سا�سية يف العمل املناخي حيث يعزز
جهود الو�صول �إىل حيادية الكربون لذا
حت��ر���ص ال� ��وزارة �ضمن ج�ه��وده��ا خلف�ض
م�سببات ه��ذا التغري وتعزيز ق��درات كافة
القطاعات على التكيف مع تداعياته على
ال �ت �ع��اون وال �� �ش��راك��ة م��ع ك��اف��ة م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا��ص��ة ال�ف��اع�ل��ة يف
ه��ذا امل�ج��ال لإدم��اج العمل املناخي وهدف
ال ��و�� �ص ��ول حل� �ي ��ادي ��ة ال� �ك ��رب ��ون يف كافة
التوجهات واال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية.
و�أ�� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه “ مت �ث��ل ه�ي�ئ��ة كهرباء
ومياه دب��ي �أح��د امل�ساهمني الرئي�سيني يف
تنويع م�صادر الطاقة على م�ستوى الدولة
ح�ي��ث ت�ع��زز ب�ج�ه��وده��ا ع�بر جم�م��ع حممد
بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية من
ح�صة الطاقة املتجددة على امل�ستوى املحلي
مبا يواكب ا�سرتاتيجية الإم��ارات للطاقة
 ..”2050م���ش�يرا �إىل �أن ه��ذا امل�شروع
العمالق ال��ذي �ست�صل ق��درت��ه الإنتاجية
عند دخوله بالكامل للخدمة �إىل 5000
ميجاوات م��ا يقلل  6.5ماليني ط��ن من
االن �ب �ع��اث��ات ال�ك��رب��ون�ي��ة ��س�ن��وي�اً ��س��اه��م يف
خف�ض تكلفة انتاج الطاقة ال�شم�سية عاملياً
عند طرح مناق�صة مرحلته اخلام�سة حيث
مل ت �ت �ج��اوز �� 1.7س�ن��ت ل�ك��ل ك �ي �ل��ووات يف
ال�ساعة.
و�أ�شاد معاليه بالدور الهام واحليوي الذي
ت�ل�ع�ب��ه ال�ه�ي�ئ��ة يف ت�ع��زي��ز ج �ه��ود الو�صول
حل� �ي ��ادي ��ة ال � �ك ��رب ��ون ع�ب��ر ال� �ع ��دي ��د من
امل �ب��ادرات وامل���ش��اري��ع مثل م�شروع الطاقة
الكهرومائية وم �ب��ادرة ال�شاحن الأخ�ضر
لل�سيارات الكهربائية واط�لاق�ه��ا م�ؤخراً
مل�شروع الهيدروجني الأخ�ضر.

الإمارات حت�صل على ت�أييد دول املنطقة لع�ضوية املجل�س التنفيذي ملنظمة ال�سياحة العاملية
•• �أبوظبي-وام:

ح�صلت دول ��ة الإم � ��ارات ع�ل��ى ت�أييد
ال��دول �أع�ضاء اللجنة الإقليمية يف
منظمة ال�سياحة العاملية لرت�شحها
لع�ضوية املجل�س التنفيذي للمنظمة
للمرة الأوىل ،حيث �سيتم الت�صويت
على اعتماد ع�ضويتها خالل اجتماع
اجلمعية العمومية ملنظمة ال�سياحة
العاملية ال��ذي ت�ست�ضيفه امل�غ��رب يف
�شهر �أكتوبر املقبل.
ج� ��اء ذل� ��ك خ�ل��ال ت� ��ر�ؤ�� ��س ال ��دول ��ة
لالجتماع ال�سابع والأرب�ع�ين للجنة
الإقليمية لل�شرق الأو��س��ط مبنظمة
ال�سياحة العامليّة ال��ذي ا�ست�ضافته
مدينة ال��ري��ا���ض يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ومثل الدولة خالله وفد
ر�سمي تر�أ�سه معايل الدكتور �أحمد
بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي
وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ،رئي�س جمل�س
الإمارات لل�سياحة.
ح�ضراالجتماعزوراببولوليكا�شفيلي

الأمني العام ملنظمة ال�سياحة العاملية،
ووزراء ال�سياحة بدول منطقة ال�شرق
الأو�سط مب�شاركة ممثلني عن الدول
الأع �� �ض��اء يف ال�ل�ج�ن��ة ،وال �ت��ي ت�ضم
اململكة العربية ال�سعودية ،و�سلطنة
ع � �م ��ان ،ودول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ،ومملكة
البحرين ،ودول��ة قطر ،وجمهورية
م���ص��ر ال �ع��رب �ي��ة ،وامل�م�ل�ك��ة الأردنية
الها�شمية ،والعراق ،ولبنان ،وليبيا،
و�سوريا واليمن.
ك �م��ا مت خ �ل�ال االج �ت �م��اع مناق�شة
ب��روت��وك��والت ال���س�ف��ر ع�ل��ى م�ستوى
ال �ع ��امل ،والآل� �ي ��ات ال �ت��ي مت �ك��ن من
ع��ودة االن�ت�ع��ا���ش للقطاع ال�سياحي،
كما تقرر �أن تعقب جمهورية م�صر
ال�ع��رب�ي��ة دول ��ة الإم� � ��ارات يف رئا�سة
اللجنة الإقليمية لل�شرق الأو�سط
مبنظمة ال���س�ي��اح��ة ال�ع��امل�ي��ة ،والتي
ا�ستمرت ل��دورت�ين متتاليتني وعلى
م��دى ال�سنوات الأرب��ع املا�ضية ،ومت
ك��ذل��ك يف م ��ؤمت��ر �إن �ع��ا���ش ال�سياحة
ال��ذي مت تنظيمه �ضمن الفعاليات
امل���ص��اح�ب��ة ل�لاج �ت �م��اع ط ��رح معامل

ال �ق��ري��ة ال �� �س �ي��اح �ي��ة ع �ل��ى م�ستوى
العامل.
وق��ال معايل الدكتور �أحمد بالهول
الفال�سي خالل كلمة دولة الإمارات
االفتتاحية لالجتماع � “ :إن قطاع
ال���س�ي��اح��ة ه��و م��ن �أه� ��م القطاعات
االقت�صادية احليوية ،وميثل اليوم
حمركاً للتنمية امل�ستدامة يف العديد
م ��ن دول ال � �ع ��امل ،وي �� �س��اه��م بنحو
 10%من الناجت الإجمايل العاملي،
ويعمل فيه فرد من كل ع�شرة �أفراد
ح��ول ال�ع��امل ،وم��ن هنا ت�برز �أهمية
ا��س�ت�م��رار العمل وال�ت�ح��رك ال�سريع
وامل�ت��وازن وبجهود موحدة ال�ستعادة
احلركة ال�سياحية ودفع جهود التعايف
دعماً القت�صادات بلداننا « .
و�أ�� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه  “ :ل �ق��د �شهدت
الفرتة املا�ضية عقد فعاليات معر�ض
� �س��وق ال���س�ف��ر ال �ع��رب��ي يف دب ��ي ،كما
مت يف ال��ري��ا���ض عقد م��ؤمت��ر �إنعا�ش
ال�سياحة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل اجتماعات
ال�ل�ج�ن��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة وب�ح���ض��ور كبري
من امل�شاركني والأع�ضاء ،وهو الأمر

ال� ��ذي ي ��ؤك ��د ب ��داي ��ة ع�م�ل�ي��ة لتعايف
القطاع وعودته �إىل طبيعته ،وال�سيما
م��ع الإج � ��راءات ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا دول
املنطقة للق�ضاء على تداعيات �أزمة
“ كوفيد –  “ 19من خالل تو�سيع
ن �ط ��اق ال �ف �ح��و� �ص��ات وال �� �س��رع��ة يف
توزيع اللقاحات وموا�صلة التن�سيق
ل �ت �ح �� �س�ين الإج � � � � � ��راءات ال�صحية
امل�صاحبة لدخول ال��زوار �إىل بلداننا
ال �ت��ي ت �ن��درج يف �إط� ��ار ع�م��ل اللجنة
الإق�ل�ي�م�ي��ة ل�ل���ش��رق الأو� �س��ط والتي
�سيكون لها الأثر الإِيجابي الكبري يف
دعم حركة ال�سياحة يف املنطقة».
وت� ��اب� ��ع م �ع ��ال �ي ��ه “ :ق ��دم ��ت دول� ��ة
الإم��ارات بف�ضل ال��ر�ؤي��ة اال�ستباقية
لقيادتها ال��ر��ش�ي��دة من��وذج �اً ملهماً
يف ال �ت �ع��ام��ل م��ع ت��داع �ي��ات فريو�س
كوفيد 19-ع � �ل ��ى ال� �ق� �ط ��اع ��ات
االقت�صادية ب�شكل ع��ام وعلى قطاع
ال�سياحة ب�شكل خ��ا���ص ،وا�ستطاعت
حتقيق مرونة وك�ف��اءة وق��درة عالية
يف احلد من الآثار ال�سلبية للجائحة
على القطاع ليكون بذلك الأقل ت�أثراً

والأ�سرع تعافياً على م�ستوى العامل،
ولتقدم ر�ؤي��ة م�ت��وازن��ة يف ال�سيطرة
ع�ل��ى اجل��ائ�ح��ة وم��وا��ص�ل��ة ا�ستقبال
ال�سياح».
و�أك� ��د �أن ا��س�ت�ق�ب��ال دول ��ة الإم � ��ارات
خ�ل�ال ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة لل�سياح من
خمتلف دول العامل هو دليل لتعايف
القطاع ال�سياحي ،كما �أنه دليل على
الثقة الكبرية بالإجراءات التي تقوم
ب�ه��ا ل�ضمان �أع �ل��ى م�ع��اي�ير ال�صحة
وال���س�لام��ة ل�ل���س�ي��اح ،وه��و م��ا �أ�سهم
بوجود معدالت عالية من الطم�أنينة
وال��راح��ة وال��ذي جت�سد ب�شكل عملي
من خالل معدالت الإ�شغال املرتفعة
للمن�ش�آت ال�سياحية وال �ت��ي و�صلت
لن�سب مناف�سة عاملياً».
ول �ف��ت �إىل �أن امل �ج �ل ����س التنفيذي
ملنظمة ال�سياحة العاملية ،هو ال�سلطة
التنفيذية العليا الت�خ��اذ القرارات
ب �ع��د اجل �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ،وي�ضم
 36ع �� �ض��واً ،م�ن�ه��م � 3أع �� �ض��اء من
منطقة ال�شرق الأو��س��ط ،و�أن مت ُّكن
دول��ة الإم ��ارات من ع�ضوية املجل�س

ي�برز دور الإم ��ارات ومكانتها وجهة
��س�ي��اح�ي��ة ع��امل�ي��ة ،ك�م��ا ي�ب�رز اجلهود
ال�ت��ي ت�ق��وم بها لتمكني ال�ق�ط��اع من
النمو وعودته �إىل املعدالت التي كان
عليها قبل انت�شار “كوفيد.»19 -
وق� � ��ال م �ع��ال �ي��ه  “ :ن �ح��ن بحاجة
مل��وا� �ص �ل��ة وت �ك �ث �ي��ف اجل� �ه ��ود لدعم
منظومة العمل ال�سياحي يف املنطقة
ع�بر ال�ترك�ي��ز ب���ص��ورة رئي�سية على
من�ش�آت القطاع اخلا�ص ال�سياحي ،وال
�سيما ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية
واملتناهية ال�صغر ،وم��ن هنا جندد
دعوتنا �إىل منظمة ال�سياحة العاملية
ملوا�صلة دعمها لدول ال�شرق الأو�سط
وزيادة حجم املبادرات والأن�شطة التي
تعزز القطاع ال�سياحي فيها ،فهذه
امل�ن�ط�ق��ة ت �ع��د م��ن �أف �� �ض��ل املقا�صد
ال�سياحية يف ال�ع��امل ،ونحن بحاجة
�إىل م��وا� �ص �ل��ة ال �ت �ع��اون با�ستمرار
لتعزيز التعايف».
واختتم معاليه كلمة الدولة كرئي�س
للجنة ق��ائ� ً
لا � “ :إن ه��ذا االجتماع
يعد مبثابة خطوة �إ�ضافية نحو مزيد

من التكاتف والتعاون لتعزيز تعايف
القطاع ،وتقوية ا�ستعداداتنا ملختلف
املتغريات امل�ستقبلية كما �أن املبادرات
وامل�شاريع واملقرتحات التي �سيخرج
بها االجتماع �ست�شكل بكل ت�أكيد دعماً
للعمل ال���س�ي��اح��ي امل���ش�ترك وتعزيز
ال�سياحة امل�ستدامة يف منطقتنا».
ومت خ�ل�ال االج �ت �م��اع ع��ر���ض واقع
امل�شهد ال�سياحي الدويل وبحث �آخر
امل �� �س �ت �ج��دات ع �ل��ى ه ��ذا ال���ص�ع�ي��د يف
�ضوء اجلهود املبذولة لت�سريع وترية
تعايف القطاع ال�سياحي وعودة حركة
ال�سفر بني الدول مل�ستوياتها املعهودة
م��ع ات�ساع ن�ط��اق ح�م�لات التطعيم.

كما ج��رى خ�لال االجتماع مناق�شة
املحاور واملوا�ضيع التي متثل �أولوياتٍ
ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ل��دول الأع �� �ض��اء ملنطقة
ال�شرق الأو� �س��ط مبنظمة ال�سياحة
العاملية ،وبحث ال�سبل الكفيلة بدعم
ال �ق �ط��اع ال �� �س �ي��اح��ي ،وت �ع��زي��ز �أم ��ان
و�سالمة امل�سافرين وال�سائحني.
وت�ط��رق االج�ت�م��اع �إىل حم��اور عدَّة،
م��ن بينها م��راج�ع��ة ب��رن��ام��ج العمل
ال � �ع� ��ام  /2021-2020/على
امل���س�ت��وى الإق�ل�ي�م��ي وع �ل��ى م�ستوى
�أن�شطة ال ��دول الأع �� �ض��اء ،واملعايري
املن�سقة للربوتوكوالت لإقليم ال�شرق
الأو�سط.

بحث التعاون مع جمل�س �سيدات �أعمال عجمان

نادي �سيدات خورفكان يطلع على خدمات مركز عجمان لريادة االعمال
•• عجمان  -الفجر

ا�ستقبل جمل�س �سيدات �أع�م��ال عجمان وم��رك��ز عجمان ل��ري��ادة االعمال
التابع لغرفة جتارة و�صناعة عجمان وفد من نادي �سيدات ال�شارقة  -فرع
خورفكان ،لتبادل اخلربات وال�شراكات وبحث �سبل التعاون حول �إمكانية
تنظيم فعاليات م�شرتكة ت�ستهدف �سيدات ورائدات االعمال.
�إ�ستقبل الوفد الدكتورة �آمنة خليفة �آل علي رئي�سة جمل�س �سيدات �أعمال
عجمان ،وخالد ال�شام�سي مدير مركز عجمان لريادة االعمال ،وتر�أ�س وفد
نادي �سيدات خورفكان �أ�سماء النقبي  -مدير نادي �سيدات ال�شارقة  -فرع
خورفكان ،وذلك مبقر مركز عجمان لريادة االعمال.
�إ�ستهلت الزيارة بجولة تفقدية يف مركز عجمان لريادة االعمال ،حيث قدم
خالد ال�شام�سي نبذة عن املركز وما يوفره من بيئة ت�سويقية م�ستدامة
ل��رواد ورائ��دات االعمال و�إتاحة الفر�صة لتنظيم معار�ض متنوعة طوال
ال �ع��ام ،و�أو� �ض��ح ان امل��رك��ز ي�ضم  64حم� ً
لا مب�م�ي��زات داع �م��ة م��ن قاعات

�إجتماعات ،قاعة للم�ؤمترات ومركز للإبتكار ،كما �أ�شار �أن املركز يوفر
بيئة اع �م��ال متكاملة ك��ذل��ك لل�شركات بحيث ي�ت�ك��ون مبنى امل��رك��ز من
الطابق الأر�ضي لرواد ورائدات االعمال والأول كمقر ملجل�س �سيدات اعمال
عجمان والثاين كمقر لل�شركات .من جانبها رحبت الدكتورة �آمنة خليفة
بالوفد الزائر ،و�أكدت ان املجل�س حري�ص على تنويع �شراكاته مع اجلهات
وامل�ؤ�س�سات الداعمة للمر�أة بهدف تبادل اخلربات وتنويع املمكنات املوجهة
ل�سيدات االع�م��ال ب�شكل ع��ام ل��زي��ادة م�ساهمتهن يف القطاع الإقت�صادي.
وقدمت نبذة عن اخلطة ال�سنوية املعتمدة للمجل�س خالل العام 2021
وتوجهات املجل�س يف زي��ادة م�شاريع ع�ضواته يف جم��ايل الأم��ن الغذائي
وال�صحة مبا يتواكب مع توجهات الدولة ب�شكل ع��ام ،كما مت �إ�ستعرا�ض
امل �ب��ادرات وامل�شاريع التي ينفذها املجل�س .ه��ذا و�أ��ش��اد وف��د ن��ادي �سيدات
خورفكان باخلدمات والفر�ص املتنوعة التي يوفرها مركز عجمان لريادة
االعمال كمجمع للأعمال ومركز لل�شركات ،واهمية زيادة التعاون م�ستقب ً
ال
ل�ضمان زيادة �إ�ستفادة �سيدات ورائدات االعمال.
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يدخل حيز التنفيذ  28يونيو املقبل

االحتادية لل�ضرائب :تعديل الغرامات الإدارية ملُخالفة الت�شريعات
ال�ضريبية مل�ساندة الأعمال للوفاء بالتزاماتهم وتعزيز تناف�سية الدولة

خالد الب�ستاين :البيئة الت�شريعية ال�ضريبية الإماراتية تتميز باملرونة ومواكبة املتغريات وت�شجع على االمتثال الذاتي

•• �أبوظبي-الفجر:

�أك��دت الهيئة االحت��ادي��ة لل�ضرائب �أن ق��رار جمل�س
ال� ��وزراء رق��م ( )49ل�سنة  2021بتعديل بع�ض
�أح�ك��ام ق��رار املجل�س ب�ش�أن ال�غ��رام��ات الإداري ��ة التي
ُتفر�ض على مخُ الفة القوانني ال�ضريبية يف الدولة
يهدف �إىل دعم وم�ساندة امل�سجلني بالنظام ال�ضريبي
للوفاء بالتزاماتهم ال�ضريبية ،مبا يعزز تناف�سية
الدولة يف جمال ممار�سة الأعمال.
وق��ال �سعادة خالد علي الب�ستاين مدير ع��ام الهيئة
االحتادية لل�ضرائب يف بيان �صحفي �أ�صدرته الهيئة
ام�س“ :ي�أتي التعديل اجلديد الذي �سيكون نافذاً يف
 28يونيو  ،2021ويت�ضمن تخفي�ض العديد من
الغرامات الإدارية التي ُتفر�ض على خمالفة القوانني
ال�ضريبية يف �إطار توجيهات القيادة الر�شيدة بتطبيق
النظام ال�ضريبي وفقاً لأف�ضل املعايري التي ت�ضمن
حتقيق مزيد من النمو لالقت�صاد الوطني ،وحتقيق
ال�شفافية ،واملحافظة على الزخم االقت�صادي بتوفري
بيئة ت�شريعية �ضريبية مثالية م�شجعة على االمتثال
الذاتي ،وتتميز باملرونة ومواكبة املتغريات من خالل
اال�ستمرارية يف �إ��ص��دار ال�ق��رارات وفقاً للمتطلبات
املرحلية».
ودعا �سعادته امل�سجلني لل�ضريبة لال�ستفادة من املزايا
الهامة التي يوفرها التعديل اجل��دي��د ال��ذي يقدم

مزيداً من الت�سهيالت لتخفيف العبء ال�ضريبي عن
قطاعات الأعمال لتعزيز م�ساهمتها الفعالة يف دفع
عجلة منو االقت�صاد الوطني.
و�أ�شار �سعادته �إىل �أنه مبوجب التعديل مت تخفي�ض
�أو ت�ع��دي��ل �آل �ي��ة اح�ت���س��اب  16ن��وع �اً م��ن الغرامات
الإداري��ة ،حيث ي�شمل التخفي�ض غرامات املخالفات
الإداري ��ة املتعلقة بتطبيق القانون االحت ��ادي ب�ش�أن
الإجراءات ال�ضريبية ،واملر�سوم بقانون احتادي ب�ش�أن
ال�ضريبة االنتقائية ،واملر�سوم بقانون احتادي ب�ش�أن
�ضريبة القيمة امل�ضافة.
وقال �سعادة خالد الب�ستاين“ :يوفر التعديل املزيد
من الت�سهيالت مل�ساعدة اخلا�ضعني لل�ضريبة على
االمتثال الذاتي ،وي َُ�ش ِّجع على الإ�سراع يف الت�صريح
ال �ط��وع��ي .ف�م��وج��ب ه ��ذا ال�ت�ع��دي��ل اجل ��وه ��ري ،لن
تفر�ض غرامة الت�أخر يف ال�سداد على الت�صريحات
ال�ط��وع�ي��ة �إذا مت ال �� �س��داد خ�ل�ال ( )20ي ��وم عمل
م��ن ت��اري��خ تقدمي الت�صريح الطوعي ،وكلما �أ�سرع
اخل��ا��ض��ع لل�ضريبة يف الت�صريح و� �س��داد ال�ضريبة
امل�ستحقة وفق امل��دد الزمنية املحددة يف القرار كلما
كانت قيمة الغرامة �أق��ل ،مما ي�شكل حافزاً وفر�صة
جيدة للم�سجلني لل�ضريبة الذين لديهم �أخطاء يف
الإقرارات �أو التقييمات ال�ضريبية �أو طلبات ا�سرتداد
ال���ض��ري�ب��ة ل�ل�إ� �س��راع ب��ال�ق�ي��ام ب� ��إج ��راءات الت�صريح
الطوعي لتجنب زيادة قيم الغرامات».

وذك � ��رت ال �ه �ي �ئ��ة االحت� ��ادي� ��ة ل �ل �� �ض��رائ��ب يف بيانها
ال�صحفي �أن ��ه وف �ق �اً للتعديل ت�ق��وم الهيئة ب�إعادة
�سجل
حتديد ال�غ��رام��ات الإداري ��ة املفرو�ضة على امل ُ َّ
لل�ضريبة قبل ت��اري��خ �سريان ال �ق��رار اجل��دي��د بهذا
ال�ش�أن ،والتي مل يتم �سدادها بالكامل ،لت�ساوي 30
 %م��ن �إج �م��ايل ال �غ��رام��ات غ�ير امل��دف��وع��ة م�شددة
على �أنه لال�ستفادة من ذلك ،يجب �أن يقوم امل�سجل
لل�ضريبة ب�سداد كامل ال�ضريبة امل�ستحقة الدفع
عليه ب�ح��دٍ �أق�صى يف  31دي�سمرب  ،2021و 30
 %من �إجمايل الغرامات الإداري��ة امل�ستحقة الدفع
والتي مل يتم دفعها بحلول  27يونيو  2021بحدٍ
�أق�صى يف  31دي�سمرب  ،2021على �أن تقوم الهيئة
بتحديد الإجراءات الالزمة لتطبيق ذلك.
ويف �إطار جهودها التوعوية املتوا�صلة� ،أ�صدرت الهيئة
االحتادية لل�ضرائب تو�ضيحني جديدين مف�صلني
ح��ول ال �ق��رار اجل��دي��د مي�ك��ن االط �ل�اع عليهما من
خ�لال خدمة “التو�ضيحات العامة” املقدمة عرب
امل��وق��ع الإل �ك�تروين للهيئة ( https://www.
 ) tax.gov.ae/arالتي من خاللها تتم �إحاطة
دافعي ال�ضرائب بالو�ضع الفني للأمور ال�ضريبية
ال �ت��ي حت �ت��اج ل���ش��رح تف�صيلي لتب�سيطها م��ن �أجل
متكينهم من تطبيق النظام ال�ضريبي بدقة وكفاءة.
وت���ض�م��ن ال�ت��و��ض�ي��ح ال �ع��ام الأول ت�ف��ا��ص�ي��ل بع�ض
ال �ت �ع��دي�ل�ات اجل ��وه ��ري ��ة ع �ل��ى ج � ��دول املخالفات
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غرفة �أبوظبي تعقد االجتماع الت�أ�سي�سي
ملجموعة عمل قطاع وكالء ال�سيارات

•• �أبوظبي-وام:

وال� �غ ��رام ��ات الإداري� � � ��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ط�ب�ي��ق القانون
االحتادي ب�ش�أن الإجراءات ال�ضريبية ،ل�ضمان وجود
اليقني ب�ش�أن تطبيق ه��ذه ال�غ��رام��ات امل ُ�ع� َّدل��ة ،فيما
مف�صلة حول
ت�ضمن التو�ضيح العام الثاين معلومات ّ
الآلية املتبعة لإعادة حتديد بع�ض الغرامات الإدارية
التي مت فر�ضها قبل تاريخ �سريان القرار اجلديد يف
 28يونيو .2021

االقت�صاد تعلن قائمة اجلزاءات الإدارية املرتتبة على خمالفي �إجراءات امل�ستفيد احلقيقي
•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت وزارة االقت�صاد عن قائمة تت�ضمن  13خمالفة
م��رت�ب�ط��ة ب �ع��دم االل� �ت ��زام ب ��إن �� �ش��اء ��س�ج��ل للم�ستفيد
احلقيقي واالحتفاظ به وحتديثه و�ضمان دقة بياناته
وتوفري البيانات املطلوبة ل�سلطات الرتخي�ص املعنية،
وذل��ك مب��وج��ب ق��رار جمل�س ال ��وزراء رق��م  53ل�سنة
 2021ب�ش�أن اجلزاءات الإدارية املرتتبة على خمالفي
�إجراءات امل�ستفيد احلقيقي.
وي�شمل ال�ق��رار جميع املن�ش�آت امل�سجلة واملرخ�صة يف
الدولة وفقاً لقانون ال�شركات التجارية يف كافة �إمارات
ال��دول��ة ،ل��دى دوائ��ر التنمية االقت�صادية ويف املناطق
احلرة التجارية ،وي�ستثنى منها من�ش�آت املناطق احلرة
املالية “�سوق �أبوظبي للأوراق املالية و�سوق دبي املايل”
وال�شركات اململوكة للحكومة االحتادية �أو احلكومات
املحلية �أو التابعة لها.
و�أو�ضحت الوزارة �أن جميع املن�ش�آت املعنية ،مطالبة الآن
بثالث خطوات خالل مدة �أق�صاها  30يونيو املقبل،
وهي �إن�شاء �سجل خا�ص ببيانات امل�ستفيد احلقيقي لديها
واالحتفاظ به �ضمن وثائقها ،وتقدمي تعهد �إلكرتوين
ل�سلطات الرتخي�ص من خالل مواقعها الإلكرتونية
الر�سمية ب�إن�شاء ال�سجل ومراعاة دقة بياناته ،و�إدراج
تلك البيانات يف �أنظمة �سلطات الرتخي�ص من خالل
�صفحات �إلكرتونية خم�ص�صة على مواقعها الر�سمية
�أي�ضاً ،متهيداً لإدراج تلك البيانات الحقاً يف ال�سجل
االقت�صادي الوطني.
و�ستكون املن�ش�آت املخالفة عر�ضة للجزاءات الإدارية
وال �غ��رام��ات املن�صو�ص عليها يف ال �ق��رار ،وال �ت��ي تبد�أ
بالإنذار الكتابي للمن�ش�أة املخالفة ،وت�صل يف حال تكرار
املخالفة �أو عدم االمتثال �إىل � 100ألف درهم غرامة
و�إيقاف الرخ�صة ملدة ال تقل عن �سنة.
ووف �ق �اً ل�ل���ض��واب��ط ال �ت��ي ح��ددت �ه��ا امل� ��ادة  5م��ن قرار
جمل�س ال��وزراء رق��م  58ل�سنة  2020ب�ش�أن تنظيم
�إج��راءات امل�ستفيد احلقيقي ،يكون امل�ستفيد احلقيقي
هو ال�شخ�ص الطبيعي الذي ميتلك املن�ش�أة �أو ي�سيطر
عليها ب�شكل نهائي ،من خالل ح�ص�ص �أو �أ�سهم ملكية
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بن�سبة  25يف املائة �أو �أكرث من
ر�أ�سمال املن�ش�أة� ،أو له حق الت�صويت بن�سبة  25يف املائة
�أو �أكرث� ،أو حق تعيني وعزل �أغلبية مديري املن�ش�أة� ،أو
�أي و�سائل �أخرى ميار�س من خاللها ال�سيطرة النهائية
على املن�ش�أة� ،أو ال�شخ�ص الطبيعي الذي ي�شغل من�صب
م�س�ؤول الإدارة العليا.
وت��أت��ي الإج ��راءات احلكومية اخلا�صة بتنظيم بيانات
امل�ستفيد احلقيقي ت�ن�ف�ي��ذاً لأح �ك��ام امل��ر��س��وم بقانون
احتادي رقم  20ل�سنة  2018يف �ش�أن مواجهة جرائم
غ���س��ل الأم � ��وال وم�ك��اف�ح��ة مت��وي��ل الإره � ��اب ومتويل
التنظيمات غري امل�شروعة والئحته التنفيذية ،وت�صب
يف ت�ع��زي��ز م�ن�ظ��وم��ة و�آل �ي��ات م��واج�ه��ة غ���س��ل الأم� ��وال
ومكافحة متويل الإره��اب يف الدولة ،وت�ساهم بالتايل
يف ت �ع��زي��ز ال �ث �ق��ة ب��االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي وت �ع��زي��ز بيئة
الأع�م��ال واال�ستثمار يف الدولة وف��ق مبادئ ال�شفافية
واملرونة ومبا يواكب املعايري الدولية ،كما ت�سهم يف رفع
ت�صنيف دولة الإم��ارات يف التقارير وامل�ؤ�شرات العاملية
ذات ال�صلة.
و�أك� ��دت وزارة االق�ت���ص��اد �أن ال �ت��زام امل�ن���ش��آت بتوفري
بيانات امل�ستفيد احلقيقي ،وفقاً للقوانني والقرارات
ذات ال���ص�ل��ة� ،سيمثل نقلة ن��وع�ي��ة يف ت�ط��وي��ر �أنظمة
احل��وك �م��ة والإف �� �ص��اح يف امل�ن���ش��آت امل���س�ج�ل��ة بالدولة،
م���ش�يرة �إىل �أن ه��ذه اخل �ط��وة ��س�ت�ع��ود ب��ال�ف��ائ��دة على
ق�ط��اع الأع �م��ال واال��س�ت�ث�م��ار ،حيث �ستعزز م��ن الأمن
واال��س�ت�ق��رار االق�ت���ص��ادي و�ست�سهم يف ت�سهيل وجذب
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر وحماية الأعمال التجارية
من اجلرائم املالية.
و�أ�شارت الوزارة �إىل �أن هذه اخلطوة الريادية �ست�ساهم
�أي�ضاً يف توفري قاعدة بيانات اقت�صادية وطنية تخدم
امل���س�ت�ث�م��ري��ن وال �ت �ج��ار ورج � ��ال الأع� �م ��ال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ،ورف��ع مكانة دول��ة الإم ��ارات يف
امل ��ؤ� �ش��رات االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ذات ال�صلة
وتعزيز التعاون الدويل يف ملف مواجهة غ�سل الأموال
ومكافحة متويل الإرهاب.
وت�ضمنت اجل��زاءات الإداري ��ة يف ق��رار جمل�س الوزراء
رقم  53ل�سنة  2021ما يلي.:
يف حال عدم التزام ال�شخ�ص االعتباري /املن�ش�أة /ب�إن�شاء
�سجل امل�ستفيد احلقيقي واالحتفاظ ببياناته ،يُحرر يف
املرة الأوىل �إنذارا كتابيا ،ويف حال التكرار حترر غرامة
قدرها � 50ألف درهم و�إنذار املن�ش�أة بت�صويب �أو�ضاعها

خ�ل�ال  30ي��وم �اً م��ن ت��اري��خ امل�خ��ال�ف��ة ،ويف ح��ال عدم
االمتثال حت��رر غرامة قدرها � 100أل��ف دره��م ويتم
�إيقاف الرخ�صة ملدة ال تقل عن � 12شهراً.
عند عدم ت�ضمني ال�سجل بيانات كل م�ستفيد حقيقي،
وت�شمل اال�سم الكامل واجلن�سية وتاريخ ومكان امليالد
ومكان الإقامة �أو العنوان ورقم وثيقة ال�سفر �أو بطاقة
ال�ه��وي��ة وب �ل��د وت��اري��خ الإ�� �ص ��دار وان �ت �ه��اء ال�صالحية
والأ�سا�س الذي �أ�صبح مبوجبه م�ستفيداً حقيقياً وتاريخ
اكت�سابه تلك ال�صفة والتاريخ الذي توقف فيه ال�شخ�ص
عن كونه م�ستفيداً حقيقياً .يُحرر يف املرة الأوىل �إنذار
كتابي ،ويف امل��رة الثانية حترر غرامة قدرها � 20ألف
دره��م مع الإن��ذار بت�صويب الأو�ضاع خالل  15يوماً،
ويف حال عدم االمتثال خالل تلك الفرتة حترر غرامة
قدرها � 40ألف درهم و�إيقاف الرخ�صة التجارية ما ال
يقل عن � 6أ�شهر.
يف حال عدم احتفاظ املن�ش�أة ببيانات مالئمة ودقيقة
وحم� ��ددة وحم��دث��ة ع��ن امل���س�ت�ف�ي��د احل�ق�ي�ق��ي �أو عدم
ت�سجيل تفا�صيل ملكية انتفاع امل�ستفيد احلقيقي ب�شكل
�صحيح ،يحرر يف امل��رة الأوىل �إن ��ذارا كتابيا ،ويف املرة
الثانية تحُ رر غرامة قدرها � 10آالف درهم مع الإنذار
بت�صويب الأو��ض��اع خ�لال  15ي��وم�اً ،ويف امل��رة الثالثة
حترر غرامة قدرها � 20أل��ف دره��م و�إيقاف الرخ�صة
التجارية ملدة ال تقل عن �شهر.
يف حال عدم التزام املن�ش�أة بتقدمي بيانات املدير �أو ع�ضو
جمل�س الإدارة اال�سمي �إىل ال�سجل ،يحرر يف املرة الأوىل
�إنذارا كتابيا ،ويف املرة الثانية يتم حترير غرامة قدرها
� 20ألف درهم ،والإنذار بت�صويب الأو�ضاع خالل 15
يوماً ،ويف املرة الثالثة يتم حترير غرامة وقدرها 40
�ألف درهم مع تقييد �صالحيات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أو املديرين ممن تثبت م�س�ؤوليتهم عن املخالفة.
تبلغ خمالفة عدم التزام املن�ش�أة ب�إن�شاء �سجل ال�شركاء �أو
امل�ساهمني � 50ألف درهم ،ويتم �إنذار املن�ش�أة بت�صويب
�أو�ضاعها خالل  60يوماً من تاريخ حترير املخالفة،
ويف حال عدم االمتثال حترر غرامة قدرها � 100ألف
درهم مع �إيقاف الرخ�صة ملدة ال تقل عن � 12شهراً.
عدم احتفاظ املن�ش�أة بتفا�صيل بيانات كل �شريك م�ساهم
يف �سجل ال�شركاء امل�ساهمني ،يحرر يف املرة الأوىل �إنذار
كتابي ،ثم يف املرة الثانية حترر خمالفة قدرها � 30ألف
درهم ،والإنذار بت�صويب الأو�ضاع خالل  15يوماً من
تاريخ املخالفة ،ويف حال تكرار املخالفة للمرة الثالثة
حترر غرامة قدرها � 60ألف درهم مع �إيقاف الرخ�صة
ملدة ال تقل عن � 6أ�شهر.
ع��دم ال �ت��زام امل�ن���ش��أة ب�ت�ق��دمي ب�ي��ان��ات �سجل امل�ستفيد
احل�ق�ي�ق��ي و��س�ج��ل ال���ش��رك��اء �أو امل���س��اه�م�ين للم�سجل
واحلفاظ على ه��ذه ال�سجالت من التلف �أو الفقد �أو
الهالك ،يحرر يف املرة الأوىل �إنذاراً كتابياً ،وعند تكرار
املخالفة حترر غرامة وقدرها � 15ألف درهم و�إنذاره
بت�صويب �أو�ضاعه خالل  15يوماً من تاريخ املخالفة،
ويف ح��ال ع��دم االمتثال حت��رر غرامة قدرها � 30ألف
ره��م و�إي �ق��اف ال��رخ���ص��ة ال�ت�ج��اري��ة مل��دة ال ت�ق��ل ع��ن 3
�أ�شهر.
عدم التزام املن�ش�أة بتوفري �آلية بيانات �إ�ضافية يطلبها
امل�سجِّ ل /جهة الرتخي�ص ،/يحرر يف املرة الأوىل �إنذار
كتابي ،وع�ن��د ت�ك��رار املخالفة حت��رر غ��رام��ة ق��دره��ا 5
�آالف دره ��م والإن � ��ذار بت�صويب الأو� �ض��اع خ�ل�ال 15
يوماً من تاريخ املخالفة ،ويف املرة الثالثة حترر غرامة
قدرها � 10آالف درهم مع �إيقاف الرخ�صة ملدة ال تقل
عن �شهر.
عدم قيام املن�ش�أة بتزويد جهة الرتخي�ص با�سم �شخ�ص
طبيعي مقيم يف الدولة خمول بالإف�صاح عن البيانات �أو
املعلومات التي يتطلبها املر�سوم بقانون ب�ش�أن مواجهة
غ�سل الأموال والئحته التنفيذية ،يحرر يف املرة الأوىل
�إن� ��ذارا كتابيا ،ويف ح��ال��ة ال�ت�ك��رار يتم حت��ري��ر غرامة
ق��دره��ا  1000دره��م م��ع الإن ��ذار بت�صويب الأو�ضاع
خالل  15يوماً ،ويف حال تكرار املخالفة للمرة الثالثة
يتم حت��ري��ر غ��رام��ة ق��دره��ا  2000دره��م م��ع �إيقاف
الرخ�صة التجارية ملدة ال تقل عن �شهر.
قيام املن�ش�أة ب�إ�صدار �ضمانات �أ�سهم حلاملها ،يحرر يف
املرة الأوىل �إنذارا كتابيا ،ويف املرة الثانية حترر غرامة
قدرها � 5آالف درهم ،ويف الثالثة تت�ضاعف الغرامة �إىل
� 10آالف درهم.
ع��دم ال�ت��زام املن�ش�أة ب��الإف���ص��اح جلهة الرتخي�ص عند
�إ��ص��دار ح�ص�ص �أو �أ�سهم ب�أ�سماء �أ�شخا�ص �أو �أع�ضاء
جمل�س الإدارة خالل  15يوماً من تاريخ �إ�صدار تلك
احل�ص�ص �أو الأ�سهم ،يحرر يف املرة الأوىل �إنذار كتابي،
ويف املرة الثانية غرامة � 5آالف درهم ،و�إنذار بت�صويب

الأو�ضاع خالل  15يوماً ،ويف املرة الثالثة حترر غرامة
� 10آالف دره��م مع تقييد �صالحيات �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �أو املديرين �أو امل�لاك ممن تثبت م�س�ؤوليتهم
عن املخالفة.
ع��دم ال �ت��زام امل�ن���ش��أة بت�سليم امل�ص ِّفي �سجل امل�ستفيد
احلقيقي و�سجل ال�شركاء �أو امل�ساهمني خالل  30يوماً
من تاريخ تعيينه ،يحرر يف امل��رة الأوىل �إن��ذار كتابي،
ويف املرة الثانية حترر غرامة قدرها � 5آالف درهم مع
الإن��ذار بت�صويب الأو��ض��اع خ�لال  15ي��وم�اً ،ويف حال
التكرار للمرة الثالثة حت��رر غرامة قدرها � 10آالف
درهم و�إيقاف الرخ�صة التجارية ملدة ال تقل عن �شهر.
ع��دم احتفاظ املن�ش�أة �أو امل�ص ِّفي بال�سجالت وجميع
البيانات الواردة بهذا القرار وملدة � 5سنوات من تاريخ
احل��ل �أو الت�صفية �أو ال�شطب ،ي�ح��رر يف امل��رة الأوىل
�إن��ذار كتابي ،ويف امل��رة الثانية غرامة قدرها � 20ألف
درهم ،ويف املرة الثالثة تت�ضاعف الغرامة لت�صبح 40
�ألف درهم.
جدول املخالفات املرفق بقرار جمل�س الوزراء رقم 53
ل�سنة  2021يف �ش�أن اجل��زاءات الإداري��ة املرتتبة على
خمالفي �أح�ك��ام ق��رار جمل�س ال ��وزراء رق��م  58ل�سنة
 2020يف �ش�أن تنظيم �إجراءات امل�ستفيد احلقيقي.
الرقم .
املخالفة .
املرجع القانوين قرار جمل�س الوزراء رقم  58ل�س�سنة
.2020
اجلزاءات الإدارية .
يف حالة املرة الأوىل .
يف املرة الثانية .
يف املرة الثالثة .
 1ع��دم ال �ت��زام ال�شخ�ص االع �ت �ب��اري ب��إن���ش��اء �سجلامل�ستفيد احلقيقي واالحتفاظ ببياناته .
املادة رقم .8
�إنذار كتابي .
� 50أل��ف دره��م و�إن��ذار ال�شخ�ص االعتباري بت�صويب
�أو�ضاعه خالل  30يوما من تاريخ حترير املخالفة .
� 100ألف درهم و�إيقاف الرخ�صة التجارية ملدة ال تقل
عن � 12شهراً .
 2عدم ت�ضمني ال�سجل البيانات الواردة يف البند رقم 2من املادة  8من قرار جمل�س الوزراء رقم  58ل�سنة
 2020امل�شار �إليه.
املادة .8
�إنذار كتابي.
� 20أل��ف دره��م و�إن��ذار ال�شخ�ص االعتباري بت�صويب
�أو�ضاعه خالل  30يوما من تاريخ حترير املخالفة.
� 40ألف درهم و�إيقاف الرخ�صة التجارية ملدة ال تقل
عن � 6أ�شهر.
 3عدم احتفاظ ال�شخ�ص االعتباري ببيانات مالئمةودقيقة وحم��ددة وحم��دث��ة ع��ن امل�ستفيد احلقيقي �أو
عدم قيام ال�شخ�ص االعتباري املن�ش�أة بت�سجيل تفا�صيل
ملكية انتفاع امل�ستفيد احلقيقي ب�شكل �صحيح .
املادة  6واملادة .7
�إنذار كتابي .
� 10آالف درهم و�إن��ذار ال�شخ�ص االعتباري بت�صويب
�أو�ضاعه خالل  15يوما من تاريخ حترير املخالفة .
� 20ألف درهم و�إيقاف الرخ�صة التجارية ملدة ال تقل
عن �شهر .
 4عدم التزام ال�شخ�ص االعتباري بتقدمي البياناتامل�شار �إليها يف املادة رقم  10من قرار جمل�س الوزراء
رقم  /58/ل�سنة  -2020املتعلقة ببيانات املدير �أو
ع�ضو جمل�س الإدارة اال�سمي �إىل امل�سجل.
املادة . 9
�إنذار كتابي .
� 20أل��ف دره��م و�إن��ذار ال�شخ�ص االعتباري بت�صويب
�أو�ضاعه خالل  15يوما من تاريخ حترير املخالفة.
� 40ألف درهم وتقييد �صالحيات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أو املديرين ممن تثبت م�س�ؤوليتهم عن املخالفة .
 5ع��دم احتفاظ ال�شخ�ص االع�ت�ب��اري ب�إن�شاء �سجلال�شركاء �أو امل�ساهمني .
املادة . 10
� 50أل��ف دره��م و�إن��ذار ال�شخ�ص االعتباري بت�صويب
�أو�ضاعه خالل  60يوما من تاريخ حترير املخالفة .
� 100ألف درهم و�إيقاف الرخ�صة التجارية ملدة ال تقل
عن � 12شهر .
 6عدم احتفاظ ال�شخ�ص االعتباري بتفا�صيل بياناتكل �شريك م�ساهم يف �سجل ال�شركاء امل�ساهمني .
املادة .10

�إنذار كتابي .
� 30أل��ف دره��م و�إن��ذار ال�شخ�ص االعتباري بت�صويب
�أو�ضاعه خالل  15يوما من تاريخ حترير املخالفة .
� 60ألف درهم و�إيقاف الرخ�صة التجارية ملدة ال تقل
عن � 6أ�شهر .
 7ع��دم ال�ت��زام ال�شخ�ص االع�ت�ب��اري بتقدمي بيانات�سجل امل�ستفيد احلقيقي و�سجل ال�شركاء �أو امل�ساهمني
للم�سجل واحلفاظ على هذه ال�سجالت من التلف �أو
الفقد �أو الهالك .
املادة . 1/11
�إنذار كتابي .
� 15أل��ف دره��م و�إن��ذار ال�شخ�ص االعتباري بت�صويب
�أو�ضاعه خالل  15يوما من تاريخ املخالفة.
� 30ألف درهم و�إيقاف الرخ�صة التجارية ملدة ال تقل
عن � 3أ�شهر .
 8عدم التزام ال�شخ�ص االعتباري بتوفري �آلية بيانات�إ�ضافية يطلبها امل�سجل .
املادة . 2-11
�إنذار كتابي .
� 5آالف دره��م و�إن ��ذار ال�شخ�ص االع�ت�ب��اري بت�صويب
�أو�ضاعه خالل  15يوما من تاريخ حترير املخالفة .
� 10ألف درهم و�إيقاف الرخ�صة التجارية ملدة ال تقل
عن �شهر .
 9عدم قيام ال�شخ�ص االعتباري بتزويد امل�سجل با�سم�شخ�ص طبيعي مقيم يف الدولة خمول بالإف�صاح عن
البيانات �أو املعلومات التي يتطلبها املر�سوم بقانون
ب�ش�أن مواجهة غ�سل الأموال والئحته التنفيذية .
املادة . 4-11
�إنذار كتابي .
�ألف درهم و�إنذار ال�شخ�ص االعتباري بت�صويب �أو�ضاعه
خالل  /15/يوما من تاريخ حترير املخالفة .
�ألفا دره��م و�إيقاف الرخ�صة التجارية ملدة ال تقل عن
�شهر .
 10قيام ال�شخ�ص االعتباري ب�إ�صدار �ضمانات �أ�سهمحلاملها .
املادة .5-11
�إنذار كتابي .
� 5آالف درهم .
� 10آالف درهم .
 11عدم التزام ال�شخ�ص االعتباري بالإف�صاح عند�إ��ص��دار ح�ص�ص �أو �أ�سهم ب�أ�سماء �أ�شخا�ص �أو �أع�ضاء
جمل�س الإدارة للم�سجل خ�لال  15ي��وم�اً م��ن تاريخ
�إ�صدار احل�ص�ص �أو الأ�سهم .
املادة . 6-11
�إنذار كتابي .
� 5آالف دره��م و�إن ��ذار ال�شخ�ص االع�ت�ب��اري بت�صويب
�أو�ضاعه خالل  15يوما من تاريخ حترير املخالفة .
� 10آالف دره��م وتقييد �صالحيات �أع���ض��اء جمل�س
الإدارة �أو املديرين �أو امل�لاك ممن تثبت م�س�ؤوليتهم
عن املخالفة .
 12عدم التزام ال�شخ�ص االعتباري بت�سليم امل�صفي�سجل امل�ستفيد احلقيقي و�سجل ال�شركاء �أو امل�ساهمني
خالل  30يوماً من تاريخ تعينه .
املادة .7/11
�إنذار كتابي .
� 5آالف دره��م و�إن ��ذار ال�شخ�ص االع�ت�ب��اري بت�صويب
�أو��ض��اع�ـ�ـ�ـ��ه خ�ل�ال  /15/ي��وم�ـ�ـ�ـ��ا م��ن ت��اري��خ حتريـر
املخالفة .
� 10آالف درهم و�إيقاف الرخ�صة التجارية ملدة ال تقل
عن �شهر .
 13ع��دم اح�ت�ف��اظ ال�شخ�ص االع�ت�ب��اري �أو امل�صفيبال�سجالت وجميع البيانات ال��واردة بهذا القرار وملدة
� /5/سنوات من تاريخ احلل �أو الت�صفية �أو ال�شطب .
املادة .8/11
�إنذار كتابي .
� 20ألف درهم .
� 40ألف درهم .
و�أك � ��دت ال � ��وزارة �أن �ه��ا ت��رح��ب ب� ��أي ا��س�ت�ف���س��ارات لدى
اجلمهور حول تنظيم �إجراءات امل�ستفيد احلقيقي من
خالل التوا�صل معها عرب مركز االت�صال على الرقم
 ،8001222كما توفر معلومات �أو��س��ع ح��ول قرار
جمل�س ال��وزراء رق��م  58ل�سنة  2020ب�ش�أن تنظيم
�إجراءات امل�ستفيد احلقيقي وحول املو�ضوعات املتعلقة
مبكافحة غ�سل الأموال على الرابطhttps://www. :

economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/
. legislation-rules-regulati ons.aspx

ا�ستعر�ض هالل حممد الهاملي نائب مدير عام غرفة �أبوظبي للمراكز
واملجال�س اال�ست�شارية خالل االجتماع الأول الت�أ�سي�سي ملجموعة عمل
قطاع وك�لاء ال�سيارات وم�ستوردي قطع غيار ال�سيارات يف �أبوظبي..
الهدف من �إن�شاء املجموعة ودوره��ا يف دع��م وك�لاء ال�سيارات يف �إمارة
�أبوظبي من خالل امل�ساعدة على ر�صد �أهم التحديات التي تواجه قطاع
وكالء ال�سيارات وم�ستوردي قطع غيار ال�سيارات بالإمارة ،وبالتن�سيق
مع اجلهات الر�سمية املعنية ب�إيجاد احللول املنا�سبة لتذليلها وامل�ساهمة
يف من��و ه��ذا ال�ق�ط��اع ،وذل ��ك لأه�م�ي��ة ه��ذا ال�ق�ط��اع يف تن�شيط احلركة
االقت�صادية ومبا ي�ضمن قيام هذا القطاع املحوري بواجبه الكامل يف
عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية ب�إمارة �أبوظبي يف �إطار الر�ؤية
االقت�صادية للإمارة .2030
عقد االجتماع عرب تقنية االت�صال املرئي مب�شاركة عدد من امل�س�ؤولني
عن �أهم ال�شركات يف هذا القطاع بالدولة.
وطرحت جمموعة العمل ع��دداً من التو�صيات بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية  ،ومت مناق�شة خطط املتابعة والدعم وامل�ساندة ،و�ضمان ات�ساقها
مع تطلعات احلكومة يف الفرتة الراهنة والفرتة املقبلة.
وتر ّكز جمموعات العمل التابعة لغرفة �أبوظبي من خالل اجتماعاتها
ال��دوري��ة على تعزيز التوا�صل مع اجلهات املعنية للم�شاركة يف �إيجاد
احل�ل��ول املنا�سبة لدعم ال�شركات وامل�شاريع يف �أب��وظ�ب��ي ،والتباحث يف
تعزيز قنوات التوا�صل ما بني الغرفة وجميع �شركات القطاع اخلا�ص
ل�لاط�لاع على ك��اف��ة امل�ستجدات القائمة وامل�ب��ذول��ة م��ن قبل الغرفة؛
للوفاء مبتطلبات واحتياجات املرحلة احلالية واملتغريات املت�سارعة على
ال�ساحة االقت�صادية املحلية والإقليمية والدولية.

�سيدات �أعمال �أبوظبي ينظم جل�سة
العالمة التجارية والتعامل مع اجلمهور

•• �أبوظبي-وام:

نظم جمل�س �سيدات �أعمال �أبوظبي التابع لغرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي
 ف��رع مكتب ال�ع�ين  ،جل�سة ا�ست�شارية ب�ع�ن��وان “العالمة التجاريةوالتعامل مع اجلمهور” بالتعاون مع �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع
ال�شريك الإ�سرتاتيجي للمجل�س.
�شهدت اجلل�سة التي قدمها رائد الداوودي – م�ست�شار ريادة �أعمال عن
بعد  ،ح�ضور عدد كبري من �سيدات ورائدات الأعمال ،وحتديداً �صاحبات
رخ�ص مبدعة حيث جتاوزعدد احل�ضور” ”90م�شاركة.
ي�أتي تنظيم اجلل�سة ا�ستكما ًال للربامج والأن�شطة التي ينظمها جمل�س
�سيدات �أعمال �أبوظبي ب�شكل دوري� ،ضمن مبادراته التطويرية ،التي
ي�ن�ف��ذه��ا يف �إط ��ار تنفيذ اخل�ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة للمجل�س - 2020
 ،2024حيث ي�شري الهــدف الإ�سرتاتيجي الأول �إىل تو�سيع نطاق
م�شاركة املر�أة يف التنمية االقت�صادية من خالل ريادة الأعمال يف البند
اخلا�ص بالتو�سع يف حمالت ن�شر ثقافة ريادة الأعمال لدى املر�أة كم�سار
مهني .
وتهدف اجلل�سة اال�ست�شارية� ،إتاحة الفر�صة ل��رواد الأعمال و�أ�صحاب
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة للح�صول على خدمة اال�ست�شارات الفورية
مل�شاريع �سيدات الأعمال ،حيث �سيقوم امل�ست�شارون املعتمدون من �صندوق
خليفة لتطوير امل�شاريع بالإجابة عن جميع الأ�سئلة ،والقيام بطرح
حلول فورية للم�شاكل التي تواجه رواد الأعمال وال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة عند ت�أ�سي�س و�إدارة امل�شاريع.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13252بتاريخ 2021/5/30

انذار عديل بالن�شر  -رقم ()2021/4468

رقم املحرر 55435/1/2021
املنذر  :بنك الفجرية الوطني (فرع دبي )  -بوكالة املحامي  /د .على �إ�سماعيل اجلرمن
املنذر �إليهم � -1 :شركة باتيا التجارية ذ .م .م املنذر اليها الأوىل الرخ�صة التجارية رق��م  12413 :ال�صادرة عن دائ��رة التنمية
االقت�صادية يف امارة ال�شارقة  -2 ،راجيف �سوري�ش بهاتيا  -اجلن�سية  :الهند  -املنذر اليه الثاين  -هوية �إماراتية رقم -4875070-8
 - 784- 1975جواز �سفر رقم � -3 ، Z3725419 :سوري�ش تل�سیدا�س بهاتيا – اجلن�سية  :الهند  -املنذر اليه الثالث هوية
�إماراتية رقم  -784-1948-7395285-0 :جواز �سفر رقم Z3077691 :
 -4جلف �أك�شن املنذر اليها الرابعة الرخ�صة التجارية رقم  535448 :ال�صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية يف امارة دبي
املنذر م�صرف جت��اري مرخ�ص له بتقدمي اخلدمات امل�صرفية التجارية وهو �شركة م�سـاهمة عامـة يـزاول الأعمـال امل�صـرفية وفقـاً
للقـوانني والأنظمـة املعمـول فيهـا فـي دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة وحتـت مظلـة البنـك املركـزي الإمـاراتي مبوجـب الرخ�صـة التجارية
رقم ( )202027ال�صادرة من دائ��رة التنمية االقت�صادية يف �إم��ارة دبي .قـام املنذر �إليهم الأوىل والثـاين والثالـث بتظهيـر ال�شيكات
امل�سحوبة علـى ح�سـاب املنـذر اليهـا الرابعة حمل املطالبة ل�صالح املنذر ا�ستيفاء ملديونيتها لدى البنك املنذر� .إال �إنـه عنـد تقـدمي ال�شيكات
لل�صـرف فـي موعـد ا�سـتحقاقه لـدى البنـك امل�سحوب عليـه ارتـد دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد.

#

رقم ال�شيك

تاريخ ال�شيك

مبلغ ال�شيك

البنك امل�سحوب عليه

1

002150

2020/1/5

498,000.00

بنك الإمارات دبي الوطني

2

002392

2020/4/1

522,365.00

بنك الإمارات دبي الوطني

3

002391

2020/4/2

385,500.00

بنك الإمارات دبي الوطني

4

002390

2020/4/3

489,227.00

بنك الإمارات دبي الوطني

5

002389

2020/4/4

532,558.00

بنك الإمارات دبي الوطني

6

002388

2020/4/5

430,000.00

بنك الإمارات دبي الوطني

7

002368

2020/4/6

325,400.00

بنك الإمارات دبي الوطني

8

002387

2020/4/6

465,200.00

بنك الإمارات دبي الوطني

9

002386

2020/4/7

425,150.00

بنك الإمارات دبي الوطني

10

002370

2020/4/7

324,500.00

بنك الإمارات دبي الوطني

11

002371

2020/7/9

374,200.00

بنك الإمارات دبي الوطني

12

002372

2020/4/10

365,800.00

بنك الإمارات دبي الوطني

املجموع

5,137,900.00

وقد تر�صـد للمنذر بذمة املنذر �إليهم نتيجة لذلك مبلغاً وقدره  5,137,900,00درهماً (خم�سـة ماليني ومائة و�سبعة وثالثون
الف وت�سعمائة درهم) وحيث �أن املنذر اليهم الأوىل والثاين والثالث تداولوا ال�شيكات �سالفة الذكر امل�سحوبة على ح�ساب املنذر اليها
الرابعة لدى بنك االم��ارات دبي الوطني وذلك بتظهريها ل�صـالح البنك املنذر لقاء ت�سهيالت بنكية ،ومن ثم يلتزم ال�ساحب واملظهر
بالوفاء بقيمة ال�شيكات �سالف الذكر.
وطبقا لن�صت املادة  ،442من قانون املعامالت التجارية ف�إن البنك يكت�سب امل�صرف ملكية الورقة التجارية املخ�صومة ويكون له ان
ي�ستعمل �آل حقوق احلامل �آما يكون له حق الرجوع على املوقعني على الورقة.
لذلك ،يوجه املنذر هذا الإنذار للمنذر �إليهم لتكليفهم بالوفاء بالتكافل والت�ضـامن بقيمة املديونية امل�ستحقة مبوجب ال�شيكات امل�شار
اليه اعاله مببلغ وقدره  5,137,900,00درهماً (خم�سـة ماليني ومائة و�سـبعة وثالثون الف وت�سـعمائة درهم) والفائدة القانونية
عن ه��ذا املبلغ بواقع � 12%سنوياً من تاريخ اال�ستحقاق بتاريخ  2020/4/10وحتى ال�سداد التام خ�لال خم�سة �أي��ام من تاريخ
ا�ستالمكم لهذا الإنذار حتت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين.

الكاتب العدل

28

13252  العـدد-  م2021  مايو30 األحد
Sunday

30 May 2021 - Issue No 13252

29
حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إجتماع خربة

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إعالن حكم بالن�شر
رقم الدعوى  2020/106مدين جزئي
بناء على طلب  /مدعي  /مكتب املحاماة  -ذ م م اجلن�سية
اىل مدعي عليه � /سوخديف �سينغ اجيت �سينغ  -اجلن�سية  /الهند
يرجى االحاطة ب�أن املحكمة بتاريخ � 2020/7/26أ�صدرت بحقك احلكم التايل:
حكمت املحكمة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ �سبعة �آالف �سبعة �آالف درهم قيمة
اتعاب املحاماة امل�ستحقة له والفوائد القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ رفع الدعوى يف
 2020/6/20حتى متام ال�سداد  ،والزمته امل�صروفات ومائة درهم اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للإعالن به  ،وبانق�ضاء هذا
امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار �إليه ف�إن املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
املالحظات  /الإمارات  /ر�أ�س اخليمة  /الق�صيدات /بناية �سعيد نا�صر عبيد اخلاطري

�إداري �سعادة متعاملني
علياء احمد النعيمي

�إجتماع خربة

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إعالن بالن�شرحل�ضور اجتماع خربة
يف الدعوى رقم  5900/2019تنفيذ جتاری

�إعالن باحل�ضور جلل�سة خربة ح�سابية
الدعوى رقم  2036/ 2021جتاري جزئي ال�شارقة

�إيل املدعى عليها� /شركة فجر ال�شرق للإن�شاءات ذ.م.م ،
مبا �أن املدعية � /شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م
قد �أقامت �ضدكم الدعوى امل�شار �إليها �أعاله  ،وحكمت حمكمة ال�شارقة االبتدائية املوقرة
بتعيني اخليري احل�سابي �صاحب الدور للنظر يف �أمر الدعوى  ،وحيث �أنكم مل حت�ضروا
جل�سة النطق باحلكم .يرجى العلم �أنه قد حتدد يوم اخلمي�س املوافق 03/06/2021
ال�ساعة الثانية ع�شرة م�ساءاً ( )pm 12:00كموعد جلل�سة اخلربة عن بعد عرب تطبيق
 ZOOMيف الدعوى �أعاله ،ويتعني عليكم التوا�صل معنا مبوعد �سابق وتزويدنا برقم
هاتفكم لتزويدكم برابط االجتماع و�أن تقوموا بتقدمي كافة الوثائق وامل�ستندات التي ت�ؤيد
موقفكم يف الدعوى

اخلبري احل�سابي
حممد عطيه �شاهني

امل�صفي� /إبراهيم عبدامللك حممد
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االمارات العربية املتحدة
الهيئة الإحتادية للهوية واجلن�سية
العدد  13252بتاريخ 2021/5/30

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30

حيث �أنه �صدر حكم من حماكم دبي بندبنا م�صـفي ق�ضائي بالدعوى �سالفة
الذكر وقد قامت طالبة التنفيذ �شـركة  /رفيعة عبداهلل حممد �سعيد املال برفع
الدعـوى �سـالفة الذكر واخت�صـمتكم فيها ب�صفتكم املنفذ �ضـدهم �شـركة 54 /
�إي�ست للإ�ستثمارات �ش.ذ.م .م  -حمبة عبداهلل حممد املال � -شـركة � 54 /إي�ست
للمطاعم �ش ذ م م .وعليه ف�إن امل�صـفي يدعوكم لعقد اجتماعه مبقره الكائن يف دبي
 القرهود  -بناية �أركاد مكتب رقم  206هاتف رقم  04-2599888وذلك يوم 03/06/2021ال�ساعة � 10:30صباحاً لتقدمي كافة م�ستنداتكم.
�شاكرین ح�سن تعاونكم معنا

األحد  30مايو  2021م  -العـدد 13252

ال�سيد /مدير �إدارة الأحوال ال�شخ�صية  -حماكم دبي ،،،
املو�ضوع  :خديجة علي عبداهلل قيد رقم 101/40702
يطيب لنا �أن نبعث لكم خال�ص التحية والتقدير
نفيدكم ب�أنه ال مانع لدينا من تغيري م�سمى القبيلة
(البلو�شي) �إىل (الكمايل)
نحيل �إليكم املو�ضوع وذلك لإ�صدار �إ�شهاد بذلك.

العقيد/
علي �شعبان الطاير
عن مدير �إدارة الهوية واجلن�سية دبي

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0001548جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه � - 2 :صيدلية فري�ست كري
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان النعيمية �شارع �أ�سامة بن زيد حو�ض رقم  4بلوك رقم  4بناية
اخلان حمل رقم  3 ،2هاتف رقم  0553774176 ، 067469831فاك�س رقم 067469831
�ص ب  20223بريد الكرتوين  firstcarepharmacy786@gmail.comمكاين رقم
4441308367
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/3أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك
للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
(اعالن بالغتني العربية واالجنليزية) حرر بتاريخ  2021/5/26م.
مدير اخلدمات الق�ضائية
مرمي ابراهيم البلو�شي

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021/ 0003411أمر اداء

اىل املدعي عليه  :ا�شرف فايز الن�صريات �سوري اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي عبدالعظيم احمد ظهري النقيب � -سوري اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله و�صدر بحقكم احلكم االتي :
بعد االطالع على االوراق  :ن�أمر بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ  :خم�سون
الف درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى
وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات.
حرر بتاريخ  - 2021/5/23حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ركن الت�شييد ملقاوالت البناء  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABS2021/0000790عمايل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0003592جتاري (جزئي)
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انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/1/4713
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر
رقم ()2021/4718
املنذر �إليها  :جي�ستينا بريتال ماتيا�س
جمهول حمل الإقامة
املنذرة � :شركة �إنرتنا�شيونال ماناجمنت فين�شرز � -ش.ذ.م.
وميثلها املحامي/خالد حممد �أحمد مهنا ال�سويدي
تكلف املنذرة املنذر �إليها بالوفاء مببلغ وق��دره ( )151295دره��م ( ،مائة وواحد
وخم�سون �ألف ومائتني وخم�سة وت�سعون درهما) وذلك خالل مدة �أق�صاها خم�سة �أيام
من تاريخ الإعالن بالتكليف بالوفاء و�إال ف�إننا �سوف ن�ضطر �إىل �إتخاذ كافة الإجراءات
القانونية �ضدكم با�ست�صدار �أمر �أداء �ضدكم بكامل قيمة الدين امل�ستحق يف ذمتكم
بالإ�ضافة �إىل كافة احلقوق الأخري الناجتة عن تقاع�سكم عن �أداء املبلغ امل�ستحق دون
احلاجة �إىل تكليفكم بالوفاء مرة اخري.

املنذر  /ا�س بي كيه للعقارات
املنذر اليه  /الهبه لتجارة املواد الغذائية
فان املنذر ينبه على املنذر اليه باالتي -:
� )1سداد امل�ستحق مبلغ  1973دره��م للفرته من  2021/3/16وحتى 2021/5/2
وما ي�ستجد من ايجار من تاريخ  2021/5/3حتى تاريخ ال�سداد وذلك خالل  30يوما من
ا�ستالمه هذا االنذار.
 )2اخالء العني امل�ستاجره يف حالة عدم دفع االيجار وت�سليم العني للمنذر خاليه من ال�شواغل
مع �سداد فواتري الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�صه.
 )3وبخالف ذلك �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر
اليه جربا ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع االخالء التام
مع حفظ كافة احلقوق االخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�سابقه واحلاليه وامل�ستقبليه.
الكاتب العدل

القا�ضي  /د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه  :ركن الت�شييد ملقاوالت البناء  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ كامران خان مون�شى كل  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  5526درهم بالإ�ضافة
اىل ت�سليمه جواز �سفره.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي /معت�صم احمد �سمري ابو �شادي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املدعي عليه � )2 :شركة بجاج املحدودة لالغذية (م م ح)  -جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة �إدارة املنطقة
احلرة مكتب  p8.02.13مطار ال�شارقة  -هاتف065574063/
نعلمكم ان املدعية �سبيكرتا ون للتجارة العامة � -ش ذ م م قد �أقامت الدعوى املذكورة �أعاله وتطالب باالتي :
�أوال  :بقبول الدعوى �شكال وحتديد �أقرب جل�سة واعالن املدعي عليهما بها.
ثانيا � :إ�صدار االمر بالزام املدعي عليهما برد املبلغ الثابت يف ذمتهما وقدره  136.080.67دوالر امريكي او
ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره  499,756.26درهم مع الفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام .ثالثا  :الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -
مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور
رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/26م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حميد عبداهلل ال�سعيدي

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة نوت�س ورلد ذ م م عبداللطيف تاجنريي جيدكال �أبوبكر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2021 /0000583أمر �أداء
�إىل املحكوم عليه � :شركة نوت�س ورلد  -ذ م م
عبداللطيف تاجنريي جيدكال �أبوبكر
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�صنع دبي للتمور � -ش ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 75387.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0000905مدين(جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :نوف لتوريد االيدي العاملة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ احمد عبيد الكعبي  -اجلن�سية � :إماراتي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 7826.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية
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�إعالن بالن�شر
()2021/4686

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
اعالن بالن�شر
رقم ()2021/4711
املنذر  :عبداهلل بن علي بن حممد العطا�س (�سعودي اجلن�سية)
املنذر اليه  :حممد �سليم �أحمد ال�صوان (�أردين اجلن�سية)
يتوجه املنذر �إىل املنذر اليه بهذا الإن��ذار للعلم مبا ج��اء به وم��ا ا�شتمل عليه ونفاذ
مفعوله قانونا ،مع التنبيه عليه ب�ضرورة تنفيذ التزاماته ب�سداد املبلغ املرت�صد يف
ذمته قبل املنذر وق��دره ( 357,421,11دره��م) (ثالثمائة و�سبعة وخم�سون الفا
واربعمائة وواحد وع�شرون درهما واحد ع�شر فل�سا) والفائدة القانونية  %12من
تاريخ التحويل حتى متام ال�سداد ،خالل خم�سة �أيام من تاريخ العلم بفحوى وم�ضمون
هذا االنذار  ،ويف حالة عدم ا�ستحابة املنذر اليه لتنفيذ الطلبات الواردة بهذا االنذار
ف�سوف يقوم املنذر ب�إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ �سائر حقوقه جتاه
املنذر �إليه مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى ب�سائر �أنواعها.

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4676

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4635

املنذر  :جاناردان دالیما بهاجواتي بر�ساد داليما  -اجلن�سية  :الهند
بوكالة املحامي  /حمدان ال�شام�سي
املنذر اليه � :سيد �أ�سد ر�ضا ر�ضوی �سید حممد
ينذر املنذر املنذر اليه مبوجب هذا الإنذار ب�سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمته ل�صالح املنذر وقدرها
 25,000,000خم�سة وع�شرون مليون دره��م وذل��ك خ�لال خم�سة �أي��ام من تاريخ ا�ستالم
الإنذار و�إال �سوف يقوم املنذر باتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �ضدكم والإج��راءات املن�صو�ص
عليها يف املادة  62من الالئحة التنظيمية رقم  2018/57بتعديل بع�ض �أحكام بع�ض مواد
قانون الإجراءات املدنية االحتادية مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل
يف  2021/2/16وحتى ال�سداد التام مع التعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت باملنذر جراء عدم
�سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمته.
الكاتب العدل

املنذر (املرتهن)  :بنك اال�ستثمار �ش.م.ع.
بوكالة املحامية  /موزة اخلظر
�ضد  /املنذر �إليه � :شركة �إيه جي بي للزجاج (ذ  .م  .م)  -رخ�صة جتارية رقم 566120
جئنا بكتابنا هذا ننذركم ب�أن البنك (املرتهن (املنذر) ينذر املنذر �إليها ب�ضرورة �سداد املبالغ
املرت�صدة بذمتها  42,357,407,90دره��م �( ،إث�ن�ين و�أرب �ع��ون مليون وثالثمائة و�سبعة
وخم�سون الف و�أربعمائة و�سبعه دراهم وت�سعون فل�س) ل�صالح البنك املنذر خالل ثالثني يوماً
من تاريخ ت�سلمكم الإنذار و�إال ف�إنه �سي�ضطر �إىل احلجز على ال�شقه املرهونه العائدة لل�سيد/
منذر قيم � -أمريكي اجلن�سية  -جواز �سفر رقم ( 447460448الراهن) وهي ال�شقة رقم
 2501بالطابق  25بناية مارينا بينكال  -املبنى رقم  1الكائنة مبنطقة مر�سى دبي ب�إمارة
دبي وبيعها باملزاد العلني لإقت�ضاء حقه مع الإحتفاظ باحلقوق القانونية الأخرى وحتميلكم
بكافة امل�صاريف والر�سوم.
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إعالن بالن�شر
()2021/49118
املنذرة� /شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م  -فرع دبي
املنذر �إليهم  -1 /مو�سى �أحمد عو�ض مو�سى
 -2ج�سر ال�سوي�س للخدمات الفنية � -ش ذ م م
املو�ضوع طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/49118
ينذر املنذر �إليه  /ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره وق��دره  90090دره��م (ت�سعون الف
وت�سعون دره��م) يف موعد �أق�صاه خم�سة �أي��ام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار ،و�إال
ف�إننا �سن�ضطر �آ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة ب�إلزامكم ب�سداد املرت�صد بذمتكم
والفائدة القانونية بواقع  %9منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ،مع حتميلكم
كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إعالن بالن�شر
()2021/4682

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إعالن بالن�شر
()2021/4683

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إعالن بالن�شر
()2021/4685

املنذرة� /شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م
املنذر �إليهم  /بيلد للتجارة العامة  -ذ م م
املو�ضوع طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/97498
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره وق��دره  248569.31درهم
(مائتان وثمانية واربعون الفا وخم�سمائة وت�سعة و�ستون درهما وواحد وثالثون
فل�سا) يف موعد �أق�صاه خم�سة �أي��ام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار ،و�إال ف�إننا
�سن�ضطر �آ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة ب�إلزامكم ب�سداد املرت�صد بذمتكم
والفائدة القانونية بواقع  %9منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ،مع
حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

املنذرة� /شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م
املنذر �إليهم  /بيت�ش هوم للمقاوالت � -ش ذ م م
املو�ضوع طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/83801
ينذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره وق��دره  92,024,05دره��م (�إثنان
وت�سعون الف واربعة وع�شرون درهم وخم�س فلو�س) يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام
من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر �آ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء
للمطالبة ب�إلزامكم ب�سداد املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية عنه منذ تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ،مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة
عن ذلك.
الكاتب العدل

املنذرة� /شركة الدانوب ملواد البناء
املنذر �إليها /مان�سر �ساك�سون دبي (�ش.ذ.م.م)
املو�ضوع طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/97527
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره وق��دره  213,648,75درهم
(مائتان وثالثة ع�شر الفا و�ستمائة وثمانية وارب�ع��ون درهما وخم�سة و�سبعون
فل�سا) موعد �أق�صاه خم�سة �أي��ام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن ��ذار ،و�إال ف�إننا
�سن�ضطر �آ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة ب�إلزامكم ب�سداد املرت�صد بذمتكم
والفائدة القانونية بواقع  %9منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ،مع
حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
انذار وتكليف بالوفاء بالن�شر
رقم ()4738/2021

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إخطار عديل بالن�شر
رقم ()4739/2021

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إخطار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4671

العدد  13252بتاريخ 2021/5/30
�إعالن بالن�شر
()2021/4687
املنذرة� /شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م
امل�ن��ذر �إليهم  /البنف�سج مل��واد البناء ���ش ذ م م وميثلها احمد م�ب��ارك �سلطان �سامل
ال�شام�سي ب�صفته مالك الرخ�صة
املو�ضوع طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/97469
تنذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر اليه ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��دره وق��دره  78500دره��م ثمانية
و�سبعون الف وخم�سمائة درهم يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا
الإن��ذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر �آ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة ب�إلزامكم ب�سداد
املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع  %9منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام ،مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

املنذرة� /شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م
املنذر �إليها /ال�شركة الهند�سية ال�صناعية للمقاوالت العامة
املو�ضوع طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/88889
ي�ن��ذر امل�ن��ذر �إل�ي��ه  /امل �ن��ذرة ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق ��دره وق ��دره  50000درهم
(خم�سون �ألف درهم درهم) يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا
الإنذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر �آ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة ب�إلزامكم ب�سداد
املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع  %9منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام ،مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

املنـذرة  :ديال بيلدينج ماترييال تریدرز
املنذر �إليهما  -1 :م�ؤ�س�سة الن�صر للهند�سة
 - 2الن�صر للهند�سة �ش.ذ.م.م ( -جمهولني حمل الإقامة)
مبوجب هذا الإنذار تنذر املنذرة  -املنذر اليهما وتكلفهما مبوجبه ب�سداد املبلغ املرتتب بذمتكم
والبالغ ( 381624.00ثالثمائة و�إحدى وثمانون �ألف و�ستمائة و�أربعة وع�شرون درهما)
و ذل��ك بت�سليمه �إىل موكلتنا �شخ�صياً وذل��ك خ�لال موعد �أق�صاه خم�سة �أي��ام من تاريخ هذا
الإع�ل�ان و�إال �سن�ضطر �آ�سفني اىل اتخاذ كافة الإج ��راءات القانونية �ضدكم ومطالبتكم به
ق�ضائياً و�إ�صدار �أمر �أداء ب�إلزامكم ب�سداد كامل املبلغ املرت�صد بذمتكم مع الفائدة القانونية
بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام ،وكذلك املطالبة بالتعوي�ض عن
كافة الأ�ضرار املادية و املعنوية جراء تقاع�سكم عن ال�سداد يف مواعيد اال�ستحقاق ف�ض ً
ال عن
الر�سوم و امل�صاريف الق�ضائية و�أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

املخطـر � :أحمد عبد الرحيم �أحمد العطار � -إماراتي اجلن�سية
املخطر �إليها  :ا�س بي �أي للن�شر والدعاية والإعالن (�ش.ذ.م.م) ( -جمهول حمل الإقامة)
مبوجب هذا الإخطار يخطر املخطر  -املخطر �إليها ويكلفها ب�ضرورة الوفاء مببلغ وقدره (� 700,001,00سبعمائة
�ألف وواحد درهم) وهي عبارة عن :
 166,667درهم بدل الإيجار عن �شهر مار�س ل�سنة 2021
166,667درهم بدل الإيجار عن �شهر ابريل ل�سنة 2021
 166,667درهم بدل الإيجار عن �شهر مايو ل�سنة 2021
 200,000دره��م قيمة ال�ضريبة امل�ضافة عن بدل الإيجار عن ال�سنتني من عام  2019ولغاية  ،2021مع التنبيه
على املخطر �إليها ب�أنه يف حال عدم االلتزام بتنفيذ ما ورد بالإخطار الراهن خالل مدة �أق�صاها ( )30يوماً من تاريخ
هذا الإع�لان �سي�ضطر املخطر �إىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية والق�ضائية جتاه املخطر �إليها و�إخالئها من العني
امل�ؤجرة و�إلزامها باملرت�صد يف ذمتها حتى تاريخ الإخالء التام وكذا كافة امل�ستحقات املرتتبة على العني امل�ؤجرة ل�صالح
هيئة الكهرباء واملياه وذلك طبقاً لن�ص املادة ( )25الفقرة ( )1البند (�أ) من القانون رقم ( )26ل�سنة  2017ب�ش�أن ايجار
الأماكن يف امارة دبي ،مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى جتاه املخطر �إليها بوجه عام.

الكاتب العدل

املنذر :الزاجل للعقارات �ش.ذ.م.م
املنذر �إليه  :وودكو �ش.ذ.م.م
املو�ضوع تكليف بالوفاء  -1 -ملا كان املنذر �إليـه م�ست�أجر م�ستودع رقم  1مبنطقة اخلبي�صي  -رقم الأر�ض  634طبقاً لعقد �إيجار �سنوي
مببلغ وقدره  360,000درهم  ،يبد�أ يف  2018/9/22وينتهي يف  - 2 ، 2019/9/21حيث �أن املنذر �إليه قد حرر عدد (� 4شيكات) بدون
ر�صيد مببلغ �إجمايل وقدره  240000درهم خا�صة مب�ستحقات الأجرة املرت�صدة بذمته من تاریخ  2019/1/22وحتى ،2019/9/21
 - 3حيث �أن املنذر �إليه قد حرر عدد (� 3شيكات) ب��دون ر�صيد مببلغ �إجمايل وق��دره  18000دره��م خا�صة ب�ضريبة القيمة امل�ضافة ،
وقد تر�صد بذمته من تلك القيمة مبلغ  13000درهم للفرتة من  2019/1/1وحتى  -4 ، 2019/9/21وحيـث عقد الإيجار قد
جتدد تلقائياً مببلغ وقدره  360,000درهـم للفتـرة مـن  2019/9/22وحتى  2020/9/21وتر�صد بذمته قيمة ايجارية مببلغ
 395,507درهم حتى تاريخ  -5 ، 2020/10/27وحيث انه قد تر�صد على املنذر �إليه مبلغ وقدره  19,775درهم م�ستحقات �ضريبة
القيمة امل�ضافة ملدة عقد الإيجار املجدد تلقائيا للفرتة من  2019/9/22وحتى تاريخ الإخ�لاء يف  ، 2020/10/27لذلك  ،ينذر
املنذر /املنذر �إليه ويكلفه ب�ضرورة �سداد مت�أخرات الأج��رة مببلغ  240,000دره��م املرت�صدة بذمته حتى تاريخ  2019/9/21مع ما
ا�ستجد من �إيجار مببلغ  395,507درهم طبقا لعقد الإيجار املجدد تلقائيا للفرتة من  2019/9/22وحتـى تـاريخ الإخالء الفعلـي فـي
 2020/10/27بالإ�ضافة �إيل �ضريبة القيمة امل�ضافة مببلغ �إجمايل  32,775درهم للفرتة من  2019/1/1وحتى 2020/10/27
وعليـه فان املنذر �إليـه مكلف ب�سـداد مبلغ �إجمايل وقدره ( )668,282درهم يف مدة �أق�صاها (خم�سة �أيام) من تاريخ ن�شر هذا الإخطار و�إال
�سي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة مبا يف ذلك اللجوء �إيل ال�سلطات املخت�صـة
واجلهات الق�ضائية مـع حتميـل املنـذر �إليـه بكـافـة ر�سـوم وم�صروفات التقا�ضـي مبا فيها �أتعاب املحاماة.
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�ضمن جل�سة ا�ست�ضافت الناقد العراقي د.ح�سني علي هارف والفنان الأمريكي كيفن �شريي

ال�شارقة القرائي للطفل يجيب  :هل مهمة الكتاب الفنانني �صناعة املرح؟
•• ال�شارقة-الفجر:

ع�ق��دت ال� ��دورة الـ 12م��ن م�ه��رج��ان ال�شارقة
القرائي للطفل ،التي ّ
تنظمها هيئة ال�شارقة
للكتاب ،م�ساء اجلمعة ،جل�سة ثقافية بعنوان
«�صناعة امل��رح»� ،شارك فيها ّ
كل من الأكادميي
والناقد العراقي الدكتور ح�سني علي هارف،
وال �ف �ن��ان الأم��ري �ك��ي ك�ي�ف��ن � �ش�ي�ري ،وناق�شت
ال���ص�ل��ة ب�ي�ن الأط� �ف ��ال وال� �ف ��رح ،وك �ي��ف ميكن
للكتب والر�سومات وعرو�ض الدمى �أن ت�صنع
امل � ��رح ل�ل��أط� �ف ��ال يف ع� ��امل ت �� �س ��وده مظاهرة
التكنولوجيا املعا�صرة .وا�ستهل الدكتور ح�سني
علي هارف احلديث خالل اجلل�سة التي �أدارتها
الإعالمية ليلى حممد بالقول� »:إن ما يكتبه

الأدب � ��اء وال �ك � ّت��اب ال �ع��رب ي��ر ّك��ز ع�ل��ى اخلطاب
ال�ترب��وي والقيم وامل�ب��ادئ وغ�يره��ا ،وه��ذا �أمر
م �ه��م ،ل �ك��ن ن��ري��د �أن ن� ��درك ح��اج��ات الطفل
التي تتعلق باجلانب ال��وج��داين والتعبري عن
ط�ب�ي�ع��ة ال �ط��اق��ة احل��رك �ي��ة يف داخ� �ل ��ه ،فيجب
�أن ُن���ض��حِ ��ك ال�ط�ف��ل وجن�ع�ل��ه ي��رق����ص ويت�أمل
وي �� �ص��اب ب��ال��ده �� �ش��ة» .وت ��اب ��ع »:ال �ط �ف��ل يقر�أ
الق�صة لكي ي�ستمتع ،ويتخ ّيل ،لهذا يجب على
الكتاب العرب �أن يقدمو اجلانب الفني املتع ّلق
ب���ص�ن��اع��ة امل ��رح واالم� �ت ��اع ،و�أن ي�ج�ع��ل الطفل
بحوا�سه كلها عندما يقر�أ الق�صة ،نريد
يتمتع
ّ
�أن ت�سهم ال�ق���ص��ة يف ج�ع��ل ال�ط�ف��ل ي�ق�ف��ز من
م�ك��ان��ه ،و�أن جن�ع��ل ال�ضحك م�لازم �اً للطفل
لأن��ه عالج �سيكولوجي ونف�سي ،فالطفل يقر�أ

ال ليتع ّلم بالدرجة الأوىل ،بل ليكون �سعيداً».
ولفت هارف �إىل �أن كاتب �أدب الطفل يجب �أن
ور�ساماً وكوميدياً ،مو�ضحاً
يكون طبيباً نف�سياً ّ
�أن ال �ف��نّ وظ�ي�ف��ة جمالية حت�ق��ق امل�ت�ع��ة وهذه
هي الأ�سا�س يف تقدمي �أعمال ناجحة للطفل.
ب ��دوره ق��ال ال�ف�ن��ان الأم��ري�ك��ي كيفن �شريي»:
فتح يل م�سرح الدمى هذا العامل الكبري الذي
دخلت من خالله �إىل الت�أليف والكتابة والر�سم
للأطفال ،وعملت على ت�أليف الكتب امل�صورة
وت �ق��دمي ال �ع��رو���ض يف امل ��دار� ��س ،ف� ��أدرك ��ن �أن
الأطفال عندما ي�صطفون �أمامك ف�إنهم عادة
يطفئون �أدمغتهم ويعتقدون ب�أنك مم ً
ال ،لكن
الدب وتغني وتبد�أ يف
مبج ّرد ما �أن ت�ضع ر�أ�س ّ
ال�صراخ وتتفاعل معهم �سرتاهم يرتاق�صون

�أمامك وهنا �أكون قد امتلكت اهتمامهم».
وت ��اب ��ع» :م��ن اجل � ّي��د �أن ي�ت��م ت��وظ�ي��ف مواقع
التوا�صل االجتماعي لتقدمي الأعمال املحببة
للأطفال ،و�أظن �أن هناك فرق كبري بني طفل
ينظر ل�شيء عرب ال�شا�شة و�آخرين ينظرون لك
ب�شكل مبا�شر ،فبالن�سبة لهم ال يجدون هذه
املتعة الكبرية ال�ت��ي يجدوها يف امل���س��رح ،لهذا
يبقى ال��واق��ع �أج �م��ل و�أك�ث�ر �أه�م�ي��ة لالرتقاء
مبعارفهم وخ�برات�ه��م وذك��ائ �ه��م».و�أك��د �شريي
�أن الأطفال ينتبهون بحوا�سهم كلها للمو�ضوع
الذي يقدّم لهم ،واللغة لي�ست عائقاً ،مو�ضحاً
�أن ال�صغار يلفت انتباههم لغة اجل�سد واحلركة
والتعبري لأن ذلك ما يفتح �أمامهم �أفق التخيل
والدخول �إىل عوامل مده�شة وجديدة.

تعر�ضها روايات يف �أبوظبي للكتاب

جنوى بن �شتوان ت�ستل حكاية مهاجرة
من قلب �إيطاليا يف روما تريمني
•• ال�شارقة-الفجر:

العربي
ترحل ال��روائ�ي��ة الليبية جن��وى ب��ن �شتوان بالقارئ
ّ
�إىل �إيطاليا يف روايتها اجل��دي��دة (روم��ا تريمني) ،ال�صادرة
عن «رواي��ات»� ،إح��دى �شركات جمموعة كلمات ،لتحكي ق�صة
املُهاجرة «ناتا�شا» التي تعمل يف منزل لعجائز �إيطاليات ثالث،
يع�شن يف ثراء الر�أ�سمالية التي وهبتهن حيا ًة رخ ّي ًة يف الظاهر،
يت�س ّلطن بها على بق ّية �شعوب الأر���ض ،لكن مل ينل �أبناءهن
منها �شي ًئا ،وك�أن الأبناء يف هجرة داخلية موازية.
الرواية ت�صافح القراء بطبعتها الأوىل يف ال��دورة الثالثني
م��ن معر�ض �أب��وظ�ب��ي ال ��دويل للكتاب ال��ذي ي�ق��ام حتى 29
مايو اجلاري ،وتت�ساءل فيها «ناتا�شا»« :ما حاجتي للنجوم� ،أنا

حاجتي باملال فقط ،غادرت بلدي من �أجله ومن �أجله �س�أعمل
حتت �أي �سماء» ،لرتد عليها �إح��دى العجائز الثالث «لي�ست
لإيطاليا قدرة عليكم �أنتم املهاجرون ،تغزونها من كل مكان
وت�سدون فر�ص العمل يف وجوه �شبابنا».
ت�ستهل الكاتبة عملها مبقولة لكارل مارك�س« :الر�أ�سمالية
�ستقطع ال�شجرة �إذا مل ت�ستطع بيع ظلها» ،وب�ه��ذه العبارة
متهد لأج ��واء عملها ال��ذي ميتد على م��دى � 181صفحة،
لتقدم لنا ب��ن �شتوان رواي��ة تنظر �إىل ال�غ��رب املعا�صر بعني
املهاجر اجلديد ،وه��ي نظرة ال تخلو من هجاء الر�أ�سمالية
الغربية ،التي تفتقر �إىل املنظور الإن�ساين للحياة وحلركة
الب�شر وتنقالتهم الق�سرية على اخلريطة.
م��ن �أج ��واء العمل ،تقول ناتا�شا يف منولوج تت�أمل ع�بره ما

يحدث من حولها�« :إن م��وت عجوز هنا ح��دث �سيء للغاية،
لي�س فقط للأبناء والأحفاد الذين يعتا�شون على تقاعدهن،
بل للمهاجرات مثلي بالدرجة الأوىل .كلما رحل م�سن توقفت
حياة امر�أة مهاجرة جاءت �إىل هنا بحثاً عن احلياة».
املهجر املعا�صرة ،وع��ن ال�ت�ن��ازالت التي
�إن�ه��ا رواي��ة ع��ن حياة َ
ي�ضطر لها الإن�سان ،يف ع�صر ت�صبح فيه ال�ضح ّية هي املُالمة
دو ًم��ا ،ال لذنب اقرتفته ،بل لهُو ّيتها ومن تكون .الرواية ال
حتكي ع��ن بطلتها فح�سب ،ب��ل ت�ص ّور لنا م�ساحة م��ن عامل
اليوم احلا�ضر بخريطته الب�شرية دائمة التح ّول وال�سيالن،
ال تلك اجلغراف ّية ب�ألوانها الثابتة ،فالهِجرة ف ٌ
ِعل ال ينقطع،
املهجر� ،أك��ا َن بلدًا �أو جم ّرد
ويبد�أ فعل ًّيا �ساعة الو�صول �إىل َ
فكرة.

ال�صغار يكت�شفون �أعماق املحيطات
يف ال�شارقة القرائي للطفل
••ال�شارقة-الفجر:

حتت مياه املحيطات ،توجد طبقات
كثرية ،وكلما تعمقت فيها ت�صبح
�أك�ثر ظ�لام�اً ،ب�سبب ابتعاد �أ�شعة
ال�شم�س عنها ،ولكن يف مهرجان
ال���ش��ارق��ة ال�ق��رائ��ي للطفل ،املقام
ح��ال�ي��ا يف م��رك��ز اك�سبو ال�شارقة،
�أ� �ص �ب��ح ب ��إم �ك��ان ال� � ��زوار ال�صغار
ال �غ ��و� ��ص حت ��ت م� �ي ��اه املحيطات
والتعرف على طبقاتها واكت�شافها،
وذل � � ��ك خ� �ل��ال ور� � �ش� ��ة «طبقات

املحيط» التي جمعت العلم بالفن
لتمنح الأط �ف ��ال م���س��اح��ة وا�سعة
الكت�شاف قدراتهم وطاقاتهم.
زيت و�صابون و�شراب نباتي وماء
ملون ،ب�إلإ�ضافة �إىل جرة زجاجية،
ذل��ك ك��ل م��ا يحتاجه الأط �ف��ال يف
هذه الور�شة ،وتفتح فيها الأبواب
�أم ��ام الأط �ف��ال م��ن عمر العا�شرة
فما فوق.
يف ور�شة «طبقات املحيط» يتوجب
ع �ل��ى الأط� �ف ��ال ��س�ك��ب امل � ��واد فوق
بع�ضها البع�ض بناء على كثافتها،

ب��دءاً من ال�شراب النباتي ومروراً
بال�صابون وامل��اء وال��زي��ت ،لتتكون
ل��دي�ه��م جم�م��وع��ة م��ن الطبقات،
ال� �ت ��ي مت �ث ��ل �أع � �م� ��اق املحيطات
ليقوموا بتزيني علبهم الزجاجية
ب�أ�صداف تنتمي �إىل بحار خمتلفة
حول العامل.
تفاعل الفت �أبداه الأطفال الذين
حتلقوا حول ال�ط��اوالت ،مع فكرة
طبقات املحيط ،حيث تعرفوا من
خاللها على �أ�سماء هذه الطبقات،
و�أ�صبحوا �أكرث قدرة على تخيلها

والإقرتاب منها ،ليحوزوا يف نهاية
امل�ط��اف على عمل فني ،يتمثل يف
جرة تتعدد فيها الطبقات امللونة.
�سارة مزهر ت�شري �إىل �أن الور�شة
جتمع بني العلوم والفن.
وتقول:
«م� ��ن خ�ل��ال خ�ب�رت ��ي �أدرك ب� ��أن
الأط � �ف ��ال مي �ي �ل��ون �إىل اكت�شاف
الأ�شياء عرب التجربة» ،وت�ؤكد �أن
ذلك ي�ساعدهم على فهم الأ�شياء،
ومي �ك �ن �ه��م م ��ن ت�خ�ي�ل�ه��ا ،وير�سخ
املعلومة يف عقولهم.
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�أعطى كل �شيء �أحبه حقه

خالد ال�صاوي :اقتنعت �أننى ممثل جيد
عندما �أمتمت عامي اخلم�سني
قال النجم خالد ال�صاوى� ،أثناء ا�ست�ضافته فى برنامج (معكم) الذى تقدمه الإعالمية منى ال�شاذىل
ويذاع على قناة " :CBCكان ىل العديد من االجتاهات فى الفن ،وعمو ًما فى الفن �أو فى احلياة كنت
�أعطى كل �شيء �أحبه حقه ،من املمكن مل �أكن بالقدر الكافى من الذكاء فى بع�ض الأ�شياء فمث ًال كنت
�أحب املو�سيقى وحلمت بالغناء وتعلمت العزف على العود ،وبعد حلم ثالثني عا ًما ظهرت فى نهاية
حلقة برنامج حممود �سعد وبعدما �شاهدت نف�سي قلت هذا ال�شيء ال�سيء مل �أكرره مرة �أخرى.
و�أ�ضاف النجم خالد ال�صاوى ،كنت �أرى نف�سى فى املقام الأول �شاعرا
ثم م�ؤلفا م�سرحيا وو�ضعت نف�سي مثل ما كان يطلق على �شك�سبري
�شاعر م�سرحى ،وب ��د�أت عملية الإخ ��راج عندما ر�أي��ت �أن ه��ذا لي�س
كاف ًيا ،ودجمت كل ذلك فى �أكرث من م�سرحية وفى تلك الفرتة مل �أ َر
نف�سي ممث ً
ال ،وكان لدى م�شروع تكوين فرقة وبالفعل قمت بتكوينها
و�أخ��رج��ت فيلم ح�صل على املركز الثالث فى نف�س املهرجان الذى
ح�صل فيلم العا�صفة فيه على املركز الأول وك��ان من بطولة خالد
�صالح وهو "احلب م�سرحية من ثالث ف�صول".
وتابع النجم خالد ال�صاوى ،فى النقلة الثورية �أعددت ت�شكيل نف�سي
و�إىل ذلك الوقت كنت متعدد املواهب و�أقتنعت �أننى ممثل و�أن��ا �أمت
عامى اخلم�سني ،ولو عاد بى الزمن لركزت فى التمثيل و�أحافظ على
الباقى كهواية ،ومقتنع متامًا �أن املمثل البد �أن يحتفظ بالطفل الذى
داخله فلو فقده مل ي�ستطع التمثيل.
وقال النجم خالد ال�صاوى� :أ�شارك يف فيلمني هذا املو�سم هو �أحمد
نوتردام ،و�أ�شارك � ً
أي�ضا فى فيلم "للإيجار" ،ومن خالل الربنامج
�أوجه اعتذا ًرا ملنتج الفيلم بعدما تكلمت عنه بعدم التزامه باالتفاقات
ولكنه وفى بجميع التزاماته لذلك وجب االعتذار.
وع��ن املن�شور ال��ذى كتبه عقب وف��اة زوج��ه الفنان الراحل خالد
�صالح ،دكتورة هالة قال النجم خالد ال�صاوى ،حزنت بخرب
وف��اة دك�ت��ورة هالة ف�أنا �أعرفها منذ زم��ن عندما كنت فى
اجلامعة وكنا �شلة مركزية ال نفرتق ،وهى كانت مبثابة
�أخ �ت��ى وك��ان��ت حت�ضر ع��رو��ض��ى امل�سرحية لتدعمنى
وبالرغم من �أنها ت�صغرنى بعام تقري ًبا �إال �أننى مل
�أ�شعر يومًا �أنها ال�صغرية بالعك�س كانت �أم ال�شلة
العاقلة احلنينة واجلدعة ،و�أدع��و اهلل �أن يجمعها
بخالد على خري.
يذكر �أن النجم خالد ال�صاوى �شارك فى املو�سم
ال��رم���ض��ان��ى ف��ى م�سل�سل "اللى م��ال��و���ش كبري"،
ت�أليف عمرو حممود يا�سني� ،إخراج م�صطفى فكرى،
�إنتاج �شركة
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�سيرنجى ،بطولة يا�سمني عبد العزيز� ،أحمد العو�ضى� ،أحمد �سعيد
عبد الغنى ،دنيا عبد العزيز ،حممود حافظ� ،إمي��ان ال�سيد ،بدرية
طلبة ،عايدة ري��ا���ض ،فتوح �أح�م��د� ،أحمد الرافعى� ،أحمد عبد اهلل
حممود ،حممود يا�سني "جونيور" وهدى الإتربى ،وتدور �أحداثه
فى �إطار اجتماعى �أك�شن.
كما �شارك فى م�سل�سل " القاهرة كابول" من ت�أليف عبدالرحيم
كمال� ،إخراج ح�سام علي ،بطولة طارق لطفي ،فتحى عبدالوهاب،
ح �ن��ان م �ط��اوع ،نبيل احل �ل �ف��اوي�� ،ش�يري��ن ،ك��رمي � �س��رور ،نور
حممود ،ر�شدى ال�شامي� ،أحالم اجلريتلي.

�آ�سر يا�سني ين�ضم �إىل
�أ�سرة فيلم ( 200جنيه)
ان�ضم الفنان �آ�سر يا�سني لأ�سرة فيلم ( 200جنيه) ،ليتوىل بطولته مع
عدد �آخر من النجوم .ومن املقرر �أن يبد�أ ت�صوير دوره خالل الأيام املقبلة،
وخا�صة �أن هناك بع�ض �أبطال الفيلم الآخرين �أو�شكوا على االنتهاء من
ت�صوير �أدوارهم مثل هاين رمزي.
والفيلم يعتمد على البطولة اجلماعية ،حيث يتوىل بطولته� :إ�سعاد يون�س
وهاين رمزي ونيللي كرمي وخالد ال�صاوي وعمرو عبداجلليل و�أحمد رزق
وحممد فراج.
وت��دور �أح��داث الفيلم يف �إط��ار اجتماعي ح��ول ( 200جنيه) تنتقل من
�شخ�ص �إىل �آخر ،من خمتلف الطبقات االجتماعية و�أماكن املعي�شة ،لكن
تربطهم ه��ذه العملة الورقية ،فيما يتنقل العمل بني جمموعة ق�ص�ص
خمتلفة.

عمر ال�شناوي :قدمت �شخ�صية
حقيقية يف (االختيار )2
ق��ال ال�ف�ن��ان ال���ش��اب ع�م��ر ال�شناوي
�إن �شخ�صية ال�ضابط عبداهلل التي
قدمها يف م�سل�سل "االختيار  "2هي
�شخ�صية حقيقية ل�ضابط موجود
بالفعل ع�ل��ى �أر� ��ض ال��واق��ع ل�ك��ن مت
تغيري ا�سمه لأ�سباب �أمنية من بينها
املحافظة على �سالمته ال�شخ�صية
فهو م��ن ال�شخ�صيات التي ال تزال
على قيد احلياة.
و�أك ��د ال���ش�ن��اوي� ،أن��ه التقى البطل
احلقيقي ��ص��اح��ب ال�شخ�صية قبل
الت�صوير وتناق�ش معه يف كثري من
التفا�صيل مم��ا ��س��اع��ده ك�ث�يراً قبل
ت�صوير دوره ،مو�ضحا �أن ال�ضابط
احلقيقي ت��اب��ع م���ش��اه��ده يف العمل
و�أبدى �إعجابه بالدور.
ول� �ف ��ت �إىل �أن ط �ب �ي �ع��ة �شخ�صية
ال� ��� �ض ��اب ��ط ع � �ب� ��داهلل مل ي� �ك ��ن بها
تفا�صيل باجلانب الإن���س��اين بحكم
طبيعة الأح ��داث ودوره حيث ظهر
وه ��و ي �ق��وم ب��امل���ش��ارك��ة يف ت�ن�ف�ي��ذ 4
عمليات ك�ب�يرة ،م ��ؤك��داً �أن م��ن قام
برت�شيحه للعمل ه��و امل �خ��رج بيرت
ميمي ال��ذي حت��دث معه ع��ن الدور

بالفعل هاتفيا قبل �أن يطلع على
ال�سيناريو ويتحم�س لتقدميه فور
معرفته بتفا�صيله.
و�أب� � ��دى ال �� �ش �ن��اوي � �س �ع��ادت��ه ب ��ردود
الفعل على "االختيار  "2الذي يقدم
�أحداثاً حقيقية ووقائع مل نكن نعلم
كثرياً من تفا�صيلها ،م�ؤكداً �ضرورة
االهتمام بهذه النوعية من االعمال
خالل الفرتة املقبلة.
وح � � ��ول م �� �ش ��اري �ع ��ه ال�سينمائية
اجل��دي��دة� ،أك��د �أن��ه انتهى م��ن فيلم
"الهجام" مع �أحمد عبداهلل حممود
ون�ه��ى ع��اب��دي��ن ،لكن م��وع��د عر�ضه
مل يتحدد بعد بعدما ج��رى ت�أجيل
عر�ضه عدة مرات ب�سبب �أزمة جائحة
كورونا ،م�شرياً �إىل �أن الفيلم ينتمي
لنوعية �أفالم الغمو�ض والأك�شن.
و�أك � ��د �أن ظ� ��روف ج��ائ �ح��ة كورونا
ت� ��� �س� �ب� �ب ��ت ب �ت ��راج� � ��ع االن� � �ت � ��اج � ��ات
ال�سينمائية ب�شكل ع ��ام ،الف�ت��ا �إىل
�أن��ه يف الوقت احل��ايل لديه م�شروع
�سينمائي جديد لكن مل يتعاقد عليه
ب�شكل ر�سمي وم��ن ث��م ال ي�ستطيع
احلديث عن تفا�صيله.

�أجنيال ب�شارة :ل�ست مع
التمثيل حالي ًا
نفت �أجنيال ب�شارة ،الزوجة ال�سابقة للفنان وائ��ل كفوري ،تعاقدها على
عمل متثيلي تخو�ض من خالله جتربة التمثيل للمرة الأوىل.
وقالت ب�شارة �إن (هذا اخلرب جمرد �إ�شاعة ،و�إن ال م�شاريع عر�ضت عليها يف
الفرتة الأخرية ،ويف الأ�سا�س هي ال تفكر بخو�ض جتربة التمثيل حالياً).
وعما �إذا كانت تق�صد �أنها ميكن �أن تدخل املجال الفني كممثلة خالل
الفرتة املقبلة� ،أو�ضحت (حالياً ل�ست مع الفكرة ،ولكن ال �أحد يعرف ماذا
ميكن ان ي�ستجد م�ستقب ً
ال).
ي�شار �إىل �أن ب�شارة ،كانت قد �أعلنت �أنها حتب التمثيل ،ولكن هدفها الأول
والوحيد يف املرحلة احلالية ،ه��و الرتكيز على ابنتيها مي�شال وميالن
وااله�ت�م��ام بهما ومب�صلحتهما ،و�أن ��ه ع��ر���ض عليها يف ال�ف�ترة ال�سابقة،
ع��رو���ض متثيلية وع��رو���ض �إع�لان��ات وت�ق��دمي ال�برام��ج ،ولكنها ْ
رف�ضتها
جميعاً ،ولكنها مل تقفل على مو�ضوع التمثيل نهائياً ،معتربة �أن��ه لي�س
الوقت املنا�سب للإقدام على خطوة مماثلة.
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طنني الأذن ي�شري �إىل �أمرا�ض خطرية
�أع�ل��ن ال��دك�ت��ور �ألك�سندر يفدوكيموف� ،أخ�صائي طب
الأع�صاب الرو�سي� ،أن طنني الأذن وال�صفري وال�ضو�ضاء،
قد ت�شري �إىل �أمرا�ض خطرية.
وي���ش�ير الأخ �� �ص��ائ��ي� ،إىل �أن ال���س�ب��ب الأك �ث�ر انت�شارا
لظهور هذه الأعرا�ض تكون عادة �أمرا�ض الأنف والأذن
واحلنجرة.
ويقول" ،وقد يكون نتيجة التهابات ،و�إ�صابة الع�صب
ال�سمعي �أو مراكز ال�سمع يف ق�شرة الدماغ ب�سبب �أورام
خمتلفة" .وي�ضيف ،الأ�سباب الأخ��رى لظهور الطنني
يف الأذن مرتبطة بالتهاب �أو خلل يف املف�صل ال�صدغي-

الفكي� ،أو �أم��را���ض الأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة� ،أو م�شكالت يف
ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري ال�ع�ن�ق��ي .وي �ق��ول" ،هناك �سبب �آخر
لظهور الطنني يف الأذن ،وهو تناول �أدوية معينة .ف�إذا
كان ال�شخ�ص يتناول الأدوية لفرتة طويلة ويظهر عنده
�صفري �أو �ضو�ضاء يف الأذن فعليه ا�ست�شارة الطبيب
املعالج" .وي��ؤك��د الأخ�صائي ،على �أن مر�ض ال�سكري
ميكن �أن يكون �سببا لظهور طنني الأذن .لذلك ،يف هذه
احلالة ،يجب قبل كل �شيء قيا�س م�ستوى �ضغط الدم،
لأن الطنني ميكن �أن يظهر كما يف حالة ارتفاع م�ستوى
�ضغط الدم ،كذلك يف حالة انخفا�ضه �أي�ضا.

فوائد الربوكلي
ي �ع �ت�ب�ر ال�ب�روك� �ل ��ى م �ع �ي �ن��ا ال
ي �ن �� �ض��ب م� ��ن الفيتامينات
وال �ع �ن��ا� �ص��ر ال �غ��ذائ �ي��ة املهمة
ل���ص�ح��ة االن �� �س��ان �إال �أن �آلية
ح �م��اي �ت��ه ل �ل �� �ش��راي�ين مل تكن
معلوم تفا�صيلها حتى الآن اىل
�أن ت��و��ص��ل ف��ري��ق م��ن العلماء
ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي�ي�ن �إىل تف�سري
وك�شف النقاب عن هذه الألية.
فقد تو�صل فريق من العلماء بالكلية امللكية �إىل دالئل علمية جديدة ت�شري
�إىل �أحتواء الربوكلى وعدد من اخل�ضراوات الورقية على مركبات كيميائية
تعمل على تعزيز ورف��ع ك�ف��اءة الآل �ي��ات الدفاعية الطبيعية ف��ى اجل�سم
حلماية ال�شرايني ووقايتها من اجللطات امل�سببة لالزمات القلبية.
وك�شفت الأب �ح��اث االول�ي��ة التى �أج��ري��ت على ف�ئ��ران ال�ت�ج��ارب �أن املركب
الكيميائى الطبيعى "�سولفورافني" املتواجد فى الربوكلى لديه القدرة
ع�ل��ى �إث ��ارة وت�ع��زي��ز ع�م��ل ال�بروت�ي�ن��ات ال��واق�ي��ة وامل��داف �ع��ة ع��ن ال�شرايني
لوقايتها من اال�صابة باجللطات اخلطرية .
ت��أت��ى ه��ذه ال��درا��س��ة لتف�سر بالدليل القاطع ف��وائ��د اخل���ض��راوات خا�صة
البوركلى ل�صحة االن���س��ان ول�ت��دع��م ال�صيحات املطالبة ب���ض��رورة زيادة
اال�ستهالك من اخل�ضراوات املفيدة ل�صحة القلب.

حيلة بريئة لتقليل
كمية تناول احللويات

• ما هو الربق ُ
اخل ّلب ؟
ال يبدوا الربق اخللب على �شكل خط متعرج يخرتق ال�سماء كالرباق
العادي �إنه وم�ضه مفاجئة تعم الف�ضاء اليختلف يف تكوينه عن الربق
العادي �إن��ه بكل ب�ساطة ب��رق ن��راه يخرتق الغيوم ال�برق اخللب غري
م�صحوب مبطر

• ما وزن الهواء ؟

يرتفع الهواء فوق فامتنا مائة ميل تقريبا وعلى الرغم من كونه
يبدو لنا عدمي الوزن ف�إنه ي�ضغط على الأر�ض ككل الأج�سام ال�صلبة
�إنه بوزن 10طن طول على كل ياردة مربعة من الأر�ض

• ملاذا تبدو لنا ال�سماء زرقاء اللون ؟

اثناء النهار يت�سلل �ضوء ال�شم�س لي�صل اىل عيوننا ال تتحرك ال�شم�س
جميعها بخط م�ستقيم الون الأبي�ض هو يف احلقيقة جميع الألوان
(الوان قو�س قزح) ممتزجة ينت�شر اللون الأزرق يف كافة �أرجاء الف�ضاء
لي�صل الينا من خمتلف زوايا الكون ولهذا تبدو لنا ال�سماء زرقاء.

العبو ريا�ضة التجديف ي�شاركون يف مهرجان فونتانكا للتزلج على اجلليد يف �سان بطر�سربج ،رو�سيا( .رويرتز)

�أعلنت الدكتورة يلينا �سولوماتينا ،خبرية التغذية الرو�سية� ،أنه ال ينبغي
على حمبي احللويات التخلي متاما عن تناولها .لأن هناك حلويات قد
تكون مفيدة للج�سم.
و�أو�ضحت اخلبرية يف حديث لراديو "�سبوتنيك" كيف ميكن تناول �أطعمة
حتتوي على كمية �أق��ل من ال�سكر ،واحل�صول على �أق�صى درج��ات املتعة.
م�شرية �إىل �أن احللويات ذات م�صدر طبيعي مثل املربيات وغريها ،حتتوي
على �ألياف غذائية ت�ساعد على �إبطاء امت�صا�ص ال�سكر.
وت�ق��ول" ،حتتوي املنتجات الطبيعية على �أل�ي��اف غ��ذائ�ي��ة ،وه��ذه تبطئ
عملية امت�صا�ص ال�سكر ،وبالتايل يقل �إفراز الأن�سولني ،امل�س�ؤول عن تراكم
الدهون".
ولكنها يف نف�س الوقت حتذر من ا�ستخدام �سكر الفركتوز بدال من ال�سكر
االع�ت�ي��ادي عند عمل امل��رب��ى واحل�ل��وي��ات الأخ ��رى يف امل�ن��زل ،وك��ذل��ك من
الإفراط يف تناول الفواكه والثمار.
وتقول " ،يجب عدم الإفراط بتناول الفواكه والثمار كوجبة خفيفة ،لأنها
حتتوي على �سكر طبيعي".
و�أو�ضحت اخلبرية ،كيف ميكن حتديد وتقليل تناول احللويات دون ال�شعور
باالنزعاج.
وتقول" ،يجب �إبقاء قطعة احللوى يف الفم �أطول فرتة ممكنة ،على �سبيل
املثال قطعة �شوكوالتة ،لكي تالم�س هذه احللوى م�ستقبالت التذوق فرتة
طويلة .لأن معدة الإن�سان خالية من امل�ستقبالت ،لذلك كلما طالت مدة
بقاء �شيء ما يف الفم ،زاد تهييج امل�ستقبالت ،وبالتايل زيادة ال�شعور باملتعة
وال�سعادة ".
وت�ضيف ،لقد �أظهرت التجارب� ،أن الأ�شخا�ص الذين يتناولون ب�سرعة املواد
املحتوية على ال�سكر ،ي�أكلون كمية كبرية منها مقارنة بالذين يتناولونها
ببطء .كما �أن تناول كمية كبرية من ال�سوائل يخلق �شعورا ب�أن ال�شخ�ص
تناول كمية كبرية من احللوى ،مما تناوله يف الواقع.
وتقول "عندما ي�شرب ال�شخ�ص املاء بعد تناول قطعة �شوكوالتة �صغرية،
ي�شعر ب�أنه تناول كمية �أكرب من ال�شوكوالتة".

• هل تعلم �أن الطفل الطبيعي يبد�أ يف تركيز عينيه على الأ�شياء املتحركة وحتريك �أطرافه يف الأ�سبوع
ال�ساد�س من العمر  ،ويف الفرتة ذاتها ي�ستجيب للأ�صوات املفاجئة
• هل تعلم �أن �صداع ال�شقيقة ي�صيب الأطفال �أي�ضا ولكن بن�سب �أقل مما ي�صيب الكبار
• هل تعلم �أن اجل�سم الب�شري يتكون من  206قطعة عظم
• هل تعلم �أن الزرافة لطول رقبتها فهي ال تنام يف اليوم الواحد �إال ت�سع دقائق و لي�ست على مرة واحدة
�إمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق
• هل تعلم �أن �شرايني اجل�سم الب�شري يبلغ طولها  600000كم
• هل تعلم �أن احلوت ي�ستطيع البقاء �ساعة حتت املياه بدون تنف�س
• هل تعلم �أن احلوت الأزرق هو �أكرب حيوان على الكرة الأر�ضية
• هل تعلم �أن احليتان الزرقاء ت�ستطيع التخاطب بوا�سطة غنائها على م�سافة 850كم
• هل تعلم �أن نافورة املاء التي تدفع من ر�أ�س احلوت فوق جمجمته ي�صل �إرتفاعها �أحيانا �إىل � 9أمتار
• هل تعلم �أن وزن الفيل ي�صل �إىل � 5أطنان ومع ذلك ت�صل �سرعته �إىل  40كم  /ال�ساعة
• هل تعلم �أن امل�شوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ  168مليون ميل

الطيور امللونة
غ�ضب الطبيعة على الغابة اجلميلة الن اال�شجاركانت ترف�ض ان يقف عليها الغراب والطيور ترف�ض ان
ت�صادق الغراب حتى النهر رف�ض ان ي�شرب منه الغراب فبكى الغراب كثريا وقال ما ذنبي ان يكون لوين ا�سود
و�شكلي لي�س جميال ما ذنبي وبكى كثريا وعا�ش حزينا وحيدا لكن اح��دا مل يعره اي اهتمام ..دعت امه ان
ي�صبح اجلميع مثله بلون ا�سود حتي ي�شفيه اهلل مما هو فيه من حزن ويف ال�صباح ا�ستيقظت الطيور لتجد
نف�سها فقدت الوانها اجلميلة وا�صبحت �سوداء فقط ووج��دت اال�شجار نف�سها عاجزة عن احلركة وجتمدت
وا�صبحت كاحلجارة توقف مياه النهر عن اجلريان و�صارت مثل الزجاج فانده�ش اجلميع و�صرخت احدى
اال�شجار وقالت ماذا حدث فقالت العجوز انه غ�ضب الطبيعة لقد اغ�ضبتموها واالن لقد �صارت جميع الطيور
�سوداء واملياه مثل الزجاج ال ي�ستطيع احد ان ي�شربها وال ت�ستطيع اال�شجار ان ترف�ض من يقف عليها فاح�س
اجلميع بندمهم وقالوا �صحيح كنا نعرف الغراب بلونه فكان مميزا وع�صفور الكناري لونه اخ�ضر وطائر
احلناء بطوقه واحلمام ا�صبح كله ا�سود فاين املطوقة والرمادية احلنون والع�صافري كلها اختلطت ..كم نحن
ا�سفون ليت النهر يجري فنحن عط�شى �سنموت كم نحن ا�سفون ،وال ن�ستطيع احلركة فمن �سيحرك الهواء
ياليتنا ما اغ�ضبنا الطبيعة وبات كل �شئ يبكي ندما فم�سحت دموعهم قلب الطبيعة وقالت لقد �ساحمتكم لقد
�ساحمتكم ومنذ ذلك الوقت واجلميع ا�صدقاء حتى الغراب .

