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هل يجب اللجوء �إىل الربوتني حني نحتاج الطاقة؟
عادة ما يتم ربط الربوتينات ببناء وتقوية الع�ضالت ،فيما يغفل البع�ض
الإجابة عن �س�ؤال مهم حول ما �إذا كان الربوتني م�صدرا جيدا للطاقة
�أم ال .ويو�صي اخل�ب�راء دائ�م��ا باحلر�ص على ات�ب��اع نظام غ��ذائ��ي غني
بالربوتني ،لأ�سباب عديدة� ،أبرزها امل�ساعدة على �إنقا�ص الوزن وتعزيز
منو الع�ضالت .ويلج�أ الإن�سان غالبا �إىل الكربوهيدرات حني يحتاج
�إىل مزيد من الطاقة ،وقد �أظهر بحث� ،أجراه املركز الوطني ملعلومات
التكنولوجيا احليوية يف الواليات املتحدة� ،أن الكربوهيدرات تعد م�صدرا
�سريعا للطاقة ،مقارنة مع الربوتينات والدهون .ونقل موقع "فيت �أند
ويل" عن خبري التغذية ،روب هوب�سون ،قوله �إنه ب�إمكان الإن�سان اللجوء
�إىل ال�بروت�ين للح�صول على الطاقة "لكن فقط يف حالة ع��دم توفر
الكربوهيدرات ،وهي لي�ست عملية فعالة للغاية" .و�أ�ضاف هوب�سون:
"هذا ال يعني �أن الربوتني ال مينحنا الطاقة ،بل ميكن ا�ستخدامه
بالفعل كم�صدر جيد للطاقة" .ويوفر الربوتني �أرب��ع �سعرات حرارية
فقط لكل غرام ،مما يدل على �أن الدور الرئي�س للربوتينات ال يتجلى يف
منح الطاقة ،بل يف تعزيز منو الع�ضالت والعظام.

عوامل تزيد خطر تلف �شبكية العني

قالت الرابطة الأملانية لأطباء العيون �إن التنك�س البقعي Macular
� ،degenerationضمور ي�صيب مركز املجال الب�صري املعروف
بـ "البقعة" ب�سبب تلف �شبكية العني.
و�أو�ضحت الرابطة �أن �أ�سبابه هي اال�ستعداد الوراثي ،وال�شيخوخ،ة
وال�ت��دخ�ين .وت�شمل ع��وام��ل اخل�ط��ورة الأخ��رى ارت�ف��اع �ضغط الدم،
وت�صلب ال�شرايني ،وزي��ادة م�ؤ�شر كتلة اجل�سم ،والتعر�ض املتكرر
لأ�شعة ال�شم�س دون حماية ال�ع�ين .كما تعترب ج��راح��ة �إزال ��ة املياه
البي�ضاء لعالج �إع�ت��ام عد�سة العني �سبباً �آخ��ر للتنك�س البقعي يف
وقت الحق .وتتمثل �أعرا�ضه يف قلة و�ضوح الر�ؤية يف جمال الر�ؤية
امل��رك��زي ،وان�خ�ف��ا���ض ر�ؤي ��ة الأل � ��وان ،واخ �ت�ل�اف ال���س�ط��وع ،وظهور
اخلطوط امل�ستقيمة منحنية �أو م�شوهة.
ويف املرحلة املت�أخرة تظهر بقعة فاحتة �أو رمادية �أو �سوداء يف مركز
جمال الر�ؤية .ويف احلاالت الق�صوى ي�صاب املري�ض بالعمى.
وال ميكن ال�شفاء من التنك�س البقعي ،ولكن ميكن �إب�ط��ا�ؤه ،ويجب
ا�ست�شارة الطبيب للعالج يف �أ�سرع وقت ممكن ،والذي ي�شمل العالج
بالليزر ،والعالج ال�ضوئي ،والعالج بالأج�سام امل�ضادة ،واجلراحة.

حل �سحري يق�ضي على الدوخة عند الوقوف

ال�شعور ب��ال��دوار عند الوقوف عر�ض �شائع يرتبط ع��ادة بانخفا�ض
�ضغط ال ��دم ،وع�ن��دم��ا ي�ك��ون ه��ذا االن�خ�ف��ا���ض �سريعا وق���ص�يرا ،وال
يرتبط ب�أي م�شكالت �صحية �أخرى ،يعرف بـ "انخفا�ض �ضغط الدم
االنت�صابي" .وتو�صلت درا�سة جديدة م�ؤخرا �إىل عالج فعال لهذا
ال��دوار الناجت دون تكلفة وبدون ا�ستخدام الأدوي��ة ،عن طريق ت�أدية
مترينني ب�سيطني للع�ضالت.
ورغم �أنّ �أكرث �أعرا�ض "انخفا�ض �ضغط الدم االنت�صابي" �شيوعا هي
الدوار عند الوقوف بعد اجللو�س �أو اال�ستلقاء ،التي عادة ما ت�ستمر
الأعرا�ض لفرتة �أقل من عدة دقائق ،لكن الأعرا�ض تت�ض َّمن �أي�ضا:
الر�ؤية ال�ضبابية (زغللة العني) ،ال�ضعف ،فقدان الوعي (الإغماء)،
الت�شو�ش ،الغثيان.
و�أفاد الباحثون يف درا�ستهم املن�شورة يف دورية Heart Rhythm
 Journalالطبية ،ب�أن بع�ض متارين الع�ضالت الب�سيطة قبل
الوقوف �أو بعده ميكنها احل� ّد من ت�أثريات "انخفا�ض �ضغط الدم
االنت�صابي" ،كما �أنها تعمل ك�إجراء وقائي ب�شكل عام.
ا�شتملت ال��درا��س��ة على  22ام ��ر�أة �شابة لديهن ت��اري��خ مر�ضي مع
"انخفا�ض �ضغط ال��دم االنت�صابي" ،ومت اختبار مترينني :رفع
الركبتني ب�شكل متكرر �أثناء اجللو�س ملدة  30ثانية قبل الوقوف،
وعبور ال�ساقني ملدة  30ثانية بعد الوقوف.
وراق��ب الباحثون معدل �ضربات قلب امل�شاركني و�ضغط ال��دم �أثناء
التجارب ،مع وج��ود فا�صل زمني بني �ضربات القلب و�ضغط الدم،
كما ُطلب من امل�شاركني الإبالغ ب�أنف�سهم عن �أي �أعرا�ض لـ "انخفا�ض
�ضغط الدم االنت�صابي" ،مبا يف ذلك ال�شعور بالدوار.

دينا�صورات يف م�صر
جن��ح ف��ري��ق م���ص��ري م��ن �أع �� �ض��اء هيئة
التدري�س يف جامعة القاهرة ،بت�سجيل
�أول دليل م��ادي على وج��ود �آث��ار �أقدام
دينا�صورات �آكلة للحوم والأع�شاب على
�أ�سطح طبقات احلجر الرملي النوبي
بجنوب ال�صحراء ال�شرقية ،والتي يرجع
تاريخها �إىل �أكرث من  70مليون �سنة.
وق ��ال ال��دك �ت��ور حم�م��د ع�ث�م��ان اخل�شت
رئي�س جامعة القاهرة� ،إن الفريق البحثي
بد�أ عمله عام  2018من خالل ثالثة
م��ن العلماء امل�صريني ،اث�ن��ان م��ن كلية
العلوم جامعة ال�ق��اه��رة وه�م��ا الدكتور
وليد جمال ك�ساب الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم
اجل�ي��ول��وج�ي��ا وال��دك �ت��ور حم�م��د قرين
الأ��س�ت��اذ امل�ساعد بق�سم اجليولوجيا و
مدير معمل احلفريات الفقارية بجامعة
القاهرة ،باال�شرتاك مع الدكتور جبيلي
�أبو اخلري الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية العلوم
ج��ام�ع��ة ال ��وادي اجل��دي��د وم��دي��ر مركز
احل �ف��ري��ات ال �ف �ق��اري��ة ،يف ال �ب �ح��ث عن
الدالئل املادية مبنطقة الق�صري قفط
جنوبي ال�صحراء ال�شرقية ،ون�شر ورقة
بحثية ت�سجل نتائج ال�ف��ري��ق يف دورية
"جيولوجيكال جورنال" يف دي�سمرب
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�أ�سو�أ �أنواع الأطعمة التي ت�ضاعف
التهابات و�أعرا�ض داء كرون املزمن
�أغبى �س�ؤال ..مقابلة عمل
غريبة تثري اهتمام املاليني

متارين للح�صول على ج�سم
عار�ضات الأزياء

مل تدرك �سيدة �أمريكية �أن كالمها
ال��ذي كانت تتفوه به قبيل مقابلة
ع�م��ل م�سجل ب��ال���ص��وت وال�صورة،
كما مل ت��درك �أن��ه �سي�صل �إىل نحو
 7ماليني �شخ�ص يف العامل.
وك��ان��ت ��ش�ي�ل�ين م��ارت�ي�ن�ي��ز ت�ستعد
�أم � � ��ام ج� �ه ��از ح��ا� �س��وب �ه��ا لإج� � ��راء
مقابلة م��ع ��ش��رك��ة ط�ي�ران حملية
يف الواليات املتحدة ،للفوز بوظيفة
م���ض�ي�ف��ة ط �ي��ران .وق �ب �ي��ل دقائق
م��ن امل�ق��اب�ل��ة� ،سمعت �شيلني وهي
ت �ت �ح��دث م��ع ��ش�خ����ص جم �ه��ول مل
يظهر يف ال�ف�ي��دي��و ،ب�ن�برة �ساخرة
ع��ن املقابلة .وط��رح��ت � �س ��ؤاال هو:
"ما ه ��و ان �ط �ب��اع��ك ع ��ن �شركة
()SkyWest Airlines
وم��ا ه��و ��ص��داه��ا لديك؟" .وقالت
�ساخرة" :هذا �أغبى �س�ؤال و�أكرثها
� �س �خ ��اف ��ة � �س �م �ع �ت��ه يف حياتي".
وف � �ج � ��أة ،ت �غ�ي�رت م�ل�ام ��ح �شيلني
بعدما الح�ظ��ت �أن ك��ام�يرا من�صة
امل��وق��ع ال��رق�م��ي اخل��ا���ص بال�شركة
�سجلت كالمها .وحاولت التربير،
ّ
قائلة �إن�ه��ا ك��ان��ت ت�ت��درب ومل تكن
ت��درك �أن ال�ك�لام م�سجل ،وقدمت
اعتذارها قائلة�" :أنا �آ�سفة للغاية".
و�أعلنت مارتينيز الحقا على و�سائل
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي �أن �ه ��ا "مل
حت�صل على الوظيفة" و�أنها � ً
أي�ضا
معر�ضة خلطر الطرد من وظيفتها
احل��ال�ي��ة ب�ع��د �أن ع�ل��م رئي�سها عن
عملية البحث ال�سرية ع��ن عمل.
وعلى من�صة "تيك توك" ،انت�شر
الفيديو على نطاق وا�سع ،حا�صدا
نحو  7ماليني م�شاهدة ،ونال �أكرث
من مليون �إعجاب.

للح�صول على ج�سم عار�ضات الأزي��اء ،ال بد من بناء �أ�سا�س
متني� ،أي الرتكيز على منطقة ال��ورك واجل��ذع ،مبا يف ذلك
ع�ضالت البطن والظهر؛ �إذ ت�شكل هذه املجموعات الع�ضلية
ق��وة اجل�سد الأن��ث��وي ،لذلك يجب �أن ي�ستهدف �أي مترين
لبناء القوة للن�ساء كل هذه الع�ضالت .ولتحقيق هذه الغاية،
ي�ستعر�ض �سيدتي.نت متارين للح�صول على ج�سم
عار�ضات الأزياء يف الآتي:
يو�صى ب����أداء ه��ذه التمارين لكامل اجل�سم مرتني
�إىل ثالث م��رات يف الأ�سبوع� .إذا كنت تبحثني عن مزيد
من التحدي ،ميكنك زيادة العدد مرة �أو مرتني �أخريني،
مع احلر�ص على �أخد ق�سط من الراحة ملدة دقيقتني �إىل
ثالث دقائق بني اجلوالت.
 .4ال�صدفة الكيفية
اب��دئ��ي باال�ستلقاء على اجل��ان��ب الأي�سر م��ع ثني الذراع
الي�سرى ،ودعم الر�أ�س باليد ،واليد اليمنى على الورك،
وال�ساق اليمنى �أعلى الي�سار ،وثني الركبتني والكعبني
مبا يتما�شى مع الأل��وي��ة .افتحي ال�ساقني برفع الركبة
اليمنى نحو ال�سقف دون ال�سماح للفخذ الأمين بالتدحرج
للخلف .ثم العودة �إىل نقطة البداية.

� .1سوبرمان
اب��دئ��ي ب��اال��س�ت�ل�ق��اء ع�ل��ى ال�ب�ط��ن م��ع مت��دي��د الذراعني
وال �� �س��اق�ين ع �ل��ى الأر� � � ��ض ،ب�ح�ي��ث ي���ش�ك��ل اجل �� �س��م خطاً
م�ستقيماً ،واجلبهة على احل�صرية� .شدّي ع�ضالت البطن
وا�ضغطي على ع�ضالت امل�ؤخرة وارفعي الأطراف الأربعة،
بالإ�ضافة �إىل ال�صدر والر�أ�س ب�ضع بو�صات من الأر�ض،
مع احلفاظ على رقبتك حمايدة من خالل التحديق يف
اجلزء العلوي من ال�سجادة .ا�ستمري ملدة  5-3ثوانٍ  ،ثم
 .5اجل�سر
انزيل ببطء �إىل نقطة البداية.
ابدئي باال�ستلقاء على الظهر مع ثني ال�ساقني والقدمني
على الأر� ��ض وال��ذراع�ين م��ن اجل��ان�ب�ين�� .ش�دّي ع�ضالت
 .2ح�شرة ميتة الكيفية
اب��دئ��ي باال�ستلقاء على ظ�ه��رك واب�سطي ذراع �ي��ك على البطن ،وا�ضغطي على امل�ؤخرة والكعبني لرفع الوركني
ال�صدر ،وارفعي �ساقيك لت�ش ّكال زاوية  90درجة .ا�ضغطي ن�ح��و ال���س�ق��ف ،ح�ت��ى ي�شكل اجل���س��م خ�ط�اً م�ستقيماً من
على �أ�سفل الظهر على الأر�ض ،ثم قومي بتمديد وخف�ض الكتفني �إىل الركبتني .اثبتي ملدة ثانيتني قبل العودة �إىل
ال�ساق اليمنى ببطء ويف ورفعها فوق احل�صرية .توقفي نقطة البداية.
م�ؤقتاً ،ثم عُودي �إىل نقطة البداية وكرري على اجلانب
تابعي املزيد� :أف�ضل متارين البطن ل�شد الرتهل
الآخر.
ت��اب�ع��ي امل��زي��د :مت��اري��ن ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى ع���ض�لات بطن
 .6البالنك
مق�سمة للن�ساء
اب��دئ��ي ب��ال��رك��وع ع�ل��ى ال���س�ج��ادة .ام���ش��ي ب�ي��دي��ك للأمام
للو�صول �إىل ال�شكل الرباعي م��ع و�ضع الركبتني حتت
 .3خف�ض ال�ساق
ابدئي باال�ستلقاء على الظهر مع متديد ال�ساقني ب�شكل ال��ورك�ي�ن وامل�ع���ص�م�ين حت��ت ال�ك�ت�ف�ين .ارف �ع��ي الركبتني
م�ستقيم نحو ال�سقف .اخف�ضي ال�ساق الي�سرى �إىل �أدنى لت�شكيل خط م�ستقيم واح��د من الكعب �إىل ال��ر�أ���س ،مع
م�ستوى ميكنك الذهاب �إليه دون تقو�س �أ�سفل الظهر .احلفاظ على ارتفاع الوركني .ا�ستمري ملدة  30ثانية ثم
عودي �إىل نقطة البداية.
عودي �إىل نقطة البداية وكرري على اجلانب الآخر.

فوائد الين�سون ال
حت�صى
الين�سون ي�ساعد يف التخل�ص من الوزن الزائد وحرق ن�سبة كبرية
من ال�سعرات احلرارية فهو من �أف�ضل امل�شروبات الدافئة
يدخل الين�سون يف العديد من الأغذية ملا يتمتع به من فوائد
كثرية للج�سم ،فهو من الأع�شاب املفيدة التي تتميز برائحة
نفاذة �إ�ضافة �إىل قيمته الغذائية العالية.
ي�ح�ت��وي ال�ي�ن���س��ون ع�ل��ى ع�ن���ص��ر  Anetholوه ��و العن�صر
الرئي�سي ل��زي��ت الين�سون ،وي�ستمد ال��زي��ت روائ �ح��ه م��ن هذا
امل��رك��ب ،ك�م��ا ت�شتمل ال �ف��وائ��د ال�ط�ب�ي��ة ل��زي��ت ال�ي�ن���س��ون على
خ�صائ�ص م�ضادة للت�شنج ،وهو مطهر ،مهدئ ومنبه� ،إ�ضافة
�إىل �أنه يحتوي على خ�صائ�ص �إزالة ال�سموم.
زيت الين�سون ق��ادر على احلفاظ على الب�شرة �صحية والمعة،
ومي�ك��ن امل��زج بينه وب�ين زب��دة ال�شيا ،وده��ن الب�شرة باخلليط
ل�ل�ع�لاج م��ن ال�ب�ق��ع وح��ب ال���ش�ب��اب واجل �ل��د ال�ت��ال��ف ،واخلليط
ي�ساعد الب�شرة لت�صبح ناعمة و�سل�سة ومتوهجة.

(ال�شريرة ) �أعلى
موجة يف العامل

 .7الرفعة املميتة ب�ساق واحدة
ابدئي بالوقوف ب�شكل م�ستقيم .ثم ،قومي ب�إمالة اجلذع
للأمام مع رفع ال�ساق الي�سرى خلف اجل�سم (ثني القدم)
وم � ّد ال ��ذراع الي�سرى ل�ل�أم��ام حتى ت�ت��وازى كلتاهما مع
الأر�ض .ثم العودة �إىل نقطة البداية.
 .8اندفاع عك�سي
بعد ال��وق��وف م��ع القدمني متباعدتني ،وال��ذراع�ين �إىل
اجلانبني ،حتركي بالقدم الي�سرى للخلف وانزيل لأ�سفل،
حتى ت�شكل كلتا ال�ساقني زاوية  90درجة وترتفع الركبة
اخللفية من � 2إىل  3بو�صات عن الأر�ض .اعك�سي احلركة
للعودة �إىل البداية.

ك �� �ش��ف ع �ل �م��اء يف ك� �ن ��دا ،حتطيم
م��وج��ة و� �ص �ف��وه��ا بـ"ال�شريرة"
الرقم القيا�سي العاملي ،حيث بلغ
ارتفاعها  58قدما ،قبالة �ساحل
ف��ان�ك��وف��ر .و�أ� �ش��ار ال�ع�ل�م��اء �إىل �أن
امل ��وج ��ة ال �ع��ال �ي��ة ح �ط �م��ت الرقم
ال�ق�ي��ا��س��ي لأع �ل��ى ج� ��دار م��ائ��ي يف
ن��وف�م�بر  ،2020وف��ق م��ا ذكرت
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
ومت ق�ي��ا���س ارت �ف��اع امل��وج��ة ،الذي
كان موازيا ملبنى مكون من �أربعة
ط ��واب ��ق ،ب��وا� �س �ط��ة ع ��وام ��ة كانت
تطفو يف املحيط ،ق��ادرة على تتبع
ح��رك��ات معينة ت�سببها مثل هذه
التيارات العاتية .ووفق العلماء ف�إن
املوجة ذات احلجم العمالق النادر
ي�سجل ت�ق��ري�ب��ا م ��رة ك��ل 1300
ع ��ام ت �ق��ري �ب��ا .وي �ط �ل��ق ع �ل��ى مثل
هذه املوجة ا�سم "�أمواج العا�صفة
ال�شديدة" ،وعادة ما يكون حجمها
�ضعف حجم الأمواج املحيطة بها.

�أم تروي معاناة طفلتها من
مر�ض ال�سماك املهرج
�شهدت �سلوفاكيا والدة لطفلة تعاين من مر�ض جلدي ن��ادر ،ي�صاب به
�شخ�صان من بني كل مليون فرد.
وول ��دت �إل�ي��زاب�ي��ث كادلي�سيك يف ي��ون�ي��و  ،2020وه��ي م�صابة مبر�ض
"ال�سماك املهرج" ،وال��ذي يت�سبب بنمو اجللد يف جميع �أنحاء اجل�سد
والوجه ب�سرعة وب�سمك ي�صل �إىل  8ميلي مرت.
ومت �إخبار ناتاليا والدة �إليزابيث عندما كانت حامال يف الأ�سبوع الثالثني،
ب�أن طفلتها �ستولد ب�إعاقات عقلية وج�سدية.
وروت ناتاليا لو�سائل �إعالم معاناة طفلتها التي ولدت قبل موعدها ب�ستة
�أ�سابيع ،ودخولها للعناية املركزة ،لأن اجللد القا�سي حول وجهها و�صدرها
كان يعيق تنف�سها.
و�أ�صيبت ناتاليا وزوجها مارتن ب�صدمة بعدما �أبلغهما الأطباء �أن حالة
ابنتهما كانت �صعبة للغاية ،لدرجة �أنه مل يكن لديها فر�صة للبقاء على
قيد احلياة.
ولكن بعد خم�سة �أ�سابيع من العالج يف العناية امل��رك��زة ،جنت �إليزابيث
بعدما فقدت جفنيها وعدد من �أ�صابعها ،والقدرة على تنظيم درجة حرارة
ج�سمها لأنها غري قادرة على التعرق .و�ستحتاج �إليزابيث يف امل�ستقبل �إىل
جراحة جتميلية جلفنيها و�أ�صابعها وقدميها و�أذنيها ،ولكن والدتها يف
الوقت احلايل تقوم برعايتها بو�ضع قطرات خا�صة يف العينني كل �ساعة،
لأن الطفلة غري قادرة على �إغالق عينيها ،كما ت�ضمد ج�سدها ،وجتري لها
حمامني طويلني يوميا مع الكثري من التق�شري للتخل�ص من اجللد امليت
الزائد ،والرتطيب بالكرمي على الأقل �ست مرات يوميا.
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احتفال زاخر بالبهجة والرق�ص يتوج اليوم الوطني لكوبا يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

ب ��رز ال �ت��راث امل��و��س�ي�ق��ي ل �ك��وب��ا ب���ش�ك��ل ك �ب�ير يف
اح�ت�ف��ال ال��دول��ة الكاريبية بيومها ال��وط�ن��ي يف
�إك�سبو  2020دب��ي ، ،من خ�لال جمموعة من
العرو�ض الفنية والثقافية التي تعك�س الرتاث
الفني الغني لكوبا ،وذلك يف �أعقاب �إقامة املرا�سم
الر�سمية لرفع الأع�لام وعزف الن�شيد الوطني
ل �ك�لا ال��دول �ت�ي�ن ع �ل��ى م�ن���ص��ة الأمم يف �ساحة
الو�صل ،القلب الناب�ض لإك�سبو  2020دبي.
وك��ان��ت م �ع��ايل رمي ال�ه��ا��ش�م��ي ،وزي� ��رة الدولة
ل���ش��ؤون ال�ت�ع��اون ال ��دويل ،امل��دي��ر ال�ع��ام لإك�سبو

 2020دب��ي ،وجنيب العلي ،املدير التنفيذي
ملكتب امل�ف��و���ض ال �ع��ام لإك���س�ب��و  2020دب ��ي ،يف
ا�ستقبال معايل رودري�غ��و مامليريكا د ّي ��از ،وزير
التجارة واال�ستثمارات اخلارجية يف كوبا.
وق � ��ال جن �ي��ب ال �ع �ل��ي" :ت�ستعر�ض ك��وب��ا عرب
ح�سها الإبداعي
م�شاركتها يف �إك�سبو  2020دبي ّ
واالبتكاري ،ف�ضال عن ر�ؤيتها و�إجنازاتها العاملية
امل�ل�ح��وظ��ة ،وت �ب�رِز ت��راث �ه��ا ال �ث �ق��ايف ال�غ�ن��ي عرب
الفنون الأدائية ،واملو�سيقى ،والأدب ،وغريها".
و�أ�ضاف معاليه�" :إن العالقة التي جتمع دول َتينا
تزدهر با�ستمرار ،ونحن على ثقة تامة يف �أن نطاق
�سيتو�سع ليطال جمموعة من القطاعات
تعاوننا
ّ
البالغة الأهمية بالن�سبة �إىل دول َتينا ،على غرار
الطاقة املتجددة ،وال�صحة ،وال�سياحة"

وق��ال معايل رودريغو مامليريكا د ّي��از" :اف ُتتحت
�سفارة جمهورية كوبا يف دول��ة الإم��ارت العربية
امل�ت�ح��دة منذ ث�لاث ��س�ن��وات ،بالتحديد يف 14
فرباير  ،2019وهو ما �أعطى املزيد من الدوافع
ل�ت�ع��زي��ز ال �ع�ل�اق��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة ،والتجارية،
وعالقات ال�صداقة بني البلدين".
و�أ�ضاف معاليه�" :إن تنظيم الفعاليات بالتزامن
م��ع االح �ت �ف��ال ال�ع��امل��ي ب�ي��وم ال���ص��داق��ة واحلب،
ميثل التزام دولتينا بتحويل امل�صالح االقت�صادية
والتجارية وجميع العالقات بينهما �إىل روابط
�أك�ثر عمقا و�أط��ول �أم��دا� .إن وج��ود  200جناح
يف �إك�سبو  2020دبي ،من بينهم  192جناحا
مي�ث�ل��ون دول ال �ع��امل املختلفة ،ه��و رم��ز للعمل
امل�شرتك الذي يجمع العامل كله يف ال�سعي نحو

م�ستقبل �أف�ضل ،وقد ت�ساهم النتائج الرئي�سية
املعرو�ضة هنا ،التي تعد ثمرة الذكاء الب�شري ،يف
التنمية احلالية وامل�ستقبلية للب�شرية".
ب�ع��د �إل �ق��اء اخل�ط��اب��ات ال��ر��س�م�ي��ة ،ق��دم��ت فرقة
"�سبتيتو �سانتياغريو" ،اخلبرية يف الإيقاعات
ال�ك��وب�ي��ة الأ��ص�ي�ل��ة ،ع��ر��ض��ا مو�سيقيا يف �ساحة
ال��و��ص��ل ،ول�ق��د ُر���شّ �ح��ت ه��ذه الفرقة املو�سيقية
امل�ؤلفة من  7مو�سيقيني ل�ست جوائز غرامي،
وف � � ��ازت م ��رت�ي�ن يف ف �ئ��ة امل��و� �س �ي �ق��ى ال�شعبية
التقليدية ،وت ��ؤدي با�ستمرار حفالت مو�سيقية
يف �أكرث الأماكن املرموقة يف العامل ،مبا يف ذلك
قاعة كارنيجي يف نيويورك.
وخ� �ل��ال الإح � ��اط � ��ة الإع �ل�ام � �ي ��ة ال� �ت ��ي عقدت
لل�صحافة املحلية والدولية يف جناح كوبا ،قال

�سعادة رودريجو مامليريكا دياز" :لدينا عالقات
جيدة للغاية مع حكومة دولة الإم��ارات العربية
املتحدة ،ولدينا تعاون قوي للغاية مع �صندوق
�أبوظبي للتنمية ،وكذلك مع بع�ض امل�ؤ�س�سات التي
تعاونت مع كوبا بطريقة مهمة للغاية لتطوير
م�شاريع خمتلفة يف املجاالت ذات الأولوية ،مثل
الطاقة املتجددة وتعزيز العلوم والتكنولوجيا،
ونحن ن�شكر دولة الإمارات العربية املتحدة على
دعمها امل�ستمر لنا".
و�أ��ض��اف" :و�ضعنا يف كوبا �أه��دا ًف��ا للتنمية حتى
ع��ام  ،2030وت�شمل ه��ذه اخلطط العديد من
القطاعات التي نوليها الأهمية ،فنحن بحاجة
�إىل العلم والتكنولوجيا واالبتكار لتطوير بلدنا،
وي�سعدنا العمل على تطوير خدماتنا ال�صحية،

كما �سنوا�صل تنفيذ من��وذج التطوير اخلا�ص
بنا".
مي�ك��ن ل ��زوار ج�ن��اح ك��وب��ا ا�ستك�شاف امل��زي��د عن
التح ّوالت االقت�صادية ،واالجتماعية والبيئية
ال �ت��ي حت ��دث يف ال ��دول ��ة ،م ��ن خ �ل�ال التجول
يف اجل �ن��اح ال ��ذي يج�سد � �ش��وارع ه��ذه اجلزيرة
الكاريبية الناب�ضة باحلياة .يقع جناح كوبا يف
منطقة اال�ستدامة ،وي�ضم م�شربا كوبيا مميزا،
حيث ميكن ل�ل��زوار اال�ستمتاع بتناول م�شروب
م �� �ص �ن��وع م ��ن ال �� �س �ك��ر امل ُ���س�ت�خ�ل����ص م ��ن ق�صب
ال�سكر الكوبي ،بالإ�ضافة �إىل التمتع بالعنا�صر
ال�ت�ف��اع�ل�ي��ة ال �ت��ي ي�ضمها اجل �ن��اح ،م�ث��ل اللعبة
التعاونية ،وانتهاز الفر�صة لتع ّلم رق�صة الت�شا
ت�شا ت�شا.

جنم بوليوود رانبري كابور يتحدث ب�صراحة عن ال�سينما الهندية وكرة القدم يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي – الفجر

زار جن��م بوليوود ران�ب�ير ك��اب��ور �إك�سبو 2020
دب ��ي ،و�أ� �س �ع��د الآالف م��ن ج �م��اه�يره ،وع�شاقه
ب�ف��ر���ص ال �ت �ق��اط ال �� �ص��ور ال �ت��ذك��اري��ة ،وب ��ث حي
مبا�شر جلل�سة حوارية على من�صة اليوبيل.
ميلك كابور ،املمثل احلائز العديد من اجلوائز،
يف جعبته ال�ع��دي��د م��ن الأف�ل�ام ال�ن��اج�ح��ة ،منها
� �س��اجن��و ،وب � ��اريف ،وراج �ن �ي �ت��ي ،وروك � �س �ت��ار ،يي
جواين هي دي��واين ،و�آي ديل هاي م�شكل ،وجنح
يف ال �ظ �ه��ور ب���ش�ك��ل دائ ��م ��ض�م��ن ق��ائ�م��ة فورب�س
الهندية للم�شاهري املئة منذ عام  ،2012وح�صل
على �ست جوائز فيلم فري .ويُعد �أي�ضا واحدا من
املمثلني الأعلى �أج��را يف الهند ،ف�ضال عن كونه
املالك امل�شارك لفريق كرة القدم "مومباي �سيتي
�إف �سي" النا�شط يف الدوري الهندي املمتاز.
احلما�س بح�ضوره ،و�أمتع اجلماهري املتحم�سة.
احت�شدت اجلماهري والع�شاق �أمام من�صة اليوبيل وق�ب��ل وق��ت ق�صري م��ن اع�ت�لائ��ه من�صة �إك�سبو
يف الهواء الطلق ،حيث ا�ستمتعوا بعر�ض مو�سيقي العاملية� ،أبدى كابور 39 ،عاما ،وجهة نظره ب�ش�أن
راق�ص من �أفالم كابور ال�شهرية .ويف وقت الحق ،ال�سينما الهندية ،وزي��ارت��ه �إىل �إك�سبو 2020
اعتلى العبو كرة القدم احلرة املن�صة و�أدوا بع�ض دب��ي ،وم��ا يخطط للقيام ب��ه خ�لال م��دة �إقامته
احلركات املهارية املعقدة على �إيقاعات بوليوود الق�صرية يف املدينة.
املده�شة ،وم��ن بينهم النجم ال�شاب ال��ذي �ألهب وق ��ال يف ال ��واق ��ع� ،إن �ه��ا امل ��رة الأوىل ال �ت��ي �أزور

فيها احل ��دث ال� ��دويل ،وي �ب��دو يل مده�شا حتى
الآن� ،إذ كنت �شاهدا على الكثري من الفعاليات
الثقافية حتت مظلة واح��دة ،وه��و ما يدعو �إىل
البهجة .ولقد زرت جناح الهند وجناح الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،واط �ع �ل��ت ع�ل��ى ج ��ذور الأمم
وث�ق��اف��ات�ه��ا وت��راث �ه��ا ،وك ��ان الأم ��ر رائ �ع��ا .وعن
�صناعة ال�سينما الهندية ق��ال �أعتقد �أن الأمر

املو�سيقى الكوبية ت�صدح يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي–الفجر

ا��س�ت�م�ت��ع زائ � ��رو �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي ب �ع��ر���ض مميز
للمو�سيقى الكوبية التقليدية قدمتها فرقتان كوبيتان
"كوبات�ش" ،و"�سيبتو �سانتياجويرو" وذلك م�ساء �أم�س
على م�سرح دبي ميلينيوم .وقدمت الفرقتان جمموعة

خمتارة من الأحلان جعلت �إيقاع كوبا ت�صدح يف جنبات
امل�سرح الذي �ضج باحل�ضور املحب لهذا النوع من الفنون.
وتتميز املو�سيقى الكوبية ب�آالتها املتعددة ،وعرو�ضها،
ورق�صاتها ،وتقاليدها الفريدة ،وغالبا ما تعترب واحدة
من �أغنى الأن��واع املو�سيقية ،و�أكرثها تنوعا يف العامل،
كما تتميز بثقافة ناب�ضة باحلياة ومتعددة الأوجه.

يتعلق ب��ال�ث�ق��اف��ة ،وال �ت��راث ،وم�ن�ظ��وم��ة القيم،
و�سرد الق�ص�ص .ويُعد فيلم "�آمار �أكرب �أنتوين"
واح ��دا م��ن �أك�ب�ر الأف�ل�ام الناجحة يف ال�سينما
الهندية ،وواح ��دا م��ن �أف�لام��ي املف�ضلة ،وميزج
بني ثقافات خمتلفة ،ويحبه الكثري من النا�س.
ل��ذا� ،أعتقد �أن الأف�ل�ام الهندية متثل حقا تلك
القيم ،واالحتفال باحلياة ،والأ��س��رة ،ومنظومة

القيم ،واملو�سيقى ،و�سرد الق�ص�ص .وعن ت�أثري
جائحة كوفيد -19يف قطاع ال�سينما ،ق��ال هى
فرتة ع�صيبة جدا لقطاع ال�سينما يف الهند ،عانى
منها ب�صورة خا�صة مُ�لاك دور ال�سينما ،ب�سبب
تدابري �سالمة اجلمهور .حيث كان من املنطقي
�أن تغلق دور ال�سينما �أبوابها "خالل فرتة انت�شار
اجلائحة"� .أم��ا الآن ،بعد ب��دء تخفيف القيود
املتعلقة باجلائحة� ،أعتقد �أن الأم��ر ب��ات يعتمد
ع �ل��ى امل �ح �ت��وى املُ� �ق ��دم واجل �م �ه��ور .فللجمهور
احلق يف اختيار املن�صة التي يرغبون يف م�شاهدة
املحتوى عربها .ولذلك ف��إن الأم��ر يعتمد على
ج��ودة الأف�ل�ام ،وم��ا يجذب اجلمهور لال�ستمتاع
بتجربة م�شاهدة جماعية .ولكني �أعتقد �أنه من
ال�سابق لأوانه معرفة مدى ت�أثري اجلائحة على
�صناعة ال�سينما الهندية.
وعن ع�شقه لكرة القدم و�أحد مالك نادي مومباي
�سيتي ل �ك��رة ال �ق��دم .وت ��أث�ي�ر ه��ذا ع�ل��ى ال�صحة
واللياقة البدنية ،قال �أن ممار�سة الريا�ضة مهمة
للغاية .وحل�سن احلظ� ،أنني �ألعب كرة القدم منذ
�أن كنت طالبا يف املدر�سة ،و�أعتقد �أنها تغر�س يف
الالعب االن�ضباط ،والعمل اجلماعي ،بالإ�ضافة
�إىل الفائدة اجل�سمانية من ممار�ستها� .أحاول

�أن �ألعب كرة القدم مرة �أو مرتني على الأقل يف
الأ�سبوع ،و�أعتقد �أنه ميكنك حقا �أن ت�ستفيد من
الأ�شياء التي تتعلمها من الريا�ضة يف مهنتك،
و�أن جتد التناغم بينهما ،و�أعتقد �أن على اجلميع
ممار�سة الريا�ضة.
وعن ر�سالته ملعجبيه الذين يعي�شون ويعملون يف
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة؟ قالأمتنى لهم
ال�سعادة والأمان .لقد ع�شنا جميعا فرتة ع�صيبة
حت�سن.
ب���س�ب��ب اجل��ائ �ح��ة ،ول �ك��ن الأو�� �ض ��اع يف ّ
ول��ذل��ك �أق ��ول ل�ه��م :اب �ق��وا �إي�ج��اب�ي�ين ،وب�صحة
جيدة ،و�سعداء .وع��ن م�شروعاته اجل��دي��دة هذا
ال�ع��ام؟ قالبعد انقطاع دام �أرب��ع �سنوات� ،أ�شارك
يف فيلمني يف عام � .2022أحدهما فيلم بعنوان
"�شام�شريا" ،وهو فيلم �أك�شن ومغامرات ،يبد�أ
عر�ضه يف  22يوليو املقبل ،والفيلم الثاين هو
"براهما�سرتا" ،الذي يبد�أ عر�ضه يف التا�سع من
�سبتمرب املقبل .وعن خططه خالل فرتة �إقامته
مل��دة يومني يف دب��ي؟ ق��ال قدمت �إىل دب��ي العام
املا�ضي لتعلم الغولف .وان�ضممت �إىل �أكادميية
الغولف يف نادي الإمارات للغولف ،وقد ا�ستمتعت
ك �ث�يرا ب��ال�ل�ع��ب .ول��ذل��ك� � ،س ��أح��اول ل�ع��ب بع�ض
الغولف خالل اليومني املقبلني.

مطربات �سان مارينو ُيبدعن ب�أ�صواتهن العذبة يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -الفجر

على وق��ع الأحل��ان املو�سيقية الكال�سيكية والعاطفية ،قدمت
جمموعة م��ن امل�ط��رب��ات وال �ع��ازف��ات م��ن ��س��ان م��اري�ن��و ،حف ً
ال
مو�سيقياً على خ�شبة م�سرح �ساحة الو�صل "القلب الناب�ض
لإك�سبو  ،"2020اح�ت�ف��ا ًء ب��ال�ي��وم ال��وط�ن��ي جلمهورية �سان
مارينو ،ت�ضمن جمموعة متنوعة من الأغنيات الرومان�سية
والروائع املو�سيقية.
ح�ضر احلفل عدد كبري من �أبناء جالية �سان مارينو يف الدولة،

وجمع غفري من زوار �إك�سبو  2020دب��ي ،وع�شاق املو�سيقى
الكال�سيكية .وع�ق��ب و��ص��ول ال�ف��رق��ة املو�سيقية �إىل خ�شبة
م�سرح �ساحة الو�صل ،ا�ستقبلتهم اجلمهور بالت�صفيق احلار
والهتافات ،و�أعربت الفرقة املو�سيقية عن �سعادتها بامل�شاركة
�ضمن فعاليات �إك�سبو  2020دبي الفنية ،لتقدمي جمموعة
من الأغاين العاطفية و الكال�سيكية ،وتعريف اجلمهور بثقافة
�شعب �سان مارينو.
�ضم العر�ض املطربات مونيكا هيل ،وفالنتينا مونيتا ،و�سارة
ج�ي�ن ،واملو�سيقيني �سيمونيتا �أغ��اري�ت���ش��ي ع�ل��ى �آل ��ة البيانو،

و�سريينا لوت�شي على �آل��ة الفلوت ،ومي�شيال زانوتي(فيوال)،
والعازفة �سيمونيتا فاملاجي على �آلة اجليتار .وقدمت املطربات
جمموعة رائعة من الأغاين ت�ضمنت الأغاين ال�شعبية يف �سان
مارينو و�إيطاليا� ،إىل جانب مو�سيقى اجلاز الفرن�سية والفادو
ال�برت�غ��ايل ،كما �أدت الفرقة �أغنية ع��ن �سان مارينو ،حظيت
بت�صفيق حار من قبل وفد �سان مارينو الذي ح�ضر فعاليات
احلفل .وتفاعل اجلمهور مع الأغاين الرومان�سية والعاطفية،
و�سط ت�صفيق متوا�صل ،و�إع �ج��اب ب ��الأداء ال��راق��ي ،وال�صوت
العذب للمطربات.

جمهورية غينيا ت�ستك�شف الفر�ص اال�ستثمارية يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

ا�ست�ضاف م��رك��ز الأع �م��ال يف �إك���س�ب��و  2020دب��ي "منتدى
اال�ستثمار يف غينيا" ،ال��ذي نظمه اجل�ن��اح الغيني بح�ضور
عدد كبري من رجال الأعمال وامل�ستثمرين وممثلي ال�شركات
اال�ستثمارية واملهتمني بال�ش�أن االقت�صادي ،حيث مت عر�ض
الفر�ص اال�ستثمارية الرثية التي توفرها جمهورية غينيا
لل�شركات وامل�ستمرثين.
يهدف املنتدى االقت�صادي �إىل ا�ستقطاب اال�ستثمارات العاملية
�إىل البلد ال��واق��ع غ��رب �إف��ري�ق�ي��ا ،م��ع ال�ترك�ي��ز على تطوير
قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية اخلا�صة به.
وق��ال ك��ون��دي ان�سوميني ،ن��ائ��ب م��دي��ر ت��روي��ج اال�ستثمار يف
غينيا ،يف ت�صريح له" :ت�شارك غينيا ،التي يُطلَق عليها لقب

«برج املياه يف غرب Hفريقيا» بف�ضل موقعها كمنبع للعديد
م��ن الأن �ه��ار يف املنطقة ،يف �إك�سبو  2020دب��ي حت��ت �شعار
"اكت�شف م�صدر غرب �إفريقيا" ،و ُت�سلط ال�ضوء على التنمية
امل�ستدامة والتجديد احل�ضري املرتكز على املياه".
�أ�ضاف ":نحن هنا لتعزيز قطاعنا اخلا�ص وكذلك قطاعنا
ال �ع��ام؛ ون �ق �دّم  ،م��ن خ�لال "منتدى اال�ستثمار يف غينيا"،
معلومات مهمة حول قانون اال�ستثمار يف بلدنا ،من �أجل جذب
وا�ستقطاب امل�ستثمرين وال�شركات وم�ساعدتها على ممار�سة
�أن�شطتها اال��س�ت�ث�م��اري��ة ،وت��وف�ير جميع امل�ع�ل��وم��ات الالزمة
وال�ضرورية التي حتتاجها ح��ول فر�ص اال�ستثمار الواعدة
يف غينيا"� .أ��ض��اف" :نقوم �أي�ضا بالرتويج لبع�ض امل�شاريع،
ال�سيما يف م��ا يخ�ص جم��ال التعدين يف ال��زراع��ة وال�سياحة
والبيئة ،ونحر�ص على ا�ستقطاب امل�ستثمر الأجنبي للح�ضور

واال�ستثمار يف تلك امل�شاريع ،لأننا ن�ؤمن �أن لديهم كل درا�سات
اجل��دوى ،وم��ن ثم فهي جاهزة اليوم للتنفيذ؛ لذلك ،نحن
ب�ح��اج��ة للم�ستثمرين الأج��ان��ب ل�ي��أت��وا وي�ستثمروا يف تلك
امل�شاريع يف بالدنا".
وتابع قائ ً
ال" :ي�ساعد قانون اال�ستثمار يف بالدنا امل�ستثمرين
يف احل�صول على الكثري م��ن احل��واف��ز ،خا�صة �أن احلكومة
حري�صة على م�ساعدة وجذب ه�ؤالء امل�ستثمرين الأجانب �إىل
غينيا؛ لذا ،ف�إن الهدف الرئي�سي من املنتدى اليوم هو الرتويج
لبلدنا ،والرتويج مل�شاريعنا اخلا�صة والعامة ،وجذب اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر يف بلدنا".
ي�أخذ جناح غينيا يف �إك�سبو  2020دبي زواره �إىل رحلة عرب
تاريخ البالد وتراث هذا البلد ،لت�سليط ال�ضوء على دور غينيا
كم�صدر حيوي للمياه وعر�ض تاريخ وثقافة غرب �إفريقيا.
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نوع من �أمرا�ض الأمعاء االلتهابية املزمنة

�أ�سو�أ �أنواع الأطعمة التي ت�ضاعف التهابات و�أعرا�ض داء كرون املزمن
ي�ع��رف داء ك ��رون ( )CDب ��أن��ه ن��وع م��ن �أم��را���ض الأمعاء
االلتهابية املزمنة ،حيث يت�سبب يف التهاب ال�سبيل اله�ضمي
م��ا ي ��ؤدي �إىل ح��دوث �آمل يف البطن و�إ��س�ه��ال �شديد ونق�ص
الوزن.
وعلى الرغم من عدم وجود عالج معروف ملر�ض كرون� ،إال �أن
طرق العالج ميكن �أن تقلل �إىل حد كبري من ظهور عالماته
و�أعرا�ضه.
ويف املقابل ،ميكن لبع�ض الأطعمة �أن تزيد من تفاقم احلالة،
ما ي�ستدعي جتنبها .ووفقا مل�ؤ�س�سة ،Health Harvard
ف�إن الأطعمة التي ت�سبب معظم االلتهابات ت�شمل:
 الكربوهيدرات املكررة مثل اخلبز الأبي�ض واملعجنات البطاطا املقلية والأطعمة املقلية الأخرى ال�صودا وغريها من امل�شروبات املحالة بال�سكر -ال � �ل � �ح ��وم

احلمراء واللحوم امل�صنعة
 ال�سمنون �ظ��رت �إح� ��دى ال��درا� �س��ات امل �ن �� �ش��ورة يف امل�ك�ت�ب��ة الوطنية
الأمريكية للطب ،يف زي��ادة ا�ستهالك الكربوهيدرات املكررة
وكيف �أثر ذلك على مر�ضى داء كرون.
ووقع ا�ستك�شاف العادات الغذائية لـ  63مري�ضا يعانون من
مر�ض كرون يف الدرا�سة عن طريق اال�ستبيانات ومقارنتها
مع جمموعة التحكم.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أنه "ال يوجد فرق كبري يف تناول املواد
الغذائية الأخرى مثل الربوتينات �أو الدهون �أو اخل�ضروات
�أو الكحول".
وم��ع ذل��ك� ،أظ�ه��ر ت�ن��اول كميات ك�ب�يرة م��ن الكربوهيدرات
امل�ك��ررة ت��أث�يرا ك�ب�يرا يف املر�ضى ال��ذي��ن يعانون م��ن مر�ض
كرون وقد يكون ذلك جزئيا ب�سبب حمتواه من ال�سكر.
و�أظهرت درا�سة ا�ستق�صائية" :ت�ؤدي الوجبات الغنية بال�سكر
�إىل زي��ادة نفاذية الأم�ع��اء وه��ي �سمة من �سمات مر�ضى داء
ك��رون .وا�ستبدال ال�سكريات امل�ضافة بالأطعمة الكاملة �أو
غري املكررة

ميكن حتمله جيدا م��ن قبل معظم مر�ضى داء ك��رون وقد
يقلل ذلك من حاجتهم للجراحة والعالج يف امل�ست�شفى".
وي�شار �إىل �أن داء كرون ميكن �أن يبد�أ يف �أي عمر ،ولكنه يظهر
عادة لأول مرة بني �سن  10و 40عاما.
وع ��ادة م��ا ي�ه��دف ال �ع�لاج ال��دوائ��ي مل��ر���ض ك ��رون �إىل تقليل
الأع ��را� ��ض وال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ن��وب��ات الآالم ،وت �ت��راوح �شدة
م�ؤ�شرات داء كرون و�أعرا�ضه بني اخلفيفة واحلادة.
وتظهر الأع��را���ض ع��ادة ب�شكل ت��دري�ج��ي ،ولكنها ق��د تظهر
�أحيانا فج�أة دون �سابق �إنذار ،فيما قد مير املري�ض يف بع�ض
احلاالت بفرتات زمنية ال تظهر فيها �أي �أعرا�ض �أو م�ؤ�شرات
ت�سمى الهد�أة.
وت�شمل الأعرا�ض الرئي�سية للمر�ض:
 �آالم وت�شنجات يف املعدة ظهور الدم يف الرباز الإرهاق فقدان الوزن و�ضعف ال�شهية قرح الفم -احلمى

قدرتك من عدمها على الوقوف على
�ساق واحدة ينبئك بحالتك ال�صحية

تظهر الأبحاث �أن قدرة النا�س بالوقوف على �ساق واحدة هي م�ؤ�شر �صحي و�أن التح�سن يف الوقوف على �ساق
واحدة ميكن �أن يعزز من اللياقة البدنية والعمر االفرتا�ضي.
وترتبط ال�ق��درة على ال��وق��وف على �ساق واحدة
بزيادة م�ستويات الن�شاط البدين وتقليل خماطر
ال�سقوط وبجودة احلياة وطولها.
وي�شار �أن هناك نحو  37.3مليون حالة �سقوط
�سنويا يف جميع �أن�ح��اء العامل �شديدة مبا يكفي
لتتطلب رعاية طبية.
ويرتبط عدم القدرة على التوازن على �ساق واحدة
مل��دة  20ثانية �أو �أك�ثر يف الأ�شخا�ص الأ�صحاء
بزيادة خطر تلف الأوعية الدموية ال�صغرية يف

الدماغ وانخفا�ض القدرة على فهم الأفكار.
ومن غري املرجح �أن تكون قادرا على الوقوف على
�ساق واحدة دون اهتزاز �إذا كان لديك العديد من
احلاالت الطبية ،مثل مر�ض باركن�سون �أو ال�سكتة
الدماغية �أو مر�ض �ألزهامير.
ك�م��ا مي�ك��ن �أن ي � ��ؤدي احل �م��ل وان �ق �ط��اع الطمث
والتقاعد �أي�ضا �إىل تغيري قوتنا وتوازننا وقدرتنا
على البقاء منت�صبني ،ويرجع ذلك يف الغالب �إىل ملاذا الوقوف على �ساق واحدة مهم
الطريقة التي ت�ؤثر بها هذه العوامل على قدرتنا ُتظهر البيانات �أن الوقت الذي ميكن فيه للنا�س

ودوافعنا لالنخراط يف ن�شاط بدين منتظم.
ويو�ضح الباحثون �أن اجللو�س �أو االت�ك��اء �أثناء
اال��س�ت�ي�ق��اظ ي��رت�ب��ط ب��ان�خ�ف��ا���ض ق��وة الع�ضالت
وخطر ال�سقوط والوظيفة البدنية� ،أحيانا بغ�ض
ال�ن�ظ��ر ع��ن م �ق��دار ال�ن���ش��اط ال �ب��دين امل�ع�ت��دل �أو
القوي الذي متار�سه.

ال��وق��وف ع�ل��ى � �س��اق واح� ��دة ي�ت�غ�ير ب�ين الرجال
والن�ساء يف خمتلف الأع �م��ار ،وع��دم ال�ق��درة على
حتقيق تلك الأوق��ات امل�ستهدفة لفئتك العمرية
مي�ك��ن �أن ي�سلط ال �� �ض��وء ع�ل��ى وج ��ود م�شكالت
�صحية.
وي�شرح الباحثون �أنه عندما يقف ج�سم الإن�سان
منت�صبا ،ف�إنه يكون بطبيعته غري م�ستقر ،لأن
لدينا قاعدة دع��م �صغرية ج��دا بالن�سبة لطولنا
وعر�ضنا.
وعندما نكون ب�صحة جيدة ،نعتمد على نظامنا
الع�صبي املركزي واملحيطي لدمج جميع املعلومات
الواردة من حوا�س التوازن لدينا (العيون والأذن
الداخلية وردود الفعل من الع�ضالت واملفا�صل)،
ثم نقوم بعد ذلك ب�إ�شراك الع�ضالت ال�صحيحة
(ع �� �ض�لات ال �ق��دم وال �ك��اح��ل وال �� �س��اق وع�ضالت
اجلذع و�أحيانا ع�ضالت الذراع) يف الوقت املنا�سب
لإج��راء التعديالت ال�لازم��ة على و�ضعنا للبقاء
منت�صبني .وكلما زاد ن�شاطنا البدين ،زاد احتمال
ح�صولنا على توازن جيد.
وميكن �أن ت�ؤثر امل�شكالت ال�صحية الأخرى �أي�ضا
على ن�شاطنا ال�ب��دين وتتميز بو�ضعية منحنية
و�ضعف التوازن ،مثل االكتئاب وه�شا�شة العظام،
م��ا ي � ��ؤدي �إىل زي ��ادة خ�ط��ر ال���س�ق��وط والك�سور.
وال��و��ض�ع�ي��ة املنحنية جت�ع��ل ال��وق��وف ع�ل��ى �ساق
واحدة �أكرث �صعوبة.
ه��ل ي��ج��ب �أن �أب����د�أ ب��ال��وق��وف ع��ل��ى �ساق
واحدة؟
ميكن لأي فرد حت�سني قدرته على الوقوف على
��س��اق واح ��دة يف �أي ع�م��ر ،وحت���س�ين ت��وازن��ه .من
خالل بع�ض متارين التوازن الب�سيطة ،لكن الأمر

ق��د يكون �أك�ثر �صعوبة �إذا كان
�شخ�ص م��ا ي �ع��اين م��ن حالة
ع�صبية.
ومي �ك��ن �أن ي���ص�ب��ح الوقوف
على �ساق واحدة �أكرث �صعوبة
�إذا �أغم�ضت عينيك �أثناء القيام
ب��ذل��ك .وه��ذا �أم��ر ي�ستحق التدرب
عليه لأن��ه ي�ساعد يف ت��وازن�ن��ا على
امل��دى الطويل ويقلل م��ن خطر
ال�سقوط.
وع � �ن� ��دم� ��ا ت � �ك� ��ون �أع� �ي� �ن� �ن ��ا
مفتوحة ،ي�صبح اجل�سم
ك �� �س��وال وي �ع �ت �م��د على
ر�ؤي� �ت� �ن ��ا للم�ساعدة
يف احل� � �ف � ��اظ على
توازننا.
ولذلك ،ف�إنه عند
اال�� �س� �ت� �غ� �ن ��اء عن
حا�سة الب�صر ،ف�إن
ه��ذا يجعل احلوا�س
الأخرى تعمل ب�شكل �أف�ضل.
ويقول الباحثون �إن��ه بالن�سبة للذين
تزيد �أعمارهم عن  70عاما ،هناك �أدل��ة تثبت
�أن ال��وق��وف ع�ل��ى ك��ل ��س��اق مل��دة دق�ي�ق��ة واحدة
ثالث مرات يوميا ،ميكن �أن ي�ساعد يف حت�سني
كثافة املعادن يف عظام الورك.
وين�صح الباحثون بالوقوف على �ساق واحدة
عند القيام بتنظيف الأ�سنان �صباحا وم�ساء،
بالتناوب من �ساق �إىل �أخرى مرتني
على الأق ��ل ،ل�ضمان القيام
بهذا الروتني يوميا.
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تنظمه جمعية املدققني الداخليني يف االمارات من  9 – 7مار�س 2022

«احتاد م�صارف الإمارات» يربم مذكرة
تعاون مع «جمعية امل�صارف الرتكية»

•• �أبوظبي -الفجر:

�أب��رم “احتاد م�صارف الإمارات” ،الهيئة امل�صرفية املهنية الرائدة يف دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ،مذكرة تعاون مع “جمعية امل�صارف الرتكية”،
اجلمعية امل�صرفية الرائدة يف تركيا ،تهدف �إىل تبادل املعلومات واخلربات
التي من �ش�أنها دعم القطاع امل�صريف والأن�شطة ذات ال�صلة يف كال البلدين.
وتهدف ه��ذه االتفاقية اي�ضاً التي ت�شبه العديد مذكرات التفاهم الأخرى
التي �أبرمها احتاد م�صارف الإمارات مع عدد من الدول� ،إىل تعزيز الروابط
وال�صالت التي ت�ساهم يف تطوير ومن� ّو �أع�م��ال امل�صارف حتت �إط��ار ك� ٍّل من
“احتاد م�صارف الإمارات” و”جمعية امل�صارف الرتكية” .كما و�سرتكز
االتفاقية على تنظيم �أن�شطة م�صرفية متنوّعة ،مبا فيها ور�ش عمل وبرامج
ت�أهيلية ودورات تدريبية .ويف هذه املنا�سبة ،قال جمال �صالح ،املدير العام لـ
“احتاد م�صارف الإمارات”“ :ي�سعدنا الإعالن عن �إبرام مذكرة التعاون بيننا
وبني “جمعية امل�صارف الرتكية” ،والتي تعد جزءاً من خطتنا لزيادة �أن�شطتنا
�إقليمياً وع��امل�ي�اً م��ع �شركاء مرموقني وهيئات متثيلية خم�ت��ارة يف القطاع
امل�صريف .كما و�سوف ت�ساهم هذه املذكرة يف م�شاركة مقوّمات جتربتنا الناجحة
�إىل الهيئات الرديفة لنا يف دول املنطقة ،وكذلك اال�ستفادة من جتاربها يف
ه��ذا امل �ج��ال ،وت�ع��زي��ز ف��ر���ص ت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات واخل�ب�رات وامل�ع��رف��ة العملية،
للم�ساهمة يف تطوير القطاع امل�صر ّيف يف كال البلدين» .و�أ�ضاف”:تهدف هذه
االتفاقية �أي�ضاً �إىل تعزيز معرفة القطاع امل�صريف الرتكي بالبيئة امل�صرفية
واال�ستثمارية اجلاذبة يف دولة الإمارات ،والتطوّر امللفت الذي ح ّققته م�صارف
الدولة يف جمال الت�شريعات ذات ال�صلة ،وال�سمعة الطيبة التي يحظى بها
القطاع امل�صريف فيها ،والإج��راءات التي ت�ضمن املعاملة العادلة وال�شفافية
وحماية امل�ستهلكني .كما تتيح لنا تعزيز التوا�صل م��ع “جمعية امل�صارف
الرتكية” وزي��ادة الوعي بامل�سائل التنظيمية امل�شرتكة ،وال�تروي��ج لأف�ضل
املمار�سات يف هذا املجال ،وا�ست�ضافة ندوات ومنتديات وغريها من الأن�شطة
والفعاليات يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك».

�إن�شاء م�ستودع لتعزيز الكفاءة الت�شغيلية لأكرب
عالمة جتارية متكاملة للأطعمة يف الإمارات

•• �أبوظبي -الفجر

�أعلنت م��زارع العني عن افتتاح م�ستودعاتها البالغة م�ساحتها 2,270
مرتاً مربعاً يف �أبوظبي �ضمن خططها اال�سرتاتيجية لتعزيز منوها.
ومن خالل هذه امل�ستوعات ال�ضخمة التي اكتمل بنا�ؤها م��ؤخ��راً ،تتوقع
م��زارع العني تعزيز كفاءتها الت�شغيلية ،حيث �ست�صبح لديها الآن �سعة
تخزينية �أك�بر بن�سبة  ،300%مبا يكفي للتعامل مع  3.3مليون لرت
من منتجات الألبان ،و  2.9مليون كيلوغرام من الدجاج� ،إ�ضافة �إىل 55
مليون بي�ضة ،والتي تتوقع ال�شركة توزيعها هذا العام ،مع وجود احتماالت
للنمو ب�شكل كبري بف�ضل �سهولة العمليات الت�شغيلية واللوج�ستية عرب
جميع قنوات البيع .ويتميز م�ستودع �أبوظبي اجلديد ملزارع العني بتوظيف
�أح��دث �أنظمة الأرف��ف ب�سعة  1,200قاعدة �ست�ضمن الت�سليم يف الوقت
املحدد جلميع امل�ستهلكني ،وتقدمي �أف�ضل خدمة يومياً.
وقال ويليم فان والت ميجر ،الرئي�س التنفيذي ملزارع العني ،والذي كان يف
مقدمة كبار املديرين التنفيذيني يف ال�شركة وممثلي جمل�س الإدارة الذين
ح�ضروا حفل االفتتاح م�ؤخراً�“ :إن بناء م�ستودع جديد يف �أبوظبي يعد بحق
حمطة رئي�سية يف م�سرية مزارع العني ،كما ميثل جزءاً من خطتنا طويلة
الأج��ل لتعزيز مكانتنا الريادية يف ال�سوق .ويتوقع امل�ستهلكون منا �أعلى
م�ستويات اجلودة ،و�سيمكننا هذا امل�ستودع بف�ضل موقعه اال�سرتاتيجي ،من
تنفيذ عمليات الت�سليم ب�سرعة ومن دون انقطاع ملنتجات الألبان الطازجة
ومنتجات الدواجن جلميع عمالئنا يف الإم��ارات العربية املتحدة يومياً».
وي�أتي افتتاح امل�ستودع يف وقت مثايل للعالمة التجارية الغذائية الرائدة
التي تركز ب�شكل �أ�سا�سي على منتجات الألبان والدواجن يف الإمارات ،حيث
يرجح اخلرباء ازدهار �سوق الدواجن وم�شتقات الألبان يف ال�سنوات القليلة
املقبلة.

•• دبي-الفجر:

ت�ستعد دبي ال�ست�ضافة �صوفيا� ،أول مواطن
روب��وت��ي ب�شري حقيقي يف ال �ع��امل ،ب�شكل
ف�ع�ل��ي ل�ل�م��رة الأوىل يف جم ��ال التدقيق
الداخلي ،وذلك على هام�ش �أعمال الدورة
ال�ع���ش��ري��ن ل�ل�م��ؤمت��ر الإق �ل �ي �م��ي ال�سنوي
للتدقيق ال��داخ�ل��ي ال��ذي �سينعقد يف دبي
يف الفرتة من  7ولغاية  9مار�س ،2022
والذي يعترب �أ�ضخم م�ؤمتر ذكي للمدققني
الداخليني .و�ستقوم �صوفيا ب�إجراء جل�سة
تفاعلية حول م�ستقبل الذكاء اال�صطناعي
ب �ع �ن��وان “الذكاء اال��ص�ط�ن��اع��ي يف مهنة
التدقيق الداخلي” ،وذلك يف اليوم الثاين
م��ن امل ��ؤمت��ر الإق�ل�ي�م��ي ال���س�ن��وي للتدقيق
الداخلي الذي ت�ست�ضيفه جمعية املدققني
ال��داخ �ل �ي�ين يف دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة يف م��رك��ز دب ��ي ال �ت �ج��اري العاملي

حتت عنوان “الثورة والتحول على �صعيد
ال�ت��دق�ي��ق الداخلي” .وك��ان��ت ��ص��وف�ي��ا قد
�أ��ص�ب�ح��ت �أول م��واط��ن روب��وت��ي يف العامل
بعدما منحتها اململكة العربية ال�سعودية
جن�سيتها يف �أكتوبر من العام  ،2017وقد
عمل املنظمون على ت�سهيل تواجد �صوفيا
يف �أع �م��ال امل ��ؤمت��ر ال��ذك��ي ك��رم��ز مل�ستقبل
الذكاء اال�صطناعي.
وقال عبد القادر عبيد علي ،رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية املدققني الداخليني بدولة
الإمارات“ :نحن فخورون و�سعداء لتقدمي
�صوفيا ه�ن��ا يف دب��ي ل�ل�م��رة الأوىل بهدف
ت�سليط ال�ضوء على احلتمية وال�ضرورة
امل �ل �ح��ة ل�لاب �ت �ك��ار ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي يف كافة
املهن ،وهو الأمر الذي يت�سق مع �إجنازات
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة بو�صفها
�أول حكومة يف العامل لديها وزارة للذكاء
اال�صطناعي .وق��د اخرتنا عنوان امل�ؤمتر

“الثورة وال�ت�ح��ول ع�ل��ى �صعيد التدقيق
الداخلي” ب�ه��دف �إب �ه��ار ع�ق��ول املدققني
ال��داخ �ل �ي�ي�ن ح� ��ول العامل ”.و�أ� � �ض� ��اف:
“يكمن ال�ت�ح��دي ال ��ذي ي��واج��ه املدققني
الداخليني اليوم يف التطور التكنولوجي،
و�أول �ئ��ك ال��ذي��ن يف�شلون يف م��واك�ب��ة ذلك
�سي�صبحون خ��ارج ال�سياق و�سيعفو عليهم
ال��زم��ن ،وب��ال�ت��ايل يجب عليهم �أن يكونوا
م�ستعدين للم�ستقبل و�أن ي�صبحوا �أذكياء
ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال��رق �م��ي يف ه ��ذه احلقبة
التي تتميز بالذكاء اال�صطناعي وتقنية
البلوك ت�شني وال��روب��وت��ات ،و�سيكون من
�ش�أن هذا امل�ؤمتر �أن ميكنهم من االنطالق
يف رح�ل��ة تعليمية غنية ب��الأف�ك��ار الثاقبة
ح��ول ال���ش�ك��ل ال ��ذي مي�ك��ن �أن ت�ب��دو عليه
مهنة التدقيق الداخلي يف الع�شرين �إىل
الثالثني �سنة القادمة” .وي��وف��ر امل�ؤمتر
فر�صة للح�ضور ال��س�ت�لام �أك�ث�ر م��ن 22

اع �ت �م��اداً للتعليم امل�ه�ن��ي امل���س�ت�م��ر ،وذلك
لتعزيز عملية تطورهم املهني .و�سيحظى
امل� ��� �ش ��ارك ��ون ب �ف��ر� �ص��ة ال �ت �ع �ل��م م ��ن �أك�ث�ر
م��ن  40م�ت�ح��دث�اً وق��ائ��داً وم ��ؤل �ف �اً دولياً
�سي�شاركون جت��ارب�ه��م و�أف���ض��ل املمار�سات
واالجت��اه��ات ودرا��س��ات احل��ال��ة ،وذل��ك عرب
�أك�ث��ر م ��ن  44ج�ل���س��ة � �س �ي��دي��ره��ا بع�ض
�أكرب الأ�سماء يف جمال التدقيق الداخلي.
كما �سيوفر امل��ؤمت��ر ع��وام��ل ج��ذب خا�صة
تتمثل يف بع�ض املتحدثني البارزين مثل
ت�يري كاتلر ،الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
�سيولوجي الب����س الكندية وال�ق��ر��ص��ان ذو
ال�ق�ب�ع��ة ال�ب�ي���ض��اء ،وال ��ذي �سيعقد جل�سة
بعنوان “�أ�سرار م��ن ال��داخ��ل ح��ول كيفية
دخول القرا�صنة ،وملاذا” .و�سوف يتحدث
ج� � � ��وردان ب� �ل� �ف ��ورت ،امل � ��ؤل� ��ف الأم ��ري� �ك ��ي
وامل�ت�ح��دث التحفيزي وامل �� �ض��ارب ال�سابق
يف ال�ب��ور��ص��ة ،ح��ول “النقاط الرئي�سية

•• �أبوظبي-وام:

�أط�ل�ق��ت ��ش��رك��ة �أب��وظ�ب��ي ل�ط��اق��ة امل�ستقبل
“م�صدر” وج ��ام � �ع ��ة خ �ل �ي �ف��ة للعلوم
والتكنولوجيا وال�شركة ال�سويدية “�أزيليو”
املتخ�ص�صة يف م���ش��اري��ع ت�خ��زي��ن الطاقة
لفرتات طويلة ،م�شروعا مبتكرا يف جمال
البحث والتطوير ي�ساهم يف توفري الطاقة
النظيفة على مدار ال�ساعة وبتكلفة منا�سبة
يف مدينة م�صدر يف �أبوظبي.
وميثل هذا النظام املتقدم يف جمال حفظ
الطاقة احل��راري��ة والقابل للتطوير جزءا
م ��ن ات �ف��اق �ي��ة ث�لاث �ي��ة الأط � � ��راف للبحث
والتطوير .ويعتمد نظام “�أزيليو” حلفظ
الطاقة ،وال��ذي يتم ت�شغيله حاليا ب�شكل
ر�سمي ،على الألواح الكهرو�ضوئية وي�ساهم
يف ت��وف�ير ط��اق��ة ك�ه��رب��ائ�ي��ة م �ت �ج��ددة ذات
تكلفة اقت�صادية منا�سبة على م��دار 24
�ساعة طيلة �أيام الأ�سبوع.
و�سي�شهد هذا النظام العديد من االختبارات
والتقييمات يف حمطة معهد م�صدر للطاقة
ال�شم�سية يف جامعة خليفة ،و�سيتم تقييم

�أداء النظام يف بيئة �صحراوية توفر جميع
الظروف ال�شم�سية املالئمة والالزمة لإنتاج
دورات يومية متكاملة للطاقة النظيفة� ،إىل
جانب الألواح الكهرو�ضوئية ال�شم�سية.
وق��ال الدكتور نيكوال�س كالفيت ،الأ�ستاذ
امل���س��اع��د يف الهند�سة امليكانيكية ورئي�س
حمطة ال�ط��اق��ة ال�شم�سية مبعهد م�صدر
يف جامعة خليفة“ :جتمع حمطة الطاقة
ال�شم�سية يف معهد م�صدر التابع جلامعة
خليفة ما بني البحث والتطوير يف الطاقة
املتجددة واختبارها وتقييمها ومتثل �أهداف
دولة الإمارات لتحقيق االبتكار الرائد عامليا
يف جم ��االت ال�ط��اق��ة النظيفة واملتجددة،
ويعترب م�شروع “�أزيليو” م�شروعا متميزا
وق�صة جناح هامة ملحطة الطاقة ال�شم�سية
يف معهد م�صدر”.
و� �س �ت �ت��وىل جم �م��وع��ة م ��ن ال �ب��اح �ث�ين من
جامعة خليفة خالل الـ � 12شهرا القادمة
مهمة ت�شغيل نظام �أزيليو حلفظ الطاقة
احل ��راري ��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،ح�ي��ث �سيقومون
خ�لال تلك امل��دة بجمع البيانات وحتليلها
و�إجراء عمليات التحقق من فعالية النظام

ويف نهاية ال�ع��ام� ،ست�ساهم جامعة خليفة
يف توفري تقرير ح��ول �أداء النظام يف بيئة
�صحراوية .و�سيتم اختبار وتقييم وحدات
ال �ت �خ��زي��ن يف ال �ن �ظ��ام وف �ق��ا ل �ل �ع��دي��د من
املعايري املختلفة التي ت�شمل تزويد الطاقة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة امل �ت �ج��ددة ع�ل��ى م ��دار ال�ساعة
لنظام �إنتاج املياه من الغالف اجل��وي من
خ�ل�ال ال �ت �ق��اط ال��رط��وب��ة وحت��وي �ل �ه��ا �إىل
مياه قابلة لال�ستخدام .ومتثل تكنولوجيا
�أزيليو ج��زءا هاما من عملية التحول �إىل
ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة م��ن خ�ل�ال �إن �ت��اج طاقة
م�ستدامة من �أل��واح �شم�سية كهرو�ضوئية
تتميز بتكلفتها االقت�صادية وتوفرها على
م��دار � 24ساعة .م��ن جهته ،ق��ال عبداهلل
ب��ال�ع�لاء ،امل��دي��ر التنفيذي ملدينة م�صدر:
“حتر�ص م��دي �ن��ة م �� �ص��در ع �ل��ى ت�سهيل
م�شاريع البحث والتطوير التي ت�ساهم يف
توفري التكنولوجيات احلديثة واملتقدمة
يف الأ� �س��واق وب��ال�ت��ايل حتقيق مفهوم �أمن
الطاقة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي
ويعد نظام �أزيليو حلفظ الطاقة احلرارية
مثاال متميزا �آخرا لنتائج التعاون واالبتكار،

ويعترب تطوير التكنولوجيات التي ت�ضمن
توفري م�صدر �آم��ن ودائ��م للطاقة وبتكلفة
معقولة �أم ��را يف غ��اي��ة الأه�م�ي��ة ،حيث مت
ت�ط��وي��ر ه��ذا امل���ش��روع ب�ط��ري�ق��ة ت���س��اه��م يف
تقريبنا لذلك الهدف” .و�أ�ضاف  “ :كمركز
�إقليمي لالبتكارات التكنولوجية والبحث
والتطوير ،نفخر يف مدينة م�صدر بتعاوننا
مع كل من �شركة “�أزيليو” وجامعة خليفة
ل�ل�ب��دء مب���ش��روع ح�ف��ظ ال�ط��اق��ة احلرارية
و�إحراز التقدم فيه” .وي�ساهم نظام �أزيليو
حل�ف��ظ ال �ط��اق��ة ب�ت�خ��زي��ن ال �ط��اق��ة ب�شكل
ح ��راري يف �أل��وم�ن�ي��وم م�ع��اد ت��دوي��ره ،حيث
ي�ت��م ن�ق��ل احل� ��رارة امل�ح�ف��وظ��ة �إىل حمرك
��س�ت�يرل�ن��غ ال � ��ذي ي �ت �ي��ح ت��وف�ي�ر الكهرباء
واحل ��رارة القابلة لال�ستخدام على مدار
ال �ي��وم دون �أي ان �ب �ع��اث ل �ل �غ��ازات وب�سعر
معقول ،كما يتميز النظام ب�إمكانية تطويره
وف�ع��ال�ي��ة ت�ت�راوح م��ا ب�ين � 0.1إىل 100
ميجاواط .من جانبه ،قال الدكتور عارف
�سلطان احلمادي ،نائب الرئي�س التنفيذي
يف جامعة خليفة“ :ي�ضاف ه��ذا التعاون
املثمر �إىل خ�برات جامعة خليفة يف جمال

غرفة جتارة دبي 20.2 :مليار دوالر �أمريكي قيمة جتارة الدولة من الأغذية وامل�شروبات خالل � 9أ�شهر
تتيحها الإمارة يف هذا املجال.
وق ��ال ح�سن ال�ه��ا��ش�م��ي ،م��دي��ر �إدارة
ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة يف غرفة دب��ي �إن
االبتكار ب��ات �أح��د احللول امل�ستدامة
ال � �ت� ��ي اع� �ت� �م ��دت� �ه ��ا دب � � ��ي مل ��واج� �ه ��ة
التحديات العاملية يف �سوق الأغذية
وامل���ش��روب��ات ��س��واء يف م�س�ألة تنويع
�أ�سواقها الغذائية �أو تعزيز احللول
ال��رق �م �ي��ة واال� �س �ت �ع��ان��ة بالتقنيات
احلديثة املبتكرة �أو تعزيز اال�ستثمار
بالبنية التحتية اللوج�ستية.
و�أ�ضاف الها�شمي �إن دبي �أثبتت �أنها
منوذج يحتذى يف املدن العاملية التي
�سخرت التكنولوجيا خل��دم��ة �أمنها

اخلم�سة ل�ك��ي ت�صبح منجز �صفقات من
ال �ط��راز العاملي” .ه��ذا وتت�ضمن �أه��داف
امل�ؤمتر اكت�ساب اال�سرتاتيجيات والأدوات
وال�ت�ق�ن�ي��ات وامل�م��ار��س��ات ال��رائ��دة لتحقيق
نتائج �إيجابية يف املمار�سة وامل�سار الوظيفي
للمدققني الداخليني.
وكانت جمعية املدققني الداخليني يف دولة
الإم� ��ارات  ،وه��ي جمعية غ�ير رب�ح�ي��ة ،قد
ت�أ�س�ست يف العام  1995على غرار الهيئة
الأم املتمثلة يف املعهد ال�ع��امل��ي للمدققني
الداخليني الذي ي�ضم  200,000ع�ضو
من �أكرث من  190دولة وم�ؤ�س�سة ،يف حني
متثل دولة الإم��ارات العربية املتحدة نحو
 45%م��ن ال �ع��دد الإج �م��ايل للمدققني
الداخليني العاملني يف املنطقة ،والذين
ي� �ق ��در ع ��دده ��م ب �ن �ح��و  7,000مدقق
داخ �ل��ي 22% ،منهم ه��م م��ن املواطنني
الإماراتيني.

�إطالق م�شروع مبتكر حلفظ الطاقة الكهربائية احلرارية يف مدينة م�صدر ب�أبوظبي

نظمت لقاء �أعمال على هام�ش انطالقة معر�ض جلفود 2022

•• دبي-الفجر:

نظمت غرفة جتارة دبي ام�س يف مركز
دبي التجاري العاملي لقاء �أعمال على
هام�ش ان�ط�لاق ال ��دورة ال �ـ  27من
معر�ض “جلفود  ،”2022مب�شاركة
العديد من الوفود الزائرة امل�شاركة يف
املعر�ض ،وذل��ك �ضمن جهود الغرفة
للتعريف بالفر�ص اال�ستثمارية يف
قطاع الأغذية وامل�شروبات بالإمارة يف
مرحلة ما بعد كوفيد.19-
و� � �ش ��ارك يف ل �ق ��اء الأع � �م� ��ال �صالح
لوتاه ،رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
عمل م�صنعي الأغ��ذي��ة وامل�شروبات
املن�ضوية حت��ت مظلة غ��رف��ة جتارة
دب��ي ،و�أك�ث�ر م��ن  200م���ش��ارك�اً من
جمتمعي الأع �م��ال امل�ح�ل��ي والعاملي
م ��ن  48دول � ��ة ،ح �ي��ث ج ��رى خالل
اللقاء ا�ستعرا�ض امل��زاي��ا التناف�سية
التي توفرها دبي يف جمال ال�صناعات
الغذائية وامل�شروبات ،والفر�ص التي

دبي ت�ستعد للقاء الروبوت الب�شري �صوفيا يف �أ�ضخم م�ؤمتر ذكي للمدققني يف املنطقة

الغذائي ،مع انت�شار مفهوم املطابخ
ال�سحابية على ن�ط��اق وا� �س��ع ،وتنوع
خ �ي��ارات ت���س��دي��د ال��ر� �س��وم الرقمية
ل �ت��و� �ص �ي��ل الأط� �ع� �م ��ة ،واال�ستعانة
بالروبوتات يف تقدمي جتارب الطعام
بالإ�ضافة �إىل تنوع �أ��س��واق ا�سترياد
املنتجات الغذائية.
ول �ف��ت ال�ه��ا��ش�م��ي �إىل وج ��ود فر�ص
هائلة لال�ستثمار يف جمال ال�صناعات
الغذائية والأغذية احلالل والزارعة
امل���س�ت��دام��ة ،م �� �ش��دداً ع�ل��ى �أن غرفة
جت ��ارة دب��ي م�ل�ت��زم��ة دع��م ال�شركات
العاملة يف قطاع الأغذية وامل�شروبات
يف ت��أ��س�ي����س � �ش��راك��ات ع��امل �ي��ة تدعم

اع �م��ال �ه��ا وت �ع��زز م �ك��ان��ة دب ��ي وجهة
عاملية لتجارة املواد الغذائية.
وق��دم �صالح ل��وت��اه ،رئي�س جمموعة
عمل م�صنعي الأغ��ذي��ة وامل�شروبات
املن�ضوية حت��ت مظلة غ��رف��ة جتارة
دبي
و�أك��د مدير �إدارة العالقات الدولية
يف غ��رف��ة دب ��ي م��وا��ص�ل��ة دب ��ي ال ��دور
ال � ��ري � ��ادي يف دف � ��ع وت �ي ��رة التعايف
االق�ت���ص��ادي ال�ع��امل��ي م��ن خ�ل�ال فتح
�آف��اق اقت�صادية جديدة من التعاون
اال� � �س�ت��رات � �ي � �ج� ��ي ب �ي��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن
الرئي�سيني يف حركة التجارة الدولية
ل�ل�أغ��ذي��ة وامل���ش��روب��ات ،حيث ت�سعى
دب ��ي م��ن خ�ل�ال ا��س�ت���ض��اف�ت�ه��ا لهذا
املعر�ض �إىل �إيجاد فر�ص ا�ستثمارية
وبناء ج�سور من التعاون الوثيق بني
خمتلف ال�شركاء وذل��ك باال�ستفادة
م��ن موقعها و�إمكانياتها الهائلة يف
الت�أثري على حركة التجارة الدولية
واح � � ��داث ت� �غ�ي�رات �إي �ج��اب �ي��ة تدعم
�سال�سل ال�ت��وري��د ال�ع��امل��ي وت�سهم يف
تعزيز م�ستويات الأمن الغذائي على
امل�ستويني الإقليمي والدويل.
وقدمت غرفة دب��ي �أم��ام احلا�ضرين
ع��ر��ض�اً تعريفياً مبنياً ع�ل��ى بيانات
ح ��دي� �ث ��ة م � ��ن “املركز االحت� � � ��ادي
للتناف�سية والإح�صاء” ،حيث �أظهرت
البيانات �إن �إجمايل قيمة جتارة مواد

الأغذية وامل�شروبات يف الدولة خالل
الأ� �ش �ه ��ر ال �ت �� �س �ع��ة الأوىل م ��ن عام
 2021ب�ل�غ��ت  20.2م�ل�ي��ار دوالر
�أم��ري �ك��ي ،منها  12.8م�ل�ي��ار دوالر
واردات ،و 4.1مليار دوالر �صادرات
و  3.3مليار دوالر �إع ��ادة �صادرات.
كما �أكدت البيانات �أنه خالل الفرتة
م��ن  2011وحتى  ،2020حققت
واردات و� �ص ��ادرات و�إع � ��ادة �صادرات
املواد الغذائية وامل�شروبات يف الدولة
معدل منو �سنوي مركب قدره ٪0.6
و  ٪7.5و  ٪6.0على التوايل.
وت�ع�ك����س ال�ب�ي��ان��ات اجل �ه��ود املبذولة
واملبادرات الفعالة التي �أطلقتها دولة
الإمارات لت�شجيع اال�ستثمار يف قطاع
�صناعة الأغذية وامل�شروبات ومتكني
القطاعات املرتبطة بالأغذية حملياً
ودول� �ي� �اً وااله �ت �م��ام ال�ك�ب�ير بالأمن
الغذائي ودعمها للم�شاريع الزراعية
بهدف حتقيق اال�ستدامة يف �سال�سل
الإمداد الغذائية.
وبالنظر �إىل �أب��رز ال�شركاء يف جتارة
الأغ��ذي��ة وامل���ش��روب��ات خ�لال الأ�شهر
الت�سعة الأوىل م��ن ال �ع��ام ،2021
ف � � ��إن ال �ب �ي��ان��ات ت� ��ؤك ��د جن� ��اح دول ��ة
الإم��ارات يف تنفيذ ا�سرتاتيجيتها يف
تنويع م�صادر ا�سترياد ال�غ��ذاء حيث
ا�ستحوذت ع�شرة دول على �أك�ثر من
ن�صف �إج �م��ايل واردات ال��دول��ة من

الأغ��ذي��ة وامل�شروبات .وج��اءت الهند
يف املركز الأول بح�صة  ، ٪12تلتها
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة ،٪7
والربازيل  ،٪6و�أ�سرتاليا  ،٪5وكندا
 ،٪5واململكة العربية ال�سعودية .٪5
وب��ال�ن�ظ��ر �إىل � �ص��ادرات ال��دول��ة من
الأغ ��ذي ��ة وامل �� �ش ��روب ��ات ،ا�ستحوذت
ع�شرة دول على ح��وايل  66%من
�إجمايل �صادرات الدولة من الأغذية
وامل�شروبات �إىل العامل خالل الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من عام  ،2021حيث
ج� ��اءت امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�سعودية
باملرتبة الأوىل بح�صة  17%تليها
�سلطنة عمان  ،9%والكويت ،8%

وال�صني .5%
وم��ن خ�ل�ال موقعها اال�سرتاتيجي
ال � ��ذي ي �ج �ع��ل م ��ن الإم� � � ��ارات بوابة
ل�ق�ط��اع جت ��ارة الأغ��ذي��ة وامل�شروبات
يف ال � �ع� ��امل ،ا� �س �ت �ط��اع��ت الأ� � �س� ��واق
الإماراتية النهو�ض بن�سب النمو يف
قطاع الأغذية وامل�شروبات م�ستفيدة
من اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن
ال� �غ ��ذائ ��ي ال� �ت ��ي �أط �ل �ق �ت �ه��ا حكومة
الإم� � � � � � � ��ارات يف ن ��وف � �م �ب�ر 2018
وت�ضمنت العديد من امل�ب��ادرات التي
تركز على تطوير نظام وطني متكامل
يعمل على متكني الإنتاج الغذائي من
خ�ل�ال ت��وظ�ي��ف ال�ت�ق�ن�ي��ات احلديثة

ال�ب�ح��وث واالب �ت �ك��ارات امل�ت�ع�ل�ق��ة بالطاقة،
والذي يعك�س بدوره جهود اجلامعة املن�صبة
نحو اال�ستفادة من املرافق البحثية املتقدمة
يف جمال الطاقة ال�شم�سية وحفظ الطاقة
احل��راري��ة يف حمطة الطاقة ال�شم�سية يف
معهد م�صدر ،كما �سي�ساهم ه��ذا امل�شروع
�أي�ضا يف ج�سر الفجوة بني الفكرة والتنفيذ
وبالتايل تقدمي احللول امللمو�سة واملجدية
جتاريا والتي بدورها �ستعزز قطاع الطاقة
امل�ستدامة يف الدولة واملنطقة”.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ق ��ال ج��ون��ا���س �إك �ل �ن��د ،رئي�س
�شركة “�أزيليو” والرئي�س التنفيذي فيها:
“ت�ساهم م�ك��ان��ة م��دي�ن��ة م���ص��در وجامعة
خليفة واخل�ب�رات املتخ�ص�صة لكل منهما
يف جمال الطاقة املتجددة يف جعل حمطة
م�ع�ه��د م���ص��در ل�ل�ط��اق��ة ال���ش�م���س�ي��ة املكان
الأم�ث��ل لعر�ض تكنولوجيتنا واختبارها.
ويف هذا الإطار ،نتطلع لإثبات فعالية نظام
حفظ الطاقة احلرارية �إىل جانب احللول
املتقدمة الأخ��رى بهدف اتخاذ املزيد من
الإج � � ��راءات ال �ت��ي ت �ق��ودن��ا لإن �ت��اج احللول
العاملية”.
واال��س�ت�ث�م��ار يف ق�ط��اع التكنولوجيا
الغذائية �إ��ض��اف��ة �إىل تنويع م�صادر
ا�سترياد الغذاء وبناء �شبكة لوج�ستية
متطورة ت�ؤمن خطط �سال�سل توريد
بديلة.
وخالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل للعام
 ،2021ا� �س �ت �ح��وذت ع���ش��ر �أ�صناف
غذائية رئي�سية على حوايل  ٪76من
واردات الإمارات للأغذية وامل�شروبات.
و�شكلت الفواكه واملك�سرات امل�ستوردة
الن�سبة الأك�ب�ر م��ن ال � ��واردات ٪13
 ،ت �ل �ت �ه��ا ال �ل �ح��وم  ٪11ومنتجات
الألبان  ،10%والبذور الزيتية ٪7
واحلبوب  . ٪7وح�سب بيانات املركز
االحت � ��ادي ل�ل�ت�ن��اف���س�ي��ة والإح�صاء،
ا��س�ت�ح��وذت ال�ف��واك��ه وامل�ك���س��رات على
ن�سبة  15%م��ن �إج �م��ايل �صادرات
الإم ��ارات ل�ل�أغ��ذي��ة وامل���ش��روب��ات �إىل
ج��ان��ب م�ن�ت�ج��ات الأل� �ب ��ان وال��زي��وت
النباتية وال�سكر واحللويات وغريها
من املنتجات الغذائية.
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كهرباء دبي ت�ضيف  1200ميجاوات للقدرة الإنتاجية للطاقة يف الإمارة من جممع ح�صيان
•• دبي -وام:

�أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي �أن القدرة
الإنتاجية احلالية ملجمع ح�صيان لإنتاج
ال�ط��اق��ة يف دب��ي تبلغ  1200ميجاوات
بنظام املنتج امل�ستقل و�ستتم �إ�ضافة 600
ميجاوات خالل الربع الأخ�ير من العام
اجل��اري و 600م�ي�ج��اوات �أخ��رى خالل
ال��رب��ع ال�ث��ال��ث م��ن ع ��ام  2023لت�صل
بذلك القدرة الإنتاجية للمجمع والذي
مت حتويله م�ؤخراً ليعمل بالغاز الطبيعي
ف�ق��ط ب ��د ًال م��ن تقنية ال�ف�ح��م النظيف
�إىل  2400م�ي�ج��اوات .منذ البداية مت
ت�صميم وب �ن��اء جم�م��ع ح�صيان للطاقة
كمحطة طاقة ثنائية الوقود تعمل بكل
م��ن ال �غ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي وال �ف �ح��م النظيف

ولكنها تعتمد حالياً على الغاز الطبيعي
فقط .وقال معايل �سعيد حممد الطاير
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة
ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب��ي �إن جم�م��ع ح�صيان
لإن � �ت � ��اج ال� �ط ��اق ��ة ي �� �ض ��اف �إىل جممع
حمطات جبل علي لإنتاج الطاقة وحتلية
امل�ي��اه ال��ذي يعد �أح��د الركائز الرئي�سية
لتزويد �إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه
ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية بقدرة
�إنتاجية �إجمالية تبلغ  9547ميجا وات
م��ن ال�ك�ه��رب��اء وت�صل ال �ق��درة الإنتاجية
الإجمالية للهيئة �إىل  13,417ميجاوات
من الكهرباء منها  1527ميجاوات من
الطاقة املتجددة بتقنية الألواح ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية يف جممع حممد بن را�شد
�آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية.

و�أ�ضاف  “ :يعتمد جممع ح�صيان لإنتاج
ال�ط��اق��ة وال ��ذي ننفذه وف��ق ن�ظ��ام املنتج
امل�ستقل للطاقة ع�ل��ى �أح ��دث التقنيات
العاملية يف جمال �إنتاج الطاقة .وقد كانت
توربينات حمطات �إن�ت��اج الطاقة مهي�أة
منذ البداية للعمل بكل من الغاز الطبيعي
والفحم النظيف لذا عندما قررنا حتويل
املجمع ليعمل بالغاز الطبيعي مل تكن
ه �ن��اك ف�ت�رة ت��وق��ف و�إمن � ��ا مت��ت عملية
التحويل بكل �سال�سة .وق��د ج��اءت هذه
اخلطوة لدعم ر�ؤي��ة وتوجيهات القيادة
الر�شيدة بتعزيز حتويل �إم ��ارة دب��ي �إىل
اقت�صاد حمايد للكربون وان�سجاماً مع
�أهداف ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة
 2050وا�سرتاتيجية احلياد الكربوين
 2050لإم � ��ارة دب ��ي ل�ت��وف�ير 100%

من القدرة الإنتاجية للطاقة من م�صادر
الطاقة النظيفة بحلول العام .2050
ك �م��ا ت �ع��زز ه� ��ذه اخل� �ط ��وة م ��ن جهودنا
لتنويع م�صادر الطاقة وت�أمني �إمدادات
الطاقة يف دب��ي ل�ضمان ت�ق��دمي خدمات
الكهرباء وف��ق �أعلى معايري االعتمادية
وال �ت��واف��ري��ة والكفاءة ”.ي���ش��ار �إىل �أن
جممع ح�صيان ي�ضم م�شروعاً لتحلية
امل�ي��اه ب�ق��درة �إنتاجية تبلغ  120مليون
جالون يومياً با�ستخدام تقنية التنا�ضح
العك�سي وفق نظام املنتج امل�ستقل للمياه.
ويجري حالياً العمل على بناء حمطات
�إن �ت ��اج امل �ي��اه ب��وا� �س �ط��ة ت�ق�ن�ي��ة التنا�ضح
العك�سي ن�ظ��راً لأن�ه��ا حت�ت��اج لطاقة �أقل
م�ق��ارن��ة بتقنية ال�ت�ق�ط�ير ال��وم���ض��ي ما
يجعل هذا اخليار الأف�ضل لتحلية املياه.

بنك �أبوظبي التجاري يطرح جمموعة من املزايا
احل�صرية للم�ستفيدين من الإقامة الذهبية

•• �أبوظبي-الفجر:

تلعب الأكادميية دور ًا حمور ًيا يف رفد ال�سوق املحلي والإقليمي بالكوادر امل�ؤهلة

الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع ال�شارقة
ت�شارك يف املنتدى العربي لالقت�صاد الرقمي  2022يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-الفجر:

�شاركت الأك��ادمي�ي��ة العربية للعلوم والتكنولوجيا
وال�ن�ق��ل ال�ب�ح��ري ف��رع ال���ش��ارق��ة يف امل�ن�ت��دى العربي
لالقت�صاد الرقمي  ،2022ال��ذي نظمته الأمانة
العامة جلامعة الدول العربية بالتعاون مع االحتاد
ال �ع��رب��ي ل�لاق�ت���ص��اد ال��رق �م��ي ،يف �إك �� �س �ب��و 2020
دب��ي ،و�شارك فيه عدد كبري من امل�س�ؤولني وممثلي
املنظمات العربية والدولية.
و�ألقى �سعادة الأ�ستاذ الدكتور �إ�سماعيل عبد الغفار
�إ�سماعيل ف��رج ،رئي�س الأك��ادمي�ي��ة العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري ،كلمة رئي�سة خالل
فعاليات املنتدى� ،أكد فيها دور االقت�صاد الرقمي يف
متكني البلدان العربية للرتكيز على تنفيذ الربامج
التنموية ،و�أ�شار �إىل �أهمية القطاع البحري يف تعزيز
االقت�صاد الأزرق ال��ذي يعد ركيزة �أ�سا�سية لتحقيق
�أه ��داف التنمية امل�ستدامة خا�صة يف االقت�صادات
النا�شئة.
و�أ��ض��اف ف��رج“ :ت�شري درا�سة �أعدها �صندوق النقد
العربي بعنوان “احت�ساب م�ؤ�شر مركب لر�صد تطور
االقت�صاد الرقمي يف ال��دول العربية”� ،إىل حتقيق
الدول العربية لإجن��ازات مهمة على �صعيد التحول
الرقمي على ع��دد من الأ�صعدة �إال �أن ه��ذا التقدم
ال يزال �أقل من مثيله امل�سجل على امل�ستوى العاملي
و�أق��ل كذلك مقارنة بالتقدم املحقق من قبل الدول
النامية متو�سطة ال��دخ��ل وم��ن مثيله املحقق على
م�ستوى بع�ض الأق��ال�ي��م اجلغرافية الأخ ��رى .لذا،
يجب على الدول اال�ستغالل الأمثل لفر�ص التحول

الرقمي� ،إ�ضافة �إىل تعزيز اال�ستفادة من تطبيقات
ال��ذك��اء اال�صطناعي مب��ا يدعم االقت�صاد الرقمي.
ويف الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري ،ن�سهم يف متكني ال�صناعة البحرية العربية
عرب رفد القطاع بالكوادر الأكادميية واملهنية امل�ؤهلة،
ودعم البحوث والتطوير يف جماالت االقت�صاد الأزرق
الذي يعد �أحد �أهم ركائز التنمية االقت�صادية».
و�أكد فرج �أن م�شاركة الأكادميية يف املنتدى العربي
لالقت�صاد ال��رق�م��ي  ،2022ت��أت��ي �ضمن جهودها
لتعزيز امل�شاركة يف الفعاليات الرائدة وتبادل الأفكار
واخل�برات و�آخ��ر التطورات مع اخل�براء واملخت�صني

من جميع �أنحاء العامل.
وقال الدكتور الربان �أحمد يو�سف ،نائب عميد كلية
النقل البحري والتكنولوجيا يف الأكادميية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع ال�شارقة:
“ن�سعى يف الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا
�إىل رف ��د ال �ق �ط��اع ال �ب �ح��ري ب� �ق ��درات م �ت �ط��ورة يف
جم��ال البحث العلمي والتطوير ،وتوفري اخلربات
الأك��ادمي�ي��ة امل��ؤه�ل��ة ل�سد احل��اج��ة امل�ت��زاي��دة للكوادر
الوطنية يف هذا القطاع احليوي ال��ذي ميثل ركيزة
القت�صاد املنطقة و�أمنها البحري ،كما ن�سهم يف دعم
االقت�صاد الرقمي من خالل �إعداد الدرا�سات التقنية

والإداري ��ة مل�ساعدة ال�شركات على حتقيق املزيد من
النمو والتو�سع يف نوعية منتجاتها وربحية �أعمالها،
�إ�ضافة �إىل التعاون مع �إدارات التدريب يف ال�شركات
املالحية لت�صميم برامج تدريبية خا�صة يف خمتلف
امل�ج��االت الفنية والإداري ��ة البحرية �ضمن خدمات
ال�ت�ط��وي��ر امل�ه�ن��ي وال�ت�ع�ل�ي��م امل���س�ت�م��ر ال �ت��ي توفرها
الأكادميية».
ت�شمل الدرا�سة يف كلية النقل البحري والتكنولوجيا يف
�إمارة ال�شارقة تخ�ص�صني :تكنولوجيا النقل البحري
ويت�ضمن تخ�ص�صني :عمليات امل��وان��ئ والعمليات
البحرية ،ويت�أهل اخلريجون للح�صول على درجة
البكالوريو�س بالإ�ضافة �إىل منحهم �شهادات �ضابط
ث��اين؛ والق�سم ال�ث��اين ه��و ق�سم الهند�سة البحرية
ويح�صل اخلريج على درجة بكالوريو�س يف تكنولوجيا
الهند�سة البحرية بالإ�ضافة �إىل �شهادة مهند�س ثالث
ب�ح��ري .ك�لا التخ�ص�صني ي��ؤه�لان ال�ط�لاب للعمل
على ال�سفن التجارية و�سفن اخلدمات البرتولية.
كما ت�سعى الأكادميية �إىل ا�ستقطاب الكوادر املهنية
ال �ع��ام �ل��ة يف امل ��ؤ� �س �� �س��ات امل�لاح �ي��ة يف ال ��دول ��ة ممن
يرغبون يف احل�صول على برامج تدريبية متخ�ص�صة
�ضمن خدمات التطوير املهني والتعليم امل�ستمر الذي
توفره الأكادميية� ،إ�ضافة �إىل خدمة جتديد جواز
ال�سفر ال�ب�ح��ري لل�ضباط وامل�ه�ن��د��س�ين البحريني
والبحارة ،والتعاون مع �إدارات التدريب يف امل�ؤ�س�سات
البحرية لت�صميم برامج تدريبية خا�صة يف خمتلف
املجاالت الفنية والإدارية البحرية ،با�ستخدام �أحدث
التقنيات و�أج �ه��زة امل�ح��اك��اة امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي متتلكها
الأكادميية.

غرفة �أبوظبي تناق�ش فر�ص التعاون التجاري مع
القائم بالأعمال يف �سفارة �أفغان�ستان لدى الدولة
•• �أبوظبي -وام:

ناق�ش �سعادة الدكتور علي �سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئي�س
جمل�س �إدارة غ��رف��ة �أب��وظ�ب��ي خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه �أح �م��د ��س�ير داودزى القائم
بالأعمال ب�سفارة جمهورية �أفغان�ستان �إمكانية التعاون مع القطاع اخلا�ص
يف �أفغان�ستان فيما يخ�ص التعدين وال�صادرات الزراعية واحلرف اليدوية
التي ت�شتهر فيها جمهورية ب�أفغان�ستان على وجه اخل�صو�ص.
ح�ضر اللقاء الذي عقد يف مقر برج غرفة �أبوظبي عبداهلل غرير القبي�سي
نائب مدير عام غرفة �أبوظبي .و�أكد بن حرمل على العالقات التجارية
الطيبة التي جتمع بيئة الأعمال الإماراتية والأفغانية ،م�شرياً �إىل �إتاحة

الفر�ص لأ�صحاب الأعمال الإماراتيني للقيام ب�شراكات وا�ستثمارات ذات
االه�ت�م��ام امل���ش�ترك .ومو�ضحاً ب ��أن ق�ط��اع��ات الأع �م��ال الإم��ارات �ي��ة ب�شكل
عام ،ت�سعى دائماً �إىل ا�ستثمار التطور الإيجابي الكبري يف العالقات بني
البلدين ،والذي تعك�سه بع�ض ال�شراكات االقت�صادية القائمة ،والتي تخدم
امل�صالح امل�شرتكة ،وتعود بالنفع والفائدة على البلدين و�شعبيهما.
من جانبه �أكد �أحمد �سري داودزى تطلع بالده للتعاون مع غرف �أبوظبي
لكونها �صوت القطاع اخلا�ص يف �إمارة �أبوظبي ،ونظراً للخربة التي تتمتع
بها بيئة الأع�م��ال املتميزة يف �أبوظبي يف �شتى امل�ج��االت ف�ض ً
ال عن بحث
فر�ص التعاون يف عدد �آخر من املجاالت ذات الأولوية لبالده خالل الفرتة
املقبلة.

غرفة عجمان ت�ستقبل وفدا �إقت�صاديا من جمهورية �سلوفينيا لبحث التعاون امل�شرتك
•• عجمان -الفجر:

�ضمن جهود غرفة جتارة و�صناعة عجمان
ل�ت�ع��زي��ز ت�ع��اون�ه��ا االق �ت �� �ص��ادي م��ع الدول
امل�شاركة يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي،
ا�ستقبلت غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة عجمان
وف��د اقت�صادي م��ن جمهورية �سلوفينيا،
بهدف تعزيز التعاون االقت�صادي امل�شرتك
وبحث الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة وفتح
ق �ن��وات ل�ل���ش��راك��ة ب�ين جمتمعي االعمال
وامل�ستثمرين يف البلدين� .إ�ستقبل الوفد يف
مقر غرفة عجمان حممد علي اجلناحي
امل��دي��ر التنفيذي ل�ق�ط��اع تنمية التجارة
وال �ع�ل�اق��ات ال��دول �ي��ة يف غ��رف��ة عجمان،
وت��ر�أ���س ال��وف��د ج��اك��ا ميكالفيت�ش ـ وزير
مفو�ض ب�سفارة جمهورية �سلوفينيا ،و�ضم
ال��وف��د ناتا�شا ت��ورك ـ ن��ائ��ب م��دي��ر غرفة
جتارة و�صناعة �سلوفينيا وماركو ليمبك ـ
مدير االعمال بجناح �سلوفينيا يف �إك�سبو
 .2020ويف ب��داي��ة ال�ل�ق��اء رح��ب حممد
اجلناحي بالوفد الزائر ،و�أكد على �أهمية
اللقاء ودوره يف تعزيز التعاون امل�شرتك،
مو�ضحاً �أن غ��رف��ة عجمان ت�سعى ب�شكل
حثيث �إىل تنويع �شراكاتها اخلارجية وفتح
�أف ��اق ج��دي��دة ل��زي��ادة من��و ح�ج��م التبادل
ال �ت �ج��اري .و�إ��س�ت�ع��ر���ض ل�ل��وف��د املقومات

امل�ت�ن��وع��ة ال�ت��ي تتمتع ب�ه��ا �إم� ��ارة عجمان
واجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة م��ن اجل�ه��ات املعنية يف
�إم ��ارة عجمان بت�سهيل ممار�سة االعمال
وذل��ك بتوجيهات م��ن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة.
كما قدم حممد اجلناحي الدعوة �إىل وفد
جمهورية �سلوفينيا ل��زي��اة �إم��ارة عجمان
ع �ل��ى ر�أ� � ��س ع ��دد م ��ن �أ� �ص �ح��اب الأع �م ��ال
وامل�ستثمرين م��ن �سلوفينيا للتعرف عن
ق��رب ح��ول الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة

يف خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات ب� ��إم ��ارة عجمان
“ال�صناعة ،ال�ت�ج��ارة ،ال�سياحة ،التعليم،
ال�صحة ،البناء والت�شييد ،العقارات وغريها
من القطاعات” ،كذلك ا�ستعر�ضت غرفة
عجمان مقومات القطاع ال�صناعي و�أبرز
منتجات الإم ��ارة .ه��ذا و�إ�ستعر�ض اللقاء
�أب��رز الفر�ص اال�ستثمارية احلالية التي
مي �ك��ن ا��س�ت�ث�م��اره��ا واال� �س �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا يف
ال �ب �ل��دي��ن ،و� �س �ب��ل زي � ��ادة ح �ج��م التعاون
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االق �ت �� �ص��ادي ب�ي�ن ج �م �ه��وري��ة �سلوفينيا
و�إم � ��ارة ع �ج �م��ان ،وت �ن��اول احل �� �ض��ور �أهم
ال �ف �ع��ال �ي��ات وامل� �ع ��ار� ��ض امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف
البلدين بهدف فتح �أف��اق للتعاون وتبادل
ال�صفقات ب�ين من�ش�آت ال�ق�ط��اع اخلا�ص،
كما اتفق اجلانبان على ��ض��رورة التعاون
يف تبادل املعلومات واالح�صائيات الداعمة
ل �ت��وج �ه��ات ال �ط��رف�ي�ن .م ��ن ج��ان �ب��ه وجه
جاكا ميكالفيت�ش ـ وزي��ر مفو�ض ب�سفارة

ج�م�ه��وري��ة �سلوفينيا ،ال���ش�ك��ر �إىل غرفة
عجمان على حفاوة اال�ستقبال ،و�أكد على
حر�ص ب�لاده بتعزيز التعاون االقت�صادي
م��ع �إم ��ارة ع�ج�م��ان ،و�إ��س�ت�ع��ر���ض ع��دد من
املقومات والفر�ص اال�ستثمارية التي تتمتع
بها �سلوفينيا ،وقدم الدعوة لغرفة عجمان
و�أع�ضائها من ال�شركات وامل�صانع حل�ضور
م �ن �ت��دى الأغ� ��ذي� ��ة امل� �ق ��ام خ �ل�ال ال�شهر
اجلاري مب�شاركة وا�سعة من الدول.

�أع�ل��ن بنك �أبوظبي التجاري ع��ن طرحه جمموعة م��ن امل��زاي��ا امل�صرفية
احل�صرية للم�ستفيدين من الإقامة الذهبية يف دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة مبا ي�ساعد على تلبية متطلباتهم املالية واحتياجاتهم امل�صرفية.
وت�أتي هذه املبادرة بعد توقيع البنك اتفاقية �شراكة مع مكتب �أبوظبي
للمقيمني التابع ل��دائ��رة التنمية االقت�صادية � -أب��وظ�ب��ي بهدف تنفيذ
ا�سرتاتيجية ا�ستقطاب وا�ستبقاء الأفراد من ذوي امل�ؤهالت املتميزة.
ويهدف بنك �أبوظبي التجاري من خالل امل�شاركة يف هذه املبادرة �إىل دعم
امل�ستفيدين من الإقامة الذهبية احلاليني وكذلك ممن يرغبون بالتقدم
للح�صول على الإق��ام��ة الذهبية م�ستقب ً
ال ،حيث ميكنهم اال�ستفادة من
قرو�ض التمويل العقاري ب�أ�سعار مميزة .وم��ن �ضمن املعايري الأخرى،
التي يتعني على العمالء تلبيتها للت�أهل للح�صول على الإقامة الذهبية
حتت فئة امل�ستثمرين ،االحتفاظ بوديعة لدى البنك بقيمة  2مليون درهم
بحد �أدنى ،كما �سيح�صل حاملو الإقامة الذهبية ،عند تقدمهم لال�شرتاك
يف هذه املزايا احل�صرية املقدمة من بنك �أبوظبي التجاري ،على مكاف�آت
جمزية.
ق��ال ح��ارب املهريي ،املدير التنفيذي ملكتب �أبوظبي للمقيمني“ :ي�سرنا
�إجناز هذه ال�شراكة بني مكتب �أبوظبي للمقيمني وبنك �أبوظبي التجاري،
مل��ا �ستقدمه حل��ام�ل��ي الإق��ام��ة ال��ذه�ب�ي��ة م��ن ام �ت �ي��ازات اق�ت���ص��ادي��ة هامة
تنعك�س على الإم��ارة مع انتقال امل��واه��ب والتخ�ص�صات ور�ؤو���س الأموال
الفاعلة �إليها ،وهو ما �سيحدث من الزخم االقت�صادي ما يلبي التطلعات
التنموية للإمارة ”.وق��ال حممد اجل�ي��ا���ش ،كبري م���س��ؤويل العمليات
يف بنك �أبوظبي التجاري“ :نحن ف�خ��ورون مب�ساهمتنا يف دع��م امل�ساعي
الرامية �إىل تعزيز التنمية امل�ستدامة يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
على ال�صعيدين االجتماعي واالقت�صادي ،من خالل تقدمينا جمموعة
ح�صرية من اخل��دم��ات امل�صرفية واملنتجات املالية التي تلبي متطلبات
امل�ستفيدين من الإقامة الذهبية .كما ي�سعدنا �أن نعمل على تقدمي كل ما
يدعم هذه ال�شريحة املتميزة من العمالء الذين ي�شكلون ركيزة �أ�سا�سية
يف تعزيز التنوع االقت�صادي والذين ي�سعون �إىل حتقيق طموحاتهم على
امل��دى الطويل يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة .ومتثل ه��ذه ال�شراكة
اال�سرتاتيجية مع مكتب �أبوظبي للمقيمني واح��دة من �أح��دث مبادرات
البنك يف امل�ساهمة يف تعزيز الر�ؤية االقت�صادية  2030لإم��ارة �أبوظبي
التي تركز على متكني املجتمع وتنوعه مبا ي�سهم يف ت�أ�سي�س اقت�صاد قائم
على املعرفة .و�إننا ملتزمون يف بنك �أبوظبي التجاري ببناء عالقات را�سخة
على املدى الطويل مع عمالئنا الذين ن�سعى �إىل �أن نكون �شركاء لهم يف
م�سرية حياتهم و�أعمالهم مبا ي�ضمن لهم حتقيق النمو واالزدهار”.

مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

•• دبي -وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي �أم�س �أكرث من
مليار درهم .و�شهدت الدائرة ت�سجيل  413مبايعة بقيمة  873.47مليون
دره��م منها  73مبايعة للأرا�ضي بقيمة  234.56مليون دره��م و340
مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  638.91مليون درهم .وجاءت �أهم مبايعات
الأرا�ضي بقيمة  19مليون درهم يف منطقة ام ال�شيف تليها مبايعة بقيمة
 14مليون درهم يف منطقة معي�صم الأول تليها مبايعة بقيمة  11مليون
درهم يف منطقة ند احلمر.
وت���ص��درت منطقة احلبية اخلام�سة امل�ن��اط��ق م��ن حيث ع��دد امل�ب��اي�ع��ات �إذ
�سجلت  34مبايعة بقيمة  62مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأوىل
بت�سجيلها  14مبايعة بقيمة  30مليون دره��م وثالثة يف وادي ال�صفا 5
بت�سجيلها  7مبايعات بقيمة  32مليون درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة  126مليون
درهم مبنطقة مر�سى دبي ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  12مليون
درهم يف منطقة ال�صفوح الثانية و�أخريا مبايعة بقيمة  11مليون درهم يف
منطقة �أم ال�شيف .وت�صدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد
مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  53مبايعة بقيمة  64مليون درهم وتلتها
منطقة املركا�ض بت�سجيلها  48مبايعة بقيمة  34مليون درهم وثالثة يف
مر�سى دب��ي بت�سجيلها  37مبايعة بقيمة  205ماليني دره��م .و�سجلت
الرهون قيمة قدرها  163.81مليون دره��م منها  6ره��ون �أرا���ض بقيمة
 12.41مليون درهم و 59رهن فلل و�شقق بقيمة  151.4مليون درهم
وكان �أهمها مبنطقة القرهود بقيمة  32مليون درهم و�أخ��رى يف منطقة
جمريا الأوىل بقيمة  20مليون درهم� .أما الهبات فقد �شهدت ت�سجيل 7
هبات بقيمة  6.37مليون درهم كان �أهمها مبنطقة الثنية اخلام�سة بقيمة
مليوين درهم و�أخرى يف منطقة الثنية الثالثة بقيمة مليوين درهم.

م�صدر ...دور بارز لتعزيز االبتكار يف
قطاعي اال�ستدامة والطاقة النظيفة

•• �أبوظبي -وام:

ت�ؤدي �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل م�صدر دورا فاعال لتعزيز االبتكار
�ضمن قطاعي اال�ستدامة والطاقة النظيفة ودعم جهود الدولة يف جمال
التغري املناخي  ،وتعمل من خ�لال م�شاريعها املنت�شرة يف  40دول��ة على
تطوير التقنيات امل�ستدامة ون�شرها على نطاق وا�سع للم�ساهمة يف دفع
عجلة التنمية امل�ستدامة.
ويف �إطار االحتفاء ب�شهر الإمارات لالبتكار ت�ستعر�ض وكالة �أنباء الإمارات
“وام” يف التقرير التايل املبادرات النوعية املبتكرة التي تنفذها “م�صدر”
ال�سيما يف قطاع الهيدروجني الأخ�ضر الذي ميكن ا�ستخدامه كبديل عن
م�صادر الوقود التقليدية يف العديد من املجاالت.
وخ�ط��ت “م�صدر” خ �ط��وات مت�سارعة يف جم��ال ت�ع��زي��ز االب�ت�ك��ار خالل
م�سريتها املمتدة على مدار �أكرث من  15عاما ،ور�سخت مكانتها ك�شركة
عاملية رائدة يف قطاع الطاقة النظيفة وذلك عرب االتفاقية اال�سرتاتيجية
ب�ي�ن “�أدنوك” و”طاقة” و”مبادلة” الم �ت�ل�اك ك��ل م�ن�ه��م ح���ص��ة يف
“م�صدر” ب�ه��دف تطوير حمفظة عاملية لال�ستثمار يف جم��ال الطاقة
املتجددة والهيدروجني الأخ�ضر ،ب�سعة �إنتاج حالية وح�صرية تبلغ �أكرث
من  23جيجاواط من الطاقة املتجددة ،لت�صبح “م�صدر” بذلك واحدة
من �أكرب ال�شركات من نوعها على م�ستوى العامل ،حيث تتطلع ال�شركة �إىل
م�ضاعفة قدرتها االنتاجية بحلول عام  2030لت�ساهم يف تعزيز جهود
دولة الإم��ارات ملواكبة التحول يف قطاع الطاقة من خالل تعزيز القدرات
يف جمال الطاقة النظيفة وخف�ض االنبعاثات الكربونية حمليا وعامليا،
وت�سريع حتقيق احلياد املناخي بحلول عام .2050
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/1/20853
املنذر  /مازن �سليم ابو كانون ،عن نف�سه وب�صفته مدير �شركة ماك ديجتال �ش ذ م
م  -اجلن�سية �سوري
�ضد  /املنذر اليهم  -1 /معمل ارت ا�سمايل ل�صناعة اال�سنان وتركيبها ذ م م
 -2كرييل الربتوفيت�ش كوزمينكو  -فرن�سي اجلن�سية
�صيغة االعالن بالن�شر
مبوجب هذا الإن��ذار العديل تنذر املنذرة املنذر اليهم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد
بذمتهما وامل�ستحق للمنذرة باجمايل مبلغ وقدره  270200درهم وذلك يف موعد
�أق�صاه  /5/ايام من تاريخ تبلغكم هذا االنذار واال �سوف ي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة
االج��راءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ
باقي احلقوق و�أتعاب املحاماة.

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

70533

الكاتب العدل

70392

�إعالن بالن�شر احدهما ناطقة باللغة االجنليزية
يف اال�ستئناف رقم  1405ل�سنة  2021م مدين

�إىل امل�ست�أنف �ضده اخل�صم املدخل � :شركة اكوا ت�شوي�س م م ح
نعلمكم ب�أن امل�ستـــ�أنف  :فادي حممود لطفي.
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الق�ضية املدنية رقم  3894ل�سنة  2020مدين
(كلي) ال�شارقة وقد حتدد لنظره جل�سـة م  -يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�صف
�صباحاً مبقر هذه املحكمة �أم��ام الدائرة املدنية الثانية بتاريخ 23/2/2022
املوافق يوم االربعاء لذا يرجى التف�ضل باحل�ضور �أو من ميثلكم قانوناً لتقدمي
ما لديكم ويف حالة غيابكم ف��إن املحكمة �ستبا�شر نظر اال�ستئناف وفقاً لأحكام
القانون .ملحوظـة  :ين�شر هذا الإع�لان على نفقة امل�ست�أنف دون �أية م�س�ؤولية
على املحكمـة جتـاه حقـوق الغيـر.

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
الإمارات للمزادات
تق�سيم تركة رقم ( 427ل�سنة )2021
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

مقدم الطلب  /ال�شيخ �سلطان �صقر را�شد احمد القا�سمي
املتويف  /ال�شيخ �صقر را�شد احمد القا�سمي
تعلن االم��ارات للمزادات بتكليف من حمكمة ال�شارقة ال�شرعية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع االمارات
ل�ل�م��زادات  http://www.emiratesauction.aeيف مت��ام ال�ساعة الثانية ع�شر ظ�ه��راً ي��وم االث�ن�ين املوافق
 21/02/2022وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتويف و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
 العقار رقم  583ملك مبنطقة الذيد ب�إمارة ال�شارقة ،ب�سعر التثمني  720,000 :درهم (�سبعمائه وع�شرون الف درهم). العقار رقم  968ملك مبنطقة بو�شغارة ب�إمارة ال�شارقة ،ب�سعر التثمني  6,500,000 :درهم (�ستة ماليني وخم�سمائة �ألف درهم). العقار رقم  1ملك مبنطقة الريموك ب�إمارة ال�شارقة ،ب�سعر التثمني  3,140,000 :درهم (ثالثة ماليني ومائة و�أربعون �ألف). العقار رقم  495ملك مبنطقة القاد�سية يف خورفكان ب�إمارة ال�شارقة ،ب�سعر التثمني  4,400,000 :درهم (�أربعة مالينيو�أربعمائة �ألف درهم)  -العقار الوثيقة رقم  2009/1997ملك مبنطقة املركز التجاري ب�إمارة ر�أ�س اخليمة ،ب�سعر التثمني :
 1,800,000درهم (مليون وثمامنائة �ألف درهم) .يتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة �أن يتقدم مبوجب �شيك م�صدق
بقيمة  20%من الثمن املقدر للعقار .فـعـلى مـن يـرغـب بـالـ�شـراء �أو اال�سـتـفـ�سـار عـن ذلـك مـراجـعـة الـمـوقع االلكرتوين
لـالمـارات لـلـمـزادات  http ://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى كل من له اعرتا�ض
التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على االقل.

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0049380
تنازل /بيع

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCIPTO2022 /0000519أمر على عري�ضة

�إىل املحكوم عليه  :طريق الربكة للنقل اخلا�ص للركاب باحلافالت
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حبيب اهلل امان اهلل  -اجلن�سية باك�ستاين
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  750درهم
 ،بالإ�ضافة اىل الزام املحكوم عليه بت�سليم جواز �سفر املنفذ.
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.
حمكمة التنفيذ املدنية

70533

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

70197

الدعوى رقم  8937/2021جتاري جزئي
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
ح�ضور �إجتماع اخلربة يف الدعوى رقم  8937/2021جتاري جزئي
املدعي عليه � :أحمد عبداهلل يو�سف حممد الها�شمي
بنـــاءاً علـى تكليـــف حمكمـة ال�شـــــارقة االحتاديـة  -بنـــدبي خبيـراً ح�ســــــابياً وم�صرفياً يف الدعوى
امل��ذك��ورة �أع�ل�اه امل��رف��وع��ه م��ن بنك امل�شرق � ��ش.م.ع  ،عليــه يـرجـى حـ�ضـوركم فـي جل�سـة اخلبـرة
�أو وك�ي�لا معتمـداً ميـثلكم وتقـديـم مـا لـديـكـم مـن م�ستندات تخ�ص الـــــــدعـوى وذل�ـ��ك يـــــــــوم
اخلمي�س املوافق  17/02/2022يف متام ال�ساعة  02:30ظهرا .يرجي منكم التوا�صل معنا
للح�صول علي رابط االجتماع عن بعد  -:مكتـب اخلبري  :عبداملجيـد املرزوقـي والـكــائن مبدينــة
دبــي  -ديـــرة � -شــــارع بنـي يا�س  -بناية برج امل�صرف  -الطابق  -15مكتب رقم  - 1504هاتف
 - 042555363فاك�س - /042555433/ه��ات��ف رق��م  - 0506111421الربيد
االلكرتوين amao2004@amauae.com

اخلبري احل�سابي/
عبداملجيد حممد املرزوقي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيدة/عليا اكرام حممد اكرام باك�ستانية اجلن�سية واحمل
بطاقة هوية رقم  ،784198243049800ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتي
البالغة  ،%100يف الرخ�صة امل�سماه(�صالون املق�ص االنيق للحالقة) والتي ت�أ�س�ست
بامارة ال�شارقة حتت رقم  758239ايل ال�سيد/حممد خالد حممد خادم ح�سنی،
باك�ستاين اجلن�سية ويحمل جواز �سفر WL4106793
تنازل �صاحب الرخ�صة الخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �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

الإمارات للمزادات  -ذ م م

70535

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

رئي�س قلم الكتاب

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70363

فقدان �شهادات ا�سهم

�إعالن بالن�شر

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0049518
تنازل /بيع

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
اال�سم

ال�شركة

عدد الأ�سهم

املتوفى  /نا�صر علي نا�صر احلو�سني

�شركة �أبوظبي لبناء ال�سفن

3,630

املتوفى  /نا�صر علي نا�صر احلو�سني

�شركة �أركان ملواد البناء

1,500

املتوفى  /نا�صر علي نا�صر احلو�سني

دار التمويل

1,894

املتوفى  /نا�صر علي نا�صر احلو�سني

ر�أ�س اخليمة العقارية

6,819

املتوفى  /نا�صر علي نا�صر احلو�سني

�شركة �أبوظبي الوطنية للتكافل

12,249

فعلى من يعرث عليها برجاء ت�سليمها اىل ال�شركة املذكورة اعاله
او االت�صال على رقم 0509998447

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70533

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :حممد عبيد حممد �سعيد الكتبي  -اماراتي اجلن�سية  -ميلك الرخ�صة
التجارية (غر�شوب كافية) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )759127حيث ان ال�سيد :حممد عبيد حممد �سعيد الكتبي  -اماراتي  -اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((غر�شوب كافية))
البالغة (� )%100إىل ال�سيد� /سعيد عبيد حممد �سعيد الكتبي  -اماراتي اجلن�سية -
تنازل �صاحب الرخ�صة الخر ،و عمال بن�ص املادة ( )14فقره  5من القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب العدل فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف
يتم الت�صديق على الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي
اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0049383
تنازل /بيع

ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد� /سفيان كمال رجب ابو�سيدو فل�سطيني اجلن�سية واحمل
بطاقة هوية رقم  784195406382549ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتي
البالغة  ،%100يف الرخ�صة امل�سماه(ملحمـة االق�صي) والـتى تا�سـ�ست بـامـارة ال�شارقـة حتـت
رقـم  2194ايل ال�سيد /حت�سني كمال رجـب �ســليم ابو�سيدو  ،فل�سطيني اجلن�سية ويحمل
بطاقة هوية رقم  784195615416872ان�سحاب �شريك� /شركاء
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70530

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICIPTO2021 / 0009495أمر على عري�ضة

اىل املدعي عليه  :جبل النوف للمقاوالت الفنية
نعلمكم بان املدعي ميهرام علي زوهيب علي احمد باك�ستاين
اجلن�سية  -قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله
قرار املحكمة  /ن�أمر بالزام املدعي عليها بان ت�سلم املدعي جواز
ال�سفر اخلا�ص به
حرر بتاريخ 2022/1/31
مركز �سعادة املتعاملني

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0049512
تنازل /بيع

70535

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة /مروه ابرهيم ح�سن حممد  ,اماراتية اجلن�سية ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد/عامر ح�سنی ب�شار
مياه ,اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (النور�س لف�ضي لتجارة الدراجات الهوائية)
والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )788020ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ,مت تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية ايل وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �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

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

مقدم الطلب � /سليمان احمد مبارك بن جذنان
املتويف  /احمد مبارك عبداهلل بن جذنان
تعلن االم��ارات للمزادات بتكليف من حمكمة ال�شارقة ال�شرعية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على
موقع االم��ارات للمزادات  http://www.emiratesauction.aeيف مت��ام ال�ساعة الثانية ع�شر
ظهراً يوم االثنني املوافق  ، 22/02/2022وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتويف و�أو�صاف العقار على
النحو التايل  -:العقار رقم /620ت ملك مبنطقة النخيالت ب�إمارة ال�شارقة ،ب�سعر التثمني 1,400,000 :
درهم (مليون و�أربعمائه الف درهم).
يتوجب على الراغب باال�شرتاك باملزايدة �أن يتقدم مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر
للعقار .فعلى مـن يـرغـب بـالـ�شـراء �أو اال�سـتـفـ�سـار عـن ذلـك مـراجـعـة الـمـوقـع االلكرتوين لالمارات لـلـمـزادات
 http://www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع  .وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضـه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على االقل.

الإمارات للمزادات  -ذ م م

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

70533

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2022 /0000256مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :فتحي ح�سن حممود عي�سي
جمهول حمل الإقامة  :النعيمية � -شارع امللك في�صل  -بناية الفجر اجلديد � -شقة 603
ت  0557663353 :رقم مكاين 4428708813
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/21أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )8شخ�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  2022/2/10م.

يف الدعوى رقم  AJCAPCIPOR2022 /0000011جتاري (جزئي)
بالن�شر

امل�ست�أنف �ضده  :غاب�ش عي�سى غاب�ش وليد ال�شام�سي  -عنوان  :عجمان م�شرف
�شارع ا ل�صايف  226فيال عي�سي غبا�ش رقم  107بالقرب من جمعية الر�شاد .ليكن
معلوما لديك �أن امل�ست�أنف  :بنك ابوظبي التجاري (�سابقا  /بنك الإحتاد الوطني)
 قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ  ، 20.../..../...يف الدعوى الإبتدائية رقم AJCAPCIPOR2022/0000011املحكمة الإ�ستئناف املدنية  -جتاري
(جزئي) .فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار
الق�ضاء  ......يوم  .......املوافق  2022/2/21ال�ساعة � 9.00صباحا .وتقدمي
ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ستنظر
املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
عمر را�شد املهريي

مدير اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70349

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0049591
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف
املذكورة .من الطرف الأول  :حممد عبداهلل احمد الوايل النقبي  -اجلن�سية  :الإمارات
�إىل الطرف الثاين  :امنه احمد �سعيد خمي�س العبدويل  ،اجلن�سية � :إماراتي
باال�سم التجاري (�أول مل�سة لتلميع ال�سيارات) ن�شاط الرخ�صة (تنظيف وتلميع ال�سيارات  ،تركيب
�أدوات زينة ال�سيارات) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة مهنية
رقم  506060ال�صادرة بتاريخ 2000/9/23
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2148/2021

70540

70021

املنذر  :بنك ابوظبي التجاري � -ش م ع
منذر �إليهم  -1 :جابر عبداهلل عبدالغفار حممد العلوي بني ها�شم
 -2نوف عبداهلل عبدالغفار حممد العلوي بني ها�شم  -3 ،را�شد عبداهلل عبدالغفار العلوي بنى
ها�شم  -4 ،نب�أ ماجد عبد القادر  -5 ،نوره عبداهلل عبدالغفار حممد العلوي بنى ها�شم
ينذر املنذراملنذر اليهم ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  3,190,000,00درهم (فقط ثالثة ماليني
ومائة وت�سعون الف الغري) للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد
خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية
املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار (ار�ض مبنية) رقم  609البالغ م�ساحته
 258,7مرت مربع الرقم احلكومي  466 :رقم ال�سند  5466بتاريخ  2017/5/22مبنطقة
مويلح التجارية مبدينة ال�شارقة بامارة ال�شارقة باملزاد العلني اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا
لن�صو�ص القانون مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل
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يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :حممد علي عبداهلل املريزا احلمادي  -اجلن�سية  :الإمارات
�إىل الطرف الثاين � :سليمان كون�شي حممد  ،اجلن�سية  :الهند
باال�سم التجاري (مطعم ع�صري و�شاي) ن�شاط الرخ�صة (مطعم) واملرخ�ص من دائرة
التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم  775129ال�صادرة
بتاريخ 2019/12/24
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة غرب العامل للتجارة العامة  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0005373عمايل (جزئي)

�إىل املحكوم عليه � :شركة غرب العامل للتجارة العامة  -ذ م م
العنوان  :ال�شارقة مي�سلون خلف �شارع الزهراء �شقة رقم  106هاتف 0502720007
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ دوري�س بينتو هيرني اندراي  -اجلن�سية  :هندي 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 38830.0
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�أنت (م) مكلف (ين)
باحل�ضور امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :املنيب لتنظيف املباين  -العنوان  :ال�شارقة بو�شغارة ميدان اال�ستقالل � -شقة
رقم  111ملك يو�سف غلوم علي عبداهلل خوري الهاتف 0504784388
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ زي�شان ب�شارت علي  ،اجلن�سية باك�ستاين
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 12788.0
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.

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0000281جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ع�صام �سمري فوزي حافظ
جمهول حمل الإقامة  :عجمان النعيمية �شارع الكويت يعمل طاهي طعام مبطعم في�ش كورنر
( )4399808745تليفون رقم 0565489406/ 0529646030
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/28أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )6شخ�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  2022/2/14م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
�إميان �أحمد العو�ضي

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
70349

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0049597
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف
املذكورة .من الطرف الأول  :حممد عبيد حممد احمد احلفيتي  -اجلن�سية � :إمارات
�إىل الطرف الثاين  :عبدال�سالم جمعه خان  -اجلن�سية  :باك�ستان
باال�سم التجاري (بيت االفكار للمفرو�شات) ن�شاط الرخ�صة (بيع الأثاث املنزيل  -بالتجزئة)
بيع الألعاب ولعب الأطفال  -بالتجزئة  -واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان -
ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم  786906ال�صادرة بتاريخ 2021/4/20
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

االمارات العربية املتحدة
70533

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -املنيب لتنظيف املباين
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0004432عمايل (جزئي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0049590
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
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الإمارات للمزادات
تق�سيم تركة رقم  502ل�سنة 2017
اعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شراً)

االمارات العربية املتحدة
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0005009جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :حممد جوويل احمد عمر علي
جمهول حمل الإقامة  :عجمان ال�صناعية القدمية رقم مكاين
4631406954
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/21أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى رقم � )8شخ�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.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

الهالل كابيتال
اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

70555

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0010485جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  - 1 :حممد ابو طاهر �صديق احمد
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -ال�صناعية 12
بناء على طلب املدعيان  - 1 :علي احمد �سلطان علي  - 2حممد عامل حممد ح�سني
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/2/23أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )3شخ�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 باللغتني العربية واالجنبية وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/11م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
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يف الق�ضية رقم  100/2021جتاري م�صارف كلي
املرفوعة من  :بنك ابوظبي التجاري
بوكالة � :إميان الرفاعي للمحاماة والإ�ست�شارات القانونية
�ضد � :شركة املتحدين للطاقة والتكنولوجيا  -ذ م م
ب��اال��ش��ارة اىل كتاب حمكمة دب��ي امل ��ؤرخ يف  2022/2/9واملت�ضمن تكليفي خبريا يف
الق�ضية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�ضية املذكورة
يوم الإثنني املوافق  2022/2/21ال�ساعة  12.00ظهرا  ،على ان يلتزم بالإت�صال
بهاتف مكتب اخلبري الع�لام��ه ب��اج��راءات والآل�ي��ة املتبعة لعقد االج�ت�م��اع امل��راد عقده
بالتاريخ والتوقيت املبني �أعاله ...علما �أن بيانات التوا�صل مع مكتب اخلبري هي  :هاتف
رقم  04/2999000بريد �إلكرتوين experts@alhilalcapital.ae :
لذا ندعوكم للح�ضور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة ما لديكم من م�ستندات ومذكرات.
اخلبري /احمد ماجد لوتاه  -رقم قيد ()111
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  85/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  2021/1081عقاري جزئي وامل�ع��دل باال�ستئناف
رقم 2021/1415:ا�ستئناف عقاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )188640درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :الريزا كاتكوفا � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )188640درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  72/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  428/2020عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )477037درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد كاجي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )477037درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  26/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )000008وال�صادر عن روابي جند
لتجارة اخل�ضر والفواكه �ش.ذ.م.م بقيمة ( )70.000درهم.
طالب التنفيذ  :مفرح �سلطان حممد املوا�شي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الرقة  -دبي � -شارع ال مكتوم
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة روابي جند لتجارة اخل�ضار والفواكه ���ش.ذ.م.م  -2ابراهيم
حممد ابراهيم ابو ال�سعود � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )70000درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
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مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1706/2021/361:ا�ستئناف امر اداء

70533

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق ��م 3484/2021:امر اداء والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:حمد حممد ابراهيم عبيداهلل
عنوانه:امارة دبي  -منطقة برج خليفة اعمار �سكوير مبنى  - 4الدور الثاين مكتب رقم - 208
مكاين رقم - 2614688386:هاتف0508888640:
بريد الكرتوينinfo@masadvocates.com:
املطلوب �إعالنهم� -1 :سباليز �ستور �سابقا �سباليز �ستور ���ش.ذ.م.م حاليا  -2دي�سبك الدولية
�ش.م.ح  -3في�صل ريا�ض جمال  -4ريا�ض امري علي جمال � -صفتهم  :م�ست�أنف �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر
يف �أم��ر االداء املقيد من قبلكم .وح��ددت لها جل�سة يوم االرب�ع��اء املوافق  2022/3/16ال�ساعة
� 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  393/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2095/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )866.968.41درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :االحتاد للطريان �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -املركزية �شرق  -ابوظبي � -شارع حمدان  -مبنى الوقف � -شقة االول
 مقابل مها ارجاناملطلوب �إعالنهم  -1 :تريفاجو لل�سياحه والرتجمه وميثلها دار زكى لل�سياحه �ش.ذ.م.م  -2زكي احمد زكي
جاد الكرمي  -3دار زكي لل�سياحة �ش.ذ.م.م � -صفتهم  :منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )866968.41درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة ,وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  980/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4641/2020جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )630115.31درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة تو�سكا للتجارة العامة ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -النادي ال�سياحي  -ابوظبي � -شارع حمدان  -مبنى الوقف � -شقة االول
 مقابل مها ارجاناملطلوب �إعالنه  -1 :ميدل اي�ست برتو�شيم اجنينريجن اند تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م ميثلها�/سيد
حممد فاطمي بدي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )630115.31درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  107/2022/208تنفيذ مدين

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2558/2021مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )997.447درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ايلى خمايل ال�سيقلى
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -بور�سعيد  -بالقرب من معر�ض ني�سان  -بناية العوي�س
 مكتب رقم 307املطلوب �إعالنه � -1 :ساندرا موندوروا � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )997447.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

70530

IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب �إعالنه  -1 :ف�ؤاد م�سعي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/26:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
م�ؤ�س�سة عقار  -1بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )1.960.844درهم مع الفائدة بواقع  %5من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد  -2الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )70.000درهم والفائدة بواقع
 %5من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد  -3والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة  ,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

حماكم دبي

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 24/2022/39:جتاري م�صارف كلي

70533

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم859 :
مو�ضوع الدعوى  :اوال:الت�صريح بالدعوى وحتديد اقرب موعد لنظرها  -ثانيا:ا�صليا احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ()51.116.050.63
درهم وما ي�ستحق من ارباح واملتمثلة بالعن�صر املتغري املن�صو�ص عليه يف عقد االجارة من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى ال�سداد التام  -ثالثا:على �سبيل
االحتياط ندب خبري م�صرف متخ�ص�ص باعمال امل�صارف اال�سالمية لبيان االلتزامات املرتتبة على املدعي عليه من واقع العقود املربمة بني طريف التداعي
وم�ستندات و�سجالت امل�صرف ودفاتره التجارية النظامية وك�شوفات احل�ساب وغريها من مرا�سالت وم�ستندات الكرتونية او اوراق وذلك لتجقيق الدعوى
وبيان وجه احلق فيها وبيان كافة املبالغ املرتتبة بذمة املدعي عليه ل�صالح امل�صرف ا�ستنادا اىل العقود املربمة وغريها مع حفظ حق امل�صرف املدعي بتعديل
طلباته يف الدعوى على �ضوء النتيجة التي �ست�سفر عنها اخلربة  -رابعا�:شمول احلكم بالنفاذ املعجل لتعلقه مبادة جتارية وبال كفالة �سندا ل�صراحة ن�ص
املادة  79من الالئحة التنظيمية لقانون املعامالت املدنية  -خام�سا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة مع االحتفاظ بكل حق وطلب.
املدعي:م�صرف �أبوظبي اال�سالمي
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -البطني � -شارع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -مبنى بناية م�صرف �أبوظبي اال�سالمية � -شقة الطابق  9مكتب - 906c
بجوار امل�صرف املركزي  -وميثله:ليلى عي�سى �سليمان املهري
املطلوب �إعالنه  -1 :خالد بن �سامل بن احمد با�سليمان � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:الت�صريح بالدعوى وحتديد اقرب موعد لنظرها  -ثانيا:ا�صليا احلكم بالزام املدعي عليه بان
ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )51.116.050.63درهم وما ي�ستحق من ارباح واملتمثلة بالعن�صر املتغري املن�صو�ص عليه يف عقد االجارة من تاريخ قيد هذه الدعوى
وحتى ال�سداد التام  -ثالثا:على �سبيل االحتياط ندب خبري م�صرف متخ�ص�ص باعمال امل�صارف اال�سالمية لبيان االلتزامات املرتتبة على املدعي عليه من
واقع العقود املربمة بني طريف التداعي وم�ستندات و�سجالت امل�صرف ودفاتره التجارية النظامية وك�شوفات احل�ساب وغريها من مرا�سالت وم�ستندات
الكرتونية او اوراق وذلك لتجقيق الدعوى وبيان وجه احلق فيها وبيان كافة املبالغ املرتتبة بذمة املدعي عليه ل�صالح امل�صرف ا�ستنادا اىل العقود املربمة
وغريها مع حفظ حق امل�صرف املدعي بتعديل طلباته يف الدعوى على �ضوء النتيجة التي �ست�سفر عنها اخلربة  -رابعا�:شمول احلكم بالنفاذ املعجل لتعلقه
مبادة جتارية وبال كفالة �سندا ل�صراحة ن�ص املادة  79من الالئحة التنظيمية لقانون املعامالت املدنية  -خام�سا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات
واتعاب املحاماة مع االحتفاظ بكل حق وطلب -وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/2/16ال�ساعة � 09.00ص ويقت�ضي ح�ضوركم ام��ام ادارة
الدعوى االبتدائية (الثانية ع�شر) بقاعة التقا�ضي عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين  -خدماتنا االلكرتونية
العامة  -ج��داول جل�سات الق�ضايا ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور ان من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل.

رئي�س الق�سم

70530

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ساد�سة رقم 216
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )406.020درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  - 9هاتف- 0506767616:
بريد االلكرتوين INFO3@OMALC.AE:مكاين3244594826:
IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب �إعالنه  -1 :حممد خمتار حممد انور �شاه � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/26:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
م�ؤ�س�سة عقار  -1بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )306.020درهم مع الفائدة بواقع  %5من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد  -2الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )40.000درهم والفائدة بواقع
 %5من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد  -3والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة  ,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

اعالن بالن�شر
 50/2022/208تنفيذ مدين
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/هدى عبداهلل ال�سيد باقر عبود القاروين
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شهناز عبداالمري حميداوي
وميثله  /عادل عبدالقادر حميد فاخر
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )46303درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شامال للر�سوم وامل�صاريف
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 34/2022/20:جتاري كلي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم403 :
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يدفعوا بالت�ضامن والتكافل للمدعي مبلغ ( )58.917.767.80درهم
ثمانية وخم�سني مليون وت�سعمائة و�سبعة ع�شر الف و�سبعمائة و�سبعة و�ستني درهم وثمانية فل�س  -والفائدة القانونية بواقع
 %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم
بالنفاذ املعجل وبال كفالة وبطالن حم�ضر وقرارات ما�سمي باجلمعية العمومية امل�ؤرخ يف. 2021/12/5:
املدعي:عبداهلل بن ح�سني بن عبداهلل جمال
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى برج ال�سالم � -شقة 1106
املطلوب �إعالنه  -1 :رامي غ�سان نهاد احلالب � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يدفعوا بالت�ضامن والتكافل للمدعي
مبلغ ( )58.917.767.80درهم ثمانية وخم�سني مليون وت�سعمائة و�سبعة ع�شر الف و�سبعمائة و�سبعة و�ستني درهم وثمانية
فل�س  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة وبطالن حم�ضر وق��رارات ما�سمي باجلمعية العمومية امل�ؤرخ
يف 2021/12/5:وحددت لها جل�سة يوم الإثنني املوافق  2022/2/14ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  928/2021عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )734.905درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :بهنام بزوهي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )734905درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  335/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )000003بنك امل�شرق وال�صادر عن ه�شام
ال�سيد ال�سيد ربيع بقيمة ( )25.122.66درهم.
طالب التنفيذ  :ميديكلينك م�ست�شفى املدينة منطقة حرة ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -املركزية �شرق  -ابوظبي � -شارع حمدان  -مبنى االوقاف -
�شقة االول كامال  -مقابل مها ارجان
املطلوب �إعالنه  -1 :ه�شام ال�سيد ال�سيد ربيع � -صفتهما  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع قيمة ال�شيك
املرجتع ( )000003بنك امل�شرق وال�صادر عن ه�شام ال�سيد ال�سيد ربيع بقيمة ( )2602666درهم
اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

70540

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8285/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/263جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )22.828.638.76درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك ابوظبي التجاري
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -اخل�ل�ي��ج ال �ت �ج��اري � � -ش��ارع اال� �ص��اي��ل  -ب��رج ك��ري���س�ت��ال  -مكتب رق � � ��م- 105-104:
هاتف - 042956661:فاك�س رقم - 042954443:متحرك0528291871:
بريد االلكرتوين - info@amrplc.com:رقم مكاين8755627644:
املطلوب �إعالنهما  -1 :توال�سريام راما�سامي  -2يون�سيف الخت�صا�ص حماية احلريق �ش.ذ.م.م � -صفتهما
 :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )22828638.76دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 20/2022/361:ا�ستئناف امر اداء

70021

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�ضوع اال�ستئناف  :قبول اال�ستئناف �شكال لكونه قدم وقيد يف امليعاد م�ستوفيا كافة �شرائطه ال�شكلية -
ثانيا:الغاء االمر امل�ست�أنف والق�ضاء جمددا بالزام امل�ست�أنف �ضدها بان ت�ؤدي للم�ست�أنفة مبلغ ()494.511.75
درهم فقط اربعمائة واربع وت�سعون الفا وخم�سمائة واحدى ع�شر درهما وخم�سة و�سبعون فل�سا  -مع الفائدة
القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف 2021/11/15:وحتى ال�سداد التام وال��زام امل�ست�أنف
�ضدها الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
امل�ست�أنف:ال�شركة الهند�سية لالن�شاء والتعمري �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -زعبيل � -شارع العهود  -مبنى وي�ستربي  -الطابق
 - 22خلود �سعيد علي �سعيد �آل علي
املطلوب �إعالنه -1 :جمموعة حممد عمر بن حيدر القاب�ضة م�ساهمة خا�صة � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر يف �أمر االداء
املقيد من قبلكم .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/3/2ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن
بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  508/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم (000/00043/00042/00041/00040/00039
 )00045/44وال�صادر عن دو كلني خلدمات التنظيف وال�صيانه ذ.م.م بقيمة ( )505000درهم �شامال
للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ريت�ش خلدمات التوظيف �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -املركزية �شرق  -ابوظبي � -شارع حمدان  -مبنى الأوقاف � -شقة
االول كامال  -مقابل مها ارجان
املطلوب �إعالنه  -1 :دوكلني خلدمات التنظيف وال�صيانة ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )510935اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
اعالن بالن�شر
 2022/88مدين جزئي

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :علي نبهان خ�ضر من�صور  -2ب�شارات عزيز عزيز احمد  -3اودايان كاليكال
كيز هاكيثيل �سريدهاران  -4عي�سى الأمني عبداهلل حممد  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :موتي رام جيت رام
وميثله  :عدي تقي هادي القزويني
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ()4.000.000
اربعة ماليني درهم تعوي�ضا جابر عما حلقه من ا�ضرار ماديه ومعنوية الفائدة القانونية عنه
بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد.
وحددت لها جل�سة يوم اجلمعة املوافق  2022/2/18ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
اعالن حكم بالن�شر
 4260/2021/16جتاري جزئي

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه � -1شركة بتلرز للتنظيف على البخار وخدمات الغ�سيل ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له :املحرتفون لتجارة معدات املغا�سل (فرع من جمموعة احلثبور) ذ.م.م
ق��ررت املحكمة يف م��ادة جتاريه انتهائية ب �ت��اري��خ 2021/12/21:ب��ال��زام املدعي عليها ان ت�ؤدي
اىل املدعية مبلغ وق��دره ( )52.826.25اثنان وخم�سون الف وثمامنائة و�ستة وع�شرين درهم
وخم�سة وع�شرين فل�س والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من  2021/11/10وحتى متام ال�سداد
والزمتها امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  .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

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70533

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

70530

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1080عقاري جزئي واملعدل باال�ستئناف
رق � � ��م 2021/1414:ا�ستئناف ع �ق��اري  ,ب���س��داد امل�ب�ل��غ امل�ن�ف��ذ ب��ه وق ��دره ( )110982دره ��م ��ش��ام�لا للر�سوم
وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :ال�سيا �سدريتدنوفا � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )110982درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  86/2022/211تنفيذ عقاري

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

70392

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ساد�سة رقم 216
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )2.060.844درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام .
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم  - 9هاتف- 0506767616:
بريد االلكرتوين INFO3@OMALC.AE:مكاين3244594826:

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1037/2021/18:عقاري جزئي

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام امل�ستدعي �ضدهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد مبلغ وقدره ()561.149.00
درهم خم�سمائة وواحد و�ستون الف ومائة وت�سعه واربعون درهم  -مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام مع �شمول االمر بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي:بومباي لتجارة قطع غيار ال�سيارات الثقيلة ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -دي��رة  -منطقة بور�سعيد  -بناية بيزني�س افينيو  -مكتب  - 514-513ه��ات��ف - 043307771:الربيد
االلكرتوينyousifad@emirates.net.ae:
وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي
املطلوب �إعالنه  -1 :نا�صر علي ي�سلم ح�سن � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أم��ر �أداء فقد ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية ب�ت��اري��خ - 2022/1/6:اوال:بانفاذ العقد
التجاري بني الطالبة واملعرو�ض �ضدها  -ثانيا:بالزام املعرو�ض �ضدهما االوىل والثاين بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤديا
للطالبة مبلغا وقدره ( )561.149.00درهم خم�سمائة وواحد و�ستون الف ومائة وت�سعة واربعون درهما  -م�ضافا اليه فائدة
قانونية ب�سيطة قدرها  %5اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك وحتى ال�سداد التام والزمتهما مت�ضامنني بامل�صاريف ومبلغ
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1096/2021/18:عقاري جزئي

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 7925/2021/60:امر اداء

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  73/2022/211تنفيذ عقاري

حماكم دبياالبتدائية

حمكمةاال�ستئناف
70197

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

70530

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
70197

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  629/2020عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )389.434درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :بينتي علي �شيكي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )389434.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  77/2022/211تنفيذ عقاري

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70197

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15

70530

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف
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حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70530

الثالثاء  15فبراير  2022م  -العـدد 13469

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13469بتاريخ 2022/2/15
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 45/2022/20:جتاري كلي

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم402 :
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )11627199درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة � %5سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
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 �صفتهم  :مدعي عليهممو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()11627199
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة � %5سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/2/16ال�ساعة � 09.00ص
يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
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املطلوب �إعالنه  -1 :ح�سن بن حممد علي العبداهلل ال ثاين � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/19:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
م�ؤ�س�سة عقار  -1بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )1.633.335درهم مع الفائدة بواقع  %5من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد  -2الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )60.000درهم والفائدة بواقع
 %5من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد  -3والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة  ,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
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«�شاعر املليون» يوا�صل م�سرية حتدي ال�شعر النبطي بحلقته الـ  .. 11م�ساءاليوم

م�سرية حتدي ال�شعر النبطي ،وذلك يف احللقة
•• �أبوظبي-الفجر:
امل �ب��ا� �ش��رة ال� �ـ  ،11وال �ت��ي ��س�ت�ب��ث م���س��اء اليوم
يوا�صل برنامج �شاعر املليون مبو�سمه العا�شر ،ال �ث�لاث��اء يف مت ��ام ال���س��اع��ة ال�ت��ا��س�ع��ة والن�صف
والذي تنتجه وتنظمه جلنة �إدارة املهرجانات م �� �س��ا ًء ب�ت��وق�ي��ت الإم � � ��ارات ،م��ن م���س��رح �شاطئ
وال�ب�رام ��ج ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ت�راث �ي��ة يف �أبوظبي ،الراحة ب�أبوظبي ،وعرب قناتي بينونة والإمارات

وت�ط�ب�ي��ق ال�برن��ام��ج.و��س�ت���ض��م احل�ل�ق��ة ك��ل من
ال�شعراء (ركاد مطر ال�شمري من العراق ،عايد
ح��وا���س احل��ازم��ي م��ن ال���س�ع��ودي��ة ،ع �ب��داهلل بن
خ�شمان م��ن ال�ك��وي��ت ،علي الدهم�شي العنزي
م��ن ال�سعودية ،م�ب��ارك ال��رزح��ان م��ن الكويت،

ه ��ادي م��ان��ع ال�ي��ام��ي م��ن ال���س�ع��ودي��ة) ،والذين
�سيقدمون روائ��ع �شعرهم النبطي �أم��ام �أع�ضاء
جلنة التحكيم املكونة م��ن (�سلطان العميمي
مدير �أكادميية ال�شعر ،الدكتور غ�سان احل�سن،
ال�شاعر حمد ال�سعيد) ،وجمهور ال�شعر يف م�سرح

�شاطئ الراحة وعرب ال�شا�شات.
و�سيعلن مطلع الأم���س�ي��ة ع��ن ن�ت��ائ��ج ت�صويت
امل�شاهدين ل�شاعرهم املف�ضل الذي �سين�ضم �إىل
زمالئه يف املرحلة املبا�شرة التالية� ،إذ تبقى �أربع
��ش�ع��راء وه��م (�آالء حممد �أح �م��رو م��ن الأردن،

عبدالرحمن ال�سمني احل��رب��ي م��ن ال�سعودية،
خالد بدر الديحاين من الكويت ،في�صل ال�شن
ال �ع �ن��زي م��ن ال �� �س �ع��ودي��ة) ،وال ��ذي ��ن ينتظرون
ت�صويت امل�شاهدين عن طريق التطبيق اخلا�ص
بربنامج �شاعر املليون �أو موقعه الإلكرتوين.

خالل زيارته لـ (اك�سبوجر)

ال�سفري العراقي ي�شيد بتجمع م�صوري العامل على �أر�ض ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

زار �سعادة الدكتور مظفر م�صطفى اجلبوري� ،سفري جمهورية
العراق لدى الدولة ،املهرجان الدويل للت�صوير «اك�سبوجر»،
واط �ل��ع خ�ل�ال ج��ول �ت��ه يف �أروق� �ت ��ه ع �ل��ى امل �ع��ار���ض الفردية
واجلماعية ،و�أ�شاد بتنوع الق�ضايا والق�ص�ص الب�صرية التي
ترويها ال�صور من خمتلف ق��ارات العامل وثقافاته.وا�ستمع
�سعادة ال�سفري خالل جولته يف معار�ض املهرجان التي تقدم
�أع �م��ال  70م���ص��وراً ع��رب�ي�اً وع��امل�ي�اً� ،إىل ��ش��رح ح��ول �أعمال
امل�صورين ال��ذي يعر�ضون �أعمالهم يف  45معر�ضاً متثل
خمتلف االجتاهات يف فن الت�صوير.
وخالل زيارته اطلع �سعادة الدكتور مظفر م�صطفى اجلبوري
ع�ل��ى �أع �م��ال امل���ص��وري��ن ال�ع��راق�ي�ين امل���ش��ارك�ين يف املهرجان
�ضمن معر�ض احتاد امل�صورين العرب ،و�أبدى �إعجابه بدقة
تنظيم املهرجان ،و�أثنى على دور �إمارة ال�شارقة يف التوا�صل
احل�ضاري والثقايف مع العامل ،م�شيداً بنجاح «اك�سبوجر» يف
جمع كبار امل�صورين العامليني على �أر�ض ال�شارقة ،ويف تبني
ق�ضية حماية املحيطات من التلوث ون�شر التوعية حولها
عرب فن الت�صوير.

خالل جل�سة ح�ضرها جمهور غفري من ع�شاق الت�صوير

يكرم توم �ستودارت وي�ستذكر �أعماله الأيقونية
اك�سبوجر ّ 2022
•• ال�شارقة-الفجر:

يف م��وق��ف وف ��اء ل��واح��د م��ن رواد «العد�سة»،
عقد املهرجان ال��دويل للت�صوير «اك�سبوجر»،
�ضمن فعاليات الدورة ال�ساد�سة ،جل�سة تكرمي
ال�ستذكار امل�صور العاملي توم �ستودارت ،ح�ضرها
ع ��دد م��ن امل���ص��وري��ن امل���ش��ارك�ين يف املهرجان،
وج �م �ه��ور غ�ف�ير م��ن حم�ب��ي ف �ن��ون الت�صوير
ال�ضوئي.
ويف كلمته التي ك��رم فيها الإرث اال�ستثنائي
للم�صور الربيطاين توم �ستودارت ،قال امل�صور
ال�صحفي واخلبري الإعالمي �آي��دن �سوليفان:
«مل يكن ت��وم جم��رد م��وه�ب��ة ،وم���ص��ور ملتزم،
بل كان واحداً من عمالقة الت�صوير ،والأف�ضل
بكل م��ا تعنيه الكلمة م��ن معنى ،وكنت دائماً
�أح� ��ذو ح� ��ذوه ،وم ��ع ذل ��ك �أب �ق��ى م �ت ��أخ��راً عنه واح�ت�رام �اً وت �ق��دي��راً م��ن �أب �ن��اء ج�ي�ل��ه ،وغطى
بع�ض اخل �ط��وات».وك��ان ��س�ت��ودارت واح ��داً من �أح� ��داث احل ��رب يف ل�ب�ن��ان ،وح���ص��ار �سراييفو،
�أك�ثر امل�صورين ال�صحفيني غ��زارة يف الإنتاج وو َّث��ق �سقوط ج��دار برلني ،وت��ويف �إث��ر �صراعه

م��ع ال �� �س��رط��ان يف ن��وف�م�بر  2021ع��ن عمر توم وكيف كان �أول من ي�صل �إىل املوقع ويلتقط على الدوام لإر�شاد و�إلهام املواهب ال�صاعدة مع جمموعة من ال�صور التي التقطها �ستودارت
من اجلبهات املختلفة ،والتي �أ�صبحت �أيقونات
يناهز ال �ـ  67ع��ام�اً.و��ش��ارك �سوليفان ،الذي �أف�ضل ال�صور التي ُتن�شر يف ال�صفحة الأوىل� ،أنه كان من �أبرز رواد فن الت�صوير.
ع��رف ت��وم لأك�ث�ر م��ن  45ع��ام �اً ،ذك��ري��ات��ه عن و�أ�شاد بتوا�ضعه و�شجاعته و�إقدامه وا�ستعداده وب �ع��د الإ� � �ش� ��ادة ب��امل �� �ص��ور ال �ع��امل��ي ،مت عر�ض يف عامل الت�صوير.

اك�سبوجر � :2022ستيفن ويلك�س ي�ستعر�ض تقنيته الفريدة يف توثيق
الأماكن والأحداث من النهار �إىل الليل ب�صورة واحدة
•• ال�شارقة-الفجر:

ك�شف امل���ص� ّور الأم��ري�ك��ي �ستيفن ويلك�س �آل�ي��ة ا�ستخدامه
لتقنيته ال�شهرية يف الت�صوير املعروفة بـ «م��ن النهار �إىل
ال�ل�ي��ل» ،م�ستعر�ضاً �أ��س�ل��وب��ه ال�ف��ري��د يف ت��وث�ي��ق اللحظات
ال �ت��اري �خ �ي��ة ،ل�ل�ع��دي��د م��ن الأح� � ��داث ،ال �ت��ي ت���ش�م��ل احلياة
الطبيعية ،واحلياة الربية ،و�أح��داث �سيا�سية واجتماعية،
وغ�يره��ا ،وذل��ك يف جل�سة بعنوان «ح ��وار» �أدارت �ه��ا امل�صورة
ويتني جون�سون ،نائب رئي�س املرئيات والتجارب الغامرة
يف نا�شيونال جيوغرافيك� ،ضمن فعاليات اليوم اخلام�س
من املهرجان الدويل للت�صوير «اك�سبوجر  »2022والذي
ي�ستمر حتى  15فرباير اجلاري يف مركز �إك�سبو ال�شارقة.
وق ��ال وي�ل�ك����س يف م���س�ت�ه� ّل ح��دي �ث��ه« :م ��ن خ�ل�ال ع�م�ل��ي يف
الت�صوير� ،أدركت �أنّ هناك جمهوراً كبرياً لفنّ الوثائقيات،
وكنت يف �أحد الأيام يف مهمة عمل لت�صوير املمثلني (روميو
وجولييت) ملجلة ب��از ل��ورم��ان ال�شهرية ،حيث بعدما قمت
بالتقاط �أك�ثر من � 250صورة ،لتكوين �صورة واح��دة يف
نهاية املطاف ،تظهر م��رور الوقت� ،ألهمني ذل��ك للو�صول
�إىل فكرة التقاط �صور متعددة عرب منظر طبيعي� ،أو حدث
ما ،وبقي الأم��ر عالقاً يف ذهني� ،إىل �أن انطلقت يف الفكرة،
وبد�أت بتطبيقها على م�شاهد و�أحداث عديدة».

و�أ�ضاف« :عندما ي�شاهد النا�س ال�صورة النهائية ،ينتابهم
الف�ضول ،ويت�ساءلون كيف حدث هذا الأمر ،وهو فع ً
ال �شيء
معقد نوعاً ما ،حيث �أنظر �إىل اليوم ك�شبكة ،و�أق��رر امل�سار
الذي �س�أنتهجه يف الت�صوير ،وي�ستم ّر الأمر ل�ساعات طويلة،
�أ�ستخدم خاللها من�صات �أو رافعات ت�ساعد على ر�ؤية �أو�سع
و�أ�شمل ،وبعد مدة ت�صل �إىل � 36ساعة يف بع�ض الأحيان،
�أخ��رج ب�صورة مت جتميعها بعد التقاط مئات ورمب��ا �آالف
ال�صور ،وحتى يكون الأم��ر يف �أكمل و�أبهى �صورة ،ت�ستغرق
عملية االنتاج �أحياناً �أ�شهراً من العمل».
و�أ��ش��ار ويلك�س �إىل �أن��ه من املمتع ج��داً التواجد يف امليدان
للقيام بفعل النظر املر ّكز ،وي�ساعد يف ذلك الوجود يف �أماكن
مرتفعة ،حيث ال ي�شاهدك �أح��د ،بينما �أن��ت ترى ك ّل �شيء
بو�ضوح ،وكيف تتدفق احلياة يف املكان امل�ستهدف ،م�ضيفاً:
«هذا الأمر جعلني �أع�شق فكرة الت�صوير بهذه الآلية (من
النهار �إىل الليل) ،و�سبب اختياري لنيويورك لالنطالق يف
امل�شروع منذ البداية ،هو لالحتفاء بها وتقدير ح ّبي لها».
وا�ستعر�ض ويلك�س يف اجلل�سة ،العديد م��ن ال�صور التي
التقطها مل�شاريع وجهات عديدة ،ك�صور يف احلدائق الوطنية
الأم��ري �ك �ي��ة ،و� �ص��ور للطبيعة ،و� �ص��ور لأح� ��داث متنوعة،
كتن�صيب الرئي�س الأمريكي جو بايدن �إىل ث��وران بركان
فاجراد ال�سفيال يف �أي�سلندا� ،إىل ت�صوير الهجرات الكربى

للطيور ،واحلياة الربية ،وغريها الكثري.
وق ��ال“ :ما ك�ن��ت �أق ��وم ب��ه م��ن ت�صوير خمتلف ك�ل�ي�اً عن
الت�صوير ال�صحفي ،و�أع�ي�ر اهتماماً للأهمية التاريخية
لل�صورة ،م��ن خ�لال م��ا تقوم بتوثيقه� ،إىل جانب اختيار
الأم��اك��ن الأيقونية امل��أل��وف��ة للذاكرة امل�شرتكة ،ول��ذا ف�أنا
ا�ستخدم تقنية (من النهار �إىل الليل) لأق�ص ق�صة متكاملة
يف ��ص��ورة واح ��دة ،و�أج �ع��ل ال�ن��ا���س ت��رى م��ا �أراه وم��ا �أمل�سه،
ولي�ست فقط �صورة حلظية عابرة ،وقد حظيت بفهم عميق
للغاية من هذه التجربة للحياة من حويل ،ومل�شاهد رمبا مل
�أكن �أنتبه لوجودها بالرغم من �أنها حتيط بي ،ف�أنا بذلك
�أعيد بناء ذاكرتي”.
وحت �دّث يف اخلتام عن م�شروعه احل��ايل “ن�سيج” ،م�شرياً
�إىل �أ ّنه بد�أ به �أثناء الت�صوير يف �إيطاليا ،حيث زار متحف
الفاتيكان ،وب��ات مفتوناً باملن�سوجات الرائعة املعلقة على
اجل��دران ،وق��د ا�ستوحى �إلهامه من طبقات ال�صور و�سرد
الق�ص�ص واللون الذي يظهر يف جميع �أنحاء الن�سيج ،وبد�أ
يفكر فيما �إذا كان ب�إمكانه �إح��داث ت�أثري مماثل ،الفتاً �إىل
يرا للغاية وق��د �أت��اح طريقة جديدة
�أ ّن��ه يع ّد م�شروعًا م�ث� ً
للر�ؤية ،م�ستعر�ضاً عدداً من ال�صور التي التقطها م�ؤخراً
�ضمن هذا امل�شروع ،والتي تتكون من مزيج من �صور املدينة
والطبيعة.
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لدي فوبيا من الأماكن املرتفعة ،ومن احل�شرات

�أحمد ال�سقا :مل �أكن �أتخيل
�أنني �سوف �أ�صبح ممثال
هو جنم ا�ستثنائي يف كل �شيء..لي�س لكونه فقط ممث ًال موهوب ًا يف عامل ال�سينما والدراما �أوال�ستمراريته يف تخطي حدود �صناعة
الأك�شن و�سقف �إيرادات �شباك التذاكر..ولكنه بالفعل"�أيقونة" جلمهوره الذي يتابعه طوال الوقت بحالة من االنبهار والإعجاب..
وكذلك لزمالئه يف �صناعة ال�سينما ،انه النجم �أحمد ال�سقا ..عن الكثريمن �أ�سرارم�شواره الناجح كان معه هذا احلوار:
• من املُلهم �أن نبد�أ احلكاية من البداية..كيف كانت ن�ش�أة �أحمد
ال�سقا ؟
 تربيت يف بيت من الطبقة املتو�سطة ،وال��دي رحمه اهلل كان مديرامل�سرح العرائ�س ،وبعدها �أ�صبح رئي�س هيئة امل�سرح ،ثم رئي�س املركز
القومي للم�سرح ،وعمل كثريا ب��وزارة الثقافة ويح�سب له �أن فرتته
كانت الفرتة التي �شهدت ازدهار م�سرح الدولة والتي كان يجني فيها
�إيراد �أكربمن �إيراد امل�سرح اخلا�ص ،وكان من �أبرز العرو�ض التي قدمها
مل�سرح الدولة "ليلة الدخلة" و"�أهال يا بكوات" و"البهلوان" وروايات
كثرية جدا لأكرب النجوم..ووالدتي كانت تعمل كم�سئولة ق�سم ال�صرف
يف بنك طلعت ح��رب ،ولكنها كانت رب��ة منزل يف نف�س ال��وق��ت ،حيث
ق��ررت التقاعد عن العمل حينما كربت �أن��ا و�شقيقتي لتعطينا املزيد
من االهتمام ،فنحن تربينا تربية ت�ستطيع �أن تقول عليها �إنها تربية
"مريي"حيث �إن حميط عائلتي و�أزواج خاالتي كلهم كانوا م�ساعدين
وزراء بوزارة الداخلية و�ضباطاً ،وكان هناك جانب فني �أي�ضا يف عائلتي
 ..فجدي هو عبده ال�سروجي املطرب الذي غنى "غريب الدار" و"على
بلد املحبوب"..وقد ع�شت فرتة كان بها اهتمام بال�صالونات الثقافية
 ،ور�أيت يف �صالون والدي كل النا�س من ممثلني وجنوم وكل �أ�صناف
الب�شر ،فمنهم م��ن ك��ان ي��أت��ي للعب املو�سيقى �أو�إل �ق��اء ال�شعر�أوحتى
اال�ستمتاع بهذه احلالة الفنية الثقافية ،فر�أيت يف بيتنا �سيد مكاوي
و�إبراهيم رجب وعزت العاليلي وع��ادل �إم��ام..ووال��دي ب�شكل عام كان
دائما ما يقول يل ن�صف املعلومة ويرتكني لأبحث على الن�صف الآخر،
عمره ما �أعطاين املعلومة الكاملة �سهلة وكان يفعل ذلك حتى وفاته،
فمثال كان دائما يقول يل" :يابني خلي النا�س متد �إيدها تطولك"
فلم �أكن ا�ستوعب معنى هذه اجلملة يف وقتها ،حتى يوم وفاته نده يل
و�س�ألني "ليه بي�سموك جنم" فقلت له الأ�سباب ،فقال يل"�إن كل الكالم
ده فاين ..خلي النا�س متد �إيدها تطولك".
• وكيف كانت مرحلة درا�ستك الأكادميية؟
 التحقت مبعهد الفنون امل�سرحية ودر�ست التمثيل والإخ��راج ،وكنتطالبا متفوقا ،حيث �إنني تخرجت وكان ترتيبي هو الأول على دفعتي
بتقدير امتياز ،وكنت حري�صا على فكرة التفوق داخ��ل املعهد لأنني
حينما دخلته كان وال��دي رئي�س هيئة امل�سرح ،وك��ان هناك الكثريمن
الأقاويل حول فكرة الو�ساطة و�أنه مت قبويل لو�ساطة والدي ،ف�أردت
�أن �أثبت العك�س فخالل وق��ت الدرا�سة كنت �أم��ار���س لعبة ك��رة القدم
ب�شكل اح�ترايف ،حيث تزامن دخويل املعهد مع لعبي يف نادي ال�صيد،
وقبلها كنت العبا يف نادي الزمالك..وب�سبب �أنني كنت راغبا يف التفوق
مل �أ�ستطع االنتظام يف لعب كرة القدم ،واملو�ضوع �أتى بالتدريج ،ففي
البداية ذهبت للعب يف ناد درجة ثانية ،ويف هذا الوقت اعتزل
جمال عبد احلميد فلم يعد هناك مهاجم يف الزمالك،
ف��ذه�ب��وا ل��وال��دي وق��ال��وا ل��ه �أن�ه��م ��س��وف ي�أخذوين
الزمالك و��س��وف يدخلونني جامعة مفتوحة لكي
�أل �ع��ب يف ال��درج��ة الأوىل ،وك ��ان وال ��دي ي�ستهوي
ال�ف�ك��رة لكونه زم�ل�ك��اوي��ا ،ف�ق��ال يل ه��ذا الكالم
يوم جمعة وقررنا ت�أجيل القرار ملا بعد
م�ب��ارات��ي م��ع املنتخب ال�ت��ي كانت
يوم االثنني الذي تاله ،وخالل
تلك املباراة كنت منفردا مع

حار�س املرمى الذي دخل بالـ "�ستارز" يف ع�ضلة �ساقي ،فتح يل الع�ضلة
ومن وقتها اعتزلت لعب كرة القدم ب�شكل احرتايف.
• و�أين التمثيل من كل هذا؟
 كل هذا ومل يكن التمثيل �أمام الكامريا يف ح�ساباتي ،ف�أنا كنت �أحبالتمثيل و�أحب الفكرة ولكني مل �أكن �أتخيل �أنني �سوف �أ�صبح ممثال،
حيث كانت �أحالمي دائما يف مناطق �أخرى ،فكنت �أمتنى �أن �أكون �ضابط
�شرطة ،ثم متنيت احرتاف كرة القدم ،ولكن بعدما دخلت املعهد وجدت
�أن لدي  23مادة منهم  13مادة عملي و 10مواد نظرية ..فكان اليوم
الدرا�سي يبد�أ يف ال�سابعة �صباحا وينتهي يف الثامنة م�ساء
• كيف كانت �شلة املعهد؟
 �شلة املعهد كانت م�صيبة �سوداء ..ف�أنا وجمدي كامل كنا "بو�صات"الدفعة ،وكانت دفعتنا �أحمد حلمي ورامز جالل وحممد �سعد وحممد
الوكيل ،وحل��ق بنا بعدها ب�سنة �أو �سنتني �أح�م��د رزق وحم�م��ود عبد
املغني ..واحلقيقة �أغلب احلكايات �صعب �أن تروي ،مثال� ،أنا وجمدي
ك��ام��ل ع�شنا ل�ف�ترة طويلة �سويا يف غ��رف��ة يف منيل ال��رو��ض��ة ،ورغم
ال�ظ��روف ال�صعبة كنا نت�صرف ،ف��وال��د جم��دي رحمه اهلل ك��ان لديه
�سوبر ماركت كبري ،ونحن كانت لدينا ن�سخة من املفتاح قمنا بعملها،
و�أول ما كنا بنجوع ،ننزل نفتح ال�سوبرماركت ونعي�ش حياتنا  ،و�أنا
ورامز جالل نف�س ال�سن باليوم �إال�أن والده ووالدته كانا يخافان عليه
جدا ،لدرجة �أنه كان ي�أتي املعهد بال�سندوت�شات ،وكانت والدته تكلمني
عل�شان خايفة عليه يروح املعهد مبفرده ..فكنت يوميا �أمرعليه لأخذه
من بيته يف املهند�سني ونروح على املعهد .
• وكيف ت�سل�سلت معك الأحداث بعد انتهاء الدرا�سة؟
 بعد انتهاء الدرا�سة انتدبت ل��وزارة الثقافة ،ولكني مل �أحب العملاحل�ك��وم��ي فا�ستقلت وع�ي�ن م�ك��اين جم��دي ك��ام��ل ال ��ذي ك��ان الثاين
على الدفعة ،ولكن �صلتي مل تنقطع ب��وزارة الثقافة ،حيث �إن��ه بعد
وف��اة وال ��دي ان�ت��دب��وين يف م�سرح ال�ع��رائ����س ك�ن��وع م��ن اال�ستمرارية
والتقديرال�سم ال�سقا ،وطلبت �أن يكون هناك قاعة حتمل ا�سمه لأن
هذا الرجل هومن بنى م�سرح العرائ�س يف عهد جمال عبد النا�صر،
وذهب به �إىل باك�ستان و�أمريكا وتون�س والأردن وال�سودان ،وكان يذهب
�إىل رومانيا واملجرودول �أوروبا ال�شرقية ،وكان يجلب متخ�ص�صني من
هناك لعمل ور�ش يف م�صرلعمل جيل من ممثلي العرائ�س ،فلم حتدث
ا�ستجابة ،ف�أخذت �إجازة بدون مرتب وكنت مواظباً على دفع ت�أميناتي،
حتى ج��اءت حكومة الإخ ��وان ،ووقتها كانت هناك اعرتا�ضات كبرية
يف الو�سط الفني والثقايف على �سيا�سة ال��وزارة ،وكانت هناك وقفات
ومظاهرات �أم��ام مبنى ال��وزارة �شاركت بها ..وا�ستقلت ،وحتى الأم�س
كان الدكتور �أ�شرف زكي يطلب مني الرجوع مل�سرح العرائ�س ولكني
�أرى �أنه يكفي كل هذه ال�سنوات.
• هل هوى التمثيل �أتى �إليك من خالل امل�سرح؟
 بالت�أكيد ،امل�سرح ب�شكل عام هو �سبب دخويل جمال التمثيل ،فلقدقدمت يف امل�سرح اخلا�ص قدمت  ٤روايات ،منهم رواية مل �أكملها وهي
"فيما يبدو �سرقوا عبدو" و"�أالبندا" و"عفروتو" وكده
�أوكيه" ،ويف امل���س��رح ال�ع��ام ال��ذي ك��ان��ت منه البداية
قدمت م�سرحية "�إحلق خد لك قالب" و"غلط يف
غلط" و"النهاردة �آخر جنان"..وكنت يف م�سرحية
"خد لك قالب" �أظهر على امل�سرح من خالل
م�شهد مدته  3دقائق فقط ،وهو وقت ال يذكر
من مدة امل�سرحية ،وكنت حزينا �أن والدي ال
يتو�سط يل ولكني اليوم �أدع��ي له �أن��ه مل
يفعل ذل��ك ،ويف ي��وم من �أي��ام عر�ض هذه
امل�سرحية ح�ضرالأ�ستاذ �أ�سامة �أنورعكا�شة
والفنانة حنان �شوقي العر�ض ،وكان الأ�ستاذ
�أ�سامة لديه نوتة بني مكتوب عليها 1992
وكتب ا�سمي فيها وعنوان بيتي بعد
ال� �ع ��ر� ��ض..و�أر�� �س� �ل ��وا يل
ع � �ل� ��ى ال �ب �ي��ت
م� ��وع� ��د

كا�ستينج ،وكان يومها مات�ش الأهلي والزمالك فذهبت مل�شاهدة املات�ش،
وبعد املات�ش كنت �أبحث عن موا�صالت عل�شان �أروح فلم �أجد ،وهذا هو
ال�سبب الوحيد ال��ذي جعلني �أتذكر املوعد وق��ررت الذهاب للمكتب،
وهناك عملت " كا�ستينج "و�أخذوا بياناتي كاملة ،بعدها بـ  20يوماً
ات�صلوا بي و�أعطوين �سكريبت الدوروطلبوا �أن �أح�ضربعد �أ�سبوعني
لعمل �أول بروفة ،وقتها ما فهمته �أنني �أذهب حافظ الدور كله خالل
الـ  30حلقة ،ففعلت ذل��ك ،ولكنني حينما ذهبت اكت�شفت �أننا �سوف
نقر�أ الربوفات من الورق ف�سمعت لهم الدور كامال ..ومن هنا قبلوين
ثم بد�أت تتواىل الأدوار..
• �أن��ت �أح��د النجوم القالئل املميزين بالظهور ك�ضيف �شرف يف
�أع� �م ��ال خم�ت�ل�ف��ة م �ث��ل االخ �ت �ي��ار وغ �ي��ره ،ه ��ل ت�ف�ع��ل ذل ��ك م ��ن باب
املجاملة �أم امل�ساندة؟
 �أن��ا ال �أت ��ردد �أب��دا يف �أن �أ��س��ان��د �أح��د م��ن زم�لائ��ي بالظهور ك�ضيف�شرف ،لأن يف العامل كله ظهور �ضيوف ال�شرف يف الأفالم �شئ له قيمة
كبرية وهو تكرمي وت�شريف ،و�أعترب �أن من �أحلى امل�شاهد التي قدمتها
ك�ضيف �شرف ك��ان ال��ذي قدمته يف م�سل�سل "االختيار" وكنت قبلها
بيومني كنت قد �أجريت جراحة وكان لدي  18غرزة يف بطني ،ولكن
ذهبت لت�صوير الدور ومعي طبيبان .
• باملنا�سبة  ..ملاذا ي�صر �أحمد ال�سقا حتى الآن على تقدمي م�شاهد
الأك�شن بنف�سه؟
 بالن�سبة للأك�شن ف�أنا ال �أقوم به بفتحة �صدر ،فهناك تقنيات معينةلل�سالمة لتنفيذ م�شاهد الأك���ش��ن �أ�صبحت حري�صاً على تنفيذها
ب�ح��ذاف�يره��ا ،و��س��اف��رت �إىل كيب ت��اون للح�صول على دورة تدريبية
متخ�ص�صة يف هذه ال�صناعة..فالعربية التي تنقلب لها زاوية معينة
ورام��ب معني ووزن معني وت�سريعلى �سرعة حم��ددة وبها قدرحمدد
من البنزين لكي تنزل يف املكان امل��درو���س واملطلوب متاما ،فامل�شهد
ال ي�صنع ب�شكل ع�شوائي �أو ب��أدن��ى ن�سبة خم��اط��رة ،وباملنا�سبة � ..أنا
يف احلقيقة لدي فوبيا من الأماكن املرتفعة ،وفوبيا من احل�شرات،
ف�أنا �سكنت ملدة �أربع �سنوات يف ميدان لبنان يف الدورالتا�سع مل �أدخل
البلكونة خ�لال تلك ال�سنوات ول��و مل��رة واح��دة وال�أع ��رف �شكلها من
ال��داخ��ل ..وك��ل ه��ذا اخل��وف يختفي يف م�شهد مثل ال��ذي تعلقت فيه
يف برج ه��روب ا�ضطراري ،ف�أمام الكامريا يحدث يل حتول ال �أعرف
من �أين ي�أتي..ف�أنا مثال ال �أ�شعرب�شكل ال�شخ�صية التي �أقدمها خالل
الربوفات ،وال �أع��رف من �أين �سوف �ألعبها �إال بعدما �أرت��دي مالب�س
ال�شخ�صية والإك�س�سوارات اخلا�صة بها و�أقف يف الديكور �أمام املمثلني،
وبعد �أول م�شهد يتم ت�صويره �أطلب من املخرج �أن يعيد ت�صوير امل�شهد
مرة �أخرة ،وقتها فقط �أم�سك بال�شخ�صية و�أعرف كيف املنطقة التي
�سوف �ألعبها منها طوال العمل.
• هل ميكن ملمثل بنجوميتك �أن ي�صرف على �أفالمه؟
 بالت�أكيد ،ف��أن��ا حينما ي��أت��ي املنتج ليتفق معي على الفيلم ونتفقعلى  10قرو�ش فعندما ي�أتي ليعطيهم يل قبل الت�صوير ف�أنا �آخذ
منه  6فقط و�أقول له خلي الأربعة معاك حلد ما نخل�ص ..فحينما
ي�أتي ليقول يل عن م�شاهد بعينها �أنها �ستكون عالية التكلفة و�صعب
تنفيذها ف�أقول له �أين لدي  4قرو�ش معك �أ�صرف منهم ..ف�أنا ب�صحى
ال�صبح �أغنى واحد يف م�صر ..بحط ر�أ�سي على املخدة �أفقر واحد يف
م�صر ..ومبد�أي يف احلياة �أنني ال يهمني �أن �أترك لأبنائي املال ولكني
�أريد �أن �أترك لهم ا�سماً حمرتماً  ..وهذا ما فعله معي والدي ..فهو مل
يرتك يل ماال ولكن ترك يل �أ�سمه.
• هل �صحيح �أنك حتتفظ مبالب�س ال�شخ�صيات التي تقوم بها؟
 هذا �صحيح ،ف�أنا �أعترب هذه املالب�س �أغلى مني لأنها رحلة عمريالتي �أ�ؤرخ لنف�سي ولأعمايل من خاللها ،ولدي غرفة يف بيتي عبارة
عن خم��زن لكل مالب�س ال�شخ�صيات التي قدمتها �سواء يف الأفالم
�أو امل�سل�سالت بكل اك�س�سوارتها ،حتى اخل��امت وال�ساعة بتوع من�صور
احلفني حمتفظ بهما و�أت��ذك��ر �أننا حينما ق��رر �صناع اجل��زي��رة عمل
اجل ��زء ال �ث��اين ف�ك��ان��ت ه�ن��اك م�شكلة ب�سبب م�لاب����س واك�س�سوارات
ال�شخ�صية فذهبت ل�ل�أ��س�ت��اذ �شريف ع��رف��ة مبالب�س واك�س�سوارت
ال�شخ�صية فكانت مفاج�أة كبرية بالن�سبة لهم..وحمتفظ مبالب�س
تيمور و�شفيقة اخلا�صة مب�شهد االنفجار الذي حدث حلظة فك �أ�سر
الرهائن ،فلو ر�أي��ت هذه املالب�س �سوف جتد �أماكن اح�تراق النريان
بها ،ف�أنا كنت �أ�ضع يدي خلف ر�أ�سي كنت �أجد جلد ر�أ�سي عالقا يف كف
ي��دي بعد ه��ذا امل�شهد..وحينما �أردت ر�سم �شخ�صية �أده��م يف "هروب
�أ�ضطراري" وهو �شخ�ص حمب لقيادة الدراجات النارية ،فطلبت له
اجلاكيت املميزالذي ظهرت به خالل �أحداث الفيلم وعلى البو�سرت
الر�سمي من بريوت ،وكان جاكيت �سعره بامل�صري حوايل 150
�ألف جنيه من ماركة �شهرية وهي "فيليب بلني" وال يوجد منه
�سوى قطعة واحدة فقط.
• لقد عا�صرت �أجيا ًال من كبار �صناع ال�سينما والدراما،
ماذا تعلمت منهم ؟
 �أنا تربيت يف كنف جيل من الأ�ساتذة الكبار وعلى ر�أ�سهمال��دك�ت��ور يحيى ال�ف�خ��راين ،وال ��ذي تعلمت منه القدرة
على اال�ستيعاب والتعلم والوقوف على الكامريا وحب
املهنة التي �أعمل بها ،وتعلمت من نور ال�شريف كيفية
اختياراملوا�ضيع و�أن تكون قائد لنف�سك ،و�أحمد زكي كان
�أ�ستاذا بالن�سبة يل يف كيف �أن تكون �سهل ممتنع ،وكان
�أحمد زكي رحمه اهلل مبثابة �شقيق وال��دي ال�صغري،
وكان متواجد طوال الوقت يف بيتنا ،و�أتذكر �أن �أيام
فيلم الربئ �أين زعلت �أبويا و�أم��ي ،وكان زكي ي�سكن
بجوارنا يف املهند�سني ،فنزلت من بيتنا وذهبت لأحمد
زكي ولكن كان وال��دي قد كلمه وق��ال له �إن��ه غ�ضبان
مني ،فم�سكني �أحمد زكي واداين علقة باحلزام عل�شان
زعلت �أبويا و�أمي.
• ما هي هواياتك بخالف اخليل؟
 من هواياتي الرماية وحتديدا �ضرب النار ،ولدي �سبعةقطع مرخ�صة من ال�سالح ،ولكني بد�أت التوقف عن اقتناء
الأ�سلحة ل�صعوبة التخزين ،لأن مع الوقت يتحول الأمر من
قطعة من احلديد حتر�سك �إىل قطعة من احلديد �أنت من
تقوم بحرا�ستها ..وبخالف كل ه��ذا �أن��ا حمب لكتابة ال�شعر
العامي ولدي كتابات �أن�شرها من خالل الفي�س بوك ،وم�ؤخرا
كتبت �أغنية قدمها حممد نور يف �ألبومه الأخ�ير وهي حتمل
�أ�سم الألبوم وهو "مالك يا ترى" وهي الأغنية التي كنت كتبتها
من فرتة ولكني �أعدت كتابتها قبل �أن ي�سجلها نور ب�صوته..
• نحن يف انتظار عر�ض فيلم "العنكبوت" ما الذي ت�ستطيع
�أن تقوله عنه خالل الفرتة احلالية؟
" العنكبوت "هو فيلم جتاري بحت الغر�ض منه املتعة من خاللاحلدوتة  ،ف�أنا قعدت �سنة �أتفرج �أ�شوف النا�س �سقفها �إيه يف الأك�شن،
ف��إن �شاء اهلل حينما ي�شاهدون العنكبوت �سوف ي��رون �سقفاً خمتلفاً
متاماً.
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�إجراءات احرتازية خالل
ت�صوير امل�سل�سل
(املداح  ...)2بتعاقدات
جديدة
ب��د�أ املخرج امل�صري �أحمد �سمري ف��رج ت�صوير امل�شاهد الأوىل من اجلزء
ال�ث��اين م��ن م�سل�سل (امل ��داح) ،وامل�ق��رر عر�ضه �ضمن باقة درام��ا رم�ضان
املقبل ،بعد االنتهاء من اختيار مواقع الت�صوير ومعاينتها ،وكانت البداية
يف مدينة � 6أكتوبر (على �أطراف القاهرة).
و�أع��رب الفنان حمادة هالل عن �سعادته با�ستكمال العمل من خالل جزء
جديد( ،بعد �أن حقق الأول منه عند عر�ضه يف املو�سم الرم�ضاين ال�سابق
م�شاهدة عالية ،وكان من بني الأعمال التي �أ�شاد بها اجلمهور والنقاد).
وقالت م�صادر يف ال�شركة املنتجة ل�ـ(ال��راي) �إن (هناك ع��دداً كبرياً من
جنوم اجلزء الأول� ،إ�ضافة �إىل تعاقدات جديدة متت مع جنوم جدد ،ويدور
الت�صوير و�سط �إجراءات �صحية م�شددة).
ً
يذكر �أن (املداح) ي�ضم يف بطولته� ،إ�ضافة �إىل هالل ،كال من هبة جمدي،
كمال �أبورية� ،أحمد ف��ؤاد �سليم ووالء ال�شريف ،وهو من ت�أليف الثالثي
�أمني جمال ووليد �أبو املجد و�شريف ي�سري.

�شهد �شرب تن�ضم مل�سل�سل
"بيوت من ورق"
�أعربت عار�ضة الأزياء �شهد �شرب ،عن �سعادتها باالن�ضمام مل�سل�سل "بيوت
من ورق" مع النجم يو�سف اخلال.
و�أكدت �شرب �سعادتها بالعمل الذي يعترب �أول �أعمالها الفنية يف عامل الفن
خا�صة �أنها جت�سد �شخ�صية مركبة.
و�أ�ضافت �أنها �سعيدة بامل�شاركة يف العمل خا�صة �أن الفنان يو�سف اخلال
متميز فى �أعماله ويج�سد �أدواره برباعة وميثل �إ�ضافة كبرية لها كما
�أ� �ش��ادت بالنجوم امل�شاركني يف امل�سل�سل الفتة �إىل �أن اجلمع ب�ين كوكبة
ريا و�سوف يكت�سب خربات
الفنانني من �سوريا ولبنان �سيفيد العمل كث ً
منهم جمي ًعا.
م�سل�سل "بيوت من ورق" ي�شارك يف بطولته يو�سف اخلال وطونى عي�سى
ودال �ي��دا خليل يو�سف ح��داد وف ��ادى ح��داد وجمموعة ك�ب�يرة م��ن �سوريا
ولبنان و�إخراج �أ�سامة احلمد.
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ما فوائد تناول كمرثى واحدة يف اليوم؟
ك�شفت الدكتورة لودميال ميكاتيوك خبرية التغذية الرو�سية،
ك�ي��ف ي ��ؤث��ر ت �ن��اول ك �م�ثرى واح� ��دة يف ال �ي��وم يف ع�م��ل �أع�ضاء
اجل�سم.
وت�شري اخلبرية يف حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية للأنباء،
�إىل �أن ال �ك �م�ثرى "الأجا�ص" حت �ت��وي ع�ل��ى  20ب��امل�ئ��ة من
حاجة اجل�سم اليومية �إىل الأل �ي��اف الغذائية ،التي بف�ضلها
تتح�سن عملية اله�ضم وعمل اجلهاز اله�ضمي .كما �أنها قادرة
على رب��ط الأح�م��ا���ض الدهنية ،وه��ي ب��ذل��ك تخف�ض م�ستوى
الكولي�سرتول.
وتقول" ،ق�شرة الكمرثى مفيدة ب�صورة خا�صة .لأنها حتتوي
على مركبات الفالفانويد املفيدة للقلب والأوع�ي��ة الدموية،

�شاي ع�شبي يظهر قدرة على حت�سني
نوعية النوم يف غ�ضون �أ�سبوعني

فوائد اليو�سفي

قالت خبرية التغذية الأملانية �إمكه ريزه �إن اليو�سفي يعد مبثابة مفتاح
ال�صحة واجلمال ،حيث �إنه يزخر بفيتامني �سي ،الذي يعمل على تقوية
ج�ه��از امل�ن��اع��ة ،وم��ن ث��م يقي م��ن الإ��ص��اب��ة ب��الأم��را���ض امل ُ�ع��دي��ة يف ال�شتاء
كالإنفلونزا.
و�أ�ضافت ريزه �أن فيتامني �سي ي�ساعد �أي�ضا على بناء الكوالجني يف اجل�سم،
ومن ثم تتمتع الب�شرة مبظهر م�شدود وتبدو �أكرث مرونة.
كما يحتوي اليو�سفي على (بروفيتامني �أي) املعروف با�سم البيتا كاروتني
(يتحول يف اجل�سم �إىل فيتامني �أي) ،الذي ي�ساعد على جتدد اخلاليا.
ويف ف�صول ال�سنة الباردة التي يحدث فيها الزكام ف�إن هذه الفاكهة تقوي
جهاز املناعة ،ويعترب حمتوى اليو�سفي من ال�سيلينيوم هو الأعلى مقارنة
بكل �أن��واع احلم�ضيات الأخ��رى .وال�سيلينيوم مادة مهمة جل�سم الإن�سان،
ي�ؤدي االفتقار �إليها ونق�صه �إىل زيادة احتمال الإ�صابة بال�سرطان.

• ما معنى �أم كلثوم؟
 -املر�أه املمتلئة اجل�سم.

• ماذا تعني كلمة العراق؟
� -شاطئ املاء.

• من هو قي�س ليلى؟
 -قي�س بن امللوح العامري

• متى ميكن �أن نطلق على ال�شعر �شعرا؟
 -اذا كان موزونا ويزيد على � 10أبيات.

لأنها تخف�ض من ه�شا�شة ال�شعريات الدموية ،وجتعل كريات
الدم احلمراء �أكرث مرونة".
وت�ضيف ،كما حتتوي الكمرثى على مركب �أرب��وت�ين ال��ذي له
خ�صائ�ص م�ضادة للبكترييا.
وت �ق ��ول" ،يحتوي م��رك��ب الأرب ��وت�ي�ن ع�ل��ى ن���س�ب��ة ع��ال�ي��ة من
البوتا�سيوم ما ي�ساعد على مكافحة التهابات اجلهاز البويل� ،إىل
جانب ت�أثريه املدر للبول".
وت�ضيف ،ولكن مع كل هذه الفوائد ،ال ين�صح مر�ضى ال�سكري
ومن يعاين من قرحة املعدة بتناول الكمرثى ،لأنها حتتوي على
�ألياف غذائية خ�شنة .لذلك يجب تناول الكمرثى باعتدال ،لأن
الإفراط بتناولها ي�سبب الإ�سهال.

باعة يبيعون بالونات على �شكل قلب للعمالء يف �شارع للزهور خالل عيد احلب يف مانيال  -ا ف ب

يحتاج البالغون يف املتو�سط �إىل ما بني  7و� 9ساعات من النوم كل ليلة من
�أجل �صحة جيدة ،ولكن الكثريين يكافحون بالفعل من �أجل احل�صول على
هذا الق�سط الكايف يوميا.
وت�شري العديد من الدرا�سات �إىل �أن هناك �شايا ع�شبيا ميكنه �أن ي�ساعد
على حت�سني نوعية النوم.
ويقدم �شرب �شاي الأع�شاب العديد من الفوائد ال�صحية ،ووجدت الدرا�سات
�أن��ه ميكن �أن ي�ك��ون ل�ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال���ش��اي ،مثل ال�ب��اب��وجن� ،آث��ار مهدئة
لتح�سني نوعية النوم ،مبا يف ذلك مراجعة ُن�شرت يف جملة Journal
 ،of Advanced Nursingحللت نتائج عدد من الدرا�سات التي
تبحث يف �آث��ار البابوجن على نوعية ال�ن��وم ،ولكنها جميعا �شملت عينات
�صغرية وامتدت لفرتات ق�صرية من الزمن.
وبحثت املراجعة يف ما �إذا كانت الآثار ت�ستمر مع تناوله لفرتة طويلة ،وما
�إذا كان ميكن �أن ي�ساعد يف حاالت �أخرى متعلقة بالنوم مثل الأرق.
ووج��دت املراجعة ت�أثريا كبريا ل�شاي البابوجن على ج��ودة النوم ،ولكنها
ف�شلت يف الوقت نف�سه يف العثور على ت�أثري �إيجابي لل�شاي على القلق
والأرق.
وتختلف ال�ط��رق امل�ستخدمة لأخ��ذ ال�ب��اب��وجن ،ولكن يبدو �أن الت�أثريات
الطبية حتدث مهما كانت طريقة تناوله.
ورك��زت �إح��دى الدرا�سات على تناول مكمالت مرتني يوميا حتتوي على
خال�صة البابوجن.
واملكونات الن�شطة يف البابوجن هي جمموعة من املواد الكيميائية النباتية
ت�سمى الرتبينويدات ،وال�ت��ي ت�ستخدم �أي�ضا يف العطور وم�ستح�ضرات
التجميل.
كما نظرت العديد من الدرا�سات يف ت�أثري البابوجن على الأ�شخا�ص الذين
يعانون بالفعل من قلة النوم �أو حالة ذات �صلة مثل االكتئاب.
ويتم �إج��راء الكثري من الأب�ح��اث �أي�ضا على جمموعات �سكانية حمددة،
مثل العاملني يف دور الرعاية �أو الأمهات امل�صابات باكتئاب ما بعد الوالدة.
وهذا يعني �أن النتائج قد ال تكون قابلة للتطبيق متاما على املجموعات
الأخرى.
ووج��دت درا��س��ة �أخ��رى ت��أث�يرا �إيجابيا �أول�ي��ا بعد ا�ستخدام البابوجن ملدة
�أ�سبوعني ،لكنها الحظت انخفا�ضا يف الآثار بعد االختبار ،مع عدم وجود
ت�أثري بعد �أربعة �أ�سابيع.
وال�ب��اب��وجن ه��و اال��س��م الع�شبي للعديد م��ن نباتات الأق �ح��وان التي ميكن
العثور عليها ب�شكل �شائع .وميكن حت�ضري ال�شاي با�ستخدام ر�ؤو�س الزهور
الطازجة �أو املحفوظة جافة.
وت�شمل الأع�شاب الأخرى املتاحة ب�سهولة والتي ميكن ا�ستخدامها لتح�سني
النوم والتعب الالفندر ،حيث وجدت �إحدى الدرا�سات �أن التدليك بالزيوت
العطرية با�ستخدام م�ستخل�ص الالفندر يح�سن نوعية النوم و�أعرا�ض
القلق ل�ضحايا احلروق.

• هل تعلم �أن الطيور حتتاج للجاذبية الأر�ضية لتتمكن من ابتالع طعامها.
•هل تعلم �أن حرف  Eهو �أكرث احلروف ا�ستخداما يف اللغة الإجنليزية •.هل تعلم �أن عدد نب�ضات قلب
الإن�سان يف الدقيقة مبعدل و�سطي  70نب�ضة.
• هل تعلم �أن دماغ الإن�سان يزن حوايل  1,3كغ .وهو مق�سم �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سية هي :املخ ـ املخيخ
والنخاع ال�شوكي .ويعترب امل��خ اجل��زء الأه��م يف ال��دم��اغ ومنه تتم ال�سيطرة على معظم الأع�م��ال الإرادية
وعلى �أطرافه مادة اللحاء التي تتحكم بوظائف معينة باجل�سم (كال�سمع والكالم والنظر و .)....واملخيخ يف
م�ؤخرة اجلمجمة وهو يتحكم بقوة التوازن والتن�سيق بني الع�ضالت والنخاع العظمي يتواجد عند طرف
العمود الفقري ويتحكم بالتنف�س وخفقان القلب واله�ضم.
• هل تعلم �أن عدد عظام جمجمة ر�أ�س الإن�سان  22عظمة� ،أما عدد العظام املوجودة يف ج�سم الإن�سان
فهي  206عظمة.
• هل تعلم �أن هناك نوعان من �ضغط الدم ،حد �أق�صى وحد �أدنى� .ضغط احلد الأدنى يحدث عندما
ينقب�ض البطني الأي�سر.
وم��ع كرب ال�سن يرتفع �ضغط ال��دم تدريجياً .وهناك عوامل عديدة ت�ؤثر على �ضغط ال��دم فالأ�شخا�ص
املفرطني يف الوزن كثرياً ما يكون لديهم �ضغط دم عالٍ وكذلك التوتر والتدريب والإرهاق وحتى الو�ضعية
ت�ؤثر على �ضغط الدم.
• هل تعلم �أن دم جراد البحر عدمي اللون ولكن عند تعر�ضه للأك�سجني يتحول �إىل اللون الأزرق.
• هل تعلم �أن �أنثى حيوان املدرع ميكن �أن تنجب  4جراء يف وقت واحد وكلها من نف�س اجلن�س.
• حيوان الر ّنة يحب �أكل املوز.

هدية الوايل
�أعلن الوايل يف يوم من االيام �أن من يقوم بخياطة ثوب لعيد ميالد ابنته مل يلب�س مثله احد قبلها �سيعطيه
مكاف�أة كبرية �سخية تتمثل يف بيت جميل ونقود كثرية  ..تهافت جميع خياطي املدينة خلياطة ثوب للأمرية
وكل منهم ي�أتي ب�أغلى االقم�شة وي�صنع ف�ستانا ويقدمه للأمرية ولكن للأ�سف مل َ
تر�ض ب�أي منهم وقالت:
اريد ف�ستانا يدخل قلبي وحتبه عيناي ويحتار فيه عقلي  ..حتى جاء احد اخلياطني من قرية جماورة وقد
حمل معه علبة مغلقة وطلب يومها مقابلة االمرية  ..تقدمت االمرية من ال�شاب الذي اعجبها ح�سن منظره
ونظافة هندامه وقوة ج�سده وقالت له انت فار�س؟ فقال :ال بل انا خياط اتيت لك بف�ستان لعله ير�ضيك ..
فتح العلبة ومد يده واخرج ف�ستانا من احلرير رائع التكوين فقد جعل ذيله الطويل ما بني درجات احلرير
االخ�ضر واللون الرملي وقد و�ضعت بينهم ورود حريرية رائعة ال�صنع يظن من يراها انها حقيقية ثم تطريز
من اال�شجار البا�سقة املثمرة ب�ألوان طبيعية ت�صل �إىل الو�سط ب�أ�شكال رائعة وبعد ذلك و�ضع الطيور والفرا�شات
اجلميله والوردات ال�صغرية الرقيقة على �صدر الف�ستان الذي �صنعه من اللون ال�سماوي ال�صايف وتوجها بغطاء
للر�أ�س ي�شبه لون ال�سماء وقد �صنع لها اكماما وا�سعة منتفخة تعلو كتفيها بلون مياه البحر وقد خرجت منها
ر�ؤو�س اال�سماك الذهبية وامللونه وك�أنها تكاد ان تطري ف�شهقت االمرية من جمال الف�ستان وقالت ما كل هذا!!
فقال لها انها روعه الطبيعة ان الرمال الذهبية ت�شبه �شعرك اجلميل وتلك االزهار املتفتحة ت�شبه جمالك
الن�ضر اما اال�شجار البا�سقة فهي ت�شبه قدك املتمايل وهذه ال�سماء لرفعتك و�سمو مكانتك اما اخل�ضرة فهي
امل�ستقبل الذي فر�ش باالزهار وينتظرك ..هنا مل يتمالك الوايل نف�سه وقال انك فعال قد �صنعت عمال رائعا
ولك عندي املكاف�أة التي تطلبها بجانب املكاف�أة التي و�ضعتها انا بنف�سي ..فقال اخلياط ..لقد �صنع حبي وقلبي
هذا الف�ستان للأمرية التي احببتها ف�ضحك الوايل ب�سعادة وقال  ..فهمت الآن ملاذا طلبت الأمرية ف�ستانا مل
يلب�سه احد غريها ..هي لك مع الف�ستان وهنيئا لكما حبكما.

