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هل يجب اللجوء اإىل الربوتني حني نحتاج الطاقة؟
عادة ما يتم ربط الربوتينات ببناء وتقوية الع�ضالت، فيما يغفل البع�ض 
الإجابة عن �ضوؤال مهم حول ما اإذا كان الربوتني م�ضدرا جيدا للطاقة 
غ��ذائ��ي غني  نظام  ات��ب��اع  باحلر�ض على  دائ��م��ا  اخل���رباء  ويو�ضي  اأم ل. 
بالربوتني، لأ�ضباب عديدة، اأبرزها امل�ضاعدة على اإنقا�ض الوزن وتعزيز 
يحتاج  حني  الكربوهيدرات  اإىل  غالبا  الإن�ضان  ويلجاأ  الع�ضالت.  منو 
اإىل مزيد من الطاقة، وقد اأظهر بحث، اأجراه املركز الوطني ملعلومات 
التكنولوجيا احليوية يف الوليات املتحدة، اأن الكربوهيدرات تعد م�ضدرا 
�ضريعا للطاقة، مقارنة مع الربوتينات والدهون. ونقل موقع "فيت اأند 
ويل" عن خبري التغذية، روب هوب�ضون، قوله اإنه باإمكان الإن�ضان اللجوء 
توفر  ع��دم  حالة  يف  فقط  "لكن  الطاقة  على  للح�ضول  ال��ربوت��ني  اإىل 
هوب�ضون:  واأ�ضاف  للغاية".  فعالة  عملية  لي�ضت  وهي  الكربوهيدرات، 
ا�ضتخدامه  ميكن  بل  الطاقة،  مينحنا  ل  الربوتني  اأن  يعني  ل  "هذا 
�ضعرات حرارية  اأرب��ع  الربوتني  ويوفر  للطاقة".  كم�ضدر جيد  بالفعل 
فقط لكل غرام، مما يدل على اأن الدور الرئي�ض للربوتينات ل يتجلى يف 

منح الطاقة، بل يف تعزيز منو الع�ضالت والعظام.

عوامل تزيد خطر تلف �شبكية العني
 Macular قالت الرابطة الأملانية لأطباء العيون اإن التنك�ض البقعي
degeneration، �ضمور ي�ضيب مركز املجال الب�ضري املعروف 

ب� "البقعة" ب�ضبب تلف �ضبكية العني.
وال�ضيخوخ،ة  الوراثي،  ال�ضتعداد  هي  اأ�ضبابه  اأن  الرابطة  واأو�ضحت 
وال��ت��دخ��ني. وت�ضمل ع��وام��ل اخل��ط��ورة الأخ���رى ارت��ف��اع �ضغط الدم، 
املتكرر  والتعر�ض  اجل�ضم،  كتلة  موؤ�ضر  وزي���ادة  ال�ضرايني،  وت�ضلب 
املياه  اإزال���ة  ج��راح��ة  تعترب  كما  ال��ع��ني.  حماية  دون  ال�ضم�ض  لأ�ضعة 
يف  البقعي  للتنك�ض  اآخ��ر  �ضبباً  العني  عد�ضة  اإع��ت��ام  لعالج  البي�ضاء 
اأعرا�ضه يف قلة و�ضوح الروؤية يف جمال الروؤية  وقت لحق. وتتمثل 
امل���رك���زي، وان��خ��ف��ا���ض روؤي����ة الأل������وان، واخ���ت���الف ال�����ض��ط��وع، وظهور 

اخلطوط امل�ضتقيمة منحنية اأو م�ضوهة.
ويف املرحلة املتاأخرة تظهر بقعة فاحتة اأو رمادية اأو �ضوداء يف مركز 

جمال الروؤية. ويف احلالت الق�ضوى ي�ضاب املري�ض بالعمى.
اإب��ط��اوؤه، ويجب  ولكن ميكن  البقعي،  التنك�ض  ال�ضفاء من  ول ميكن 
اأ�ضرع وقت ممكن، والذي ي�ضمل العالج  ا�ضت�ضارة الطبيب للعالج يف 

بالليزر، والعالج ال�ضوئي، والعالج بالأج�ضام امل�ضادة، واجلراحة.

حل �شحري  يق�شي على الدوخة عند الوقوف
بانخفا�ض  ع��ادة  يرتبط  �ضائع  عر�ض  الوقوف  عند  ب��ال��دوار  ال�ضعور 
�ضغط ال���دم، وع��ن��دم��ا ي��ك��ون ه��ذا الن��خ��ف��ا���ض �ضريعا وق�����ض��ريا، ول 
يرتبط باأي م�ضكالت �ضحية اأخرى، يعرف ب� "انخفا�ض �ضغط الدم 
لهذا  فعال  عالج  اإىل  موؤخرا  جديدة  درا�ضة  وتو�ضلت  النت�ضابي". 
ال��دوار الناجت دون تكلفة وبدون ا�ضتخدام الأدوي��ة، عن طريق تاأدية 

مترينني ب�ضيطني للع�ضالت.
ورغم اأّن اأكرث اأعرا�ض "انخفا�ض �ضغط الدم النت�ضابي" �ضيوعا هي 
الدوار عند الوقوف بعد اجللو�ض اأو ال�ضتلقاء، التي عادة ما ت�ضتمر 
ن اأي�ضا:  الأعرا�ض لفرتة اأقل من عدة دقائق، لكن الأعرا�ض تت�ضمَّ
الروؤية ال�ضبابية )زغللة العني(، ال�ضعف، فقدان الوعي )الإغماء(، 

الت�ضو�ض، الغثيان.
 Heart Rhythm واأفاد الباحثون يف درا�ضتهم املن�ضورة يف دورية
قبل  الب�ضيطة  الع�ضالت  متارين  بع�ض  باأن  الطبية،   Journal
الدم  �ضغط  "انخفا�ض  تاأثريات  من  احل��ّد  ميكنها  بعده  اأو  الوقوف 

النت�ضابي"، كما اأنها تعمل كاإجراء وقائي ب�ضكل عام.
مع  مر�ضي  ت��اري��خ  لديهن  �ضابة  ام���راأة   22 على  ال��درا���ض��ة  ا�ضتملت 
رفع  مترينني:  اختبار  ومت  النت�ضابي"،  ال��دم  �ضغط  "انخفا�ض 
الوقوف،  قبل  ثانية   30 ملدة  اجللو�ض  اأثناء  متكرر  ب�ضكل  الركبتني 

وعبور ال�ضاقني ملدة 30 ثانية بعد الوقوف.
اأثناء  ال��دم  و�ضغط  امل�ضاركني  قلب  �ضربات  معدل  الباحثون  وراق��ب 
الدم،  و�ضغط  القلب  �ضربات  بني  زمني  فا�ضل  وج��ود  مع  التجارب، 
كما ُطلب من امل�ضاركني الإبالغ باأنف�ضهم عن اأي اأعرا�ض ل� "انخفا�ض 

�ضغط الدم النت�ضابي"، مبا يف ذلك ال�ضعور بالدوار.
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اأم تروي معاناة طفلتها من 
مر�ض ال�شماك املهرج

به  ي�ضاب  ن��ادر،  جلدي  مر�ض  من  تعاين  لطفلة  ولدة  �ضلوفاكيا  �ضهدت 
�ضخ�ضان من بني كل مليون فرد.

مبر�ض  م�ضابة  وه���ي   ،2020 ي��ون��ي��و  يف  كادلي�ضيك  اإل��ي��زاب��ي��ث  وول����دت 
اجل�ضد  اأنحاء  جميع  يف  اجللد  بنمو  يت�ضبب  وال��ذي  املهرج"،  "ال�ضماك 

والوجه ب�ضرعة وب�ضمك ي�ضل اإىل 8 ميلي مرت.
ومت اإخبار ناتاليا والدة اإليزابيث عندما كانت حامال يف الأ�ضبوع الثالثني، 

باأن طفلتها �ضتولد باإعاقات عقلية وج�ضدية.
وروت ناتاليا لو�ضائل اإعالم معاناة طفلتها التي ولدت قبل موعدها ب�ضتة 
اأ�ضابيع، ودخولها للعناية املركزة، لأن اجللد القا�ضي حول وجهها و�ضدرها 

كان يعيق تنف�ضها.
حالة  اأن  الأطباء  اأبلغهما  بعدما  ب�ضدمة  مارتن  وزوجها  ناتاليا  واأ�ضيبت 
اأنه مل يكن لديها فر�ضة للبقاء على  ابنتهما كانت �ضعبة للغاية، لدرجة 

قيد احلياة.
اإليزابيث  جنت  امل��رك��زة،  العناية  يف  العالج  من  اأ�ضابيع  خم�ضة  بعد  ولكن 
بعدما فقدت جفنيها وعدد من اأ�ضابعها، والقدرة على تنظيم درجة حرارة 
ج�ضمها لأنها غري قادرة على التعرق. و�ضتحتاج اإليزابيث يف امل�ضتقبل اإىل 
يف  والدتها  ولكن  واأذنيها،  وقدميها  واأ�ضابعها  جلفنيها  جتميلية  جراحة 
الوقت احلايل تقوم برعايتها بو�ضع قطرات خا�ضة يف العينني كل �ضاعة، 
لأن الطفلة غري قادرة على اإغالق عينيها، كما ت�ضمد ج�ضدها، وجتري لها 
حمامني طويلني يوميا مع الكثري من التق�ضري للتخل�ض من اجللد امليت 

الزائد، والرتطيب بالكرمي على الأقل �ضت مرات يوميا.

دينا�شورات يف م�شر
جن��ح ف��ري��ق م�����ض��ري م��ن اأع�����ض��اء هيئة 
بت�ضجيل  القاهرة،  جامعة  يف  التدري�ض 
اأقدام  اآث���ار  وج��ود  على  م��ادي  دليل  اأول 
على  والأع�ضاب  للحوم  اآكلة  دينا�ضورات 
النوبي  الرملي  احلجر  طبقات  اأ�ضطح 
بجنوب ال�ضحراء ال�ضرقية، والتي يرجع 

تاريخها اإىل اأكرث من 70 مليون �ضنة.
وق���ال ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ث��م��ان اخل�ضت 
رئي�ض جامعة القاهرة، اإن الفريق البحثي 
بداأ عمله عام 2018 من خالل ثالثة 
كلية  م��ن  اث��ن��ان  امل�ضريني،  العلماء  م��ن 
الدكتور  وه��م��ا  ال��ق��اه��رة  جامعة  العلوم 
وليد جمال ك�ضاب الأ�ضتاذ امل�ضاعد بق�ضم 
اجل��ي��ول��وج��ي��ا وال���دك���ت���ور حم��م��د قرين 
و  اجليولوجيا  بق�ضم  امل�ضاعد  الأ���ض��ت��اذ 
مدير معمل احلفريات الفقارية بجامعة 
القاهرة، بال�ضرتاك مع الدكتور جبيلي 
العلوم  امل�ضاعد بكلية  الأ�ضتاذ  اأبو اخلري 
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 
قفط  الق�ضري  مبنطقة  املادية  الدلئل 
جنوبي ال�ضحراء ال�ضرقية، ون�ضر ورقة 
دورية  يف  ال��ف��ري��ق  نتائج  ت�ضجل  بحثية 
دي�ضمرب  يف  جورنال"  "جيولوجيكال 

.2021

اأ�شواأ اأنواع الأطعمة التي ت�شاعف 
التهابات واأعرا�ض داء كرون املزمن �ص 23

فوائد الين�شون ل 
حت�شى

الين�ضون ي�ضاعد يف التخل�ض من الوزن الزائد وحرق ن�ضبة كبرية 
من ال�ضعرات احلرارية فهو من اأف�ضل امل�ضروبات الدافئة

يدخل الين�ضون يف العديد من الأغذية ملا يتمتع به من فوائد 
برائحة  تتميز  التي  املفيدة  الأع�ضاب  من  فهو  للج�ضم،  كثرية 

نفاذة اإ�ضافة اإىل قيمته الغذائية العالية.
العن�ضر  وه���و   Anethol ع��ن�����ض��ر  ع��ل��ى  ال��ي��ن�����ض��ون  ي��ح��ت��وي 
هذا  م��ن  روائ��ح��ه  ال��زي��ت  وي�ضتمد  الين�ضون،  ل��زي��ت  الرئي�ضي 
ال��ي��ن�����ض��ون على  ال��ط��ب��ي��ة ل��زي��ت  ال��ف��وائ��د  امل���رك���ب، ك��م��ا ت�ضتمل 
اإ�ضافة  ومنبه،  مهدئ  مطهر،  وهو  للت�ضنج،  م�ضادة  خ�ضائ�ض 

اإىل اأنه يحتوي على خ�ضائ�ض اإزالة ال�ضموم.
الب�ضرة �ضحية ولمعة،  ق��ادر على احلفاظ على  الين�ضون  زيت 
باخلليط  الب�ضرة  وده���ن  ال�ضيا،  زب���دة  وب��ني  بينه  امل���زج  ومي��ك��ن 
ل��ل��ع��الج م��ن ال��ب��ق��ع وح���ب ال�����ض��ب��اب واجل��ل��د ال��ت��ال��ف، واخلليط 

ي�ضاعد الب�ضرة لت�ضبح ناعمة و�ضل�ضة ومتوهجة.

�ضوبرمان  .1
اب���دئ���ي ب��ال���ض��ت��ل��ق��اء ع��ل��ى ال��ب��ط��ن م���ع مت��دي��د الذراعني 
وال�����ض��اق��ني ع��ل��ى الأر��������ض، ب��ح��ي��ث ي�����ض��ك��ل اجل�����ض��م خطاً 
م�ضتقيماً، واجلبهة على احل�ضرية. �ضّدي ع�ضالت البطن 
وا�ضغطي على ع�ضالت املوؤخرة وارفعي الأطراف الأربعة، 
الأر�ض،  ال�ضدر والراأ�ض ب�ضع بو�ضات من  اإىل  بالإ�ضافة 
مع احلفاظ على رقبتك حمايدة من خالل التحديق يف 
اجلزء العلوي من ال�ضجادة. ا�ضتمري ملدة 3-5 ثواٍن، ثم 

انزيل ببطء اإىل نقطة البداية.

الكيفية ميتة  ح�ضرة   .2
على  ذراع��ي��ك  واب�ضطي  ظ��ه��رك  على  بال�ضتلقاء  اب��دئ��ي 
ال�ضدر، وارفعي �ضاقيك لت�ضّكال زاوية 90 درجة. ا�ضغطي 
على اأ�ضفل الظهر على الأر�ض، ثم قومي بتمديد وخف�ض 
توقفي  احل�ضرية.  فوق  ورفعها  ويف  ببطء  اليمنى  ال�ضاق 
اإىل نقطة البداية وكرري على اجلانب  موؤقتاً، ثم ُعودي 

الآخر.
ت��اب��ع��ي امل���زي���د: مت���اري���ن ل��ل��ح�����ض��ول ع��ل��ى ع�����ض��الت بطن 

مق�ضمة للن�ضاء

ال�ضاق خف�ض   .3
ب�ضكل  ال�ضاقني  الظهر مع متديد  بال�ضتلقاء على  ابدئي 
اأدنى  اإىل  الي�ضرى  ال�ضاق  ال�ضقف. اخف�ضي  م�ضتقيم نحو 
الظهر.  اأ�ضفل  تقو�ض  دون  اإليه  الذهاب  ميكنك  م�ضتوى 

عودي اإىل نقطة البداية وكرري على اجلانب الآخر.

الكيفية ال�ضدفة   .4
الذراع  ثني  م��ع  الأي�ضر  اجل��ان��ب  على  بال�ضتلقاء  اب��دئ��ي 
الورك،  اليمنى على  واليد  باليد،  الراأ�ض  الي�ضرى، ودعم 
والكعبني  الركبتني  وثني  الي�ضار،  اأعلى  اليمنى  وال�ضاق 
الركبة  برفع  ال�ضاقني  افتحي  الأل��وي��ة.  مع  يتما�ضى  مبا 
اليمنى نحو ال�ضقف دون ال�ضماح للفخذ الأمين بالتدحرج 

للخلف. ثم العودة اإىل نقطة البداية.

اجل�ضر  .5
ابدئي بال�ضتلقاء على الظهر مع ثني ال�ضاقني والقدمني 
على الأر����ض وال��ذراع��ني م��ن اجل��ان��ب��ني. ���ض��ّدي ع�ضالت 
الوركني  لرفع  والكعبني  املوؤخرة  على  وا�ضغطي  البطن، 
من  م�ضتقيماً  خ��ط��اً  اجل�����ض��م  ي�ضكل  ح��ت��ى  ال�����ض��ق��ف،  ن��ح��و 
الكتفني اإىل الركبتني. اثبتي ملدة ثانيتني قبل العودة اإىل 

نقطة البداية.

تابعي املزيد: اأف�ضل متارين البطن ل�ضد الرتهل

البالنك  .6
اب��دئ��ي ب��ال��رك��وع ع��ل��ى ال�����ض��ج��ادة. ام�����ض��ي ب��ي��دي��ك لالأمام 
حتت  الركبتني  و�ضع  م��ع  الرباعي  ال�ضكل  اإىل  للو�ضول 
ال���ورك���ني وامل��ع�����ض��م��ني حت��ت ال��ك��ت��ف��ني. ارف��ع��ي الركبتني 
ال��راأ���ض، مع  اإىل  الكعب  واح��د من  لت�ضكيل خط م�ضتقيم 
احلفاظ على ارتفاع الوركني. ا�ضتمري ملدة 30 ثانية ثم 

عودي اإىل نقطة البداية.

واحدة ب�ضاق  املميتة  الرفعة   .7
ابدئي بالوقوف ب�ضكل م�ضتقيم. ثم، قومي باإمالة اجلذع 
لالأمام مع رفع ال�ضاق الي�ضرى خلف اجل�ضم )ثني القدم( 
كلتاهما مع  ت��ت��وازى  ل��الأم��ام حتى  الي�ضرى  ال���ذراع  وم��ّد 

الأر�ض. ثم العودة اإىل نقطة البداية.

عك�ضي اندفاع   .8
اإىل  وال��ذراع��ني  متباعدتني،  القدمني  م��ع  ال��وق��وف  بعد 
اجلانبني، حتركي بالقدم الي�ضرى للخلف وانزيل لأ�ضفل، 
حتى ت�ضكل كلتا ال�ضاقني زاوية 90 درجة وترتفع الركبة 
اخللفية من 2 اإىل 3 بو�ضات عن الأر�ض. اعك�ضي احلركة 

للعودة اإىل البداية.

اأغبى �شوؤال.. مقابلة عمل 
غريبة تثري اهتمام املاليني

مل تدرك �ضيدة اأمريكية اأن كالمها 
مقابلة  قبيل  به  تتفوه  كانت  ال��ذي 
وال�ضورة،  ب��ال�����ض��وت  م�ضجل  ع��م��ل 
اأن��ه �ضي�ضل اإىل نحو  كما مل ت��درك 

العامل. يف  �ضخ�ض  ماليني   7
ت�ضتعد  م��ارت��ي��ن��ي��ز  ���ض��ي��ل��ني  وك���ان���ت 
اأم��������ام ج����ه����از ح���ا����ض���وب���ه���ا لإج�������راء 
حملية  ط���ريان  ���ض��رك��ة  م��ع  مقابلة 
يف الوليات املتحدة، للفوز بوظيفة 
دقائق  وق��ب��ي��ل  ط������ريان.  م�����ض��ي��ف��ة 
وهي  �ضيلني  �ضمعت  امل��ق��اب��ل��ة،  م��ن 
ت��ت��ح��دث م���ع ���ض��خ�����ض جم���ه���ول مل 
�ضاخرة  ب��ن��ربة  ال��ف��ي��دي��و،  يف  يظهر 
هو:  ���ض��وؤال  وط��رح��ت  املقابلة.  ع��ن 
�ضركة  ع����ن  ان���ط���ب���اع���ك  ه����و  "ما 
 )SkyWest Airlines(
وقالت  لديك؟".  ���ض��داه��ا  ه��و  وم��ا 
�ضاخرة: "هذا اأغبى �ضوؤال واأكرثها 
حياتي".  يف  ����ض���م���ع���ت���ه  ����ض���خ���اف���ة 
�ضيلني  م���الم���ح  ت���غ���ريت  وف�����ج�����اأة، 
من�ضة  ك��ام��ريا  اأن  لح��ظ��ت  بعدما 
بال�ضركة  اخل��ا���ض  ال��رق��م��ي  امل��وق��ع 
التربير،  وحاولت  كالمها.  �ضّجلت 
ت��ت��درب ومل تكن  ك��ان��ت  اإن��ه��ا  قائلة 
وقدمت  م�ضجل،  ال��ك��الم  اأن  ت��درك 
اعتذارها قائلة: "اأنا اآ�ضفة للغاية". 
واأعلنت مارتينيز لحقا على و�ضائل 
ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي اأن���ه���ا "مل 
ا  اأي�ضً حت�ضل على الوظيفة" واأنها 
معر�ضة خلطر الطرد من وظيفتها 
عن  رئي�ضها  ع��ل��م  اأن  ب��ع��د  احل��ال��ي��ة 
عمل.  ع��ن  ال�ضرية  البحث  عملية 
انت�ضر  توك"،  "تيك  من�ضة  وعلى 
حا�ضدا  وا�ضع،  نطاق  على  الفيديو 
نحو 7 ماليني م�ضاهدة، ونال اأكرث 

من مليون اإعجاب.

)ال�شريرة (   اأعلى 
موجة يف العامل  

حتطيم  ك����ن����دا،  يف  ع���ل���م���اء  ك�����ض��ف 
ب�"ال�ضريرة"  و���ض��ف��وه��ا  م���وج���ة 
بلغ  حيث  العاملي،  القيا�ضي  الرقم 
�ضاحل  قبالة  قدما،   58 ارتفاعها 
ف��ان��ك��وف��ر. واأ����ض���ار ال��ع��ل��م��اء اإىل اأن 
الرقم  ح��ط��م��ت  ال��ع��ال��ي��ة  امل���وج���ة 
ال��ق��ي��ا���ض��ي لأع���ل���ى ج����دار م��ائ��ي يف 
ذكرت  م��ا  وف���ق   ،2020 ن��وف��م��رب 
�ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية. 
امل���وج���ة، الذي  ارت���ف���اع  ق��ي��ا���ض  ومت 
اأربعة  من  مكون  ملبنى  موازيا  كان 
ب��وا���ض��ط��ة ع���وام���ة كانت  ط����واب����ق، 
تطفو يف املحيط، ق��ادرة على تتبع 
هذه  مثل  ت�ضببها  معينة  ح��رك��ات 
التيارات العاتية. ووفق العلماء فاإن 
املوجة ذات احلجم العمالق النادر 
 1300 ك��ل  م���رة  ت��ق��ري��ب��ا  ي�ضجل 
ع����ام ت��ق��ري��ب��ا. وي��ط��ل��ق ع��ل��ى مثل 
العا�ضفة  "اأمواج  ا�ضم  املوجة  هذه 
ال�ضديدة"، وعادة ما يكون حجمها 

�ضعف حجم الأمواج املحيطة بها.

متارين للح�شول على ج�شم 
عار�شات الأزياء

�أ�سا�س  بناء  من  بد  ال  �الأزي��اء،  عار�سات  ج�سم  على  للح�سول 
ذلك  يف  مبا  و�جل��ذع،  �ل��ورك  منطقة  على  �لرتكيز  �أي  متني، 
�لع�سلية  �ملجموعات  هذه  ت�سكل  �إذ  و�لظهر؛  �لبطن  ع�سالت 
مترين  �أي  ي�ستهدف  �أن  يجب  لذلك  �الأن��ث��وي،  �جل�سد  ق��وة 
لبناء �لقوة للن�ساء كل هذه �لع�سالت. ولتحقيق هذه �لغاية، 

ي�ستعر�س  �سيدتي.نت  متارين للح�سول على ج�سم 
عار�سات �الأزياء يف �الآتي:

مرتني  �جل�سم  لكامل  �لتمارين  ه��ذه  ب���اأد�ء  يو�سى 
مزيد  عن  تبحثني  كنت  �إذ�  �الأ�سبوع.  يف  م��ر�ت  ثالث  �إىل 

�أخريني،  مرتني  �أو  مرة  �لعدد  زيادة  ميكنك  �لتحدي،  من 
مع �حلر�س على �أخد ق�سط من �لر�حة ملدة دقيقتني �إىل 

ثالث دقائق بني �جلوالت.
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�ش�ؤون حملية

احتفال زاخر بالبهجة والرق�ض يتوج اليوم الوطني لكوبا يف اإك�شبو 2020 دبي 

جنم بوليوود رانبري كابور يتحدث ب�شراحة عن ال�شينما الهندية وكرة القدم يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

ب����رز ال�����رتاث امل��و���ض��ي��ق��ي ل��ك��وب��ا ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري يف 
يف  ال��وط��ن��ي  بيومها  الكاريبية  ال��دول��ة  اح��ت��ف��ال 
، من خ��الل جمموعة من  دب��ي،   2020 اإك�ضبو 
الرتاث  تعك�ض  التي  والثقافية  الفنية  العرو�ض 
الفني الغني لكوبا، وذلك يف اأعقاب اإقامة املرا�ضم 
الوطني  الن�ضيد  وعزف  الأع��الم  لرفع  الر�ضمية 
�ضاحة  يف  الأمم  م��ن�����ض��ة  ع��ل��ى  ال���دول���ت���ني  ل��ك��ال 

الو�ضل، القلب الناب�ض لإك�ضبو 2020 دبي.
الدولة  وزي�����رة  ال��ه��ا���ض��م��ي،  م��ع��ايل رمي  وك���ان���ت 
ل�����ض��وؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل، امل��دي��ر ال��ع��ام لإك�ضبو 

التنفيذي  املدير  العلي،  وجنيب  دب��ي،   2020
2020 دب���ي، يف  ال��ع��ام لإك�����ض��ب��و  امل��ف��و���ض  ملكتب 
وزير  دّي���از،  مامليريكا  رودري��غ��و  معايل  ا�ضتقبال 

التجارة وال�ضتثمارات اخلارجية يف كوبا.  
عرب  ك���وب���ا  "ت�ضتعر�ض  ال���ع���ل���ي:  جن��ي��ب  وق�����ال 
م�ضاركتها يف اإك�ضبو 2020 دبي ح�ّضها الإبداعي 
والبتكاري، ف�ضال عن روؤيتها واإجنازاتها العاملية 
امل��ل��ح��وظ��ة، وت����رِبز ت��راث��ه��ا ال��ث��ق��ايف ال��غ��ن��ي عرب 

الفنون الأدائية، واملو�ضيقى، والأدب، وغريها". 
واأ�ضاف معاليه: "اإن العالقة التي جتمع دولَتينا 
تزدهر با�ضتمرار، ونحن على ثقة تامة يف اأن نطاق 
تعاوننا �ضيتو�ّضع ليطال جمموعة من القطاعات 
البالغة الأهمية بالن�ضبة اإىل دولَتينا، على غرار 

الطاقة املتجددة، وال�ضحة، وال�ضياحة" 

"افُتتحت  دّي��از:  مامليريكا  رودريغو  وق��ال معايل 
العربية  الإم��ارت  �ضفارة جمهورية كوبا يف دول��ة 
 14 يف  بالتحديد  ���ض��ن��وات،  ث��الث  منذ  امل��ت��ح��دة 
فرباير 2019، وهو ما اأعطى املزيد من الدوافع 
والتجارية،  الق��ت�����ض��ادي��ة،  ال���ع���الق���ات  ل��ت��ع��زي��ز 

وعالقات ال�ضداقة بني البلدين".
واأ�ضاف معاليه: "اإن تنظيم الفعاليات بالتزامن 
م��ع الح��ت��ف��ال ال��ع��امل��ي ب��ي��وم ال�����ض��داق��ة واحلب، 
ميثل التزام دولتينا بتحويل امل�ضالح القت�ضادية 
روابط  اإىل  بينهما  العالقات  وجميع  والتجارية 
اأك��رث عمقا واأط��ول اأم��دا. اإن وج��ود 200 جناح 
192 جناحا  2020 دبي، من بينهم  اإك�ضبو  يف 
للعمل  رم���ز  ه��و  املختلفة،  ال��ع��امل  دول  مي��ث��ل��ون 
امل�ضرتك الذي يجمع العامل كله يف ال�ضعي نحو 

الرئي�ضية  النتائج  ت�ضاهم  وقد  اأف�ضل،  م�ضتقبل 
املعرو�ضة هنا، التي تعد ثمرة الذكاء الب�ضري، يف 

التنمية احلالية وامل�ضتقبلية للب�ضرية". 
ب��ع��د اإل��ق��اء اخل��ط��اب��ات ال��ر���ض��م��ي��ة، ق��دم��ت فرقة 
الإيقاعات  يف  اخلبرية  �ضانتياغريو"،  "�ضبتيتو 
�ضاحة  يف  مو�ضيقيا  ع��ر���ض��ا  الأ���ض��ي��ل��ة،  ال��ك��وب��ي��ة 
املو�ضيقية  الفرقة  ه��ذه  ُر���ّض��ح��ت  ول��ق��د  ال��و���ض��ل، 
غرامي،  جوائز  ل�ضت  مو�ضيقيني   7 من  املوؤلفة 
ال�ضعبية  امل���و����ض���ي���ق���ى  ف���ئ���ة  يف  م���رت���ني  وف�������ازت 
مو�ضيقية  حفالت  با�ضتمرار  وت��وؤدي  التقليدية، 
يف اأكرث الأماكن املرموقة يف العامل، مبا يف ذلك 

قاعة كارنيجي يف نيويورك.
ال���ت���ي عقدت  وخ������الل الإح�����اط�����ة الإع����الم����ي����ة 
قال  كوبا،  جناح  يف  والدولية  املحلية  لل�ضحافة 

"لدينا عالقات  دياز:  رودريجو مامليريكا  �ضعادة 
جيدة للغاية مع حكومة دولة الإم��ارات العربية 
�ضندوق  مع  للغاية  قوي  تعاون  ولدينا  املتحدة، 
اأبوظبي للتنمية، وكذلك مع بع�ض املوؤ�ض�ضات التي 
لتطوير  للغاية  كوبا بطريقة مهمة  تعاونت مع 
م�ضاريع خمتلفة يف املجالت ذات الأولوية، مثل 
والتكنولوجيا،  العلوم  وتعزيز  املتجددة  الطاقة 
ونحن ن�ضكر دولة الإمارات العربية املتحدة على 

دعمها امل�ضتمر لنا".
اأه��داًف��ا للتنمية حتى  "و�ضعنا يف كوبا  واأ���ض��اف: 
العديد من  ه��ذه اخلطط  وت�ضمل   ،2030 ع��ام 
بحاجة  فنحن  الأهمية،  نوليها  التي  القطاعات 
اإىل العلم والتكنولوجيا والبتكار لتطوير بلدنا، 
ال�ضحية،  العمل على تطوير خدماتنا  وي�ضعدنا 

اخلا�ض  التطوير  من���وذج  تنفيذ  �ضنوا�ضل  كما 
بنا".

امل��زي��د عن  ا�ضتك�ضاف  ك��وب��ا  ل����زوار ج��ن��اح  مي��ك��ن 
والبيئية  والجتماعية  القت�ضادية،  التحّولت 
التجول  م���ن خ����الل  ال����دول����ة،  ال���ت���ي حت����دث يف 
اجلزيرة  ه���ذه  ����ض���وارع  يج�ضد  ال���ذي  اجل��ن��اح  يف 
يف  كوبا  جناح  يقع  باحلياة.  الناب�ضة  الكاريبية 
كوبيا مميزا،  م�ضربا  وي�ضم  ال�ضتدامة،  منطقة 
م�ضروب  بتناول  ال�ضتمتاع  ل��ل��زوار  ميكن  حيث 
م�����ض��ن��وع م���ن ال�����ض��ك��ر املُ�����ض��ت��خ��ل�����ض م���ن ق�ضب 
بالعنا�ضر  التمتع  اإىل  بالإ�ضافة  الكوبي،  ال�ضكر 
اللعبة  م��ث��ل  اجل���ن���اح،  ي�ضمها  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
الت�ضا  رق�ضة  لتعّلم  الفر�ضة  وانتهاز  التعاونية، 

ت�ضا ت�ضا. 

•• دبي  – الفجر

 2020 اإك�ضبو  ك��اب��ور  ران��ب��ري  بوليوود  جن��م  زار 
وع�ضاقه  ج��م��اه��ريه،  م��ن  الآلف  واأ���ض��ع��د  دب����ي، 
ب��ف��ر���ض ال��ت��ق��اط ال�����ض��ور ال��ت��ذك��اري��ة، وب���ث حي 

مبا�ضر جلل�ضة حوارية على من�ضة اليوبيل.
ميلك كابور، املمثل احلائز العديد من اجلوائز، 
ال��ن��اج��ح��ة، منها  ال��ع��دي��د م��ن الأف����الم  يف جعبته 
���ض��ت��ار، يي  ���ض��اجن��و، وب�����اريف، وراج��ن��ي��ت��ي، وروك 
جواين هي دي��واين، واآي ديل هاي م�ضكل، وجنح 
ب�����ض��ك��ل دائ����م ���ض��م��ن ق��ائ��م��ة فورب�ض  يف ال��ظ��ه��ور 
الهندية للم�ضاهري املئة منذ عام 2012، وح�ضل 
على �ضت جوائز فيلم فري. وُيعد اأي�ضا واحدا من 
الهند، ف�ضال عن كونه  اأج��را يف  الأعلى  املمثلني 
املالك امل�ضارك لفريق كرة القدم "مومباي �ضيتي 

اإف �ضي" النا�ضط يف الدوري الهندي املمتاز.
احت�ضدت اجلماهري والع�ضاق اأمام من�ضة اليوبيل 
يف الهواء الطلق، حيث ا�ضتمتعوا بعر�ض مو�ضيقي 
راق�ض من اأفالم كابور ال�ضهرية. ويف وقت لحق، 
اعتلى لعبو كرة القدم احلرة املن�ضة واأدوا بع�ض 
بوليوود  اإيقاعات  على  املعقدة  املهارية  احلركات 
األهب  ال��ذي  ال�ضاب  النجم  بينهم  وم��ن  املده�ضة، 

احلما�ض بح�ضوره، واأمتع اجلماهري املتحم�ضة.
اإك�ضبو  من�ضة  اع��ت��الئ��ه  م��ن  ق�ضري  وق���ت  وق��ب��ل 
العاملية، اأبدى كابور، 39 عاما، وجهة نظره ب�ضاأن 
 2020 اإك�ضبو  اإىل  وزي��ارت��ه  الهندية،  ال�ضينما 
اإقامته  ب��ه خ��الل م��دة  دب��ي، وم��ا يخطط للقيام 

الق�ضرية يف املدينة.
اأزور  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  اإن���ه���ا  ال���واق���ع،  وق����ال يف 

حتى  مده�ضا  يل  وي��ب��دو  ال����دويل،  احل���دث  فيها 
الفعاليات  من  الكثري  على  �ضاهدا  كنت  اإذ  الآن، 
اإىل  يدعو  ما  وه��و  واح���دة،  الثقافية حتت مظلة 
الإمارات  الهند وجناح  زرت جناح  ولقد  البهجة. 
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 
الأمر  اأن  اأعتقد  ق��ال  الهندية  ال�ضينما  �ضناعة 

القيم،  وم��ن��ظ��وم��ة  وال�����رتاث،  ب��ال��ث��ق��اف��ة،  يتعلق 
اأنتوين"  اأكرب  "اآمار  وُيعد فيلم  الق�ض�ض.  و�ضرد 
ال�ضينما  يف  الناجحة  الأف����الم  اأك���رب  م��ن  واح���دا 
وميزج  املف�ضلة،  اأف��الم��ي  م��ن  وواح���دا  الهندية، 
النا�ض.  الكثري من  ثقافات خمتلفة، ويحبه  بني 
تلك  حقا  متثل  الهندية  الأف���الم  اأن  اأعتقد  ل��ذا، 
ومنظومة  والأ���ض��رة،  باحلياة،  والحتفال  القيم، 

تاأثري  وعن  الق�ض�ض.   و�ضرد  واملو�ضيقى،  القيم، 
هى  ق��ال  ال�ضينما،  قطاع  يف  كوفيد19-  جائحة 
فرتة ع�ضيبة جدا لقطاع ال�ضينما يف الهند، عانى 
ب�ضبب  ال�ضينما،  دور  ُم��الك  خا�ضة  ب�ضورة  منها 
تدابري �ضالمة اجلمهور. حيث كان من املنطقي 
اأن تغلق دور ال�ضينما اأبوابها "خالل فرتة انت�ضار 
القيود  تخفيف  ب��دء  بعد  الآن،  اأم���ا  اجلائحة". 
يعتمد  ب��ات  الأم��ر  اأن  اأعتقد  باجلائحة،  املتعلقة 
فللجمهور  واجل���م���ه���ور.  املُ���ق���دم  امل��ح��ت��وى  ع��ل��ى 
احلق يف اختيار املن�ضة التي يرغبون يف م�ضاهدة 
على  يعتمد  الأم��ر  ف��اإن  ولذلك  املحتوى عربها. 
الأف���الم، وم��ا يجذب اجلمهور لال�ضتمتاع  ج��ودة 
اأنه من  اأعتقد  بتجربة م�ضاهدة جماعية. ولكني 
ال�ضابق لأوانه معرفة مدى تاأثري اجلائحة على 

�ضناعة ال�ضينما الهندية. 
وعن ع�ضقه لكرة القدم واأحد مالك نادي مومباي 
ال�ضحة  ع��ل��ى  ه���ذا  وت���اأث���ري  ال���ق���دم.  ل��ك��رة  �ضيتي 
واللياقة البدنية، قال اأن ممار�ضة الريا�ضة مهمة 
للغاية. وحل�ضن احلظ، اأنني األعب كرة القدم منذ 
اأنها تغر�ض يف  اأن كنت طالبا يف املدر�ضة، واأعتقد 
الالعب الن�ضباط، والعمل اجلماعي، بالإ�ضافة 
اأحاول  ممار�ضتها.  من  اجل�ضمانية  الفائدة  اإىل 

اأو مرتني على الأقل يف  األعب كرة القدم مرة  اأن 
الأ�ضبوع، واأعتقد اأنه ميكنك حقا اأن ت�ضتفيد من 
مهنتك،  يف  الريا�ضة  من  تتعلمها  التي  الأ�ضياء 
واأن جتد التناغم بينهما، واأعتقد اأن على اجلميع 

ممار�ضة الريا�ضة.
وعن ر�ضالته ملعجبيه الذين يعي�ضون ويعملون يف 
لهم  قالأمتنى  املتحدة؟  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
ال�ضعادة والأمان. لقد ع�ضنا جميعا فرتة ع�ضيبة 
الأو�����ض����اع يف حت�ّضن.  ول��ك��ن  اجل���ائ���ح���ة،  ب�����ض��ب��ب 
ول��ذل��ك اأق����ول ل��ه��م: اب��ق��وا اإي��ج��اب��ي��ني، وب�ضحة 
هذا  اجل��دي��دة  م�ضروعاته  وع��ن  و�ضعداء.  جيدة، 
اأ�ضارك  �ضنوات،  اأرب��ع  دام  انقطاع  قالبعد  ال��ع��ام؟ 
يف فيلمني يف عام 2022. اأحدهما فيلم بعنوان 
يبداأ  ومغامرات،  اأك�ضن  فيلم  وهو  "�ضام�ضريا"، 
هو  الثاين  والفيلم  املقبل،  يوليو   22 يف  عر�ضه 
"براهما�ضرتا"، الذي يبداأ عر�ضه يف التا�ضع من 
�ضبتمرب املقبل. وعن خططه خالل فرتة اإقامته 
مل��دة يومني يف دب���ي؟  ق��ال قدمت اإىل دب��ي العام 
اأكادميية  اإىل  وان�ضممت  الغولف.  لتعلم  املا�ضي 
الغولف يف نادي الإمارات للغولف، وقد ا�ضتمتعت 
ك��ث��ريا ب��ال��ل��ع��ب. ول���ذل���ك، ���ض��اأح��اول ل��ع��ب بع�ض 

الغولف خالل اليومني املقبلني.

املو�شيقى الكوبية ت�شدح يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي–الفجر

ب��ع��ر���ض مميز  دب����ي   2020 اإك�����ض��ب��و  ا���ض��ت��م��ت��ع زائ�����رو   
التقليدية قدمتها فرقتان كوبيتان  الكوبية  للمو�ضيقى 
اأم�ض  �ضانتياجويرو" وذلك م�ضاء  "كوبات�ض"، و"�ضيبتو 
على م�ضرح دبي ميلينيوم. وقدمت الفرقتان جمموعة 

خمتارة من الأحلان جعلت اإيقاع كوبا ت�ضدح يف جنبات 
امل�ضرح الذي �ضج باحل�ضور املحب لهذا النوع من الفنون. 
وعرو�ضها،  املتعددة،  باآلتها  الكوبية  املو�ضيقى  وتتميز 
ورق�ضاتها، وتقاليدها الفريدة، وغالبا ما تعترب واحدة 
العامل،  تنوعا يف  واأكرثها  املو�ضيقية،  الأن��واع  اأغنى  من 

كما تتميز بثقافة ناب�ضة باحلياة ومتعددة الأوجه.

مطربات �شان مارينو ُيبدعن باأ�شواتهن العذبة يف اإك�شبو 2020 دبي

جمهورية غينيا ت�شتك�شف الفر�ض ال�شتثمارية يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي- الفجر 

قدمت  والعاطفية،  الكال�ضيكية  املو�ضيقية  الأحل��ان  وق��ع  على 
جمموعة م��ن امل��ط��رب��ات وال��ع��ازف��ات م��ن ���ض��ان م��اري��ن��و، حفاًل 
الناب�ض  "القلب  الو�ضل  �ضاحة  م�ضرح  خ�ضبة  على  مو�ضيقياً 
�ضان  جلمهورية  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��اًء   ،"2020 لإك�ضبو 
الرومان�ضية  الأغنيات  من  متنوعة  جمموعة  ت�ضمن  مارينو، 

والروائع املو�ضيقية.
ح�ضر احلفل عدد كبري من اأبناء جالية �ضان مارينو يف الدولة، 

املو�ضيقى  وع�ضاق  دب��ي،   2020 اإك�ضبو  زوار  من  غفري  وجمع 
خ�ضبة  اإىل  املو�ضيقية  ال��ف��رق��ة  و���ض��ول  وع��ق��ب  الكال�ضيكية.   
احلار  بالت�ضفيق  اجلمهور  ا�ضتقبلتهم  الو�ضل،  �ضاحة  م�ضرح 
بامل�ضاركة  �ضعادتها  عن  املو�ضيقية  الفرقة  واأعربت  والهتافات، 
لتقدمي جمموعة  الفنية،  دبي   2020 اإك�ضبو  فعاليات  �ضمن 
من الأغاين العاطفية و الكال�ضيكية، وتعريف اجلمهور بثقافة 

�ضعب �ضان مارينو.
و�ضارة  مونيتا،  وفالنتينا  هيل،  مونيكا  املطربات  العر�ض  �ضم 
البيانو،  اآل���ة  ع��ل��ى  اأغ��اري��ت�����ض��ي  �ضيمونيتا  واملو�ضيقيني  ج���ني، 

زانوتي)فيول(،  ومي�ضيال  الفلوت،  اآل��ة  على  لوت�ضي  و�ضريينا 
والعازفة �ضيمونيتا فاملاجي على اآلة اجليتار. وقدمت املطربات 
جمموعة رائعة من الأغاين ت�ضمنت الأغاين ال�ضعبية يف �ضان 
مارينو واإيطاليا، اإىل جانب مو�ضيقى اجلاز الفرن�ضية والفادو 
حظيت  مارينو،  �ضان  ع��ن  اأغنية  الفرقة  اأدت  كما  ال��ربت��غ��ايل، 
بت�ضفيق حار من قبل وفد �ضان مارينو  الذي ح�ضر فعاليات 
احلفل. وتفاعل اجلمهور مع الأغاين الرومان�ضية والعاطفية، 
وال�ضوت  ال��راق��ي،  ب����الأداء  واإع��ج��اب  متوا�ضل،  ت�ضفيق  و�ضط 

العذب للمطربات.

•• دبي– الفجر

"منتدى  دب���ي   2020 اإك�����ض��ب��و  يف  الأع���م���ال  م��رك��ز  ا�ضت�ضاف 
بح�ضور  الغيني  اجل��ن��اح  نظمه  ال���ذي  غينيا"،  يف  ال�ضتثمار 
ال�ضركات  وامل�ضتثمرين وممثلي  الأعمال  عدد كبري من رجال 
عر�ض  مت  حيث  القت�ضادي،  بال�ضاأن  واملهتمني  ال�ضتثمارية 
غينيا  جمهورية  توفرها  التي  الرثية  ال�ضتثمارية  الفر�ض 

لل�ضركات وامل�ضتمرثين.
يهدف املنتدى القت�ضادي اإىل ا�ضتقطاب ال�ضتثمارات العاملية 
ال��رتك��ي��ز على تطوير  م��ع  اإف��ري��ق��ي��ا،  غ��رب  ال��واق��ع  البلد  اإىل 

قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية اخلا�ضة به.
يف  ال�ضتثمار  ت��روي��ج  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ان�ضوميني،  ك��ون��دي  وق���ال 
"ت�ضارك غينيا، التي ُيطلَق عليها لقب  غينيا، يف ت�ضريح له: 

Hفريقيا« بف�ضل موقعها كمنبع للعديد  »برج املياه يف غرب 
�ضعار  حت��ت  دب��ي   2020 اإك�ضبو  يف  املنطقة،  يف  الأن��ه��ار  م��ن 
اإفريقيا"، وُت�ضلط ال�ضوء على التنمية  "اكت�ضف م�ضدر غرب 

امل�ضتدامة والتجديد احل�ضري املرتكز على املياه".
قطاعنا  وكذلك  اخلا�ض  قطاعنا  لتعزيز  هنا  :"نحن  اأ�ضاف 
غينيا"،  يف  ال�ضتثمار  "منتدى  خ��الل  م��ن   ، ون��ق��ّدم   ال��ع��ام؛ 
معلومات مهمة حول قانون ال�ضتثمار يف بلدنا، من اأجل جذب 
ممار�ضة  على  وم�ضاعدتها  وال�ضركات  امل�ضتثمرين  وا�ضتقطاب 
الالزمة  امل��ع��ل��وم��ات  جميع  وت��وف��ري  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة،  اأن�ضطتها 
الواعدة  ال�ضتثمار  فر�ض  ح��ول  حتتاجها  التي  وال�ضرورية 
امل�ضاريع،  لبع�ض  بالرتويج  اأي�ضا  "نقوم  اأ���ض��اف:  غينيا".  يف 
وال�ضياحة  ال��زراع��ة  يف  التعدين  جم��ال  يخ�ض  م��ا  يف  ل�ضيما 
والبيئة، ونحر�ض على ا�ضتقطاب امل�ضتثمر الأجنبي للح�ضور 

وال�ضتثمار يف تلك امل�ضاريع، لأننا نوؤمن اأن لديهم كل درا�ضات 
نحن  لذلك،  للتنفيذ؛  اليوم  جاهزة  فهي  ثم  وم��ن  اجل���دوى، 
تلك  يف  وي�ضتثمروا  ل��ي��اأت��وا  الأج���ان���ب  للم�ضتثمرين  ب��ح��اج��ة 

امل�ضاريع يف بالدنا".
امل�ضتثمرين  "ي�ضاعد قانون ال�ضتثمار يف بالدنا  وتابع قائاًل: 
احلكومة  اأن  خا�ضة  احل��واف��ز،  م��ن  الكثري  على  احل�ضول  يف 
حري�ضة على م�ضاعدة وجذب هوؤلء امل�ضتثمرين الأجانب اإىل 
غينيا؛ لذا، فاإن الهدف الرئي�ضي من املنتدى اليوم هو الرتويج 
لبلدنا، والرتويج مل�ضاريعنا اخلا�ضة والعامة، وجذب ال�ضتثمار 

الأجنبي املبا�ضر يف بلدنا".
ياأخذ جناح غينيا يف اإك�ضبو 2020 دبي زواره اإىل رحلة عرب 
تاريخ البالد وتراث هذا البلد، لت�ضليط ال�ضوء على دور غينيا 

كم�ضدر حيوي للمياه وعر�ض تاريخ وثقافة غرب اإفريقيا.
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الأمعاء  اأم���را����ض  م��ن  ن���وع  ب��اأن��ه   )CD( ك���رون داء  ي��ع��رف 
اللتهابية املزمنة، حيث يت�ضبب يف التهاب ال�ضبيل اله�ضمي 
واإ���ض��ه��ال �ضديد ونق�ض  البطن  اآمل يف  اإىل ح��دوث  ي���وؤدي  م��ا 

الوزن.
وعلى الرغم من عدم وجود عالج معروف ملر�ض كرون، اإل اأن 
طرق العالج ميكن اأن تقلل اإىل حد كبري من ظهور عالماته 

واأعرا�ضه.
ويف املقابل، ميكن لبع�ض الأطعمة اأن تزيد من تفاقم احلالة، 
 ،Health Harvard ما ي�ضتدعي جتنبها. ووفقا ملوؤ�ض�ضة

فاإن الأطعمة التي ت�ضبب معظم اللتهابات ت�ضمل:

- الكربوهيدرات املكررة مثل اخلبز الأبي�ض واملعجنات
- البطاطا املقلية والأطعمة املقلية الأخرى

- ال�ضودا وغريها من امل�ضروبات املحالة بال�ضكر
ال����ل����ح����وم   -

احلمراء واللحوم امل�ضنعة
- ال�ضمن

الوطنية  امل��ك��ت��ب��ة  امل��ن�����ض��ورة يف  ال���درا����ض���ات  اإح�����دى  ون���ظ���رت 
املكررة  الكربوهيدرات  ا�ضتهالك  زي��ادة  يف  للطب،  الأمريكية 

وكيف اأثر ذلك على مر�ضى داء كرون.
ووقع ا�ضتك�ضاف العادات الغذائية ل� 63 مري�ضا يعانون من 
ومقارنتها  ال�ضتبيانات  طريق  عن  الدرا�ضة  يف  كرون  مر�ض 

مع جمموعة التحكم.
واأ�ضارت الدرا�ضة اإىل اأنه "ل يوجد فرق كبري يف تناول املواد 
الغذائية الأخرى مثل الربوتينات اأو الدهون اأو اخل�ضروات 

اأو الكحول".
الكربوهيدرات  م��ن  ك��ب��رية  ت��ن��اول كميات  اأظ��ه��ر  ذل���ك،  وم��ع 
ال��ذي��ن يعانون م��ن مر�ض  املر�ضى  ك��ب��ريا يف  ت��اأث��ريا  امل��ك��ررة 

كرون وقد يكون ذلك جزئيا ب�ضبب حمتواه من ال�ضكر.
واأظهرت درا�ضة ا�ضتق�ضائية: "توؤدي الوجبات الغنية بال�ضكر 
داء  �ضمات مر�ضى  �ضمة من  الأم��ع��اء وه��ي  نفاذية  زي��ادة  اإىل 
اأو  الكاملة  بالأطعمة  امل�ضافة  ال�ضكريات  وا�ضتبدال  ك��رون. 
غري املكررة 

وقد  ك��رون  داء  مر�ضى  معظم  قبل  م��ن  جيدا  حتمله  ميكن 
يقلل ذلك من حاجتهم للجراحة والعالج يف امل�ضت�ضفى".

وي�ضار اإىل اأن داء كرون ميكن اأن يبداأ يف اأي عمر، ولكنه يظهر 
عادة لأول مرة بني �ضن 10 و40 عاما.

وع����ادة م��ا ي��ه��دف ال��ع��الج ال���دوائ���ي مل��ر���ض ك���رون اإىل تقليل 
�ضدة  وت�����رتاوح  الآلم،  ن��وب��ات  ع��ل��ى  وال�����ض��ي��ط��رة  الأع���را����ض 

موؤ�ضرات داء كرون واأعرا�ضه بني اخلفيفة واحلادة.
تظهر  ق��د  ولكنها  ت��دري��ج��ي،  ب�ضكل  ع���ادة  الأع��را���ض  وتظهر 
اأحيانا فجاأة دون �ضابق اإنذار، فيما قد مير املري�ض يف بع�ض 
احلالت بفرتات زمنية ل تظهر فيها اأي اأعرا�ض اأو موؤ�ضرات 

ت�ضمى الهداأة.

وت�ضمل الأعرا�ض الرئي�ضية للمر�ض:
- اآلم وت�ضنجات يف املعدة

- ظهور الدم يف الرباز
- الإرهاق

- فقدان الوزن و�ضعف ال�ضهية
- قرح الفم

- احلمى

نوع من �أمر��س �الأمعاء �اللتهابية �ملزمنة

اأ�شواأ اأنواع الأطعمة التي ت�شاعف التهابات واأعرا�ض داء كرون املزمن
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واحدة  �ضاق  على  ال��وق��وف  على  ال��ق��درة  وترتبط 
بزيادة م�ضتويات الن�ضاط البدين وتقليل خماطر 

ال�ضقوط وبجودة احلياة وطولها.
37.3 مليون حالة �ضقوط  اأن هناك نحو  وي�ضار 
يكفي  مبا  �ضديدة  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  �ضنويا 

لتتطلب رعاية طبية.
ويرتبط عدم القدرة على التوازن على �ضاق واحدة 
الأ�ضحاء  الأ�ضخا�ض  يف  اأك��رث  اأو  ثانية   20 مل��دة 
يف  ال�ضغرية  الدموية  الأوعية  تلف  خطر  بزيادة 

الدماغ وانخفا�ض القدرة على فهم الأفكار.
ومن غري املرجح اأن تكون قادرا على الوقوف على 
�ضاق واحدة دون اهتزاز اإذا كان لديك العديد من 
احلالت الطبية، مثل مر�ض باركن�ضون اأو ال�ضكتة 

الدماغية اأو مر�ض األزهامير.
ي�����وؤدي احل��م��ل وان��ق��ط��اع الطمث  اأن  ك��م��ا مي��ك��ن 
والتقاعد اأي�ضا اإىل تغيري قوتنا وتوازننا وقدرتنا 
على البقاء منت�ضبني، ويرجع ذلك يف الغالب اإىل 
الطريقة التي توؤثر بها هذه العوامل على قدرتنا 

ودوافعنا لالنخراط يف ن�ضاط بدين منتظم.
اأثناء  الت��ك��اء  اأو  اجللو�ض  اأن  الباحثون  ويو�ضح 
ق���وة الع�ضالت  ب��ان��خ��ف��ا���ض  ي��رت��ب��ط  ال���ض��ت��ي��ق��اظ 
وخطر ال�ضقوط والوظيفة البدنية، اأحيانا بغ�ض 
ال��ن��ظ��ر ع��ن م��ق��دار ال��ن�����ض��اط ال��ب��دين امل��ع��ت��دل اأو 

القوي الذي متار�ضه.

ملاذ� �لوقوف على �ساق و�حدة مهم
اأن الوقت الذي ميكن فيه للنا�ض  ُتظهر البيانات 

ال���وق���وف ع��ل��ى ���ض��اق واح����دة ي��ت��غ��ري ب��ني الرجال 
ال��ق��درة على  وع��دم  الأع��م��ار،  والن�ضاء يف خمتلف 
العمرية  لفئتك  امل�ضتهدفة  الأوق��ات  تلك  حتقيق 
م�ضكالت  وج����ود  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  ي�ضلط  اأن  مي��ك��ن 

�ضحية.
الإن�ضان  ج�ضم  يقف  عندما  اأنه  الباحثون  وي�ضرح 
لأن  م�ضتقر،  غري  بطبيعته  يكون  فاإنه  منت�ضبا، 
لطولنا  بالن�ضبة  ج��دا  �ضغرية  دع��م  قاعدة  لدينا 

وعر�ضنا.
نظامنا  على  نعتمد  جيدة،  ب�ضحة  نكون  وعندما 
الع�ضبي املركزي واملحيطي لدمج جميع املعلومات 
الواردة من حوا�ض التوازن لدينا )العيون والأذن 
واملفا�ضل(،  الع�ضالت  الفعل من  الداخلية وردود 
ال�ضحيحة  الع�ضالت  باإ�ضراك  ذلك  بعد  نقوم  ثم 
ال���ق���دم وال��ك��اح��ل وال�����ض��اق وع�ضالت  )ع�����ض��الت 
اجلذع واأحيانا ع�ضالت الذراع( يف الوقت املنا�ضب 
للبقاء  و�ضعنا  على  ال��الزم��ة  التعديالت  لإج���راء 
منت�ضبني. وكلما زاد ن�ضاطنا البدين، زاد احتمال 

ح�ضولنا على توازن جيد.
وميكن اأن توؤثر امل�ضكالت ال�ضحية الأخرى اأي�ضا 
منحنية  بو�ضعية  وتتميز  ال��ب��دين  ن�ضاطنا  على 
العظام،  وه�ضا�ضة  الكتئاب  مثل  التوازن،  و�ضعف 
والك�ضور.  ال�����ض��ق��وط  خ��ط��ر  زي����ادة  اإىل  ي����وؤدي  م��ا 
�ضاق  ع��ل��ى  ال���وق���وف  جت��ع��ل  املنحنية  وال��و���ض��ع��ي��ة 

واحدة اأكرث �ضعوبة.

�ساق  ع��ل��ى  ب��ال��وق��وف  �أب����د�أ  �أن  ي��ج��ب  ه��ل 
و�حدة؟

ميكن لأي فرد حت�ضني قدرته على الوقوف على 
���ض��اق واح����دة يف اأي ع��م��ر، وحت�����ض��ني ت���وازن���ه. من 
خالل بع�ض متارين التوازن الب�ضيطة، لكن الأمر 

كان  اإذا  �ضعوبة  اأك��رث  يكون  ق��د 
حالة  م��ن  ي��ع��اين  م��ا  �ضخ�ض 

ع�ضبية.
الوقوف  ي�����ض��ب��ح  اأن  ومي��ك��ن 
على �ضاق واحدة اأكرث �ضعوبة 

القيام  اأثناء  عينيك  اأغم�ضت  اإذا 
التدرب  ي�ضتحق  اأم���ر  وه���ذا  ب��ذل��ك. 
على  ت��وازن��ن��ا  يف  ي�ضاعد  لأن���ه  عليه 

خطر  م��ن  ويقلل  الطويل  امل���دى 
ال�ضقوط.

وع�����ن�����دم�����ا ت�����ك�����ون اأع���ي���ن���ن���ا 
اجل�ضم  ي�ضبح  مفتوحة، 

على  وي���ع���ت���م���د  ك�������ض���ول 
للم�ضاعدة  روؤي����ت����ن����ا 

على  احل������ف������اظ  يف 
توازننا.

ولذلك، فاإنه عند 
عن  ال����ض���ت���غ���ن���اء 

حا�ضة الب�ضر، فاإن 
احلوا�ض  يجعل  ه��ذا 

الأخرى تعمل ب�ضكل اأف�ضل.
للذين  بالن�ضبة  اإن��ه  الباحثون  ويقول 

اأدل��ة تثبت  70 عاما، هناك  اأعمارهم عن  تزيد 
اأن ال��وق��وف ع��ل��ى ك��ل ���ض��اق مل���دة دق��ي��ق��ة واحدة 
ثالث مرات يوميا، ميكن اأن ي�ضاعد يف حت�ضني 

كثافة املعادن يف عظام الورك.
وين�ضح الباحثون بالوقوف على �ضاق واحدة 
عند القيام بتنظيف الأ�ضنان �ضباحا وم�ضاء، 

بالتناوب من �ضاق اإىل اأخرى مرتني 
القيام  ل�ضمان  الأق����ل،  على 

بهذا الروتني يوميا.

قدرتك من عدمها على الوقوف على 
�شاق واحدة ينبئك بحالتك ال�شحية

تظهر �الأبحاث �أن قدرة �لنا�س بالوقوف على �ساق و�حدة هي موؤ�سر �سحي و�أن �لتح�سن يف �لوقوف على �ساق 
و�حدة ميكن �أن يعزز من �للياقة �لبدنية و�لعمر �الفرت��سي.
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اإطالق م�شروع مبتكر حلفظ الطاقة الكهربائية احلرارية يف مدينة م�شدر باأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

امل�ضتقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
للعلوم  خ���ل���ي���ف���ة  وج����ام����ع����ة  “م�ضدر” 
والتكنولوجيا وال�ضركة ال�ضويدية “اأزيليو” 
الطاقة  ت��خ��زي��ن  م�����ض��اري��ع  يف  املتخ�ض�ضة 
لفرتات طويلة، م�ضروعا مبتكرا يف جمال 
البحث والتطوير ي�ضاهم يف توفري الطاقة 
النظيفة على مدار ال�ضاعة وبتكلفة منا�ضبة 

يف مدينة م�ضدر يف اأبوظبي.
املتقدم يف جمال حفظ  النظام  وميثل هذا 
جزءا  للتطوير  والقابل  احل��راري��ة  الطاقة 
ث��الث��ي��ة الأط��������راف للبحث  ات��ف��اق��ي��ة  م���ن 
والتطوير. ويعتمد نظام “اأزيليو” حلفظ 
ب�ضكل  حاليا  ت�ضغيله  يتم  وال���ذي  الطاقة، 
ر�ضمي، على الألواح الكهرو�ضوئية وي�ضاهم 
يف ت��وف��ري ط��اق��ة ك��ه��رب��ائ��ي��ة م��ت��ج��ددة ذات 
 24 م���دار  على  منا�ضبة  اقت�ضادية  تكلفة 

�ضاعة طيلة اأيام الأ�ضبوع.
و�ضي�ضهد هذا النظام العديد من الختبارات 
والتقييمات يف حمطة معهد م�ضدر للطاقة 
تقييم  و�ضيتم  خليفة،  جامعة  يف  ال�ضم�ضية 

اأداء النظام يف بيئة �ضحراوية توفر جميع 
الظروف ال�ضم�ضية املالئمة والالزمة لإنتاج 
دورات يومية متكاملة للطاقة النظيفة، اإىل 

جانب الألواح الكهرو�ضوئية ال�ضم�ضية.
الأ�ضتاذ  كالفيت،  نيكول�ض  الدكتور  وق��ال 
ورئي�ض  امليكانيكية  الهند�ضة  يف  امل�����ض��اع��د 
م�ضدر  مبعهد  ال�ضم�ضية  ال��ط��اق��ة  حمطة 
الطاقة  حمطة  “جتمع  خليفة:  جامعة  يف 
جلامعة  التابع  م�ضدر  معهد  يف  ال�ضم�ضية 
خليفة ما بني البحث والتطوير يف الطاقة 
املتجددة واختبارها وتقييمها ومتثل اأهداف 
دولة الإمارات لتحقيق البتكار الرائد عامليا 
واملتجددة،  النظيفة  ال��ط��اق��ة  جم���الت  يف 
ويعترب م�ضروع “اأزيليو” م�ضروعا متميزا 
وق�ضة جناح هامة ملحطة الطاقة ال�ضم�ضية 

يف معهد م�ضدر”.
و���ض��ت��ت��وىل جم��م��وع��ة م���ن ال��ب��اح��ث��ني من 
جامعة خليفة خالل ال� 12 �ضهرا القادمة 
الطاقة  حلفظ  اأزيليو  نظام  ت�ضغيل  مهمة 
�ضيقومون  ح��ي��ث  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  احل���راري���ة 
وحتليلها  البيانات  بجمع  امل��دة  تلك  خ��الل 
واإجراء عمليات التحقق من فعالية النظام 

خليفة  جامعة  �ضت�ضاهم  ال��ع��ام،  نهاية  ويف 
بيئة  يف  النظام  اأداء  ح��ول  تقرير  توفري  يف 
وحدات  وتقييم  اختبار  و�ضيتم  �ضحراوية. 
ال��ت��خ��زي��ن يف ال���ن���ظ���ام وف���ق���ا ل��ل��ع��دي��د من 
املعايري املختلفة التي ت�ضمل تزويد الطاقة 
امل��ت��ج��ددة ع��ل��ى م���دار ال�ضاعة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
من  اجل��وي  الغالف  من  املياه  اإنتاج  لنظام 
خ����الل ال��ت��ق��اط ال���رط���وب���ة وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
تكنولوجيا  قابلة لال�ضتخدام. ومتثل  مياه 
اإىل  التحول  عملية  من  هاما  ج��زءا  اأزيليو 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة م��ن خ���الل اإن���ت���اج طاقة 
كهرو�ضوئية  �ضم�ضية  األ��واح  من  م�ضتدامة 
على  وتوفرها  القت�ضادية  بتكلفتها  تتميز 
عبداهلل  ق��ال  جهته،  م��ن  �ضاعة.   24 م��دار 
م�ضدر:  ملدينة  التنفيذي  امل��دي��ر  ب��ال��ع��الء، 
ت�ضهيل  ع���ل���ى  م�������ض���در  م���دي���ن���ة  “حتر�ض 
يف  ت�ضاهم  التي  والتطوير  البحث  م�ضاريع 
واملتقدمة  احلديثة  التكنولوجيات  توفري 
اأمن  مفهوم  حتقيق  وب��ال��ت��ايل  الأ���ض��واق  يف 
والعاملي  الإقليمي  امل�ضتويني  على  الطاقة 
ويعد نظام اأزيليو حلفظ الطاقة احلرارية 
مثال متميزا اآخرا لنتائج التعاون والبتكار، 

ويعترب تطوير التكنولوجيات التي ت�ضمن 
ودائ��م للطاقة وبتكلفة  اآم��ن  توفري م�ضدر 
الأه��م��ي��ة، حيث مت  غ��اي��ة  اأم���را يف  معقولة 
ت��ط��وي��ر ه���ذا امل�����ض��روع ب��ط��ري��ق��ة ت�����ض��اه��م يف 
تقريبنا لذلك الهدف”. واأ�ضاف : “ كمركز 
والبحث  التكنولوجية  لالبتكارات  اإقليمي 
والتطوير، نفخر يف مدينة م�ضدر بتعاوننا 
مع كل من �ضركة “اأزيليو” وجامعة خليفة 
ال��ط��اق��ة احلرارية  ل��ل��ب��دء مب�����ض��روع ح��ف��ظ 
واإحراز التقدم فيه”. وي�ضاهم نظام اأزيليو 
حل��ف��ظ ال��ط��اق��ة ب��ت��خ��زي��ن ال��ط��اق��ة ب�ضكل 
ح���راري يف األ��وم��ن��ي��وم م��ع��اد ت��دوي��ره، حيث 
ي��ت��م ن��ق��ل احل�����رارة امل��ح��ف��وظ��ة اإىل حمرك 
الكهرباء  ت���وف���ري  ي��ت��ي��ح  ال�����ذي  ���ض��ت��ريل��ن��غ 
مدار  على  لال�ضتخدام  القابلة  واحل����رارة 
وب�ضعر  ل���ل���غ���ازات  ان��ب��ع��اث  اأي  دون  ال���ي���وم 
معقول، كما يتميز النظام باإمكانية تطويره 
 100 اإىل   0.1 ب��ني  ت����رتاوح م��ا  وف��ع��ال��ي��ة 
الدكتور عارف  قال  ميجاواط. من جانبه، 
التنفيذي  الرئي�ض  نائب  �ضلطان احلمادي، 
التعاون  ه��ذا  “ي�ضاف  خليفة:  جامعة  يف 
اإىل خ��ربات جامعة خليفة يف جمال  املثمر 

بالطاقة،  امل��ت��ع��ل��ق��ة  والب���ت���ك���ارات  ال��ب��ح��وث 
والذي يعك�ض بدوره جهود اجلامعة املن�ضبة 
نحو ال�ضتفادة من املرافق البحثية املتقدمة 
يف جمال الطاقة ال�ضم�ضية وحفظ الطاقة 
يف  ال�ضم�ضية  الطاقة  حمطة  يف  احل��راري��ة 
امل�ضروع  ه��ذا  �ضي�ضاهم  كما  م�ضدر،  معهد 
اأي�ضا يف ج�ضر الفجوة بني الفكرة والتنفيذ 
وبالتايل تقدمي احللول امللمو�ضة واملجدية 
جتاريا والتي بدورها �ضتعزز قطاع الطاقة 

امل�ضتدامة يف الدولة واملنطقة”.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال ج��ون��ا���ض اإك��ل��ن��د، رئي�ض 
�ضركة “اأزيليو” والرئي�ض التنفيذي فيها: 
وجامعة  م�����ض��در  م��دي��ن��ة  م��ك��ان��ة  “ت�ضاهم 
منهما  لكل  املتخ�ض�ضة  واخل���ربات  خليفة 
املتجددة يف جعل حمطة  الطاقة  يف جمال 
م��ع��ه��د م�����ض��در ل��ل��ط��اق��ة ال�����ض��م�����ض��ي��ة املكان 
واختبارها.  تكنولوجيتنا  لعر�ض  الأم��ث��ل 
ويف هذا الإطار، نتطلع لإثبات فعالية نظام 
حفظ الطاقة احلرارية اإىل جانب احللول 
من  املزيد  اتخاذ  بهدف  الأخ���رى  املتقدمة 
الإج��������راءات ال��ت��ي ت��ق��ودن��ا لإن���ت���اج احللول 

العاملية”.

تنظمه جمعية �ملدققني �لد�خليني يف �المار�ت من 7 – 9 مار�س 2022

دبي ت�شتعد للقاء الروبوت الب�شري �شوفيا يف اأ�شخم موؤمتر ذكي للمدققني يف املنطقة
•• دبي-الفجر:

ت�ضتعد دبي ل�ضت�ضافة �ضوفيا، اأول مواطن 
ب�ضكل  ال��ع��امل،  يف  حقيقي  ب�ضري  روب��وت��ي 
التدقيق  جم����ال  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ف��ع��ل��ي 
الداخلي، وذلك على هام�ض اأعمال الدورة 
ال�ضنوي  الإق��ل��ي��م��ي  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال��ع�����ض��ري��ن 
دبي  يف  �ضينعقد  ال���ذي  ال��داخ��ل��ي  للتدقيق 
يف الفرتة من 7 ولغاية 9 مار�ض 2022، 
والذي يعترب اأ�ضخم موؤمتر ذكي للمدققني 
الداخليني. و�ضتقوم �ضوفيا باإجراء جل�ضة 
تفاعلية حول م�ضتقبل الذكاء ال�ضطناعي 
مهنة  يف  ال���ض��ط��ن��اع��ي  “الذكاء  ب��ع��ن��وان 
وذلك يف اليوم الثاين  التدقيق الداخلي”، 
م��ن امل��وؤمت��ر الإق��ل��ي��م��ي ال�����ض��ن��وي للتدقيق 
الداخلي الذي ت�ضت�ضيفه جمعية املدققني 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  يف  ال��داخ��ل��ي��ني 
العاملي  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  امل��ت��ح��دة يف 

“الثورة والتحول على �ضعيد  حتت عنوان 
قد  ���ض��وف��ي��ا  وك��ان��ت  الداخلي”.  ال��ت��دق��ي��ق 
العامل  روب��وت��ي يف  م��واط��ن  اأول  اأ���ض��ب��ح��ت 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  منحتها  بعدما 
جن�ضيتها يف اأكتوبر من العام 2017، وقد 
عمل املنظمون على ت�ضهيل تواجد �ضوفيا 
ال��ذك��ي ك��رم��ز مل�ضتقبل  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  يف 

الذكاء ال�ضطناعي.
وقال عبد القادر عبيد علي، رئي�ض جمل�ض 
بدولة  الداخليني  املدققني  جمعية  اإدارة 
الإمارات: “نحن فخورون و�ضعداء لتقدمي 
بهدف  الأوىل  ل��ل��م��رة  دب���ي  يف  ه��ن��ا  �ضوفيا 
وال�ضرورة  احلتمية  على  ال�ضوء  ت�ضليط 
كافة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف  ل��الب��ت��ك��ار  امل��ل��ح��ة 
اإجنازات  الذي يت�ضق مع  الأمر  املهن، وهو 
بو�ضفها  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
للذكاء  وزارة  لديها  العامل  يف  حكومة  اأول 
املوؤمتر  عنوان  اخرتنا  وق��د  ال�ضطناعي. 

التدقيق  �ضعيد  ع��ل��ى  وال��ت��ح��ول  “الثورة 
املدققني  ع��ق��ول  اإب��ه��ار  ب��ه��دف  الداخلي” 
واأ�����ض����اف:  العامل.”  ح�����ول  ال���داخ���ل���ي���ني 
املدققني  ي��واج��ه  ال����ذي  ال��ت��ح��دي  “يكمن 
التكنولوجي،  التطور  يف  اليوم  الداخليني 
ذلك  م��واك��ب��ة  يف�ضلون يف  ال��ذي��ن  واأول��ئ��ك 
عليهم  و�ضيعفو  ال�ضياق  خ��ارج  �ضي�ضبحون 
يكونوا  اأن  عليهم  يجب  وب��ال��ت��ايل  ال��زم��ن، 
اأذكياء  ي�ضبحوا  واأن  للم�ضتقبل  م�ضتعدين 
ه����ذه احلقبة  ال��رق��م��ي يف  ال�����ض��ع��ي��د  ع��ل��ى 
وتقنية  ال�ضطناعي  بالذكاء  تتميز  التي 
من  و�ضيكون  وال��روب��وت��ات،  ت�ضني  البلوك 
�ضاأن هذا املوؤمتر اأن ميكنهم من النطالق 
الثاقبة  ب��الأف��ك��ار  غنية  تعليمية  رح��ل��ة  يف 
ح���ول ال�����ض��ك��ل ال���ذي مي��ك��ن اأن ت��ب��دو عليه 
اإىل  الع�ضرين  يف  الداخلي  التدقيق  مهنة 
املوؤمتر  وي��وف��ر  القادمة”.  �ضنة  الثالثني 
 22 م��ن  اأك���رث  ل���ض��ت��الم  للح�ضور  فر�ضة 

وذلك  امل�����ض��ت��م��ر،  امل��ه��ن��ي  للتعليم  اع��ت��م��اداً 
و�ضيحظى  املهني.  تطورهم  عملية  لتعزيز 
امل�������ض���ارك���ون ب��ف��ر���ض��ة ال��ت��ع��ل��م م����ن اأك����رث 
دولياً  وم��وؤل��ف��اً  وق���ائ���داً  40 م��ت��ح��دث��اً  م��ن 
املمار�ضات  واأف�����ض��ل  جت��ارب��ه��م  �ضي�ضاركون 
والجت��اه��ات ودرا���ض��ات احل��ال��ة، وذل��ك عرب 
���ض��ي��دي��ره��ا بع�ض  44 ج��ل�����ض��ة  م���ن  اأك�����رث 
الداخلي.  التدقيق  اأكرب الأ�ضماء يف جمال 
خا�ضة  ج��ذب  ع��وام��ل  امل��وؤمت��ر  �ضيوفر  كما 
مثل  البارزين  املتحدثني  بع�ض  يف  تتمثل 
ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�ض  كاتلر،  ت��ريي 
ذو  وال��ق��ر���ض��ان  الكندية  لب�����ض  �ضيولوجي 
جل�ضة  �ضيعقد  وال����ذي  ال��ب��ي�����ض��اء،  ال��ق��ب��ع��ة 
كيفية  ح��ول  ال��داخ��ل  م��ن  “اأ�ضرار  بعنوان 
دخول القرا�ضنة، وملاذا”.  و�ضوف يتحدث 
ج���������وردان ب����ل����ف����ورت، امل�����وؤل�����ف الأم���ري���ك���ي 
ال�ضابق  وامل�����ض��ارب  التحفيزي  وامل��ت��ح��دث 
الرئي�ضية  “النقاط  ح���ول  ال��ب��ور���ض��ة،  يف 

من  �ضفقات  منجز  ت�ضبح  ل��ك��ي  اخلم�ضة 
اأه���داف  وتت�ضمن  ه��ذا  العاملي”.  ال��ط��راز 
والأدوات  ال�ضرتاتيجيات  اكت�ضاب  املوؤمتر 
ال���رائ���دة لتحقيق  وال��ت��ق��ن��ي��ات وامل��م��ار���ض��ات 
نتائج اإيجابية يف املمار�ضة وامل�ضار الوظيفي 

للمدققني الداخليني.
وكانت جمعية املدققني الداخليني يف دولة 
الإم�����ارات ، وه��ي جمعية غ��ري رب��ح��ي��ة، قد 
تاأ�ض�ضت يف العام 1995 على غرار الهيئة 
للمدققني  ال��ع��امل��ي  املعهد  يف  املتمثلة  الأم 
ع�ضو   200،000 ي�ضم  الذي  الداخليني 
من اأكرث من 190 دولة وموؤ�ض�ضة، يف حني 
املتحدة نحو  العربية  الإم��ارات  متثل دولة 
للمدققني  الإج���م���ايل  ال��ع��دد  م��ن   45%
والذين  املنطقة،  يف  العاملني  الداخليني 
مدقق   7،000 ب���ن���ح���و  ع����دده����م  ي����ق����در 
املواطنني  م��ن  ه��م  منهم   22% داخ��ل��ي، 

الإماراتيني.

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

•• اأبوظبي- الفجر:

دولة  يف  الرائدة  املهنية  امل�ضرفية  الهيئة  الإمارات”،  م�ضارف  “احتاد  اأب��رم   
الرتكية”،  امل�ضارف  “جمعية  مع  تعاون  مذكرة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
واخلربات  املعلومات  تبادل  اإىل  تهدف  تركيا،  يف  الرائدة  امل�ضرفية  اجلمعية 
التي من �ضاأنها دعم القطاع امل�ضريف والأن�ضطة ذات ال�ضلة يف كال البلدين. 
الأخرى  التفاهم  مذكرات  العديد  ت�ضبه  التي  اي�ضاً  التفاقية  ه��ذه  وتهدف 
التي اأبرمها احتاد م�ضارف الإمارات مع عدد من الدول، اإىل تعزيز الروابط 
ك��لٍّ من  اإط��ار  امل�ضارف حتت  اأع��م��ال  ت�ضاهم يف تطوير ومن��ّو  التي  وال�ضالت 
و�ضرتكز  كما  الرتكية”.  امل�ضارف  و”جمعية  الإمارات”  م�ضارف  “احتاد 
التفاقية على تنظيم اأن�ضطة م�ضرفية متنّوعة، مبا فيها ور�ض عمل وبرامج 
تاأهيلية ودورات تدريبية. ويف هذه املنا�ضبة، قال جمال �ضالح، املدير العام ل� 
“ي�ضعدنا الإعالن عن اإبرام مذكرة التعاون بيننا  “احتاد م�ضارف الإمارات”: 
وبني “جمعية امل�ضارف الرتكية”، والتي تعد جزءاً من خطتنا لزيادة اأن�ضطتنا 
القطاع  يف  خم��ت��ارة  متثيلية  وهيئات  مرموقني  �ضركاء  م��ع  وع��امل��ي��اً  اإقليمياً 
امل�ضريف. كما و�ضوف ت�ضاهم هذه املذكرة يف م�ضاركة مقّومات جتربتنا الناجحة 
يف  جتاربها  من  ال�ضتفادة  وكذلك  املنطقة،  دول  يف  لنا  الرديفة  الهيئات  اإىل 
ه��ذا امل��ج��ال، وت��ع��زي��ز ف��ر���ض ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل����ربات وامل��ع��رف��ة العملية، 
للم�ضاهمة يف تطوير القطاع امل�ضريّف يف كال البلدين«.  واأ�ضاف:”تهدف هذه 
اإىل تعزيز معرفة القطاع امل�ضريف الرتكي بالبيئة امل�ضرفية  اأي�ضاً  التفاقية 
وال�ضتثمارية اجلاذبة يف دولة الإمارات، والتطّور امللفت الذي حّققته م�ضارف 
بها  يحظى  التي  الطيبة  وال�ضمعة  ال�ضلة،  ذات  الت�ضريعات  جمال  يف  الدولة 
وال�ضفافية  العادلة  املعاملة  ت�ضمن  التي  والإج���راءات  فيها،  امل�ضريف  القطاع 
امل�ضارف  “جمعية  م��ع  التوا�ضل  تعزيز  لنا  تتيح  كما  امل�ضتهلكني.  وحماية 
لأف�ضل  وال��رتوي��ج  امل�ضرتكة،  التنظيمية  بامل�ضائل  الوعي  وزي���ادة  الرتكية” 
املمار�ضات يف هذا املجال، وا�ضت�ضافة ندوات ومنتديات وغريها من الأن�ضطة 

والفعاليات يف املجالت ذات الهتمام امل�ضرتك«.

اإن�شاء م�شتودع لتعزيز الكفاءة الت�شغيلية لأكرب 
عالمة جتارية متكاملة لالأطعمة يف الإمارات 

•• اأبوظبي -الفجر

 2،270 م�ضاحتها  البالغة  م�ضتودعاتها  افتتاح  عن  العني  م��زارع  اأعلنت   
مرتاً مربعاً يف اأبوظبي �ضمن خططها ال�ضرتاتيجية لتعزيز منوها.

تتوقع  م��وؤخ��راً،  بناوؤها  اكتمل  التي  ال�ضخمة  امل�ضتوعات  هذه  خالل  ومن 
�ضعة  الآن  لديها  �ضت�ضبح  حيث  الت�ضغيلية،  كفاءتها  تعزيز  العني  م��زارع 
لرت  مليون   3.3 مع  للتعامل  يكفي  مبا   ،300% بن�ضبة  اأك��رب  تخزينية 
من منتجات الألبان، و 2.9 مليون كيلوغرام من الدجاج، اإ�ضافة اإىل 55 
مليون بي�ضة، والتي تتوقع ال�ضركة توزيعها هذا العام، مع وجود احتمالت 
عرب  واللوج�ضتية  الت�ضغيلية  العمليات  �ضهولة  بف�ضل  كبري  ب�ضكل  للنمو 
جميع قنوات البيع. ويتميز م�ضتودع اأبوظبي اجلديد ملزارع العني بتوظيف 
الوقت  الت�ضليم يف  �ضت�ضمن  1،200 قاعدة  ب�ضعة  الأرف��ف  اأنظمة  اأح��دث 

املحدد جلميع امل�ضتهلكني، وتقدمي اأف�ضل خدمة يومياً.
وقال ويليم فان والت ميجر، الرئي�ض التنفيذي ملزارع العني، والذي كان يف 
مقدمة كبار املديرين التنفيذيني يف ال�ضركة وممثلي جمل�ض الإدارة الذين 
ح�ضروا حفل الفتتاح موؤخراً: “اإن بناء م�ضتودع جديد يف اأبوظبي يعد بحق 
حمطة رئي�ضية يف م�ضرية مزارع العني، كما ميثل جزءاً من خطتنا طويلة 
اأعلى  منا  امل�ضتهلكون  ويتوقع  ال�ضوق.  يف  الريادية  مكانتنا  لتعزيز  الأج��ل 
م�ضتويات اجلودة، و�ضيمكننا هذا امل�ضتودع بف�ضل موقعه ال�ضرتاتيجي، من 
تنفيذ عمليات الت�ضليم ب�ضرعة ومن دون انقطاع ملنتجات الألبان الطازجة 
ومنتجات الدواجن جلميع عمالئنا يف الإم��ارات العربية املتحدة يومياً«. 
وياأتي افتتاح امل�ضتودع يف وقت مثايل للعالمة التجارية الغذائية الرائدة 
التي تركز ب�ضكل اأ�ضا�ضي على منتجات الألبان والدواجن يف الإمارات، حيث 
يرجح اخلرباء ازدهار �ضوق الدواجن وم�ضتقات الألبان يف ال�ضنوات القليلة 

املقبلة.

نظمت لقاء �أعمال على هام�س �نطالقة معر�س جلفود 2022 

غرفة جتارة دبي: 20.2 مليار دولر اأمريكي قيمة جتارة الدولة من الأغذية وامل�شروبات خالل 9 اأ�شهر
•• دبي-الفجر: 

نظمت غرفة جتارة دبي ام�ض يف مركز 
دبي التجاري العاملي لقاء اأعمال على 
27 من  ال���  ال����دورة  ان��ط��الق  هام�ض 
معر�ض “جلفود 2022”، مب�ضاركة 
العديد من الوفود الزائرة امل�ضاركة يف 
الغرفة  جهود  �ضمن  وذل��ك  املعر�ض، 
يف  ال�ضتثمارية  بالفر�ض  للتعريف 
قطاع الأغذية وامل�ضروبات بالإمارة يف 

مرحلة ما بعد كوفيد-19. 
�ضالح  الأع�����م�����ال  ل���ق���اء  يف  و�����ض����ارك 
جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  لوتاه، 
وامل�ضروبات  الأغ��ذي��ة  م�ضنعي  عمل 
جتارة  غ��رف��ة  مظلة  حت��ت  املن�ضوية 
دب���ي، واأك���رث م��ن 200 م�����ض��ارك��اً من 
والعاملي  امل��ح��ل��ي  الأع���م���ال  جمتمعي 
48 دول������ة، ح��ي��ث ج����رى خالل  م���ن 
التناف�ضية  امل��زاي��ا  ا�ضتعرا�ض  اللقاء 
التي توفرها دبي يف جمال ال�ضناعات 
التي  والفر�ض  وامل�ضروبات،  الغذائية 

تتيحها الإمارة يف هذا املجال.
اإدارة  م��دي��ر  ال��ه��ا���ض��م��ي،  ح�ضن  وق���ال 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة يف غرفة دب��ي اإن 
امل�ضتدامة  احللول  اأح��د  ب��ات  البتكار 
ال�����ت�����ي اع����ت����م����دت����ه����ا دب�������ي مل���واج���ه���ة 
الأغذية  �ضوق  يف  العاملية  التحديات 
تنويع  م�ضاألة  يف  ���ض��واء  وامل�����ض��روب��ات 
احللول  تعزيز  اأو  الغذائية  اأ�ضواقها 
بالتقنيات  وال����ض���ت���ع���ان���ة  ال��رق��م��ي��ة 
اأو تعزيز ال�ضتثمار  املبتكرة  احلديثة 

بالبنية التحتية اللوج�ضتية.
اأنها  اأثبتت  دبي  اإن  الها�ضمي  واأ�ضاف 
التي  العاملية  املدن  منوذج يحتذى يف 
اأمنها  خل��دم��ة  التكنولوجيا  �ضخرت 

املطابخ  مفهوم  انت�ضار  مع  الغذائي، 
وتنوع  وا���ض��ع،  ن��ط��اق  على  ال�ضحابية 
الرقمية  ال��ر���ض��وم  ت�����ض��دي��د  خ���ي���ارات 
وال�ضتعانة  الأط����ع����م����ة،  ل��ت��و���ض��ي��ل 
بالروبوتات يف تقدمي جتارب الطعام 
ا�ضترياد  اأ���ض��واق  تنوع  اإىل  بالإ�ضافة 

املنتجات الغذائية.
فر�ض  وج����ود  اإىل  ال��ه��ا���ض��م��ي  ول��ف��ت 
هائلة لال�ضتثمار يف جمال ال�ضناعات 
الغذائية والأغذية احلالل والزارعة 
اأن غرفة  ع��ل��ى  م�����ض��دداً  امل�����ض��ت��دام��ة، 
ال�ضركات  دع���م  م��ل��ت��زم��ة  دب���ي  جت����ارة 
العاملة يف قطاع الأغذية وامل�ضروبات 
ع��امل��ي��ة تدعم  ����ض���راك���ات  ت��اأ���ض��ي�����ض  يف 

الهند  وج��اءت  وامل�ضروبات.  الأغ��ذي��ة 
تلتها   ،  ٪12 بح�ضة  الأول  املركز  يف 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ٪7، 
والربازيل 6٪، واأ�ضرتاليا 5٪، وكندا 

5٪، واململكة العربية ال�ضعودية ٪5.
وب��ال��ن��ظ��ر اإىل ����ض���ادرات ال���دول���ة من 
ا�ضتحوذت  وامل�������ض���روب���ات،  الأغ����ذي����ة 
من   66% ح���وايل  على  دول  ع�ضرة 
اإجمايل �ضادرات الدولة من الأغذية 
وامل�ضروبات اإىل العامل خالل الأ�ضهر 
الت�ضعة الأوىل من عام 2021، حيث 
ال�ضعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ج����اءت 
تليها   17% بح�ضة  الأوىل  باملرتبة 
 ،8% والكويت   ،9% عمان  �ضلطنة 

وال�ضني 5%. 
ال�ضرتاتيجي  موقعها  خ���الل  وم���ن 
الإم���������ارات بوابة  ي��ج��ع��ل م���ن  ال�����ذي 
وامل�ضروبات  الأغ���ذي���ة  جت���ارة  ل��ق��ط��اع 
ا����ض���ت���ط���اع���ت الأ������ض�����واق  ال�����ع�����امل،  يف 
يف  النمو  بن�ضب  النهو�ض  الإماراتية 
م�ضتفيدة  وامل�ضروبات  الأغذية  قطاع 
لالأمن  الوطنية  ال�ضرتاتيجية  من 
حكومة  اأط���ل���ق���ت���ه���ا  ال���ت���ي  ال���غ���ذائ���ي 
 2018 ن����وف����م����رب  يف  الإم����������������ارات 
التي  امل��ب��ادرات  من  العديد  وت�ضمنت 
تركز على تطوير نظام وطني متكامل 
يعمل على متكني الإنتاج الغذائي من 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة  ت��وظ��ي��ف  خ���الل 

اع��م��ال��ه��ا وت���ع���زز م��ك��ان��ة دب����ي وجهة 
عاملية لتجارة املواد الغذائية.  

رئي�ض جمموعة  ل��وت��اه،  �ضالح  وق��دم 
وامل�ضروبات  الأغ��ذي��ة  م�ضنعي  عمل 
جتارة  غ��رف��ة  مظلة  حت��ت  املن�ضوية 

دبي  
الدولية  العالقات  اإدارة  مدير  واأك��د 
يف غ��رف��ة دب���ي م��وا���ض��ل��ة دب���ي ال���دور 
التعايف  وت�������رية  دف������ع  يف  ال������ري������ادي 
الق��ت�����ض��ادي ال��ع��امل��ي م��ن خ���الل فتح 
التعاون  من  جديدة  اقت�ضادية  اآف��اق 
ال������ض�����رتات�����ي�����ج�����ي ب������ني ال����الع����ب����ني 
الرئي�ضيني يف حركة التجارة الدولية 
ت�ضعى  حيث  وامل�����ض��روب��ات،  ل��الأغ��ذي��ة 
دب����ي م���ن خ����الل ا���ض��ت�����ض��اف��ت��ه��ا لهذا 
ا�ضتثمارية  فر�ض  اإيجاد  اإىل  املعر�ض 
وبناء ج�ضور من التعاون الوثيق بني 
بال�ضتفادة  وذل��ك  ال�ضركاء  خمتلف 
يف  الهائلة  واإمكانياتها  موقعها  م��ن 
الدولية  التجارة  حركة  على  التاأثري 
اإي���ج���اب���ي���ة تدعم  ت���غ���ريات  واح�������داث 
يف  وت�ضهم  ال��ع��امل��ي  ال��ت��وري��د  �ضال�ضل 
الغذائي على  الأمن  تعزيز م�ضتويات 

امل�ضتويني الإقليمي والدويل.
احلا�ضرين  اأم��ام  دب��ي  وقدمت غرفة 
بيانات  ع��ل��ى  مبنياً  تعريفياً  ع��ر���ض��اً 
الحت��������ادي  “املركز  م�����ن  ح����دي����ث����ة 
للتناف�ضية والإح�ضاء”، حيث اأظهرت 
البيانات اإن اإجمايل قيمة جتارة مواد 

الأغذية وامل�ضروبات يف الدولة خالل 
عام  م���ن  الأوىل  ال��ت�����ض��ع��ة  الأ����ض���ه���ر 
دولر  م��ل��ي��ار   20.2 ب��ل��غ��ت   2021
دولر  م��ل��ي��ار   12.8 منها  اأم��ري��ك��ي، 
�ضادرات  دولر  مليار  و4.1  واردات، 
�ضادرات.   اإع���ادة  دولر  مليار   3.3 و 
اأنه خالل الفرتة  اأكدت البيانات  كما 
حققت   ،2020 وحتى   2011 م��ن 
�ضادرات  واإع�����ادة  و����ض���ادرات  واردات 
الدولة  وامل�ضروبات يف  الغذائية  املواد 
معدل منو �ضنوي مركب قدره ٪0.6 

و 7.5٪ و 6.0٪ على التوايل.
املبذولة  اجل��ه��ود  ال��ب��ي��ان��ات  وت��ع��ك�����ض 
واملبادرات الفعالة التي اأطلقتها دولة 
الإمارات لت�ضجيع ال�ضتثمار يف قطاع 
ومتكني  وامل�ضروبات  الأغذية  �ضناعة 
بالأغذية حملياً  املرتبطة  القطاعات 
بالأمن  ال��ك��ب��ري  واله���ت���م���ام  ودول���ي���اً 
الزراعية  للم�ضاريع  ودعمها  الغذائي 
ال�ضتدامة يف �ضال�ضل  بهدف حتقيق 

الإمداد الغذائية.
ال�ضركاء يف جتارة  اأب��رز  اإىل  وبالنظر 
الأغ��ذي��ة وامل�����ض��روب��ات خ��الل الأ�ضهر 
 ،2021 ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  الت�ضعة 
ف������اإن ال���ب���ي���ان���ات ت����وؤك����د جن�����اح دول����ة 
ا�ضرتاتيجيتها يف  تنفيذ  الإم��ارات يف 
حيث  ال��غ��ذاء  ا�ضترياد  م�ضادر  تنويع 
اأك��رث من  على  دول  ع�ضرة  ا�ضتحوذت 
من  ال���دول���ة  واردات  اإج���م���ايل  ن�ضف 

التكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  وال���ض��ت��ث��م��ار 
م�ضادر  تنويع  اإىل  اإ���ض��اف��ة  الغذائية 
ا�ضترياد الغذاء وبناء �ضبكة لوج�ضتية 
متطورة توؤمن خطط �ضال�ضل توريد 

بديلة. 
للعام  الأوىل  الت�ضعة  الأ�ضهر  وخالل 
اأ�ضناف  ع�����ض��ر  ا���ض��ت��ح��وذت   ،2021
غذائية رئي�ضية على حوايل 76٪ من 
واردات الإمارات لالأغذية وامل�ضروبات. 
امل�ضتوردة  واملك�ضرات  الفواكه  و�ضكلت 
 ٪13 ال�����واردات  م��ن  الأك����رب  الن�ضبة 
ومنتجات   ٪11 ال���ل���ح���وم  ت��ل��ت��ه��ا   ،
 ٪7 %10، والبذور الزيتية  الألبان 
7٪ . وح�ضب بيانات املركز  واحلبوب 
والإح�ضاء،  ل��ل��ت��ن��اف�����ض��ي��ة  الحت������ادي 
ا���ض��ت��ح��وذت ال��ف��واك��ه وامل��ك�����ض��رات على 
�ضادرات  اإج��م��ايل  م��ن   15% ن�ضبة 
الإم����ارات ل��الأغ��ذي��ة وامل�����ض��روب��ات اإىل 
ج���ان���ب م��ن��ت��ج��ات الأل����ب����ان وال���زي���وت 
وغريها  واحللويات  وال�ضكر  النباتية 

من املنتجات الغذائية. 
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بنك اأبوظبي التجاري يطرح جمموعة من املزايا 
احل�شرية للم�شتفيدين من الإقامة الذهبية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�ضرفية  امل��زاي��ا  م��ن  جمموعة  طرحه  ع��ن  التجاري  اأبوظبي  بنك  اأع��ل��ن 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الذهبية  الإقامة  من  للم�ضتفيدين  احل�ضرية 
املتحدة مبا ي�ضاعد على تلبية متطلباتهم املالية واحتياجاتهم امل�ضرفية. 
اأبوظبي  مكتب  مع  �ضراكة  اتفاقية  البنك  توقيع  بعد  املبادرة  هذه  وتاأتي 
تنفيذ  بهدف  اأب��وظ��ب��ي   - القت�ضادية  التنمية  ل��دائ��رة  التابع  للمقيمني 

ا�ضرتاتيجية ا�ضتقطاب وا�ضتبقاء الأفراد من ذوي املوؤهالت املتميزة.
ويهدف بنك اأبوظبي التجاري من خالل امل�ضاركة يف هذه املبادرة اإىل دعم 
امل�ضتفيدين من الإقامة الذهبية احلاليني وكذلك ممن يرغبون بالتقدم 
من  ال�ضتفادة  ميكنهم  حيث  م�ضتقباًل،  الذهبية  الإق��ام��ة  على  للح�ضول 
الأخرى،  املعايري  �ضمن  وم��ن  مميزة.  باأ�ضعار  العقاري  التمويل  قرو�ض 
الذهبية  الإقامة  للتاأهل للح�ضول على  تلبيتها  العمالء  التي يتعني على 
حتت فئة امل�ضتثمرين، الحتفاظ بوديعة لدى البنك بقيمة 2 مليون درهم 
بحد اأدنى، كما �ضيح�ضل حاملو الإقامة الذهبية، عند تقدمهم لال�ضرتاك 
يف هذه املزايا احل�ضرية املقدمة من بنك اأبوظبي التجاري، على مكافاآت 

جمزية. 
“ي�ضرنا  للمقيمني:  اأبوظبي  ملكتب  التنفيذي  املدير  املهريي،  ح��ارب  ق��ال 
اإجناز هذه ال�ضراكة بني مكتب اأبوظبي للمقيمني وبنك اأبوظبي التجاري، 
مل��ا �ضتقدمه حل��ام��ل��ي الإق���ام���ة ال��ذه��ب��ي��ة م��ن ام��ت��ي��ازات اق��ت�����ض��ادي��ة هامة 
الأموال  وروؤو����ض  والتخ�ض�ضات  امل��واه��ب  انتقال  مع  الإم���ارة  على  تنعك�ض 
الفاعلة اإليها، وهو ما �ضيحدث من الزخم القت�ضادي ما يلبي التطلعات 
العمليات  م�����ض��وؤويل  كبري  اجل��ي��ا���ض،  حممد  وق���ال  لالإمارة.”  التنموية 
امل�ضاعي  دع��م  يف  مب�ضاهمتنا  ف��خ��ورون  “نحن  التجاري:  اأبوظبي  بنك  يف 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  امل�ضتدامة  التنمية  تعزيز  اإىل  الرامية 
جمموعة  تقدمينا  خالل  من  والقت�ضادي،  الجتماعي  ال�ضعيدين  على 
متطلبات  تلبي  التي  املالية  واملنتجات  امل�ضرفية  اخل��دم��ات  من  ح�ضرية 
امل�ضتفيدين من الإقامة الذهبية. كما ي�ضعدنا اأن نعمل على تقدمي كل ما 
اأ�ضا�ضية  ركيزة  ي�ضكلون  الذين  العمالء  املتميزة من  ال�ضريحة  يدعم هذه 
اإىل حتقيق طموحاتهم على  ي�ضعون  والذين  التنوع القت�ضادي  يف تعزيز 
ال�ضراكة  ه��ذه  ومتثل  املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الطويل  امل��دى 
مبادرات  اأح��دث  من  واح��دة  للمقيمني  اأبوظبي  مكتب  مع  ال�ضرتاتيجية 
اأبوظبي  لإم��ارة   2030 القت�ضادية  الروؤية  تعزيز  امل�ضاهمة يف  البنك يف 
التي تركز على متكني املجتمع وتنوعه مبا ي�ضهم يف تاأ�ضي�ض اقت�ضاد قائم 
على املعرفة. واإننا ملتزمون يف بنك اأبوظبي التجاري ببناء عالقات را�ضخة 
على املدى الطويل مع عمالئنا الذين ن�ضعى اإىل اأن نكون �ضركاء لهم يف 

م�ضرية حياتهم واأعمالهم مبا ي�ضمن لهم حتقيق النمو والزدهار.”

مليار درهم ت�شرفات عقارات دبي اأم�ض
•• دبي -وام:

بلغت الت�ضرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي اأم�ض اأكرث من 
مليار درهم. و�ضهدت الدائرة ت�ضجيل 413 مبايعة بقيمة 873.47 مليون 
و340  دره��م  مليون   234.56 بقيمة  لالأرا�ضي  مبايعة   73 منها  دره��م 
مبايعة لل�ضقق والفلل بقيمة 638.91 مليون درهم. وجاءت اأهم مبايعات 
الأرا�ضي بقيمة 19 مليون درهم يف منطقة ام ال�ضيف تليها مبايعة بقيمة 
14 مليون درهم يف منطقة معي�ضم الأول تليها مبايعة بقيمة 11 مليون 

درهم يف منطقة ند احلمر.
اإذ  امل��ب��اي��ع��ات  ع��دد  حيث  م��ن  امل��ن��اط��ق  اخلام�ضة  احلبية  منطقة  وت�����ض��درت 
�ضجلت 34 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأوىل 
 5 ال�ضفا  وادي  يف  وثالثة  دره��م  مليون   30 بقيمة  مبايعة   14 بت�ضجيلها 

بت�ضجيلها 7 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�ضقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 126 مليون 
مليون   12 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  دبي  درهم مبنطقة مر�ضى 
درهم يف منطقة ال�ضفوح الثانية واأخريا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف 
منطقة اأم ال�ضيف. وت�ضدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد 
مبايعات ال�ضقق والفلل اإذ �ضجلت 53 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم وتلتها 
34 مليون درهم وثالثة يف  48 مبايعة بقيمة  منطقة املركا�ض بت�ضجيلها 
و�ضجلت  دره��م.  ماليني   205 بقيمة  مبايعة   37 بت�ضجيلها  دب��ي  مر�ضى 
اأرا���ض بقيمة  6 ره��ون  163.81 مليون دره��م منها  الرهون قيمة قدرها 
151.4 مليون درهم  12.41 مليون درهم و59 رهن فلل و�ضقق بقيمة 
واأخ��رى يف منطقة  32 مليون درهم  القرهود بقيمة  اأهمها مبنطقة  وكان 
 7 اأما الهبات فقد �ضهدت ت�ضجيل  20 مليون درهم.  جمريا الأوىل بقيمة 
هبات بقيمة 6.37 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة الثنية اخلام�ضة بقيمة 

مليوين درهم واأخرى يف منطقة الثنية الثالثة بقيمة مليوين درهم.

م�شدر... دور بارز لتعزيز البتكار يف 
قطاعي ال�شتدامة والطاقة النظيفة

•• اأبوظبي -وام: 

البتكار  لتعزيز  دورا فاعال  امل�ضتقبل م�ضدر  اأبوظبي لطاقة  �ضركة  توؤدي 
�ضمن قطاعي ال�ضتدامة والطاقة النظيفة ودعم جهود الدولة يف جمال 
على  دول��ة   40 يف  املنت�ضرة  م�ضاريعها  خ��الل  من  وتعمل   ، املناخي  التغري 
دفع  يف  للم�ضاهمة  وا�ضع  نطاق  على  ون�ضرها  امل�ضتدامة  التقنيات  تطوير 

عجلة التنمية امل�ضتدامة.
ويف اإطار الحتفاء ب�ضهر الإمارات لالبتكار ت�ضتعر�ض وكالة اأنباء الإمارات 
“وام” يف التقرير التايل املبادرات النوعية املبتكرة التي تنفذها “م�ضدر” 
ل�ضيما يف قطاع الهيدروجني الأخ�ضر الذي ميكن ا�ضتخدامه كبديل عن 

م�ضادر الوقود التقليدية يف العديد من املجالت.
خالل  الب��ت��ك��ار  ت��ع��زي��ز  جم���ال  يف  مت�ضارعة  خ��ط��وات  “م�ضدر”  وخ��ط��ت 
15 عاما، ور�ضخت مكانتها ك�ضركة  م�ضريتها املمتدة على مدار اأكرث من 
عاملية رائدة يف قطاع الطاقة النظيفة وذلك عرب التفاقية ال�ضرتاتيجية 
يف  ح�����ض��ة  م��ن��ه��م  ك���ل  لم���ت���الك  و”مبادلة”  و”طاقة”  “اأدنوك”  ب���ني 
الطاقة  جم��ال  يف  لال�ضتثمار  عاملية  حمفظة  تطوير  ب��ه��دف  “م�ضدر” 
اأكرث  تبلغ  وح�ضرية  حالية  اإنتاج  ب�ضعة  الأخ�ضر،  والهيدروجني  املتجددة 
من 23 جيجاواط من الطاقة املتجددة، لت�ضبح “م�ضدر” بذلك واحدة 
من اأكرب ال�ضركات من نوعها على م�ضتوى العامل، حيث تتطلع ال�ضركة اإىل 
تعزيز جهود  لت�ضاهم يف   2030 عام  بحلول  النتاجية  قدرتها  م�ضاعفة 
دولة الإم��ارات ملواكبة التحول يف قطاع الطاقة من خالل تعزيز القدرات 
وعامليا،  حمليا  الكربونية  النبعاثات  وخف�ض  النظيفة  الطاقة  جمال  يف 

وت�ضريع حتقيق احلياد املناخي بحلول عام 2050.

غرفة عجمان ت�شتقبل وفدا اإقت�شاديا من جمهورية �شلوفينيا لبحث التعاون امل�شرتك

غرفة اأبوظبي تناق�ض فر�ض التعاون التجاري مع 
القائم بالأعمال يف �شفارة اأفغان�شتان لدى الدولة

•• اأبوظبي -وام:

ناق�ض �ضعادة الدكتور علي �ضعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئي�ض 
القائم  داودزى  ���ض��ري  اأح��م��د  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض 
بالأعمال ب�ضفارة جمهورية اأفغان�ضتان اإمكانية التعاون مع القطاع اخلا�ض 
يف اأفغان�ضتان فيما يخ�ض التعدين وال�ضادرات الزراعية واحلرف اليدوية 

التي ت�ضتهر فيها جمهورية باأفغان�ضتان على وجه اخل�ضو�ض.
ح�ضر اللقاء الذي عقد يف مقر برج غرفة اأبوظبي عبداهلل غرير القبي�ضي 
التجارية  العالقات  واأكد بن حرمل على  اأبوظبي.  نائب مدير عام غرفة 
الطيبة التي جتمع بيئة الأعمال الإماراتية والأفغانية، م�ضرياً اإىل اإتاحة 

ذات  وا�ضتثمارات  ب�ضراكات  للقيام  الإماراتيني  الأعمال  لأ�ضحاب  الفر�ض 
ب���اأن ق��ط��اع��ات الأع��م��ال الإم��ارات��ي��ة ب�ضكل  امل�����ض��رتك. ومو�ضحاً  اله��ت��م��ام 
بني  العالقات  الكبري يف  الإيجابي  التطور  ا�ضتثمار  اإىل  دائماً  ت�ضعى  عام، 
البلدين، والذي تعك�ضه بع�ض ال�ضراكات القت�ضادية القائمة، والتي تخدم 

امل�ضالح امل�ضرتكة، وتعود بالنفع والفائدة على البلدين و�ضعبيهما.
من جانبه اأكد اأحمد �ضري داودزى تطلع بالده للتعاون مع غرف اأبوظبي 
لكونها �ضوت القطاع اخلا�ض يف اإمارة اأبوظبي، ونظراً للخربة التي تتمتع 
بحث  ف�ضاًل عن  امل��ج��الت  �ضتى  اأبوظبي يف  يف  املتميزة  الأع��م��ال  بيئة  بها 
فر�ض التعاون يف عدد اآخر من املجالت ذات الأولوية لبالده خالل الفرتة 

املقبلة.

•• عجمان -الفجر:

�ضمن جهود غرفة جتارة و�ضناعة عجمان 
ل��ت��ع��زي��ز ت��ع��اون��ه��ا الق��ت�����ض��ادي م��ع الدول 
دبي،   2020 اإك�ضبو  معر�ض  يف  امل�ضاركة 
عجمان  و�ضناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ا�ضتقبلت 
�ضلوفينيا،  جمهورية  م��ن  اقت�ضادي  وف��د 
بهدف تعزيز التعاون القت�ضادي امل�ضرتك 
وفتح  املتاحة  ال�ضتثمارية  الفر�ض  وبحث 
العمال  جمتمعي  ب��ني  ل��ل�����ض��راك��ة  ق��ن��وات 
وامل�ضتثمرين يف البلدين. اإ�ضتقبل الوفد يف 
اجلناحي  علي  حممد  عجمان  غرفة  مقر 
التجارة  تنمية  ل��ق��ط��اع  التنفيذي  امل��دي��ر 
عجمان،  غ��رف��ة  يف  ال��دول��ي��ة  وال���ع���الق���ات 
وزير   � ميكالفيت�ض  ج��اك��ا  ال��وف��د  وت��راأ���ض 
مفو�ض ب�ضفارة جمهورية �ضلوفينيا، و�ضم 
م��دي��ر غرفة  ن��ائ��ب   � ت���ورك  ناتا�ضا  ال��وف��د 
 � جتارة و�ضناعة �ضلوفينيا وماركو ليمبك 
اإك�ضبو  يف  �ضلوفينيا  بجناح  العمال  مدير 
رح���ب حممد  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  2020. ويف 
اأهمية  الزائر، واأكد على  اجلناحي بالوفد 
امل�ضرتك،  التعاون  تعزيز  يف  ودوره  اللقاء 
ب�ضكل  ت�ضعى  عجمان  غ��رف��ة  اأن  مو�ضحاً 
حثيث اإىل تنويع �ضراكاتها اخلارجية وفتح 
اأف����اق ج��دي��دة ل���زي���ادة من��و ح��ج��م التبادل 
ل��ل��وف��د املقومات  ال��ت��ج��اري.  واإ���ض��ت��ع��ر���ض 

اإم�����ارة عجمان  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة 
واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن اجل��ه��ات املعنية يف 
العمال  ممار�ضة  بت�ضهيل  عجمان  اإم���ارة 
الر�ضيدة.  ال��ق��ي��ادة  م��ن  بتوجيهات  وذل���ك 
كما قدم حممد اجلناحي الدعوة اإىل وفد 
عجمان  اإم���ارة  ل��زي��اة  �ضلوفينيا  جمهورية 
ع��ل��ى راأ�������ض ع����دد م���ن اأ����ض���ح���اب الأع���م���ال 
عن  للتعرف  �ضلوفينيا  م��ن  وامل�ضتثمرين 
املتاحة  ال�ضتثمارية  الفر�ض  ح��ول  ق��رب 

عجمان  ب����اإم����ارة  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
التعليم،  ال�ضياحة،  ال��ت��ج��ارة،  “ال�ضناعة، 
ال�ضحة، البناء والت�ضييد، العقارات وغريها 
كذلك ا�ضتعر�ضت غرفة  من القطاعات”، 
واأبرز  ال�ضناعي  القطاع  مقومات  عجمان 
اللقاء  واإ�ضتعر�ض  ه��ذا  الإم���ارة.  منتجات 
التي  احلالية  ال�ضتثمارية  الفر�ض  اأب���رز 
مي��ك��ن ا���ض��ت��ث��م��اره��ا وال����ض���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف 
التعاون  ح��ج��م  زي������ادة  و���ض��ب��ل  ال���ب���ل���دي���ن، 

�ضلوفينيا  ج��م��ه��وري��ة  ب���ني  الق���ت�������ض���ادي 
واإم������ارة ع��ج��م��ان، وت���ن���اول احل�����ض��ور اأهم 
ال���ف���ع���ال���ي���ات وامل����ع����ار�����ض امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 
وتبادل  للتعاون  اأف��اق  فتح  بهدف  البلدين 
اخلا�ض،  ال��ق��ط��اع  من�ضاآت  ب��ني  ال�ضفقات 
التعاون  ���ض��رورة  على  اجلانبان  اتفق  كما 
يف تبادل املعلومات والح�ضائيات الداعمة 
ل��ت��وج��ه��ات ال���ط���رف���ني. م���ن ج��ان��ب��ه وجه  
ب�ضفارة  مفو�ض  وزي��ر   � ميكالفيت�ض  جاكا 

غرفة  اإىل  ال�����ض��ك��ر  �ضلوفينيا،  ج��م��ه��وري��ة 
واأكد على  ال�ضتقبال،  عجمان على حفاوة 
القت�ضادي  التعاون  بتعزيز  ب��الده  حر�ض 
م��ع اإم����ارة ع��ج��م��ان، واإ���ض��ت��ع��ر���ض ع���دد من 
املقومات والفر�ض ال�ضتثمارية التي تتمتع 
بها �ضلوفينيا، وقدم الدعوة لغرفة عجمان 
واأع�ضائها من ال�ضركات وامل�ضانع حل�ضور 
ال�ضهر  خ����الل  امل���ق���ام  الأغ����ذي����ة  م��ن��ت��دى 

اجلاري مب�ضاركة وا�ضعة من الدول.

تلعب �الأكادميية دورً� حمورًيا يف رفد �ل�سوق �ملحلي و�الإقليمي بالكو�در �ملوؤهلة

الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع ال�شارقة
 ت�شارك يف املنتدى العربي لالقت�شاد الرقمي 2022 يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي-الفجر: 

والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأك��ادمي��ي��ة  �ضاركت 
وال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري ف��رع ال�����ض��ارق��ة يف امل��ن��ت��دى العربي 
الأمانة  نظمته  ال��ذي   ،2022 الرقمي  لالقت�ضاد 
بالتعاون مع الحتاد  العربية  الدول  العامة جلامعة 
 2020 اإك�����ض��ب��و  ال���رق���م���ي، يف  ال��ع��رب��ي ل��الق��ت�����ض��اد 
امل�ضوؤولني وممثلي  كبري من  فيه عدد  و�ضارك  دب��ي، 

املنظمات العربية والدولية.
الغفار  عبد  اإ�ضماعيل  الدكتور  الأ�ضتاذ  �ضعادة  واألقى 
للعلوم  العربية  الأك��ادمي��ي��ة  رئي�ض  ف���رج،  اإ�ضماعيل 
خالل  رئي�ضة  كلمة  البحري،  والنقل  والتكنولوجيا 
اأكد فيها دور القت�ضاد الرقمي يف  فعاليات املنتدى، 
متكني البلدان العربية للرتكيز على تنفيذ الربامج 
التنموية، واأ�ضار اإىل اأهمية القطاع البحري يف تعزيز 
لتحقيق  اأ�ضا�ضية  ركيزة  يعد  ال��ذي  الأزرق  القت�ضاد 
القت�ضادات  يف  خا�ضة  امل�ضتدامة  التنمية  اأه����داف 

النا�ضئة.
النقد  �ضندوق  اأعدها  درا�ضة  “ت�ضري  ف��رج:  واأ���ض��اف 
العربي بعنوان “احت�ضاب موؤ�ضر مركب لر�ضد تطور 
حتقيق  اإىل  العربية”،  ال��دول  يف  الرقمي  القت�ضاد 
الدول العربية لإجن��ازات مهمة على �ضعيد التحول 
التقدم  ه��ذا  اأن  اإل  الأ�ضعدة  من  ع��دد  على  الرقمي 
العاملي  امل�ضتوى  امل�ضجل على  اأقل من مثيله  يزال  ل 
الدول  بالتقدم املحقق من قبل  واأق��ل كذلك مقارنة 
على  املحقق  مثيله  وم��ن  ال��دخ��ل  متو�ضطة  النامية 
لذا،  الأخ����رى.  اجلغرافية  الأق��ال��ي��م  بع�ض  م�ضتوى 
يجب على الدول ال�ضتغالل الأمثل لفر�ض التحول 

تطبيقات  من  ال�ضتفادة  تعزيز  اإىل  اإ�ضافة  الرقمي، 
الرقمي.  القت�ضاد  يدعم  مب��ا  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء 
ويف الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحري، ن�ضهم يف متكني ال�ضناعة البحرية العربية 
عرب رفد القطاع بالكوادر الأكادميية واملهنية املوؤهلة، 
ودعم البحوث والتطوير يف جمالت القت�ضاد الأزرق 

الذي يعد اأحد اأهم ركائز التنمية القت�ضادية.«
العربي  املنتدى  الأكادميية يف  اأن م�ضاركة  واأكد فرج 
جهودها  �ضمن  ت��اأت��ي   ،2022 ال��رق��م��ي  لالقت�ضاد 
لتعزيز امل�ضاركة يف الفعاليات الرائدة وتبادل الأفكار 
واخل��ربات واآخ��ر التطورات مع اخل��رباء واملخت�ضني 

من جميع اأنحاء العامل.
وقال الدكتور الربان اأحمد يو�ضف، نائب عميد كلية 
العربية  الأكادميية  والتكنولوجيا يف  البحري  النقل 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع ال�ضارقة: 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية  “ن�ضعى يف 
اإىل رف����د ال���ق���ط���اع ال���ب���ح���ري ب����ق����درات م���ت���ط���ورة يف 
اخلربات  وتوفري  والتطوير،  العلمي  البحث  جم��ال 
امل��ت��زاي��دة للكوادر  امل��وؤه��ل��ة ل�ضد احل��اج��ة  الأك��ادمي��ي��ة 
ركيزة  ال��ذي ميثل  احليوي  القطاع  هذا  الوطنية يف 
لقت�ضاد املنطقة واأمنها البحري، كما ن�ضهم يف دعم 
القت�ضاد الرقمي من خالل اإعداد الدرا�ضات التقنية 

من  املزيد  حتقيق  على  ال�ضركات  مل�ضاعدة  والإداري���ة 
النمو والتو�ضع يف نوعية منتجاتها وربحية اأعمالها، 
ال�ضركات  التدريب يف  اإدارات  التعاون مع  اإىل  اإ�ضافة 
املالحية لت�ضميم برامج تدريبية خا�ضة يف خمتلف 
خدمات  �ضمن  البحرية  والإداري����ة  الفنية  امل��ج��الت 
ال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي وال��ت��ع��ل��ي��م امل�����ض��ت��م��ر ال��ت��ي توفرها 

الأكادميية.«
ت�ضمل الدرا�ضة يف كلية النقل البحري والتكنولوجيا يف 
اإمارة ال�ضارقة تخ�ض�ضني: تكنولوجيا النقل البحري 
والعمليات  امل��وان��ئ  عمليات  تخ�ض�ضني:  ويت�ضمن 
درجة  على  للح�ضول  اخلريجون  ويتاأهل  البحرية، 
�ضهادات �ضابط  اإىل منحهم  بالإ�ضافة  البكالوريو�ض 
البحرية  الهند�ضة  ق�ضم  ه��و  ال��ث��اين  والق�ضم  ث��اين؛ 
ويح�ضل اخلريج على درجة بكالوريو�ض يف تكنولوجيا 
الهند�ضة البحرية بالإ�ضافة اإىل �ضهادة مهند�ض ثالث 
للعمل  ال��ط��الب  ي��وؤه��الن  التخ�ض�ضني  ك��ال  ب��ح��ري. 
البرتولية.  اخلدمات  و�ضفن  التجارية  ال�ضفن  على 
املهنية  الكوادر  ا�ضتقطاب  اإىل  الأكادميية  ت�ضعى  كما 
ال��ع��ام��ل��ة يف امل��وؤ���ض�����ض��ات امل��الح��ي��ة يف ال���دول���ة ممن 
يرغبون يف احل�ضول على برامج تدريبية متخ�ض�ضة 
�ضمن خدمات التطوير املهني والتعليم امل�ضتمر الذي 
جواز  جتديد  خدمة  اإىل  اإ�ضافة  الأكادميية،  توفره 
البحريني  وامل��ه��ن��د���ض��ني  لل�ضباط  ال��ب��ح��ري  ال�ضفر 
والبحارة، والتعاون مع اإدارات التدريب يف املوؤ�ض�ضات 
البحرية لت�ضميم برامج تدريبية خا�ضة يف خمتلف 
املجالت الفنية والإدارية البحرية، با�ضتخدام اأحدث 
متتلكها  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  امل��ح��اك��اة  واأج��ه��زة  التقنيات 

الأكادميية.

كهرباء دبي ت�شيف 1200 ميجاوات للقدرة الإنتاجية للطاقة يف الإمارة من جممع ح�شيان
•• دبي -وام:

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اأن القدرة 
لإنتاج  ح�ضيان  ملجمع  احلالية  الإنتاجية 
ميجاوات   1200 تبلغ  دب��ي  يف  ال��ط��اق��ة 
بنظام املنتج امل�ضتقل و�ضتتم اإ�ضافة 600 
العام  الأخ��ري من  الربع  ميجاوات خالل 
اجل���اري و600 م��ي��ج��اوات اأخ���رى خالل 
لت�ضل   2023 ع���ام  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع 
والذي  للمجمع  الإنتاجية  القدرة  بذلك 
مت حتويله موؤخراً ليعمل بالغاز الطبيعي 
النظيف  ال��ف��ح��م  تقنية  م��ن  ب����دًل  ف��ق��ط 
مت  البداية  منذ  م��ي��ج��اوات.   2400 اإىل 
للطاقة  ح�ضيان  جم��م��ع  وب��ن��اء  ت�ضميم 
بكل  تعمل  الوقود  ثنائية  طاقة  كمحطة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي وال��ف��ح��م النظيف  ال���غ���از  م���ن 

الطبيعي  الغاز  على  تعتمد حالياً  ولكنها 
فقط. وقال معايل �ضعيد حممد الطاير 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب  الع�ضو 
اإن جم��م��ع ح�ضيان  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
جممع  اإىل  ي�������ض���اف  ال����ط����اق����ة  لإن�����ت�����اج 
حمطات جبل علي لإنتاج الطاقة وحتلية 
الرئي�ضية  الركائز  اأح��د  يعد  ال��ذي  امل��ي��اه 
لتزويد اإمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه 
ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية بقدرة 
اإنتاجية اإجمالية تبلغ 9547 ميجا وات 
الإنتاجية  ال��ق��درة  وت�ضل  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن 
الإجمالية للهيئة اإىل 13،417 ميجاوات 
من الكهرباء منها 1527 ميجاوات من 
الطاقة املتجددة بتقنية الألواح ال�ضم�ضية 
الكهرو�ضوئية يف جممع حممد بن را�ضد 

اآل مكتوم للطاقة ال�ضم�ضية.

واأ�ضاف : “ يعتمد جممع ح�ضيان لإنتاج 
املنتج  ن��ظ��ام  وال���ذي ننفذه وف��ق  ال��ط��اق��ة 
التقنيات  اأح����دث  ع��ل��ى  للطاقة  امل�ضتقل 
العاملية يف جمال اإنتاج الطاقة. وقد كانت 
مهياأة  الطاقة  اإن��ت��اج  حمطات  توربينات 
منذ البداية للعمل بكل من الغاز الطبيعي 
والفحم النظيف لذا عندما قررنا حتويل 
تكن  مل  الطبيعي  بالغاز  ليعمل  املجمع 
ه��ن��اك ف����رتة ت��وق��ف واإمن�����ا مت���ت عملية 
هذه  ج��اءت  وق��د  �ضال�ضة.  بكل  التحويل 
القيادة  وتوجيهات  روؤي��ة  لدعم  اخلطوة 
اإىل  دب��ي  اإم���ارة  حتويل  بتعزيز  الر�ضيدة 
مع  وان�ضجاماً  للكربون  حمايد  اقت�ضاد 
اأهداف ا�ضرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
الكربوين  احلياد  وا�ضرتاتيجية   2050
 100% ل��ت��وف��ري  دب���ي  لإم�����ارة   2050

من القدرة الإنتاجية للطاقة من م�ضادر 
 .2050 العام  بحلول  النظيفة  الطاقة 
ه����ذه اخل���ط���وة م���ن جهودنا  ت���ع���زز  ك��م��ا 
اإمدادات  وتاأمني  الطاقة  م�ضادر  لتنويع 
خدمات  ت��ق��دمي  ل�ضمان  دب��ي  يف  الطاقة 
العتمادية  معايري  اأعلى  وف��ق  الكهرباء 
اأن  اإىل  ي�����ض��ار  والكفاءة.”  وال��ت��واف��ري��ة 
لتحلية  م�ضروعاً  ي�ضم  ح�ضيان  جممع 
مليون   120 تبلغ  اإنتاجية  ب��ق��درة  امل��ي��اه 
التنا�ضح  تقنية  با�ضتخدام  يومياً  جالون 

العك�ضي وفق نظام املنتج امل�ضتقل للمياه.
حمطات  بناء  على  العمل  حالياً  ويجري 
التنا�ضح  ت��ق��ن��ي��ة  ب��وا���ض��ط��ة  امل���ي���اه  اإن���ت���اج 
اأقل  لطاقة  حت��ت��اج  لأن��ه��ا  ن��ظ��راً  العك�ضي 
ما  ال��وم�����ض��ي  ال��ت��ق��ط��ري  بتقنية  م��ق��ارن��ة 

يجعل هذا اخليار الأف�ضل لتحلية املياه.
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العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
MOJAU_2022- 0049383 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ابو�ضيدو فل�ضطيني اجلن�ضية واحمل  ال�ضيد/ �ضفيان كمال رجب  بانني  ليكن معلوما للجميع 
ح�ضتي  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب   784195406382549 رقم  هوية  بطاقة 
البالغة 100%، يف الرخ�ضة امل�ضماه)ملحم�ة الق�ضي( وال�تى تا�ض��ضت ب�ام�ارة ال�ضارق�ة حت�ت 
ويحمل  اجلن�ضية  فل�ضطيني   ، ابو�ضيدو  �ض��ليم  رج�ب  كمال  حت�ضني  ال�ضيد/  ايل   2194 رق�م 

بطاقة هوية رقم 784195615416872 ان�ضحاب �ضريك/ �ضركاء
 2013 ل�ضنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
على  الت�ضديق   يتم  �ضوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�ضر  اقت�ضى  فقد  العدل.  الكاتب  �ضان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك  ا�ضبوعني من  اليه بعد  امل�ضار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
MOJAU_2022- 0049518 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�ضيد : حممد عبيد حممد �ضعيد الكتبي - اماراتي اجلن�ضية - ميلك الرخ�ضة 
بال�ضارقه مبوجب رخ�ضة رقم  تاأ�ض�ضت  والتي  التجارية )غر�ضوب كافية( رخ�ضة جتارية 
- اجلن�ضية  اماراتي   - الكتبي  �ضعيد  ال�ضيد: حممد عبيد حممد  ان  )759127( حيث 
كافية((  ))غر�ضوب  التجارية  الرخ�ضة  يف  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
 - اماراتي اجلن�ضية   - الكتبي  �ضعيد  �ضعيد عبيد حممد  ال�ضيد/  اإىل  البالغة )%100( 
تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر، و عمال بن�ض املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم 
)4( ل�ضنة 2013 يف �ضاأن الكاتب العدل فقد اقت�ضى ن�ضر هذا الإعالن للعلم و انه �ضوف 
يتم الت�ضديق على الأجراء امل�ضار اإليه بعد اأ�ضبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي 

اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

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

تنازل/ بيع
، اماراتية اجلن�ضية ترغب  باأن ال�ضيدة/ مروه ابرهيم ح�ضن حممد  ليكن معلوما للجميع 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغه 100% و ذلك اىل ال�ضيد/عامر ح�ضني ب�ضار 
مياه، اجلن�ضية بنغالدي�ض يف الرخ�ضة امل�ضماه )النور�ض لف�ضي لتجارة الدراجات الهوائية( 
والتي تاأ�ض�ضت بامارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )788020( ال�ضادرة من دائرة التنمية 

القت�ضادية بال�ضارقة، مت تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية ايل وكيل خدمات
 2013 ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

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

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بانني ال�ضيدة/عليا اكرام حممد اكرام باك�ضتانية اجلن�ضية واحمل 
بطاقة هوية رقم 784198243049800، ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتي 
تاأ�ض�ضت  والتي  للحالقة(  النيق  املق�ض  امل�ضماه)�ضالون  الرخ�ضة  يف   ،%100 البالغة 
ح�ضني،  خادم  حممد  خالد  ال�ضيد/حممد  ايل   758239 رقم  حتت  ال�ضارقة  بامارة 

WL4106793 باك�ضتاين اجلن�ضية ويحمل جواز �ضفر
تنازل �ضاحب الرخ�ضة لخر

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

عدد �الأ�سهم �ل�سركة �ال�سم 

3،630�سركة �أبوظبي لبناء �ل�سفن �ملتوفى / نا�سر علي نا�سر �حلو�سني

1،500�سركة �أركان ملو�د �لبناء �ملتوفى / نا�سر علي نا�سر �حلو�سني

1،894د�ر �لتمويل �ملتوفى / نا�سر علي نا�سر �حلو�سني

6،819ر�أ�س �خليمة �لعقارية �ملتوفى / نا�سر علي نا�سر �حلو�سني

12،249�سركة �أبوظبي �لوطنية للتكافل �ملتوفى / نا�سر علي نا�سر �حلو�سني

فعلى من يعرث عليها برجاء ت�سليمها �ىل �ل�سركة �ملذكورة �عاله 
�و �الت�سال على رقم 0509998447 

   فقدان �سهادات ا�سهم
العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
الدعوى رقم 8937/2021 جتاري جزئي 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
ح�سور اإجتماع اخلربة يف الدعوى رقم 8937/2021 جتاري جزئي

املدعي عليه : اأحمد عبداهلل يو�ضف حممد الها�ضمي 
الدعوى  يف  وم�ضرفياً  ح�ض������ابياً  خبي�راً  بن���دبي   - الحتادي�ة  ال�ض�����ارقة  حمكم�ة  تكلي���ف  عل�ى  بن���اءاً 
اخلب�رة  جل�ض�ة  ف�ي  ح��ض�وركم  ي�رج�ى  علي��ه   ، ����ض.م.ع  امل�ضرق  بنك  م��ن  امل��رف��وع��ه  اأع���اله  امل��ذك��ورة 
ي���������وم  وذل�����ك  ال�������دع�وى  تخ�ض  م�ضتندات  م�ن  ل�دي�ك�م  م�ا  وتق�دي�م  مي�ثلكم  معتم�داً  وك��ي��ال  اأو 
معنا  التوا�ضل  منكم  يرجي  ظهرا.    02:30 ال�ضاعة  متام  يف   17/02/2022 املوافق  اخلمي�ض 
وال�ك��ائن مبدين��ة  املرزوق�ي  : عبداملجي�د  :- مكت�ب اخلبري  بعد  الجتماع عن  رابط  للح�ضول علي 
- هاتف   1504 رقم  15- مكتب  الطابق   - امل�ضرف  برج  بناية   - يا�ض  بن�ي  �ض����ارع   - دي���رة   - دب��ي 
الربيد   -  0506111421 رق���م  ه��ات��ف   - فاك�ض/042555433/   -  042555363

amao2004@amauae.com اللكرتوين
اخلبري احل�سابي/ 
عبداملجيد حممد املرزوقي

اإعالن بالن�سر 

70197 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/1/20853(
م  ذ  ابو كانون، عن نف�ضه وب�ضفته مدير �ضركة ماك ديجتال �ض  املنذر / مازن �ضليم 

م - اجلن�ضية �ضوري
�ضد / املنذر اليهم / 1- معمل ارت ا�ضمايل ل�ضناعة ال�ضنان وتركيبها ذ م م

اجلن�ضية فرن�ضي   - كوزمينكو  الربتوفيت�ض  كرييل   -2
�ضيغة العالن بالن�ضر

املرت�ضد  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  اليهم  املنذر  املنذرة  تنذر  العديل  الإن��ذار  مبوجب هذا 
270200 درهم وذلك يف موعد  بذمتهما وامل�ضتحق للمنذرة باجمايل مبلغ وقدره 
اأق�ضاه /5/ ايام من تاريخ تبلغكم هذا النذار وال �ضوف ي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة 
الفائدة والتعوي�ض مع حفظ  امل�ضتحق له مع  باملبلغ  القانونية للمطالبة  الج��راءات 

باقي احلقوق واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
الإمارات للمزادات

تق�سيم تركة رقم )427 ل�سنة 2021( 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا( 

مقدم الطلب / ال�ضيخ �ضلطان �ضقر را�ضد احمد القا�ضمي 
املتويف / ال�ضيخ �ضقر را�ضد احمد القا�ضمي

المارات  وذل��ك على موقع  م��زاد علني  �ضينعقد  باأنه  للجميع  ال�ضرعية  ال�ضارقة  بتكليف من حمكمة  للمزادات  الم��ارات  تعلن 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  ظ��ه��راً  ع�ضر  الثانية  ال�ضاعة  مت��ام  يف   http://www.emiratesauction.ae ل��ل��م��زادات 

العقار على النحو التايل :  واأو�ضاف  للمتويف  ملكيته  العائد  العقار  لبيع  وذلك   21/02/2022
- العقار رقم 583 ملك مبنطقة الذيد باإمارة ال�ضارقة، ب�ضعر التثمني : 720،000 درهم )�ضبعمائه وع�ضرون الف درهم(.

 - العقار رقم 968 ملك مبنطقة بو�ضغارة باإمارة ال�ضارقة، ب�ضعر التثمني : 6،500،000 درهم )�ضتة ماليني وخم�ضمائة األف درهم(.

 - العقار رقم 1 ملك مبنطقة الريموك باإمارة ال�ضارقة، ب�ضعر التثمني : 3،140،000 درهم )ثالثة ماليني ومائة واأربعون األف(.
- العقار رقم 495 ملك مبنطقة القاد�ضية يف خورفكان باإمارة ال�ضارقة، ب�ضعر التثمني : 4،400،000 درهم )اأربعة ماليني 
واأربعمائة األف درهم( - العقار الوثيقة رقم 2009/1997 ملك مبنطقة املركز التجاري باإمارة راأ�ض اخليمة، ب�ضعر التثمني : 
درهم )مليون وثمامنائة األف درهم(. يتوجب على الراغب بال�ضرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �ضيك م�ضدق   1،800،000
اللكرتوين  ال�م�وقع  م�راج�ع�ة  ذل�ك  ع�ن  ال�ض�ت�ف��ض�ار  اأو  ب�ال��ض�راء  ي�رغ�ب  م�ن  ف�ع�لى  للعقار.  املقدر  الثمن  من   20% بقيمة 
اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى  البيع.  موعد  قبل  وذلك   http ://www.emiratesauction.ae ل�ل�م�زادات  ل�الم�ارات 

التقدم باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل. 
الإمارات للمزادات - ذ م م 

70363

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
الإمارات للمزادات

تق�سيم تركة رقم 502 ل�سنة 2017 
اعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سراً(

مقدم الطلب / �ضليمان احمد مبارك بن جذنان 
املتويف / احمد مبارك عبداهلل بن جذنان

�ضينعقد مزاد علني وذلك على  باأنه  ال�ضرعية للجميع  ال�ضارقة  بتكليف من حمكمة  للمزادات  الم��ارات  تعلن 
ع�ضر  الثانية  ال�ضاعة  مت��ام  يف   http://www.emiratesauction.ae للمزادات  الم���ارات  موقع 
22/02/2022 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتويف واأو�ضاف العقار على  ظهراً يوم الثنني املوافق 
النحو التايل :- العقار رقم 620/ت ملك مبنطقة النخيالت باإمارة ال�ضارقة، ب�ضعر التثمني : 1،400،000 

درهم )مليون واأربعمائه الف درهم(. 
املقدر  الثمن  20% من  بقيمة  م�ضدق  �ضيك  مبوجب  يتقدم  اأن  باملزايدة  بال�ضرتاك  الراغب  على  يتوجب 
للعقار. فعلى م�ن ي�رغ�ب ب�ال��ض�راء اأو ال�ض�ت�ف��ض�ار ع�ن ذل�ك م�راج�ع�ة ال�م�وق�ع اللكرتوين لالمارات ل�ل�م�زادات 
http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ض�ه معززا اإياه مبا يربره من م�ضتندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل. 
الإمارات للمزادات - ذ م م 

70363
العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اعالن مدعي عليه بالن�سر   
يف الدعوى SHCFICIPTO2021 / 0009495 اأمر على عري�سة

اىل املدعي عليه : جبل النوف للمقاولت الفنية 
باك�ضتاين  احمد  علي  زوهيب  علي  ميهرام  املدعي  بان  نعلمكم 

اجلن�ضية - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله 
املدعي جواز  ت�ضلم  بان  املدعي عليها  بالزام  ناأمر  املحكمة /  قرار 

ال�ضفر اخلا�ض به
حرر بتاريخ 2022/1/31 

مركز �ضعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70530 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
عري�سة    على  اأمر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000519/ 

اإىل املحكوم عليه : طريق الربكة للنقل اخلا�ض للركاب باحلافالت 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ حبيب اهلل امان اهلل - اجلن�ضية باك�ضتاين  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 750 درهم 

،  بالإ�ضافة اىل الزام املحكوم عليه بت�ضليم جواز �ضفر املنفذ. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - املنيب لتنظيف املباين   
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004432/ 

اإىل املحكوم عليه : املنيب لتنظيف املباين - العنوان : ال�ضارقة بو�ضغارة ميدان ال�ضتقالل - �ضقة 
رقم 111 ملك يو�ضف غلوم علي عبداهلل خوري الهاتف 0504784388 

حيث انه قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ زي�ضان ب�ضارت علي ، اجلن�ضية باك�ضتاين  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 12788.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة غرب العامل للتجارة العامة - ذ م م  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005373/ 

اإىل املحكوم عليه : �ضركة  غرب العامل للتجارة العامة - ذ م م 
العنوان : ال�ضارقة مي�ضلون خلف �ضارع الزهراء �ضقة رقم 106 هاتف 0502720007 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ دوري�ض بينتو هيرني اندراي - اجلن�ضية : هندي يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 38830.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة  املحكمة  امام  باحل�ضور 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2022 /0000011 يف  الدعوى رقم

بالن�سر 
م�ضرف  عجمان   : عنوان   - ال�ضام�ضي  وليد  غاب�ض  عي�ضى  غاب�ض   : �ضده  امل�ضتاأنف 
�ضارع ا ل�ضايف 226 فيال عي�ضي غبا�ض رقم 107 بالقرب من جمعية الر�ضاد. ليكن 
اأن امل�ضتاأنف : بنك ابوظبي التجاري )�ضابقا / بنك الإحتاد الوطني(  معلوما لديك 
رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../... بتاريخ  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف  قد   -
جتاري   - املدنية  الإ�ضتئناف  املحكمة   AJCAPCIPOR2022/0000011
بدار  عجمان  حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�ضور  او  ح�ضورك  فيقت�ضي  )جزئي(. 
وتقدمي  �ضباحا.   9.00 ال�ضاعة   2022/2/21 املوافق   ....... يوم   ...... الق�ضاء 
ف�ضتنظر  قانونا  او ح�ضور من ميثلك  ويف حالة عدم ح�ضورك  بينات  لديك من  ما 

املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�سائية 
عمر را�سد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70540 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2022 /0000256 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فتحي ح�ضن حممود عي�ضي  
 جمهول حمل الإقامة : النعيمية - �ضارع امللك في�ضل - بناية الفجر اجلديد - �ضقة 603 

ت : 0557663353  رقم مكاين 4428708813  
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  اأمام مكتب   2022/2/21 انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 8( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�ضفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/10 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اإعالن بالن�سر احدهما ناطقة باللغة الجنليزية 

يف ال�ستئناف رقم 1405 ل�سنة 2021 م مدين
اإىل امل�ضتاأنف �ضده اخل�ضم املدخل : �ضركة اكوا ت�ضوي�ض م م ح

نعلمكم باأن امل�ضت���اأنف : فادي حممود لطفي. 
2020 مدين  ل�ضنة   3894 رقم  املدنية  الق�ضية  ال�ضادر يف  ا�ضتاأنف احلكم  قد 
والن�ضف  التا�ضعة  ال�ضاعة  متام  يف   - م  جل�ض�ة  لنظره  حتدد  وقد  ال�ضارقة  )كلي( 
 23/2/2022 بتاريخ  الثانية  املدنية  الدائرة  اأم��ام  املحكمة  هذه  مبقر  �ضباحاً 
لتقدمي  اأو من ميثلكم قانوناً  التف�ضل باحل�ضور  املوافق يوم الربعاء لذا يرجى 
لأحكام  وفقاً  ال�ضتئناف  نظر  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��اإن  غيابكم  حالة  ويف  لديكم  ما 
اأية م�ضوؤولية  امل�ضتاأنف دون  الإع��الن على نفقة  ين�ضر هذا   : القانون.  ملحوظ�ة 

على املحكم�ة جت�اه حق�وق الغي�ر.
رئي�ص قلم الكتاب 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

70392

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0010485 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : 1 - حممد ابو طاهر �ضديق احمد  
جمهول حمل الإقامة : ال�ضارقة - ال�ضناعية 12  

بناء على طلب املدعيان : 1 - علي احمد �ضلطان علي  2 - حممد عامل حممد ح�ضني 
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/2/23 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 3( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل 
مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر باللغتني العربية والجنبية وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/11 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000281 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ع�ضام �ضمري فوزي حافظ  
جمهول حمل الإقامة : عجمان النعيمية �ضارع الكويت يعمل طاهي طعام مبطعم في�ض كورنر 

)4399808745( تليفون رقم 0529646030 /0565489406  
عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/28 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
امل�ضتندات وذلك خالل  وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/14 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2148/2021(

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع
ها�ضم بني  العلوي  حممد  عبدالغفار  عبداهلل  جابر  منذر اإليهم :  1- 

نوف عبداهلل عبدالغفار حممد العلوي بني ها�ضم ، 3- را�ضد عبداهلل عبدالغفار العلوي بنى   -2
ها�ضم ، 4- نباأ ماجد عبد القادر ، 5- نوره عبداهلل عبدالغفار حممد العلوي بنى ها�ضم

ينذر املنذراملنذر اليهم ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره 3،190،000،00 درهم )فقط ثالثة ماليني 
ومائة وت�ضعون الف لغري( للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�ضداد 
بت�ضوية  للزامكم  قبلكم  القانونية  الجراءات  كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر  فان  املهلة  هذه  خالل 
املديونية املرت�ضدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار )ار�ض مبنية( رقم 609 البالغ م�ضاحته 
258،7 مرت مربع الرقم احلكومي : 466 رقم ال�ضند 5466 بتاريخ 2017/5/22 مبنطقة 
مويلح التجارية مبدينة ال�ضارقة بامارة ال�ضارقة باملزاد العلني اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا 

لن�ضو�ض القانون مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية  الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0005009 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد جوويل احمد عمر علي  
مكاين  رقم  القدمية  ال�ضناعية  عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 

  4631406954
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/21 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان  حمكمة 
الدعوى رقم 8( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية 
على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�ضتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على 
ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

- بو�ضفك مدعي عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
MOJAU_2022- 0049597 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

الأطراف  بني  الرخ�ضة  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة. من الطرف الأول : حممد عبيد حممد احمد احلفيتي - اجلن�ضية : اإمارات 

اإىل الطرف الثاين : عبدال�ضالم جمعه خان - اجلن�ضية : باك�ضتان 
بال�ضم التجاري )بيت الفكار للمفرو�ضات(  ن�ضاط الرخ�ضة )بيع الأثاث املنزيل - بالتجزئة( 

بيع الألعاب ولعب الأطفال - بالتجزئة - واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�ضادية يف خورفكان - 
ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 786906 ال�ضادرة بتاريخ 2021/4/20 

 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان.
وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل

بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
MOJAU_2022- 0049590 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

بني  الرخ�ضة  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 
الأطراف املذكورة.

من الطرف الأول :  حممد علي عبداهلل املريزا احلمادي - اجلن�ضية : الإمارات 
اإىل الطرف الثاين : �ضليمان كون�ضي حممد ، اجلن�ضية : الهند 

بال�ضم التجاري )مطعم ع�ضري و�ضاي(  ن�ضاط الرخ�ضة )مطعم( واملرخ�ض من دائرة 
التنمية الإقت�ضادية يف خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 775129 ال�ضادرة 

بتاريخ 2019/12/24
 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان.

وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل
بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
MOJAU_2022- 0049591 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

الأطراف  بني  الرخ�ضة  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 
املذكورة. من الطرف الأول : حممد عبداهلل احمد الوايل النقبي - اجلن�ضية : الإمارات 

اإىل الطرف الثاين : امنه احمد �ضعيد خمي�ض العبدويل ، اجلن�ضية : اإماراتي
بال�ضم التجاري )اأول مل�ضة لتلميع ال�ضيارات(  ن�ضاط الرخ�ضة )تنظيف وتلميع ال�ضيارات ، تركيب 

اأدوات زينة ال�ضيارات( واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�ضادية يف خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة مهنية 
رقم 506060 ال�ضادرة بتاريخ 2000/9/23  

 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان.
وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل

بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
يف الق�سية رقم 100/2021 جتاري م�سارف كلي 

املرفوعة من : بنك ابوظبي التجاري 
بوكالة : اإميان الرفاعي للمحاماة والإ�ضت�ضارات القانونية 

�ضد : �ضركة املتحدين للطاقة والتكنولوجيا - ذ م م 
يف  خبريا  تكليفي  واملت�ضمن   2022/2/9 يف  امل���وؤرخ  دب��ي  حمكمة  كتاب  اىل  ب��ال���ض��ارة 
الق�ضية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�ضية املذكورة 
بالإت�ضال  يلتزم  ان  على   ، ظهرا   12.00 ال�ضاعة   2022/2/21 املوافق  الإثنني  يوم 
امل���راد عقده  الج��ت��م��اع  لعقد  املتبعة  والآل��ي��ة  ب��اج��راءات  بهاتف مكتب اخلبري لع��الم��ه 
بالتاريخ والتوقيت املبني اأعاله... علما اأن بيانات التوا�ضل مع مكتب اخلبري هي : هاتف 

experts@alhilalcapital.ae : رقم 04/2999000  بريد اإلكرتوين
لذا ندعوكم للح�ضور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة ما لديكم من م�ضتندات ومذكرات.

اخلبري/ احمد ماجد لوتاه - رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة
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العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  980/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 4641/2020 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )630115.31( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : �ضركة تو�ضكا للتجارة العامة ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - النادي ال�ضياحي - ابوظبي - �ضارع حمدان - مبنى الوقف - �ضقة الول 

- مقابل مها ارجان
ميثلها/�ضيد  ذ.م.م  حرة  منطقة  تكنولوجي  اند  اجنينريجن  برتو�ضيم  اي�ضت  ميدل   -1  : اإعالنه  املطلوب 

حممد فاطمي بدي - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)630115.31( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70197 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  393/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2095/2021 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )866.968.41( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : الحتاد للطريان �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - املركزية �ضرق - ابوظبي - �ضارع حمدان - مبنى الوقف - �ضقة الول 

- مقابل مها ارجان
املطلوب اإعالنهم : 1- تريفاجو لل�ضياحه والرتجمه وميثلها دار زكى لل�ضياحه �ض.ذ.م.م 2- زكي احمد زكي 

جاد الكرمي 3- دار زكي لل�ضياحة �ض.ذ.م.م  - �ضفتهم : منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)866968.41( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ ر�ضوم خلزينة املحكمة، وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70197

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  107/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ضاد�ضة رقم 227

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2558/2021 مدين جزئي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )997.447( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : ايلى خمايل ال�ضيقلى
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بالقرب من معر�ض ني�ضان - بناية العوي�ض 

- مكتب رقم 307
املطلوب اإعالنه : 1- �ضاندرا موندوروا  - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )997447.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70197

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8285/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/263 جتاري كلي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)22.828.638.76( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري
ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي - اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري - ���ض��ارع ال���ض��اي��ل - ب���رج ك��ري�����ض��ت��ال - مكتب رق��������م:105-104 - 

هاتف:042956661 - فاك�ض رقم:042954443 - متحرك:0528291871 
 بريد اللكرتوين:info@amrplc.com - رقم مكاين:8755627644

املطلوب اإعالنهما : 1- تول�ضريام راما�ضامي 2- يون�ضيف لخت�ضا�ض حماية احلريق �ض.ذ.م.م - �ضفتهما 
: منفذ �ضدهما

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة،  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )22828638.76(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70540

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  26/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )000008( وال�ضادر عن روابي جند 
لتجارة اخل�ضر والفواكه �ض.ذ.م.م بقيمة )70.000( درهم.

طالب التنفيذ : مفرح �ضلطان حممد املوا�ضي
عنوانه:المارات - امارة دبي - الرقة - دبي - �ضارع ال مكتوم

اإعالنهما : 1- �ضركة روابي جند لتجارة اخل�ضار والفواكه ���ض.ذ.م.م 2- ابراهيم  املطلوب 
حممد ابراهيم ابو ال�ضعود - �ضفتهما : منفذ �ضدهما

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وقدره )70000( درهم اىل طالب 
املذكور خالل )15(  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �ضتبا�ضر الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70197

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  508/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230

املرجتع رقم )000/00043/00042/00041/00040/00039 ال�ضيك  املطالبة بقيمة   : التنفيذ  مو�ضوع 
00045/44( وال�ضادر عن دو كلني خلدمات التنظيف وال�ضيانه ذ.م.م بقيمة )505000( درهم �ضامال 

للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : ريت�ض خلدمات التوظيف �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - املركزية �ضرق - ابوظبي - �ضارع حمدان - مبنى الأوقاف - �ضقة 
الول كامال - مقابل مها ارجان

املطلوب اإعالنه : 1- دوكلني خلدمات التنظيف وال�ضيانة ذ.م.م - �ضفته : منفذ �ضده
املنفذ به  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى  مو�ضوع الإع��الن : قد 
وقدره )510935( اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70197

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  335/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )000003( بنك امل�ضرق وال�ضادر عن ه�ضام 
ال�ضيد ال�ضيد ربيع بقيمة )25.122.66( درهم.

طالب التنفيذ : ميديكلينك م�ضت�ضفى املدينة منطقة حرة ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - املركزية �ضرق - ابوظبي - �ضارع حمدان - مبنى الوقاف - 

�ضقة الول كامال - مقابل مها ارجان
املطلوب اإعالنه : 1- ه�ضام ال�ضيد ال�ضيد ربيع - �ضفتهما : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع قيمة ال�ضيك 
املرجتع )000003( بنك امل�ضرق وال�ضادر عن ه�ضام ال�ضيد ال�ضيد ربيع بقيمة )2602666( درهم 
اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70197

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  73/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

بال�ضتئناف  واملعدل  جزئي  عقاري   2021/1080 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 
للر�ضوم  ���ض��ام��ال  دره���م  وق����دره )110982(  ب��ه  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����ض��داد   ، ع��ق��اري  ا�ضتئناف  رق��������م:2021/1414 

وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : موؤ�ض�ضة عقار

ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���ض��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���ض��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي

املطلوب اإعالنه : 1- ال�ضيا �ضدريتدنوفا  - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية  )110982( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  72/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
، ب�ضداد املبلغ املنفذ به  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 428/2020 عقاري جزئي 

وقدره )477037( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : موؤ�ض�ضة عقار

ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���ض��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���ض��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي

املطلوب اإعالنه : 1- حممد كاجي  - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية  )477037( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  85/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
بال�ضتئناف  وامل��ع��دل  جزئي  عقاري   2021/1081 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�ضادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�ضوع 

رقم:2021/1415 ا�ضتئناف عقاري ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )188640( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : موؤ�ض�ضة عقار

ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���ض��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���ض��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي

املطلوب اإعالنه : 1- لريزا كاتكوفا  - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)188640( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 70530

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

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
، ب�ضداد املبلغ املنفذ به  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 629/2020 عقاري جزئي 

وقدره )389.434( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب التنفيذ : موؤ�ض�ضة عقارات عجمان )عقار(

ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���ض��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���ض��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
املطلوب اإعالنه : 1- بينتي علي �ضيكي  - �ضفته : منفذ �ضده

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)389434.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  86/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به  مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 928/2021 عقاري جزئي 
وقدره )734.905( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ض�ضة عقار
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���ض��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���ض��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
 IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين

املطلوب اإعالنه : 1- بهنام بزوهي  - �ضفته : منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)734905( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اعالن بالن�سر 
 50/2022/208 تنفيذ مدين 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  هدى عبداهلل ال�ضيد باقر عبود القاروين 
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�ضهناز عبدالمري حميداوي 
وميثله / عادل عبدالقادر حميد فاخر 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)46303( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                  يف  ال�ستئناف رقم:1706/2021/361 ا�ستئناف امر اداء 

املنظورة يف:دائرة ال�ضتئناف التجارية الرابعة رقم 201
والر�ضوم  اداء  امر  رق���م:3484/2021  الدعوى  ال�ضادر يف  اإ�ضتئناف احلكم   : ال�ضتئناف  مو�ضوع 

وامل�ضاريف والتعاب. 
امل�ضتاأنف:حمد حممد ابراهيم عبيداهلل

عنوانه:امارة دبي - منطقة برج خليفة اعمار �ضكوير مبنى 4 - الدور الثاين مكتب رقم 208 - 
مكاين رقم:2614688386 - هاتف:0508888640 

 info@masadvocates.com:بريد الكرتوين 
الدولية  ���ض.ذ.م.م حاليا 2- دي�ضبك  �ضتور  �ضابقا �ضباليز  �ضتور  اإعالنهم:  1- �ضباليز  املطلوب 

�ض.م.ح 3- في�ضل ريا�ض جمال 4- ريا�ض امري علي جمال  -  �ضفتهم : م�ضتاأنف �ضدهم
مو�ضوع الإعالن :  نبلغكم بقيد امل�ضتاأنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ل�ضتئناف احلكم ال�ضادر 
اأم��ر الداء املقيد من قبلكم. وح��ددت لها جل�ضة يوم الرب��ع��اء  املوافق  2022/3/16  ال�ضاعة  يف 
10.00 �ض بقاعة التقا�ضي عن بعد ، وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70533

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:20/2022/361 ا�ستئناف امر اداء 
املنظورة يف:دائرة ال�ضتئناف التجارية الثانية رقم 85

مو�ضوع ال�ضتئناف : قبول ال�ضتئناف �ضكال لكونه قدم وقيد يف امليعاد م�ضتوفيا كافة �ضرائطه ال�ضكلية - 
ثانيا:الغاء المر امل�ضتاأنف والق�ضاء جمددا بالزام امل�ضتاأنف �ضدها بان توؤدي للم�ضتاأنفة مبلغ )494.511.75( 
درهم فقط اربعمائة واربع وت�ضعون الفا وخم�ضمائة واحدى ع�ضر درهما وخم�ضة و�ضبعون فل�ضا - مع الفائدة 
امل�ضتاأنف  وال��زام  التام  ال�ضداد  وحتى  يف:2021/11/15  احلا�ضل  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية 

�ضدها الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
امل�ضتاأنف:ال�ضركة الهند�ضية لالن�ضاء والتعمري �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - زعبيل - �ضارع العهود - مبنى وي�ضتربي - الطابق 
22 - خلود �ضعيد علي �ضعيد اآل علي

املطلوب اإعالنه:  1- جمموعة حممد عمر بن حيدر القاب�ضة م�ضاهمة خا�ضة  -  �ضفته : م�ضتاأنف �ضده
مو�ضوع الإعالن :  نبلغكم بقيد امل�ضتاأنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ل�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف اأمر الداء 
املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2022/3/2  ال�ضاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�ضي عن 

بعد ، وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70021 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:7925/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى : املطالبة با�ضدار المر  بالزام امل�ضتدعي �ضدهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�ضداد مبلغ وقدره )561.149.00( 
درهم خم�ضمائة وواحد و�ضتون الف ومائة وت�ضعه واربعون درهم - مع الفائدة القانونية 12٪ من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى 

ال�ضداد التام مع �ضمول المر بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:بومباي لتجارة قطع غيار ال�ضيارات الثقيلة ذ.م.م

ه��ات��ف:043307771 - الربيد  افينيو - مكتب 514-513 -  بناية بيزني�ض  دي��رة - منطقة بور�ضعيد -  عنوانه:امارة دبي - 
yousifad@emirates.net.ae:اللكرتوين

 وميثله:يو�ضف حممد احمد يو�ضف احلمادي
املطلوب اإعالنه :  1- نا�ضر علي ي�ضلم ح�ضن  -  �ضفته : مدعي عليه

العقد  اول:بانفاذ   - ب��ت��اري��خ:2022/1/6  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ضت�ضدار  الإع��الن :طلب  مو�ضوع 
التجاري بني الطالبة واملعرو�ض �ضدها - ثانيا:بالزام املعرو�ض �ضدهما الوىل والثاين بالت�ضامن فيما بينهما بان يوؤديا 
للطالبة مبلغا وقدره )561.149.00( درهم خم�ضمائة وواحد و�ضتون الف ومائة وت�ضعة واربعون درهما - م�ضافا اليه فائدة 
قانونية ب�ضيطة قدرها 5٪ اعتبارا من تاريخ ا�ضتحقاق كل �ضيك وحتى ال�ضداد التام والزمتهما مت�ضامنني بامل�ضاريف ومبلغ 

الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ضتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

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

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل حمكوم عليه 1- �ضركة بتلرز للتنظيف على البخار وخدمات الغ�ضيل ذ.م.م  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :املحرتفون لتجارة معدات املغا�ضل )فرع من جمموعة احلثبور( ذ.م.م 

توؤدي  ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  ب��ت��اري��خ:2021/12/21  انتهائية  م��ادة جتاريه  املحكمة يف  ق��ررت 
درهم  وع�ضرين  و�ضتة  وثمامنائة  الف  وخم�ضون  اثنان   )52.826.25( وق��دره  مبلغ  املدعية  اىل 
وخم�ضة وع�ضرين فل�ض والفائدة القانونية بواقع 5٪ �ضنويا من 2021/11/10 وحتى متام ال�ضداد 
قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما    . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�ضمائة  امل�ضاريف  والزمتها 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اعالن بالن�سر        
 2022/88 مدين جزئي 

تفا�سيل �الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- علي نبهان خ�ضر من�ضور 2- ب�ضارات عزيز عزيز احمد 3- اودايان كاليكال 

كيز هاكيثيل �ضريدهاران 4- عي�ضى الأمني عبداهلل حممد  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موتي رام جيت رام 

وميثله : عدي تقي هادي القزويني 
املدعي عليهم مببلغ وقدره )4.000.000(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك  قد 
اربعة ماليني درهم تعوي�ضا جابر عما حلقه من ا�ضرار ماديه ومعنوية الفائدة القانونية عنه 

بواقع 5٪ �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد. 
وحددت لها جل�ضة يوم اجلمعة املوافق 2022/2/18 ال�ضاعة 09:00 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:24/2022/39 جتاري م�سارف كلي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�ضر رقم: 859
مو�ضوع الدعوى : اول:الت�ضريح بالدعوى وحتديد اقرب موعد لنظرها - ثانيا:ا�ضليا احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )51.116.050.63( 
درهم وما ي�ضتحق من ارباح واملتمثلة بالعن�ضر املتغري املن�ضو�ض عليه يف عقد الجارة من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى ال�ضداد التام - ثالثا:على �ضبيل 
الحتياط ندب خبري م�ضرف متخ�ض�ض باعمال امل�ضارف ال�ضالمية لبيان اللتزامات املرتتبة على املدعي عليه من واقع العقود املربمة بني طريف التداعي 
وم�ضتندات و�ضجالت امل�ضرف ودفاتره التجارية النظامية وك�ضوفات احل�ضاب وغريها من مرا�ضالت وم�ضتندات الكرتونية او اوراق وذلك لتجقيق الدعوى 
وبيان وجه احلق فيها وبيان كافة املبالغ املرتتبة بذمة املدعي عليه ل�ضالح امل�ضرف ا�ضتنادا اىل العقود املربمة وغريها مع حفظ حق امل�ضرف املدعي بتعديل 
طلباته يف الدعوى على �ضوء النتيجة التي �ضت�ضفر عنها اخلربة - رابعا:�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل لتعلقه مبادة جتارية وبال كفالة �ضندا ل�ضراحة ن�ض 

املادة 79 من الالئحة التنظيمية لقانون املعامالت املدنية - خام�ضا:الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضروفات واتعاب املحاماة مع الحتفاظ بكل حق وطلب. 
املدعي:م�ضرف اأبوظبي ال�ضالمي

 - 906c عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - البطني - �ضارع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - مبنى بناية م�ضرف اأبوظبي ال�ضالمية - �ضقة الطابق 9 مكتب
بجوار امل�ضرف املركزي - وميثله:ليلى عي�ضى �ضليمان املهري

املطلوب اإعالنه :  1- خالد بن �ضامل بن احمد با�ضليمان  -  �ضفته : مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اول:الت�ضريح بالدعوى وحتديد اقرب موعد لنظرها - ثانيا:ا�ضليا احلكم بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعي مبلغ )51.116.050.63( درهم وما ي�ضتحق من ارباح واملتمثلة بالعن�ضر املتغري املن�ضو�ض عليه يف عقد الجارة من تاريخ قيد هذه الدعوى 
وحتى ال�ضداد التام - ثالثا:على �ضبيل الحتياط ندب خبري م�ضرف متخ�ض�ض باعمال امل�ضارف ال�ضالمية لبيان اللتزامات املرتتبة على املدعي عليه من 
النظامية وك�ضوفات احل�ضاب وغريها من مرا�ضالت وم�ضتندات  التجارية  امل�ضرف ودفاتره  التداعي وم�ضتندات و�ضجالت  املربمة بني طريف  العقود  واقع 
الكرتونية او اوراق وذلك لتجقيق الدعوى وبيان وجه احلق فيها وبيان كافة املبالغ املرتتبة بذمة املدعي عليه ل�ضالح امل�ضرف ا�ضتنادا اىل العقود املربمة 
وغريها مع حفظ حق امل�ضرف املدعي بتعديل طلباته يف الدعوى على �ضوء النتيجة التي �ضت�ضفر عنها اخلربة - رابعا:�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل لتعلقه 
مبادة جتارية وبال كفالة �ضندا ل�ضراحة ن�ض املادة 79 من الالئحة التنظيمية لقانون املعامالت املدنية - خام�ضا:الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضروفات 
ادارة  ام��ام  ال�ضاعة 09.00 �ض ويقت�ضي ح�ضوركم  املوافق  2022/2/16   الربعاء   يوم  لها جل�ضة  بكل حق وطلب- وح��ددت  املحاماة مع الحتفاظ  واتعاب 
اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية  الو�ضول  التي ميكن  التقا�ضي عن بعد  الدعوى البتدائية )الثانية ع�ضر( بقاعة 
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  ان  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  الق�ضايا  جل�ضات  ج��داول   - العامة 

اجلل�ضة بثالثة ايام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1096/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ضاد�ضة رقم 216
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2.060.844( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12٪ من املطالبة وحتى ال�ضداد التام . 
املدعي:موؤ�ض�ضة عقار

عنوانه:امارة دبي - �ضارع املطار منطقة بور�ضعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - هاتف:0506767616 - 
بريد اللكرتوين:INFO3@OMALC.AE  مكاين:3244594826 

IBAN:AE090500000000020106942 
املطلوب اإعالنه :  1- فوؤاد م�ضعي  -  �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2021/9/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ 
موؤ�ض�ضة عقار 1- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1.960.844( درهم مع الفائدة بواقع 5٪ من تاريخ 
املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد 2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )70.000( درهم والفائدة بواقع 
5٪ من تاريخ �ضريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�ضداد 3- والزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا 

العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530

العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1045/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ضاد�ضة رقم 216

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.733.335( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12٪ من املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:موؤ�ض�ضة عقار
عنوانه:امارة دبي - �ضارع املطار منطقة بور�ضعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - هاتف:0506767616 - 

بريد اللكرتوين:INFO3@OMALC.AE  مكاين:3244594826 
IBAN:AE090500000000020106942 

املطلوب اإعالنه :  1- ح�ضن بن حممد علي العبداهلل ال ثاين  -  �ضفته : مدعي عليه 
مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2021/9/19 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ 
موؤ�ض�ضة عقار 1- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1.633.335( درهم مع الفائدة بواقع 5٪ من تاريخ 
املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد 2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )60.000( درهم والفائدة بواقع 
5٪ من تاريخ �ضريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�ضداد 3- والزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا 

العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1037/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ضاد�ضة رقم 216
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم  املدعي عليه مببلغ وقدره )406.020(  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 

والفائدة 12٪ من املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:موؤ�ض�ضة عقار

عنوانه:امارة دبي - �ضارع املطار منطقة بور�ضعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - هاتف:0506767616 - 
بريد اللكرتوين:INFO3@OMALC.AE  مكاين:3244594826 

IBAN:AE090500000000020106942 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد خمتار حممد انور �ضاه  -  �ضفته : مدعي عليه 

مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ:2021/9/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ 
موؤ�ض�ضة عقار 1- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )306.020( درهم مع الفائدة بواقع 5٪ من تاريخ 
املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد 2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )40.000( درهم والفائدة بواقع 
5٪ من تاريخ �ضريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�ضداد 3- والزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا 

العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 70530

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:45/2022/20 جتاري كلي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم: 402
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )11627199( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 5٪ �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:�ضكري �ضالح علوي يحيى ال بريك
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع امل�ضتقبل - مبنى ابراج رجال العمال 

ا�ضبكت تاور - �ضقة 3401 - رقم مكاين:2527587343
دابا�ضيا   باتيل 2- جايانتيالل هيندو�ضا 3- لك�ضميدا�ض برميجي  ديف�ضى  :  1- هارجى  اإعالنهم  املطلوب 

-  �ضفتهم : مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )11627199( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5٪ �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة- وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2022/2/16  ال�ضاعة 09.00 �ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13469 بتاريخ 2022/2/15 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:34/2022/20 جتاري كلي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم: 403
بالت�ضامن والتكافل للمدعي مبلغ )58.917.767.80( درهم  بان يدفعوا  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
ثمانية وخم�ضني مليون وت�ضعمائة و�ضبعة ع�ضر الف و�ضبعمائة و�ضبعة و�ضتني درهم وثمانية فل�ض - والفائدة القانونية بواقع 
�ضمول احلكم  املحاماة مع  اتعاب  وامل�ضاريف ومقابل  والر�ضوم  التام  ال�ضداد  تاريخ  الق�ضائية وحتى  املطالبة  تاريخ  5٪ من 

بالنفاذ املعجل وبال كفالة وبطالن حم�ضر وقرارات ما�ضمي باجلمعية العمومية املوؤرخ يف:2021/12/5 . 
املدعي:عبداهلل بن ح�ضني بن عبداهلل جمال

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى برج ال�ضالم - �ضقة 1106
املطلوب اإعالنه : 1- رامي غ�ضان نهاد احلالب  -  �ضفته : مدعي عليه

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يدفعوا بالت�ضامن والتكافل للمدعي 
مبلغ )58.917.767.80( درهم ثمانية وخم�ضني مليون وت�ضعمائة و�ضبعة ع�ضر الف و�ضبعمائة و�ضبعة و�ضتني درهم وثمانية 
فل�ض - والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 
املوؤرخ  العمومية  وق��رارات ما�ضمي باجلمعية  املعجل وبال كفالة وبطالن حم�ضر  بالنفاذ  �ضمول احلكم  املحاماة مع  اتعاب 
يف:2021/12/5 وحددت لها جل�ضة يوم الإثنني املوافق 2022/2/14 ال�ضاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533
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•• ال�سارقة-الفجر:

زار �ضعادة الدكتور مظفر م�ضطفى اجلبوري، �ضفري جمهورية 
العراق لدى الدولة، املهرجان الدويل للت�ضوير »اك�ضبوجر«، 
امل���ع���ار����ض الفردية  اأروق����ت����ه ع��ل��ى  واط���ل���ع خ����الل ج��ول��ت��ه يف 
التي  الب�ضرية  والق�ض�ض  الق�ضايا  بتنوع  واأ�ضاد  واجلماعية، 
وثقافاته.وا�ضتمع  العامل  ق��ارات  خمتلف  من  ال�ضور  ترويها 
�ضعادة ال�ضفري خالل جولته يف معار�ض املهرجان التي تقدم 
70 م�����ض��وراً ع��رب��ي��اً وع��امل��ي��اً، اإىل ���ض��رح ح��ول اأعمال  اأع��م��ال 
متثل  معر�ضاً   45 يف  اأعمالهم  يعر�ضون  ال���ذي  امل�ضورين 

خمتلف الجتاهات يف فن الت�ضوير. 
وخالل زيارته اطلع �ضعادة الدكتور مظفر م�ضطفى اجلبوري 
اأع��م��ال امل�����ض��وري��ن ال��ع��راق��ي��ني امل�����ض��ارك��ني يف املهرجان  ع��ل��ى 
اإعجابه بدقة  واأبدى  العرب،  امل�ضورين  �ضمن معر�ض احتاد 
اإمارة ال�ضارقة يف التوا�ضل  تنظيم املهرجان، واأثنى على دور 
احل�ضاري والثقايف مع العامل، م�ضيداً بنجاح »اك�ضبوجر« يف 
ال�ضارقة، ويف تبني  اأر�ض  العامليني على  امل�ضورين  جمع كبار 
حولها  التوعية  ون�ضر  التلوث  من  املحيطات  حماية  ق�ضية 

عرب فن الت�ضوير. 

•• اأبوظبي-الفجر:

العا�ضر،  مبو�ضمه  املليون  �ضاعر  برنامج  يوا�ضل 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  والذي تنتجه وتنظمه 
اأبوظبي،  يف  وال���رتاث���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 

م�ضرية حتدي ال�ضعر النبطي، وذلك يف احللقة 
اليوم  م�����ض��اء  ���ض��ت��ب��ث  وال���ت���ي   ،11 ال����  امل��ب��ا���ض��رة 
والن�ضف  ال��ت��ا���ض��ع��ة  ال�����ض��اع��ة  ال��ث��الث��اء يف مت���ام 
م�����ض��اًء ب��ت��وق��ي��ت الإم�������ارات، م���ن م�����ض��رح �ضاطئ 
الراحة باأبوظبي، وعرب قناتي بينونة والإمارات 

وت��ط��ب��ي��ق ال��ربن��ام��ج.و���ض��ت�����ض��م احل��ل��ق��ة ك��ل من 
ال�ضعراء )ركاد مطر ال�ضمري من العراق، عايد 
ح��وا���ض احل���ازم���ي م��ن ال�����ض��ع��ودي��ة، ع��ب��داهلل بن 
العنزي  الدهم�ضي  علي  ال��ك��وي��ت،  م��ن  خ�ضمان 
الكويت،  م��ن  ال��رزح��ان  م��ب��ارك  ال�ضعودية،  م��ن 

ه���ادي م��ان��ع ال��ي��ام��ي م��ن ال�����ض��ع��ودي��ة(، والذين 
اأع�ضاء  اأم��ام  النبطي  �ضعرهم  روائ��ع  �ضيقدمون 
العميمي  )�ضلطان  م��ن  املكونة  التحكيم  جلنة 
الدكتور غ�ضان احل�ضن،  ال�ضعر،  اأكادميية  مدير 
ال�ضاعر حمد ال�ضعيد(، وجمهور ال�ضعر يف م�ضرح 

�ضاطئ الراحة وعرب ال�ضا�ضات.
ت�ضويت  ن��ت��ائ��ج  ع��ن  الأم�����ض��ي��ة  مطلع   و�ضيعلن 
امل�ضاهدين ل�ضاعرهم املف�ضل الذي �ضين�ضم اإىل 
زمالئه يف املرحلة املبا�ضرة التالية، اإذ تبقى اأربع 
الأردن،  م��ن  اأح��م��رو  )اآلء حممد  وه��م  ���ض��ع��راء 

ال�ضعودية،  م��ن  احل��رب��ي  ال�ضمني  عبدالرحمن 
ال�ضن  في�ضل  الكويت،  الديحاين من  بدر  خالد 
ينتظرون  وال���ذي���ن  ال�����ض��ع��ودي��ة(،  م���ن  ال��ع��ن��زي 
ت�ضويت امل�ضاهدين عن طريق التطبيق اخلا�ض 

بربنامج �ضاعر املليون اأو موقعه الإلكرتوين. 

»�شاعر املليون« يوا�شل م�شرية حتدي ال�شعر النبطي بحلقته الـ 11 .. م�شاءاليوم

•• ال�سارقة-الفجر:

»العد�ضة«،  رواد  م��ن  ل��واح��د  وف����اء  م��وق��ف  يف 
»اك�ضبوجر«،  للت�ضوير  ال��دويل  املهرجان  عقد 
تكرمي   ال�ضاد�ضة، جل�ضة  الدورة  فعاليات  �ضمن 
ل�ضتذكار امل�ضور العاملي توم �ضتودارت، ح�ضرها 
املهرجان،  امل�����ض��ارك��ني يف  امل�����ض��وري��ن  م��ن  ع���دد 
الت�ضوير  ف��ن��ون  م���ن حم��ب��ي  غ��ف��ري  وج��م��ه��ور 

ال�ضوئي.
ال�ضتثنائي  الإرث  فيها  ك��رم  التي  كلمته  ويف   
للم�ضور الربيطاين توم �ضتودارت، قال امل�ضور 
�ضوليفان:  اآي��دن  الإعالمي  واخلبري  ال�ضحفي 
ت��وم جم��رد م��وه��ب��ة، وم�����ض��ور ملتزم،  »مل يكن 
بل كان واحداً من عمالقة الت�ضوير، والأف�ضل 
دائماً  وكنت  معنى،  م��ن  الكلمة  تعنيه  م��ا  بكل 
اأح�����ذو ح�����ذوه، وم���ع ذل���ك اأب���ق���ى م���ت���اأخ���راً عنه 
بع�ض اخل��ط��وات«.وك��ان ���ض��ت��ودارت واح����داً من 
الإنتاج  يف  غ���زارة  ال�ضحفيني  امل�ضورين  اأك��رث 

واح���رتام���اً وت��ق��دي��راً م��ن اأب��ن��اء ج��ي��ل��ه، وغطى 
�ضراييفو،  ل��ب��ن��ان، وح�����ض��ار  اأح����داث احل���رب يف 
��ق �ضقوط ج��دار برلني، وت��ويف اإث��ر �ضراعه  ووثَّ

ع���ن عمر   2021 ن��وف��م��رب  ال�����ض��رط��ان يف  م���ع 
الذي  �ضوليفان،  ع��ام��اً.و���ض��ارك   67 ال���  يناهز 
ع��رف ت��وم لأك���رث م��ن 45 ع��ام��اً، ذك��ري��ات��ه عن 

توم وكيف كان اأول من ي�ضل اإىل املوقع ويلتقط 
الأوىل،  ال�ضفحة  يف  ُتن�ضر  التي  ال�ضور  اأف�ضل 
وا�ضتعداده  واإقدامه  بتوا�ضعه و�ضجاعته  واأ�ضاد 

على الدوام لإر�ضاد واإلهام املواهب ال�ضاعدة مع 
اأنه كان من اأبرز رواد فن الت�ضوير.

ال���ع���امل���ي، مت عر�ض  ب��امل�����ض��ور  وب���ع���د الإ�����ض����ادة 

�ضتودارت  التقطها  التي  ال�ضور  من  جمموعة 
من اجلبهات املختلفة، والتي اأ�ضبحت اأيقونات 

يف عامل الت�ضوير.

•• ال�سارقة-الفجر:

ا�ضتخدامه  اآل��ي��ة  ويلك�ض  �ضتيفن  الأم��ري��ك��ي  امل�����ض��ّور  ك�ضف 
اإىل  النهار  »م��ن  ب�  املعروفة  الت�ضوير  يف  ال�ضهرية  لتقنيته 
اللحظات  ت��وث��ي��ق  يف  ال��ف��ري��د  اأ���ض��ل��وب��ه  م�ضتعر�ضاً  ال��ل��ي��ل«، 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، ل��ل��ع��دي��د م���ن الأح�������داث، ال��ت��ي ت�����ض��م��ل احلياة 
واجتماعية،  �ضيا�ضية  واأح��داث  الربية،  واحلياة  الطبيعية، 
امل�ضورة  اأدارت��ه��ا  »ح���وار«  بعنوان  وذل��ك يف جل�ضة  وغ��ريه��ا، 
الغامرة  والتجارب  املرئيات  رئي�ض  نائب  جون�ضون،  ويتني 
اخلام�ض  اليوم  فعاليات  �ضمن  جيوغرافيك،  نا�ضيونال  يف 
من املهرجان الدويل للت�ضوير  »اك�ضبوجر 2022« والذي 

ي�ضتمر حتى 15 فرباير اجلاري يف مركز اإك�ضبو ال�ضارقة.
وق����ال وي��ل��ك�����ض يف م�����ض��ت��ه��ّل ح��دي��ث��ه: »م���ن خ���الل ع��م��ل��ي يف 
الوثائقيات،  لفّن  اأّن هناك جمهوراً كبرياً  اأدركت  الت�ضوير، 
وكنت يف اأحد الأيام يف مهمة عمل لت�ضوير املمثلني )روميو 
قمت  بعدما  حيث  ال�ضهرية،  ل��ورم��ان  ب��از  ملجلة  وجولييت( 
واح��دة يف  �ضورة  لتكوين  �ضورة،   250 اأك��رث من  بالتقاط 
للو�ضول  ذل��ك  األهمني  الوقت،  م��رور  تظهر  املطاف،  نهاية 
اإىل فكرة التقاط �ضور متعددة عرب منظر طبيعي، اأو حدث 
اأن انطلقت يف الفكرة،  ما، وبقي الأم��ر عالقاً يف ذهني، اإىل 

وبداأت بتطبيقها على م�ضاهد واأحداث عديدة«.

ينتابهم  النهائية،  ال�ضورة  النا�ض  ي�ضاهد  »عندما  واأ�ضاف: 
الف�ضول، ويت�ضاءلون كيف حدث هذا الأمر، وهو فعاًل �ضيء 
امل�ضار  واأق��رر  ك�ضبكة،  اليوم  اإىل  اأنظر  ما، حيث  نوعاً  معقد 
الذي �ضاأنتهجه يف الت�ضوير، وي�ضتمّر الأمر ل�ضاعات طويلة، 
اأ�ضتخدم خاللها من�ضات اأو رافعات ت�ضاعد على روؤية اأو�ضع 
الأحيان،  بع�ض  �ضاعة يف   36 اإىل  ت�ضل  وبعد مدة  واأ�ضمل، 
اآلف  ورمب��ا  مئات  التقاط  بعد  جتميعها  مت  ب�ضورة  اأخ��رج 
واأبهى �ضورة، ت�ضتغرق  اأكمل  الأم��ر يف  ال�ضور، وحتى يكون 

عملية النتاج اأحياناً اأ�ضهراً من العمل«.
امليدان  يف  التواجد  ج��داً  املمتع  من  اأن��ه  اإىل  ويلك�ض  واأ���ض��ار 
للقيام بفعل النظر املرّكز، وي�ضاعد يف ذلك الوجود يف اأماكن 
�ضيء  كّل  اأن��ت ترى  بينما  اأح��د،  ي�ضاهدك  مرتفعة، حيث ل 
امل�ضتهدف، م�ضيفاً:  املكان  بو�ضوح، وكيف تتدفق احلياة يف 
اأع�ضق فكرة الت�ضوير بهذه الآلية )من  »هذا الأمر جعلني 
النهار اإىل الليل(، و�ضبب اختياري لنيويورك لالنطالق يف 

امل�ضروع منذ البداية، هو لالحتفاء بها وتقدير حّبي لها«.
التي  ال�ضور  م��ن  العديد  اجلل�ضة،  يف  ويلك�ض  وا�ضتعر�ض 
التقطها مل�ضاريع وجهات عديدة، ك�ضور يف احلدائق الوطنية 
متنوعة،  لأح�����داث  و���ض��ور  للطبيعة،  و���ض��ور  الأم��ري��ك��ي��ة، 
بركان  ث��وران  اإىل  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�ض  كتن�ضيب 
فاجراد ال�ضفيال يف اأي�ضلندا، اإىل ت�ضوير الهجرات الكربى 

للطيور، واحلياة الربية، وغريها الكثري.
ك��ل��ي��اً عن  ب��ه م��ن ت�ضوير خمتلف  اأق����وم  ك��ن��ت  “ما   وق����ال: 
التاريخية  لالأهمية  اهتماماً  واأع���ري  ال�ضحفي،  الت�ضوير 
اختيار  جانب  اإىل  بتوثيقه،  تقوم  م��ا  خ��الل  م��ن  لل�ضورة، 
فاأنا  ول��ذا  امل�ضرتكة،  للذاكرة  امل��األ��وف��ة  الأيقونية  الأم��اك��ن 
ا�ضتخدم تقنية )من النهار اإىل الليل( لأق�ض ق�ضة متكاملة 
يف ���ض��ورة واح����دة، واأج��ع��ل ال��ن��ا���ض ت��رى م��ا اأراه وم��ا اأمل�ضه، 
ولي�ضت فقط �ضورة حلظية عابرة، وقد حظيت بفهم عميق 
للغاية من هذه التجربة للحياة من حويل، ومل�ضاهد رمبا مل 
اأنتبه لوجودها بالرغم من اأنها حتيط بي، فاأنا بذلك  اأكن 

اأعيد بناء ذاكرتي”.
م�ضرياً  “ن�ضيج”،  احل��ايل  م�ضروعه  عن  اخلتام  يف  وحت��ّدث 
اإيطاليا، حيث زار متحف  الت�ضوير يف  اأثناء  اأّنه بداأ به  اإىل 
على  املعلقة  الرائعة  باملن�ضوجات  مفتوناً  وب��ات  الفاتيكان، 
و�ضرد  ال�ضور  طبقات  من  اإلهامه  ا�ضتوحى  وق��د  اجل���دران، 
الق�ض�ض واللون الذي يظهر يف جميع اأنحاء الن�ضيج، وبداأ 
اإىل  اإح��داث تاأثري مماثل، لفتاً  باإمكانه  اإذا كان  يفكر فيما 
جديدة  طريقة  اأت���اح  وق��د  للغاية  م��ث��رًيا  م�ضروًعا  يعّد  اأّن���ه 
موؤخراً  التقطها  التي  ال�ضور  من  عدداً  م�ضتعر�ضاً  للروؤية، 
�ضمن هذا امل�ضروع، والتي تتكون من مزيج من �ضور املدينة 

والطبيعة.

خالل جل�سة ح�سرها جمهور غفري من ع�ساق �لت�سوير

اك�شبوجر 2022 يكّرم توم �شتودارت وي�شتذكر اأعماله الأيقونية 

اك�شبوجر 2022: �شتيفن ويلك�ض ي�شتعر�ض تقنيته الفريدة يف توثيق 
الأماكن والأحداث من النهار اإىل الليل ب�شورة واحدة

خالل زيارته ل� )�ك�سبوجر(

ال�شفري العراقي ي�شيد بتجمع م�شوري العامل على اأر�ض ال�شارقة
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اإجراءات احرتازية خالل 
ت�شوير امل�شل�شل

)املداح 2(... بتعاقدات 
جديدة

اجلزء  من  الأوىل  امل�ضاهد  ت�ضوير  ف��رج  �ضمري  اأحمد  امل�ضري  املخرج  ب��داأ 
درام���ا رم�ضان  باقة  وامل��ق��رر عر�ضه �ضمن  )امل����داح(،  م�ضل�ضل  م��ن  ال��ث��اين 
املقبل، بعد النتهاء من اختيار مواقع الت�ضوير ومعاينتها، وكانت البداية 

يف مدينة 6 اأكتوبر )على اأطراف القاهرة(.
واأع��رب الفنان حمادة هالل عن �ضعادته با�ضتكمال العمل من خالل جزء 
جديد، )بعد اأن حقق الأول منه عند عر�ضه يف املو�ضم الرم�ضاين ال�ضابق 

م�ضاهدة عالية، وكان من بني الأعمال التي اأ�ضاد بها اجلمهور والنقاد(.
من  كبرياً  ع��دداً  )هناك  اإن  ل���)ال��راي(  املنتجة  ال�ضركة  يف  م�ضادر  وقالت 
جنوم اجلزء الأول، اإ�ضافة اإىل تعاقدات جديدة متت مع جنوم جدد، ويدور 

الت�ضوير و�ضط اإجراءات �ضحية م�ضددة(.
يذكر اأن )املداح( ي�ضم يف بطولته، اإ�ضافة اإىل هالل، كاًل من هبة جمدي، 
الثالثي  تاأليف  من  وهو  ال�ضريف،  وولء  �ضليم  ف��وؤاد  اأحمد  اأبورية،  كمال 

اأمني جمال ووليد اأبو املجد و�ضريف ي�ضري.

�شهد �شرب تن�شم مل�شل�شل 
ورق" من  "بيوت 

"بيوت  اأعربت عار�ضة الأزياء �ضهد �ضرب، عن �ضعادتها بالن�ضمام مل�ضل�ضل 
من ورق" مع النجم يو�ضف اخلال.

واأكدت �ضرب �ضعادتها بالعمل الذي يعترب اأول اأعمالها الفنية يف عامل الفن 
خا�ضة اأنها جت�ضد �ضخ�ضية مركبة.

اخلال  يو�ضف  الفنان  اأن  خا�ضة  العمل  يف  بامل�ضاركة  �ضعيدة  اأنها  واأ�ضافت 
كما  لها  كبرية  اإ�ضافة  وميثل  برباعة  اأدواره  ويج�ضد  اأعماله  فى  متميز 
كوكبة  ب��ني  اجلمع  اأن  اإىل  لفتة  امل�ضل�ضل  يف  امل�ضاركني  بالنجوم  اأ���ض��ادت 
خربات  يكت�ضب  و�ضوف  كثرًيا  العمل  �ضيفيد  ولبنان  �ضوريا  من  الفنانني 

منهم جميًعا.
 م�ضل�ضل "بيوت من ورق" ي�ضارك يف بطولته يو�ضف اخلال وطونى عي�ضى 
�ضوريا  م��ن  ك��ب��رية  ح���داد وجمموعة  وف���ادى  ح���داد  يو�ضف  ودال��ي��دا خليل 

ولبنان واإخراج اأ�ضامة احلمد.

لدي فوبيا من �الأماكن �ملرتفعة، ومن �حل�سر�ت

اأحمد ال�شقا: مل اأكن اأتخيل
 اأنني �شوف اأ�شبح ممثال

اأحمد  ن�ضاأة  كانت  البداية..كيف  من  احلكاية  نبداأ  اأن  املُلهم  من   •
ال�ضقا ؟

- تربيت يف بيت من الطبقة املتو�ضطة، وال��دي رحمه اهلل كان مديرا 
املركز  رئي�ض  ثم  امل�ضرح،  هيئة  رئي�ض  اأ�ضبح  وبعدها  العرائ�ض،  مل�ضرح 
اأن فرتته  له  ويح�ضب  الثقافة  ب��وزارة  كثريا  وعمل  للم�ضرح،  القومي 
كانت الفرتة التي �ضهدت ازدهار م�ضرح الدولة والتي كان يجني فيها 
اإيراد اأكربمن اإيراد امل�ضرح اخلا�ض، وكان من اأبرز العرو�ض التي قدمها 
مل�ضرح الدولة "ليلة الدخلة" و"اأهال يا بكوات" و"البهلوان" وروايات 
كثرية جدا لأكرب النجوم..ووالدتي كانت تعمل كم�ضئولة ق�ضم ال�ضرف 
ال��وق��ت، حيث  نف�ض  رب��ة منزل يف  كانت  ولكنها  ح��رب،  بنك طلعت  يف 
املزيد  لتعطينا  و�ضقيقتي  اأن��ا  العمل حينما كربت  التقاعد عن  ق��ررت 
من الهتمام، فنحن تربينا تربية ت�ضتطيع اأن تقول عليها اإنها تربية 
"مريي"حيث اإن حميط عائلتي واأزواج خالتي كلهم كانوا م�ضاعدين 
وزراء بوزارة الداخلية و�ضباطاً، وكان هناك جانب فني اأي�ضا يف عائلتي 
.. فجدي هو عبده ال�ضروجي املطرب الذي غنى "غريب الدار" و"على 
بلد املحبوب"..وقد ع�ضت فرتة كان بها اهتمام بال�ضالونات الثقافية 
، وراأيت يف �ضالون والدي كل النا�ض من ممثلني وجنوم وكل اأ�ضناف 
ال�ضعراأوحتى  اأواإل��ق��اء  املو�ضيقى  للعب  ي��اأت��ي  ك��ان  م��ن  فمنهم  الب�ضر، 
�ضيد مكاوي  بيتنا  فراأيت يف  الثقافية،  الفنية  بهذه احلالة  ال�ضتمتاع 
اإم��ام..ووال��دي ب�ضكل عام كان  واإبراهيم رجب وعزت العاليلي وع��ادل 
دائما ما يقول يل ن�ضف املعلومة ويرتكني لأبحث على الن�ضف الآخر، 
عمره ما اأعطاين املعلومة الكاملة �ضهلة وكان يفعل ذلك حتى وفاته، 
اإيدها تطولك"  النا�ض متد  "يابني خلي  يقول يل:  دائما  كان  فمثال 
فلم اأكن ا�ضتوعب معنى هذه اجلملة يف وقتها، حتى يوم وفاته نده يل 
و�ضاألني "ليه بي�ضموك جنم" فقلت له الأ�ضباب، فقال يل"اإن كل الكالم 

ده فاين.. خلي النا�ض متد اإيدها تطولك".
الأكادميية؟ درا�ضتك  مرحلة  كانت  • وكيف 

- التحقت مبعهد الفنون امل�ضرحية ودر�ضت التمثيل والإخ��راج، وكنت 
طالبا متفوقا، حيث اإنني تخرجت وكان ترتيبي هو الأول على دفعتي 
لأنني  املعهد  داخ��ل  التفوق  فكرة  على  حري�ضا  وكنت  امتياز،  بتقدير 
الكثريمن  وك��ان هناك  امل�ضرح،  رئي�ض هيئة  وال��دي  كان  دخلته  حينما 
الأقاويل حول فكرة الو�ضاطة واأنه مت قبويل لو�ضاطة والدي، فاأردت 
القدم  ك��رة  لعبة  اأم��ار���ض  كنت  الدرا�ضة  وق��ت  العك�ض فخالل  اأثبت  اأن 
ب�ضكل اح��رتايف، حيث تزامن دخويل املعهد مع لعبي يف نادي ال�ضيد، 
وقبلها كنت لعبا يف نادي الزمالك..وب�ضبب اأنني كنت راغبا يف التفوق 
مل اأ�ضتطع النتظام يف لعب كرة القدم، واملو�ضوع اأتى 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 اأن��ه��م ���ض��وف ياأخذوين 
لكي  مفتوحة  جامعة  يدخلونني  و���ض��وف  الزمالك 
ي�ضتهوي  وال����دي  وك���ان  الأوىل،  ال��درج��ة  يف  األ��ع��ب 

ال��ف��ك��رة لكونه زم��ل��ك��اوي��ا، ف��ق��ال يل ه��ذا الكالم 
بعد  ملا  القرار  تاأجيل  وقررنا  يوم جمعة 

كانت  ال��ت��ي  املنتخب  م��ع  م��ب��ارات��ي 
يوم الثنني الذي تاله، وخالل 

تلك املباراة كنت منفردا مع 

حار�ض املرمى الذي دخل بال� "�ضتارز" يف ع�ضلة �ضاقي، فتح يل الع�ضلة 
ومن وقتها اعتزلت لعب كرة القدم ب�ضكل احرتايف.

هذا؟ كل  من  التمثيل  • واأين 
- كل هذا ومل يكن التمثيل اأمام الكامريا يف ح�ضاباتي، فاأنا كنت اأحب 
التمثيل واأحب الفكرة ولكني مل اأكن اأتخيل اأنني �ضوف اأ�ضبح ممثال، 
حيث كانت اأحالمي دائما يف مناطق اأخرى، فكنت اأمتنى اأن اأكون �ضابط 
�ضرطة، ثم متنيت احرتاف كرة القدم، ولكن بعدما دخلت املعهد وجدت 
اأن لدي 23 مادة منهم 13 مادة عملي و10 مواد نظرية.. فكان اليوم 

الدرا�ضي يبداأ يف ال�ضابعة �ضباحا وينتهي يف الثامنة م�ضاء
املعهد؟ �ضلة  كانت  • كيف 

- �ضلة املعهد كانت م�ضيبة �ضوداء.. فاأنا وجمدي كامل كنا "بو�ضات" 
الدفعة، وكانت دفعتنا اأحمد حلمي ورامز جالل وحممد �ضعد وحممد 
عبد  وحم��م��ود  رزق  اأح��م��د  �ضنتني  اأو  ب�ضنة  بعدها  بنا  وحل��ق  الوكيل، 
املغني.. واحلقيقة اأغلب احلكايات �ضعب اأن تروي، مثال، اأنا وجمدي 
ورغم  ال��رو���ض��ة،  منيل  يف  غ��رف��ة  يف  �ضويا  طويلة  ل��ف��رتة  ع�ضنا  ك��ام��ل 
لديه  ك��ان  اهلل  رحمه  جم��دي  ف��وال��د  نت�ضرف،  كنا  ال�ضعبة  ال��ظ��روف 
�ضوبر ماركت كبري، ونحن كانت لدينا ن�ضخة من املفتاح قمنا بعملها، 
واأنا   ، حياتنا  ونعي�ض  ال�ضوبرماركت  نفتح  ننزل  بنجوع،  كنا  ما  واأول 
ورامز جالل نف�ض ال�ضن باليوم اإلاأن والده ووالدته كانا يخافان عليه 
جدا، لدرجة اأنه كان ياأتي املعهد بال�ضندوت�ضات، وكانت والدته تكلمني 
عل�ضان خايفة عليه يروح املعهد مبفرده.. فكنت يوميا اأمرعليه لأخذه 

من بيته يف املهند�ضني ونروح على املعهد .
الدرا�ضة؟ انتهاء  بعد  الأحداث  معك  ت�ضل�ضلت  • وكيف 

العمل  اأحب  الثقافة، ولكني مل  ل��وزارة  انتدبت  الدرا�ضة  انتهاء  بعد   -
ك���ان الثاين  ال���ذي  ك��ام��ل  احل��ك��وم��ي فا�ضتقلت وع���ني م��ك��اين جم���دي 
بعد  اإن��ه  حيث  الثقافة،  ب���وزارة  تنقطع  مل  �ضلتي  ولكن  الدفعة،  على 
ال�ضتمرارية  م��ن  ك��ن��وع  ال��ع��رائ�����ض  ان��ت��دب��وين يف م�ضرح  وال���دي  وف���اة 
لأن  ا�ضمه  حتمل  قاعة  هناك  يكون  اأن  وطلبت  ال�ضقا،  والتقديرل�ضم 
النا�ضر،  عبد  جمال  عهد  يف  العرائ�ض  م�ضرح  بنى  هومن  الرجل  هذا 
وذهب به اإىل باك�ضتان واأمريكا وتون�ض والأردن وال�ضودان، وكان يذهب 
اإىل رومانيا واملجرودول اأوروبا ال�ضرقية، وكان يجلب متخ�ض�ضني من 
هناك لعمل ور�ض يف م�ضرلعمل جيل من ممثلي العرائ�ض، فلم حتدث 
ا�ضتجابة، فاأخذت اإجازة بدون مرتب وكنت مواظباً على دفع تاأميناتي، 
كبرية  اعرتا�ضات  هناك  كانت  ووقتها  الإخ���وان،  حكومة  ج��اءت  حتى 
وقفات  هناك  وكانت  ال���وزارة،  �ضيا�ضة  على  والثقايف  الفني  الو�ضط  يف 
الأم�ض  �ضاركت بها.. وا�ضتقلت، وحتى  ال��وزارة  اأم��ام مبنى  ومظاهرات 
ولكني  العرائ�ض  مل�ضرح  الرجوع  مني  يطلب  زكي  اأ�ضرف  الدكتور  كان 

اأرى اأنه يكفي كل هذه ال�ضنوات.
امل�ضرح؟ خالل  من  اإليك  اأتى  التمثيل  هوى  • هل 

فلقد  التمثيل،  �ضبب دخويل جمال  عام هو  ب�ضكل  امل�ضرح  بالتاأكيد،   -
قدمت يف امل�ضرح اخلا�ض قدمت 4 روايات، منهم رواية مل اأكملها وهي 
وكده  و"عفروتو"  و"األبندا"  عبدو"  �ضرقوا  يبدو  "فيما 
البداية  منه  ك��ان��ت  ال���ذي  ال��ع��ام  امل�����ض��رح  ويف  اأوكيه"، 
قدمت م�ضرحية "اإحلق خد لك قالب" و"غلط يف 
غلط" و"النهاردة اآخر جنان"..وكنت يف م�ضرحية 
خالل  من  امل�ضرح  على  قالب" اأظهر  لك  "خد 
م�ضهد مدته 3 دقائق فقط، وهو وقت ل يذكر 
من مدة امل�ضرحية، وكنت حزينا اأن والدي ل 
اأن��ه مل  له  اأدع��ي  اليوم  يتو�ضط يل ولكني 
يفعل ذل��ك، ويف ي��وم من اأي��ام عر�ض هذه 
امل�ضرحية ح�ضرالأ�ضتاذ اأ�ضامة اأنورعكا�ضة 
والفنانة حنان �ضوقي العر�ض، وكان الأ�ضتاذ 
اأ�ضامة لديه نوتة بني مكتوب عليها 1992 
وكتب ا�ضمي فيها وعنوان بيتي بعد 
ال���ع���ر����ض..واأر����ض���ل���وا يل 
ع����ل����ى ال���ب���ي���ت 
م�����وع�����د 

كا�ضتينج، وكان يومها مات�ض الأهلي والزمالك فذهبت مل�ضاهدة املات�ض، 
وبعد املات�ض كنت اأبحث عن موا�ضالت عل�ضان اأروح فلم اأجد، وهذا هو 
للمكتب،  الذهاب  وق��ررت  املوعد  اأتذكر  جعلني  ال��ذي  الوحيد  ال�ضبب 
20 يوماً  ب�  بياناتي كاملة، بعدها  "واأخذوا  " كا�ضتينج  وهناك عملت 
اأ�ضبوعني  اأح�ضربعد  اأن  الدوروطلبوا  �ضكريبت  واأعطوين  بي  ات�ضلوا 
لعمل اأول بروفة، وقتها ما فهمته اأنني اأذهب حافظ الدور كله خالل 
�ضوف  اأننا  اكت�ضفت  ذهبت  ولكنني حينما  ذل��ك،  ففعلت  30 حلقة،  ال� 
نقراأ الربوفات من الورق ف�ضمعت لهم الدور كامال.. ومن هنا قبلوين 

ثم بداأت تتواىل الأدوار..  
يف  �ضرف  ك�ضيف  بالظهور  املميزين  القالئل  النجوم  اأح��د  اأن��ت   •
اأع���م���ال خم��ت��ل��ف��ة م��ث��ل الخ���ت���ي���ار وغ������ريه، ه���ل ت��ف��ع��ل ذل����ك م���ن باب 

املجاملة اأم امل�ضاندة؟
اأ���ض��ان��د اأح��د م��ن زم��الئ��ي بالظهور ك�ضيف  اأب���دا يف اأن  اأت���ردد  اأن��ا ل   -
�ضرف، لأن يف العامل كله ظهور �ضيوف ال�ضرف يف الأفالم �ضئ له قيمة 
كبرية وهو تكرمي وت�ضريف، واأعترب اأن من اأحلى امل�ضاهد التي قدمتها 
قبلها  "الختيار" وكنت  م�ضل�ضل  يف  قدمته  ال��ذي  ك��ان  �ضرف  ك�ضيف 
بيومني كنت قد اأجريت جراحة وكان لدي 18 غرزة يف بطني، ولكن 

ذهبت لت�ضوير الدور ومعي طبيبان .
م�ضاهد  تقدمي  على  الآن  حتى  ال�ضقا  اأحمد  ي�ضر  ملاذا   .. • باملنا�ضبة 

الأك�ضن بنف�ضه؟
- بالن�ضبة لالأك�ضن فاأنا ل اأقوم به بفتحة �ضدر، فهناك تقنيات معينة 
تنفيذها  على  حري�ضاً  اأ�ضبحت  الأك�����ض��ن  م�ضاهد  لتنفيذ  لل�ضالمة 
تدريبية  دورة  على  للح�ضول  ت���اون  كيب  اإىل  و���ض��اف��رت  ب��ح��ذاف��ريه��ا، 
زاوية معينة  لها  تنقلب  التي  ال�ضناعة..فالعربية  متخ�ض�ضة يف هذه 
وبها قدرحمدد  �ضرعة حم��ددة  ورام��ب معني ووزن معني وت�ضريعلى 
فامل�ضهد  متاما،  واملطلوب  امل��درو���ض  املكان  يف  تنزل  لكي  البنزين  من 
اأنا   .. وباملنا�ضبة  خم��اط��رة،  ن�ضبة  ب��اأدن��ى  اأو  ع�ضوائي  ب�ضكل  ي�ضنع  ل 
احل�ضرات،  من  وفوبيا  املرتفعة،  الأماكن  من  فوبيا  لدي  احلقيقة  يف 
فاأنا �ضكنت ملدة اأربع �ضنوات يف ميدان لبنان يف الدورالتا�ضع مل اأدخل 
�ضكلها من  ولاأع���رف  واح���دة  مل��رة  ول��و  ال�ضنوات  تلك  خ��الل  البلكونة 
ال��داخ��ل.. وك��ل ه��ذا اخل��وف يختفي يف م�ضهد مثل ال��ذي تعلقت فيه 
اأعرف  الكامريا يحدث يل حتول ل  فاأمام  ا�ضطراري،  ه��روب  برج  يف 
من اأين ياأتي..فاأنا مثال ل اأ�ضعرب�ضكل ال�ضخ�ضية التي اأقدمها خالل 
اأرت��دي مالب�ض  اإل بعدما  األعبها  اأين �ضوف  اأع��رف من  الربوفات، ول 
ال�ضخ�ضية والإك�ض�ضوارات اخلا�ضة بها واأقف يف الديكور اأمام املمثلني، 
وبعد اأول م�ضهد يتم ت�ضويره اأطلب من املخرج اأن يعيد ت�ضوير امل�ضهد 
مرة اأخرة، وقتها فقط اأم�ضك بال�ضخ�ضية واأعرف كيف املنطقة التي 

�ضوف األعبها منها طوال العمل. 
اأفالمه؟ على  ي�ضرف  اأن  بنجوميتك  ملمثل  ميكن  • هل 

ونتفق  الفيلم  على  معي  ليتفق  املنتج  ي��اأت��ي  حينما  ف��اأن��ا  بالتاأكيد،   -
اآخذ  فاأنا  الت�ضوير  قبل  يل  ليعطيهم  ياأتي  فعندما  قرو�ض   10 على 
منه 6  فقط واأقول له خلي الأربعة معاك حلد ما نخل�ض.. فحينما 
ياأتي ليقول يل عن م�ضاهد بعينها اأنها �ضتكون عالية التكلفة و�ضعب 
تنفيذها فاأقول له اأين لدي 4 قرو�ض معك اأ�ضرف منهم.. فاأنا ب�ضحى 
اأفقر واحد يف  راأ�ضي على املخدة  اأغنى واحد يف م�ضر.. بحط  ال�ضبح 
م�ضر.. ومبداأي يف احلياة اأنني ل يهمني اأن اأترك لأبنائي املال ولكني 
اأريد اأن اأترك لهم ا�ضماً حمرتماً .. وهذا ما فعله معي والدي.. فهو مل 

يرتك يل مال ولكن ترك يل اأ�ضمه.
بها؟ تقوم  التي  ال�ضخ�ضيات  مبالب�ض  حتتفظ  اأنك  �ضحيح  • هل 

اأغلى مني لأنها رحلة عمري  اأعترب هذه املالب�ض  - هذا �ضحيح، فاأنا 
بيتي عبارة  لنف�ضي ولأعمايل من خاللها، ولدي غرفة يف  اأوؤرخ  التي 
الأفالم  يف  �ضواء  قدمتها  التي  ال�ضخ�ضيات  مالب�ض  لكل  خم��زن  عن 
من�ضور  بتوع  وال�ضاعة  اخل��امت  حتى  اك�ض�ضوارتها،  بكل  امل�ضل�ضالت  اأو 
اجل��زي��رة عمل  �ضناع  ق��رر  اأننا حينما  واأت��ذك��ر  بهما  احلفني حمتفظ 
واك�ض�ضوارات  م��الب�����ض  ب�ضبب  م�ضكلة  ه��ن��اك  ف��ك��ان��ت   ال��ث��اين  اجل���زء 
واك�ض�ضوارت  مبالب�ض  ع��رف��ة  �ضريف  ل��الأ���ض��ت��اذ  فذهبت  ال�ضخ�ضية  
مبالب�ض  لهم..وحمتفظ  بالن�ضبة  كبرية  مفاجاأة  فكانت  ال�ضخ�ضية 
تيمور و�ضفيقة اخلا�ضة مب�ضهد النفجار الذي حدث حلظة فك اأ�ضر 
النريان  اح��رتاق  اأماكن  �ضوف جتد  املالب�ض  راأي��ت هذه  فلو  الرهائن، 
بها، فاأنا كنت اأ�ضع يدي خلف راأ�ضي كنت اأجد جلد راأ�ضي عالقا يف كف 
"هروب  يف  اأده��م  �ضخ�ضية  ر�ضم  اأردت  امل�ضهد..وحينما  ه��ذا  بعد  ي��دي 
النارية، فطلبت له  الدراجات  اأ�ضطراري" وهو �ضخ�ض حمب لقيادة 
اجلاكيت املميزالذي ظهرت به خالل اأحداث الفيلم وعلى البو�ضرت 
 150 بامل�ضري حوايل  �ضعره  الر�ضمي من بريوت، وكان جاكيت 
األف جنيه من ماركة �ضهرية وهي "فيليب بلني" ول يوجد منه 

�ضوى قطعة واحدة فقط.
والدراما،  ال�ضينما  �ضناع  كبار  من  اأجياًل  عا�ضرت  لقد   •

ماذا تعلمت منهم ؟
- اأنا تربيت يف كنف جيل من الأ�ضاتذة الكبار وعلى راأ�ضهم 
القدرة  منه  تعلمت  وال���ذي  ال��ف��خ��راين،  يحيى  ال��دك��ت��ور 
وحب  الكامريا  على  والوقوف  والتعلم  ال�ضتيعاب  على 
ال�ضريف كيفية  نور  بها، وتعلمت من  اأعمل  التي  املهنة 
اختياراملوا�ضيع واأن تكون قائد لنف�ضك، واأحمد زكي كان 
اأ�ضتاذا بالن�ضبة يل يف كيف اأن تكون �ضهل ممتنع، وكان 
ال�ضغري،  وال��دي  �ضقيق  اأحمد زكي رحمه اهلل مبثابة 
اأيام  اأن  واأتذكر  بيتنا،  الوقت يف  وكان متواجد طوال 
اأبويا واأم��ي، وكان زكي ي�ضكن  فيلم الربئ اأين زعلت 
بجوارنا يف املهند�ضني، فنزلت من بيتنا وذهبت لأحمد 
اإن��ه غ�ضبان  زكي ولكن كان وال��دي قد كلمه وق��ال له 
مني، فم�ضكني اأحمد زكي واداين علقة باحلزام عل�ضان 

زعلت اأبويا واأمي.
اخليل؟ بخالف  هواياتك  هي  • ما 

- من هواياتي الرماية وحتديدا �ضرب النار، ولدي �ضبعة 
قطع مرخ�ضة من ال�ضالح، ولكني بداأت التوقف عن اقتناء 
الأ�ضلحة ل�ضعوبة التخزين، لأن مع الوقت يتحول الأمر من 
اأنت من  قطعة من احلديد حتر�ضك اإىل قطعة من احلديد 
ال�ضعر  لكتابة  حمب  اأن��ا  ه��ذا  كل  وبخالف  بحرا�ضتها..  تقوم 
العامي ولدي كتابات اأن�ضرها من خالل الفي�ض بوك، وموؤخرا 
الأخ��ري وهي حتمل  األبومه  نور يف  اأغنية قدمها حممد  كتبت 
اأ�ضم الألبوم وهو "مالك يا ترى" وهي الأغنية التي كنت كتبتها 

من فرتة ولكني اأعدت كتابتها قبل اأن ي�ضجلها نور ب�ضوته..
ت�ضتطيع  الذي  "العنكبوت" ما  فيلم  عر�ض  انتظار  يف  • نحن 

اأن تقوله عنه خالل الفرتة احلالية؟
-" العنكبوت "هو فيلم جتاري بحت الغر�ض منه املتعة من خالل 
احلدوتة ، فاأنا قعدت �ضنة اأتفرج اأ�ضوف النا�ض �ضقفها اإيه يف الأك�ضن، 
خمتلفاً  �ضقفاً  ي��رون  �ضوف  العنكبوت  ي�ضاهدون  حينما  اهلل  �ضاء  ف��اإن 

متاماً.

هو جنم ��ستثنائي يف كل �سيء..لي�س لكونه فقط ممثاًل موهوبًا يف عامل �ل�سينما و�لدر�ما �أوال�ستمر�ريته يف تخطي حدود �سناعة 
�الأك�سن و�سقف �إير�د�ت �سباك �لتذ�كر..ولكنه بالفعل"�أيقونة" جلمهوره �لذي يتابعه طو�ل �لوقت بحالة من �النبهار و�الإعجاب..

وكذلك لزمالئه يف �سناعة �ل�سينما، �نه �لنجم �أحمد �ل�سقا.. عن �لكثريمن �أ�سر�رم�سو�ره �لناجح كان معه هذ� �حلو�ر:



�شاي ع�شبي يظهر قدرة على حت�شني 
نوعية النوم يف غ�شون اأ�شبوعني

يحتاج البالغون يف املتو�ضط اإىل ما بني 7 و9 �ضاعات من النوم كل ليلة من 
اأجل �ضحة جيدة، ولكن الكثريين يكافحون بالفعل من اأجل احل�ضول على 

هذا الق�ضط الكايف يوميا.
ي�ضاعد  اأن  �ضايا ع�ضبيا ميكنه  اأن هناك  اإىل  الدرا�ضات  العديد من  وت�ضري 

على حت�ضني نوعية النوم.
ويقدم �ضرب �ضاي الأع�ضاب العديد من الفوائد ال�ضحية، ووجدت الدرا�ضات 
اأن���ه ميكن اأن ي��ك��ون ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال�����ض��اي، مثل ال��ب��اب��وجن، اآث���ار مهدئة 
 Journal ُن�ضرت يف جملة  النوم، مبا يف ذلك مراجعة  لتح�ضني نوعية 
التي  الدرا�ضات  نتائج عدد من  of Advanced Nursing، حللت 
عينات  �ضملت  جميعا  ولكنها  ال��ن��وم،  نوعية  على  البابوجن  اآث���ار  يف  تبحث 

�ضغرية وامتدت لفرتات ق�ضرية من الزمن.
وبحثت املراجعة يف ما اإذا كانت الآثار ت�ضتمر مع تناوله لفرتة طويلة، وما 

اإذا كان ميكن اأن ي�ضاعد يف حالت اأخرى متعلقة بالنوم مثل الأرق.
ولكنها  النوم،  ج��ودة  على  البابوجن  ل�ضاي  كبريا  تاأثريا  املراجعة  ووج��دت 
القلق  على  لل�ضاي  اإيجابي  تاأثري  على  العثور  يف  نف�ضه  الوقت  يف  ف�ضلت 

والأرق.
التاأثريات  اأن  يبدو  ولكن  ال��ب��اب��وجن،  لأخ��ذ  امل�ضتخدمة  ال��ط��رق  وتختلف 

الطبية حتدث مهما كانت طريقة تناوله.
على  يوميا حتتوي  تناول مكمالت مرتني  على  الدرا�ضات  اإح��دى  ورك��زت 

خال�ضة البابوجن.
واملكونات الن�ضطة يف البابوجن هي جمموعة من املواد الكيميائية النباتية 
وم�ضتح�ضرات  العطور  يف  اأي�ضا  ت�ضتخدم  وال��ت��ي  الرتبينويدات،  ت�ضمى 

التجميل.
كما نظرت العديد من الدرا�ضات يف تاأثري البابوجن على الأ�ضخا�ض الذين 

يعانون بالفعل من قلة النوم اأو حالة ذات �ضلة مثل الكتئاب.
حمددة،  �ضكانية  جمموعات  على  اأي�ضا  الأب��ح��اث  من  الكثري  اإج��راء  ويتم 
مثل العاملني يف دور الرعاية اأو الأمهات امل�ضابات باكتئاب ما بعد الولدة. 
املجموعات  للتطبيق متاما على  قابلة  تكون  النتائج قد ل  اأن  يعني  وهذا 

الأخرى.
ملدة  البابوجن  ا�ضتخدام  بعد  اأول��ي��ا  اإيجابيا  ت��اأث��ريا  اأخ��رى  درا���ض��ة  ووج��دت 
اأ�ضبوعني، لكنها لحظت انخفا�ضا يف الآثار بعد الختبار، مع عدم وجود 

تاأثري بعد اأربعة اأ�ضابيع.
التي ميكن  الأق��ح��وان  نباتات  م��ن  للعديد  الع�ضبي  ال���ض��م  ه��و  وال��ب��اب��وجن 
العثور عليها ب�ضكل �ضائع. وميكن حت�ضري ال�ضاي با�ضتخدام روؤو�ض الزهور 

الطازجة اأو املحفوظة جافة.
وت�ضمل الأع�ضاب الأخرى املتاحة ب�ضهولة والتي ميكن ا�ضتخدامها لتح�ضني 
النوم والتعب الالفندر، حيث وجدت اإحدى الدرا�ضات اأن التدليك بالزيوت 
واأعرا�ض  النوم  نوعية  يح�ضن  الالفندر  م�ضتخل�ض  با�ضتخدام  العطرية 

القلق ل�ضحايا احلروق.

كلثوم؟ �أم  معنى  • ما 
- املراأه املمتلئة اجل�ضم.

�لعر�ق؟ كلمة  تعني  • ماذ� 
- �ضاطئ املاء.

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

�سعر�؟ �ل�سعر  على  نطلق  �أن  ميكن  • متى 
- اذا كان موزونا ويزيد على 10 اأبيات.

طعامها. ابتالع  من  لتتمكن  الأر�ضية  للجاذبية  حتتاج  الطيور  اأن  تعلم  • هل 
اأن عدد نب�ضات قلب  اللغة الإجنليزية.• هل تعلم  ا�ضتخداما يف  اأكرث احلروف  E هو  اأن حرف  •هل تعلم 

الإن�ضان يف الدقيقة مبعدل و�ضطي 70 نب�ضة. 
املخيخ   � املخ  رئي�ضية هي:  اأق�ضام  اإىل ثالثة  1،3 كغ. وهو مق�ضم  الإن�ضان يزن حوايل  اأن دماغ  تعلم  • هل 
الإرادية  الأع��م��ال  على معظم  ال�ضيطرة  تتم  ومنه  ال��دم��اغ  يف  الأه��م  اجل��زء  امل��خ  ويعترب  ال�ضوكي.  والنخاع 
وعلى اأطرافه مادة اللحاء التي تتحكم بوظائف معينة باجل�ضم )كال�ضمع والكالم والنظر و....(. واملخيخ يف 
موؤخرة اجلمجمة وهو يتحكم بقوة التوازن والتن�ضيق بني الع�ضالت والنخاع العظمي يتواجد عند طرف 

العمود الفقري ويتحكم بالتنف�ض وخفقان القلب واله�ضم. 
الإن�ضان  ج�ضم  يف  املوجودة  العظام  عدد  اأما  عظمة،   22 الإن�ضان  راأ�ض  جمجمة  عظام  عدد  اأن  تعلم  • هل 

فهي 206 عظمة. 
عندما  يحدث  الأدنى  احلد  �ضغط  اأدنى.  وحد  اأق�ضى  حد  الدم،  �ضغط  من  نوعان  هناك  اأن  تعلم  • هل 

ينقب�ض البطني الأي�ضر.
فالأ�ضخا�ض  ال��دم  �ضغط  على  توؤثر  عديدة  عوامل  وهناك  تدريجياً.  ال��دم  �ضغط  يرتفع  ال�ضن  كرب  وم��ع 
املفرطني يف الوزن كثرياً ما يكون لديهم �ضغط دم عاٍل وكذلك التوتر والتدريب والإرهاق وحتى الو�ضعية 

توؤثر على �ضغط الدم.
الأزرق. اللون  اإىل  يتحول  لالأك�ضجني  تعر�ضه  عند  ولكن  اللون  عدمي  البحر  جراد  دم  اأن  تعلم  • هل 

اجلن�ض. نف�ض  من  وكلها  واحد  وقت  يف  جراء   4 تنجب  اأن  ميكن  املدرع  حيوان  اأنثى  اأن  تعلم  • هل 
املوز. اأكل  يحب  الرّنة  • حيوان 

هدية الوايل
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فو�ئد �ليو�سفي

مفتاح  مبثابة  يعد  اليو�ضفي  اإن  ريزه  اإمكه  الأملانية  التغذية  خبرية  قالت 
الذي يعمل على تقوية  اإنه يزخر بفيتامني �ضي،  ال�ضحة واجلمال، حيث 
ج��ه��از امل��ن��اع��ة، وم��ن ث��م يقي م��ن الإ���ض��اب��ة ب��الأم��را���ض املُ��ع��دي��ة يف ال�ضتاء 

كالإنفلونزا.
واأ�ضافت ريزه اأن فيتامني �ضي ي�ضاعد اأي�ضا على بناء الكولجني يف اجل�ضم، 

ومن ثم تتمتع الب�ضرة مبظهر م�ضدود وتبدو اأكرث مرونة.
كما يحتوي اليو�ضفي على )بروفيتامني اأي( املعروف با�ضم البيتا كاروتني 

)يتحول يف اجل�ضم اإىل فيتامني اأي(، الذي ي�ضاعد على جتدد اخلاليا.
ويف ف�ضول ال�ضنة الباردة التي يحدث فيها الزكام فاإن هذه الفاكهة تقوي 
جهاز املناعة، ويعترب حمتوى اليو�ضفي من ال�ضيلينيوم هو الأعلى مقارنة 
الإن�ضان،  الأخ��رى. وال�ضيلينيوم مادة مهمة جل�ضم  اأن��واع احلم�ضيات  بكل 

يوؤدي الفتقار اإليها ونق�ضه اإىل زيادة احتمال الإ�ضابة بال�ضرطان.

اأعلن الوايل يف يوم من اليام اأن من يقوم بخياطة ثوب لعيد ميالد ابنته مل يلب�ض مثله احد قبلها �ضيعطيه 
مكافاأة كبرية �ضخية تتمثل يف بيت جميل ونقود كثرية .. تهافت جميع خياطي املدينة خلياطة ثوب لالأمرية 
وكل منهم ياأتي باأغلى القم�ضة وي�ضنع ف�ضتانا ويقدمه لالأمرية ولكن لالأ�ضف مل تر�َض باأي منهم وقالت: 
اريد ف�ضتانا يدخل قلبي وحتبه عيناي ويحتار فيه عقلي .. حتى جاء احد اخلياطني من قرية جماورة وقد 
حمل معه علبة مغلقة وطلب يومها مقابلة المرية .. تقدمت المرية من ال�ضاب الذي اعجبها ح�ضن منظره 
ونظافة هندامه وقوة ج�ضده وقالت له انت فار�ض؟ فقال: ل بل انا خياط اتيت لك بف�ضتان لعله ير�ضيك .. 
فتح العلبة ومد يده واخرج ف�ضتانا من احلرير رائع التكوين فقد جعل ذيله الطويل ما بني درجات احلرير 
الخ�ضر واللون الرملي وقد و�ضعت بينهم ورود حريرية رائعة ال�ضنع يظن من يراها انها حقيقية ثم تطريز 
من ال�ضجار البا�ضقة املثمرة باألوان طبيعية ت�ضل اإىل الو�ضط باأ�ضكال رائعة وبعد ذلك و�ضع الطيور والفرا�ضات 
اجلميله والوردات ال�ضغرية الرقيقة على �ضدر الف�ضتان الذي �ضنعه من اللون ال�ضماوي ال�ضايف وتوجها بغطاء 
للراأ�ض ي�ضبه لون ال�ضماء وقد �ضنع لها اكماما وا�ضعة منتفخة تعلو كتفيها بلون مياه البحر وقد خرجت منها 
روؤو�ض ال�ضماك الذهبية وامللونه وكاأنها تكاد ان تطري ف�ضهقت المرية من جمال الف�ضتان وقالت ما كل هذا!! 
فقال لها انها روعه الطبيعة ان الرمال الذهبية ت�ضبه �ضعرك اجلميل وتلك الزهار املتفتحة ت�ضبه جمالك 
الن�ضر اما ال�ضجار البا�ضقة فهي ت�ضبه قدك املتمايل وهذه ال�ضماء لرفعتك و�ضمو مكانتك اما اخل�ضرة فهي 
امل�ضتقبل الذي فر�ض بالزهار وينتظرك.. هنا مل يتمالك الوايل نف�ضه وقال انك فعال قد �ضنعت عمال رائعا 
ولك عندي املكافاأة التي تطلبها بجانب املكافاأة التي و�ضعتها انا بنف�ضي.. فقال اخلياط.. لقد �ضنع حبي وقلبي 
هذا الف�ضتان لالأمرية التي احببتها ف�ضحك الوايل ب�ضعادة وقال .. فهمت الآن ملاذا طلبت الأمرية ف�ضتانا مل 

يلب�ضه احد غريها.. هي لك مع الف�ضتان وهنيئا لكما حبكما.

باعة يبيعون بالونات على �سكل قلب للعمالء يف �سارع للزهور خالل عيد �حلب يف مانيال  - � ف ب

الرو�ضية،  التغذية  لودميال ميكاتيوك خبرية  الدكتورة  ك�ضفت 
ك��ي��ف ي��وؤث��ر ت��ن��اول ك��م��رثى واح����دة يف ال��ي��وم يف ع��م��ل اأع�ضاء 

اجل�ضم.
لالأنباء،  الرو�ضية  نوفو�ضتي  لوكالة  حديث  يف  اخلبرية  وت�ضري 
من  ب��امل��ئ��ة   20 ع��ل��ى  حت��ت��وي  "الأجا�ض"  ال��ك��م��رثى  اأن  اإىل 
بف�ضلها  التي  الغذائية،  الأل��ي��اف  اإىل  اليومية  اجل�ضم  حاجة 
اأنها قادرة  تتح�ضن عملية اله�ضم وعمل اجلهاز اله�ضمي. كما 
م�ضتوى  تخف�ض  ب��ذل��ك  وه��ي  الدهنية،  الأح��م��ا���ض  رب��ط  على 

الكولي�ضرتول.
حتتوي  لأنها  خا�ضة.  ب�ضورة  مفيدة  الكمرثى  "ق�ضرة  وتقول، 
الدموية،  والأوع��ي��ة  للقلب  املفيدة  الفالفانويد  مركبات  على 

كريات  وجتعل  الدموية،  ال�ضعريات  ه�ضا�ضة  من  تخف�ض  لأنها 
الدم احلمراء اأكرث مرونة".

له  ال��ذي  اأرب��وت��ني  على مركب  الكمرثى  كما حتتوي  وت�ضيف، 
خ�ضائ�ض م�ضادة للبكترييا.

ن�����ض��ب��ة ع��ال��ي��ة من  "يحتوي م��رك��ب الأرب����وت����ني ع��ل��ى  وت���ق���ول، 
البوتا�ضيوم ما ي�ضاعد على مكافحة التهابات اجلهاز البويل، اإىل 

جانب تاأثريه املدر للبول".
وت�ضيف، ولكن مع كل هذه الفوائد، ل ين�ضح مر�ضى ال�ضكري 
ومن يعاين من قرحة املعدة بتناول الكمرثى، لأنها حتتوي على 
األياف غذائية خ�ضنة. لذلك يجب تناول الكمرثى باعتدال، لأن 

الإفراط بتناولها ي�ضبب الإ�ضهال.

ما فوائد تناول كمرثى واحدة يف اليوم؟


