
ع��ل��ى خ����اف ال��ك��ث��ر م���ن ال��ن�����س��اء ال���ل���وات���ي يعمدن 
اإىل اإج����راء ال��ف��ح��و���ص ال��وق��ائ��ي��ة، ف���ان ال��رج��ال عادة 
اأي�سا  اإمنا  يتجاهلون لي�ص فقط الفحو�ص الوقائية، 
العديد من االعرا�ص التي تطراأ على اأج�سامهم، وقد 
توؤ�سر اإىل اأن مر�سا جديا يتطور لديهم. لذلك فعلى 
الن�ساء ال�سغط على اأزواجهن واأوالدهن كي يتوجهوا 

اإىل العيادات الطبية الإجراء الفحو�ص املطلوبة.
فالك�سف املبكر عن املر�ص يزيد اإمكانات جناح العاج 
الطبيب  اإىل  متاأخرا  الو�سول  اأن  حني  يف  وال�سفاء، 
انت�سار  اإي��ق��اف  يف  ك��ب��ر  ب�سكل  االأم����ل  ت��راج��ع  يعني 

اخلايا ال�سرطانية املميتة.
املوقع الطبي الت�سيكي املتخ�س�ص مبعاجلة ال�سرطان 
تدل على  اأن  موؤ�سرا ميكن  قائمة بخم�سة ع�سر  اأع��د 

بدء االإ�سابة بال�سرطان لدى الرجال هي التالية:
-1 ظهور كتلة اأو اأي �سكل اآخر من الورم يف منطقة 
ال�سدر، مع االإ�سارة هنا اإىل انه حتى الرجال ميكن اأن 

ي�سابوا ب�سرطان ال�سدر. 
لفرتة  م�سدره  يعرف  ال  ال��ذي  االأمل  ا�ستمرار   2-
ورم  ع��ن  تنجم  ال  االآالم  اغ��ل��ب  اأن  �سحيح  ط��وي��ل��ة. 
خ��ب��ي��ث، غ��ر اأن���ه م��ن االأه��م��ي��ة مب��ك��ان م��ع��رف��ة �سبب 

االآالم املزمنة التي ت�ستمر لفرتة طويلة. 
اإىل  االن��ت��ب��اه  م��ع  اخل�سية،  يف  ت��غ��رات  ح�سول   3-
اأن �سرطان اخل�سية من اأكرث اأنواع ال�سرطانات التي 
ت�سيب ال�سباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 29 و40 

عاما.
الت�سخم  ي��ك��ون  ق��د  ال��ل��م��ف��اوي��ة:  ال��غ��دد  ت�سخم   4-
غر  فرو�سية،  بعدوى  ا�سابة  اأو  التهاب  عن  ناجما 
اأن ت�سخم الغدد ميكن اأن يوؤ�سر اإىل بدء انت�سار ورم 

�سرطاين.
درج�����ة  ارت������ف������اع   5-

طويلة  لفرتة  احل���رارة 
ل�����س��ب��ب جم����ه����ول: هذا 

االأم������������ر مم�����اث�����ل ل������اأمل 
فارتفاع  االأم�����د،  ط��وي��ل 
ب�سكل  احل������رارة  درج�����ة 

م���زم���ن ي��ت��ط��ل��ب اإج������راء 
ال�سبب  فح�ص طبي ملعرفة 

احلقيقي وراء ذلك.
النا�ص ال  اغلب  الوزن:  يف  ملحوظ  انخفا�ص   6-

اأما يف حال حدوث ذلك  اأوزانهم كثرا ع��ادة،  تنق�ص 
فاإن االأمر قد يوؤ�سر اإىل وجود اإ�سكاالت �سحية جدية 

يف اجل�سم.
يظهر  ب��ك��اآب��ة:  ي��رتاف��ق  ال��ب��ط��ن  يف  م��زع��ج  اأمل   7-
اأم���ا احد  البنكريا�ص ع���ادة يف وق��ت م��ت��اأخ��ر،  ���س��رط��ان 
حني  يف  البطن،  يف  ب���اأمل  بال�سعور  فيتمثل  مظاهره 

تظهر لدى بع�ص النا�ص اأي�سا حالة من الكاآبة.
النا�ص  م���ن  ال��ك��ث��ر  ت��ف�����س��ره:  مي��ك��ن  ال  ت��ع��ب   8-
له  تكون  ال  االأح��ي��ان  اغلب  ويف  التعب،  م��ن  ي�ستكون 
عاقة بال�سرطان، غر اأن عدم اختفاء هذا التعب بعد 
التمتع باإجازة واأخذ ق�سط كاٍف من الراحة، يجعل من 
احلقيقي  ال�سبب  ملعرفة  الطبيب  مراجعة  ال�سروري 

وراءه.
ا�ستمر ال�سعال اأكرث من 3 اإىل  اإذا  مزمن:  �سعال   9-
4 اأ�سابيع يجب التوقف عن اخذ الدواء اخلا�ص بذلك 
االأم��ر قد يكون احد مظاهر  الطبيب، الن  ومراجعة 

االإ�سابة مبر�ص جدي.

اأحيانا لدى  تظهر  البلع:  �سعوبة   10-
االإ�سابة ببع�ص اأنواع ال�سرطان، ال�سيما 

�سرطان املريء.
ظ��ه��ور ت���غ���رات ع��ل��ى اجل���ل���د: يف   11-
ح��ال ح��دوث ت��غ��رات على اجللد يجب 
مراجعة طبيب اجللدية باأ�سرع وقت 

ممكن. 
اأث����ن����اء ح���دوث  ال�����دم  ظ���ه���ور   12-
اأو يف املخاط والبول والرباز:  التقيوؤ 
ظهور الدم يف االأماكن التي يتعنينَّ اأن ال يظهر 

فيها ي�ستحق اإجراء فح�ص طبي �سريع.
الفم:  يف  امل��خ��اط��ي  الغ�ساء  يف  ت��غ��رات  -13ظهور 
ظهور  غرهم  من  اأك��رث  ياحظوا  اأن  املدخنني  على 
بقع بي�ساء على الغ�ساء املخاطي داخل الفم، الن ذلك 

ميكن اأن يوؤ�سر اإىل بداية انت�سار ال�سرطان.
امل�ساكل  هذه  مثل  ظهور  التبول:  اأثناء  -14م�ساكل 
يكون �سببه يف االأغلب حدوث ت�سخم يف الربو�ستاتا، 
غر اأن �سرطان الربو�ستاتا يعترب اأي�سا من االأمرا�ص 

كثرة الظهور.
ظهور  جمهولة:  الأ���س��ب��اب  ه�سمية  م�ساعب   15-
ب�سكل  التفريغ  اأث��ن��اء  اأو  اله�سمي  اجلهاز  يف  م�ساكل 
منتظم، ميكن اأن يكون احد مظاهر االإ�سابة ب�سرطان 

اجلهاز اله�سمي.  
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ال�سباحة مفيدة الآالم الظهر ولكن.. 
يعتقد الكثرون اأن ال�سباحة ت�ساعد يف �سفاء اآالم الظهر، وهنالك درا�سات 
تدعم هذا االعتقاد، ولكن يف املقابل فاإن بع�ص ال�سباحات العنيفة قد تاأتي 

بنتائج عك�سية.
وت�سمل اإيجابيات ال�سباحة تقليل اإجهاد املفا�سل وتقوية ع�سات الظهر 
واجل����ذع واالأط������راف، وذل���ك بفعل ال��وق��ع اخل��ف��ي��ف ل��ل��م��اء ع��ل��ى اجل�سم 

وتوفره بطانة واقية ت�ساعد على عمل م�ساج غر مبا�سر.
الثاث  ال��دورات  خال  االأمركي  االأوملبي  ال�سباحة  فريق  طبيب  ولكن 
بركة  اأن يقفز يف  يعني  اإن ذلك ال  رودي��و يقول  �سكوت  الدكتور  ال�سابقة 

ال�سباحة كل �سخ�ص يعاين من اأمل يف الظهر.
اأن اأمل الظهر قد ينتج عن العديد من امل�سببات لكل منها  ويوؤكد روديو 
حماذيره املختلفة، وهذا يقت�سي مراجعة الطبيب اأوال لعمل الت�سخي�ص 
املنا�سب وحتديد العاج املائم الذي قد يكون الوقوف يف بركة ال�سباحة 
ال�سفلية  واملنطقة  اجلذع  ع�سات  قوة  لتعزيز  واالأربطة  الكرات  وحمل 
من الظهر. ويف حال �سماح الطبيب للمري�ص بال�سباحة فيجب اأن ي�سبح 
اإذا حدثت م�ساكل. وهنا ين�سح روديو  يف ح�سور املدرب الذي �سي�ساعده 
تلقي عبئا كبرا على  ال�سدر الأنها ال  ب�سباحة  والبدء  للتقنية  باالنتباه 
منطقة اجلذع. كما ين�سح الدكتور روديو وهو اأي�سا م�ساعد رئي�ص ق�سم 
نيويورك  مدينة  يف  اخل��ا���س��ة  اجل��راح��ة  م�ست�سفى  يف  الريا�سي  ال��ط��ب 
ب�سباحة الظهر كخيار جيد اآخر مع �سباحة ال�سدر، اأما التقنيات االأخرى 
فقد توؤدي اإىل حدوث متدد مفرط يف ع�سات الظهر مما قد يفاقم من 
امل�سكلة عو�ص حلها. ومثل اأي ن�ساط اآخر يجب ممار�سة ال�سباحة ب�سكل 
تدريجي، وذلك عرب البدء مبعدل مرتني يف االأ�سبوع يزداد تدريجيا على 

فرتة اأربعة اإىل �ستة اأ�سابيع.

الكحول تعيق االإقالع عن التدخني 
يفرت�ص بكل الن�ساء اللواتي ي�سعني لاإقاع عن التدخني، اأن يتفادين 

�سرب الكحول بعدما تبني انه من اأبرز العوائق اأمام جهودهن تلك.
ال�سحة  كلية  درا���س��ة من  اأن  االأم��رك��ي،  نيوز  داي  واأف���اد موقع هيلث 
العامة يف جامعة تك�سا�ص، اأظهرت اأن قوة اإرادة املراأة ت�سعف عند �سرب 
يعرقل جهودها لاإقاع  ما  ب�سيجارة  الرغبة  لديها  وت��زداد  الكحول، 
عن التدخني. و�سدد الباحثون املعدون للدرا�سة، على ان الن�ساء اللواتي 
يحاولن التوقف عن التدخني معر�سات للف�سل اإذا �سربن الكحول، اإذ ان 
املراأة يف هذه احلال تقع �سحية االإجهاد املرافق لاإقاح عن التدخني 

ما يخلق لديها رغبة �سديدة باإ�سعال �سيجارة وتدخينها.
ي�سار اإىل ان البحث �سمل 302 امراأة بني ال�18 و70 �سنة كن ي�سعني 
هي  بالتدخني  املرتبطة  االأم��را���ص  ان  ويذكر  التدخني  عن  ل��اإق��اع 
وهي  اأم��رك��ا،  يف  تفاديها  ميكن  التي  الوفيات  وراء  الرئي�سي  ال�سبب 

تق�سي على حياة اأكرث من 1200 �سخ�ص يومياً.

هليكوبرت تتحطم اأثناء �سباق
اإح��دى حلقات الن�سخة  اأث��ن��اء ت�سوير  وق��ع ح��ادث درام��ي غر متوقع 
ال�سهر  ال��ربي��ط��اين  التليفزيوين  ال��ربن��ام��ج  م��ن  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة 
البي  قناة  على  ويعر�ص  اال�سم  نف�ص  يحمل  ال��ذي   Top Gear
بي �سي. فقد ت�سمنت احللقة �سباقاً غر اعتيادي جرى بني ال�سيارة 

ال�سوبر �سيفروليه كورفيت ZR1، وطائرة مروحية هليكوبرت!
مر ال�سباق كله على ما يرام تتابعه كامرات الت�سوير حلظة بلحظة، 
ولكن بعد اأن جتاوزت املركبتان خط نهاية ال�سباق بثواٍن معدودة، حدث 

عطل فني مفاجيء بالطائرة.
اأخذت  اأن فقد الطيار �سيطرته على الهليكوبرت التي  وكانت النتيجة 
تتمايل مييناً وي�ساراً، اإىل اأن انقلبت وا�سطدمت باالأر�ص بعنف مثرة 
عا�سفة كبرة من الغبار حولها ولوال العناية االإلهية الأ�سيب طاقم 
ت�سوير الربنامج التليفزيوين باإ�سابات خطرة، الأن الطائرة �سقطت 
على بعد اأمتار قليلة من املوقع الذي كان امل�سورون واملخرج يتمركزون 

به مع معداتهم وكامراتهم.
ورغم عنف احلادث، اإال اأن منظمي ال�سباق اأكدوا اأن الطيار مل ي�سب 

باأي �سيء خطر، وال اأي ممن كانوا باملكان كذلك.
تظهر  االإث���ارة  يف  غاية  حلظات  متابعة  ميكنكم  امل��رف��ق،  الفيديو  ويف 
باالأر�ص، مع تعليق  الهليكوبرت  كيفية وقوع احلادث، وحتى ا�سطدام 

املذيعني على االأمر من اال�ستوديو.

االأ�سلحة النارية تزيد االنتحار 
ي�ستمر النقا�ص يف الواليات املتحدة حول مو�سوع حمل ال�ساح، وكانت 
جمزرة نيوتاون عندما قتل م�سلح يف الع�سرين من العمر 26 �سخ�سا 
بينهم 20 طفا يف مدر�سة يف مدينة نيوتاون قبل �سهرين قد اأعادت 

ق�سية انت�سار امتاك االأ�سلحة النارية اإىل الواجهة.
الد�ستور  الثاين يف  التعديل  اإىل  ال�ساح  املدافعون عن حمل  وي�ستند 
 ، النا�ص يف االحتفاظ وحمل االأ�سلحة  اأكد على حق  االأمركي والذي 
يف حني ي�ستند الطرف االآخر اإىل اأرقام �سحايا االأعرة النارية مطالبا 

بو�سع قيود على حمل وا�ستخدام االأ�سلحة.
وه��ن��ا ي��ربز ج��ان��ب اآخ���ر يف ه��ذا امل��و���س��وع، ف��وف��ق اأرق���ام م��رك��ز التحكم 
والوقاية من االأمرا�ص �سجلت يف عام 2010 ما يقارب 30 األف وفاة 
األف حالة   20 النارية يف الواليات املتحدة، منها  نتجت عن االأ�سلحة 
فوهة  يوجهون  النارية  االأ�سلحة  �سحايا  ثلثي  اأن  يعني  وهذا  انتحار، 

البندقية نحو اأنف�سهم.
وتعترب االأ�سلحة من و�سائل االنتحار االأكرث فتكا، فوفقا ملركز اأبحاث 
ي��ح��اول��ون االنتحار  %85 مم��ن  ب��االإ���س��اب��ات مي��وت  ه��ارف��رد للتحكم 
وفيات حماوالت  ن�سبة  تتجاوز  النارية يف وقت ال  االأع��رة  با�ستخدام 

االنتحار باحلبوب الدوائية 2%.

امل������ج������ن������دات ع���ر����ض���ة 
ل��اك��ت��ئ��اب ب��ع��د ال����والدة 
ح������ذرت درا�����س����ة ج����دي����دة م����ن اأن 
اجل��ن��دي��ات ال��ل��وات��ي ي��ت��واج��دن يف 
ظ����روف ق��ت��ال��ي��ة ب��ع��د وق���ت ق�سر 
اأك����رث عر�سة  ع��ل��ى االإجن������اب ه���ن 

للمعاناة من االكتئاب.
نيوز  داي  ه���ي���ل���ث  م����وق����ع  واأف���������اد 
جامعة  من  باحثني  اأن  االأمركي، 
دي���ي���غ���و وم�����س��ت�����س��ف��ى �ساح  ����س���ان 
وجامعة  كاليفورنيا،  يف  البحرية 
اخلدمات الع�سكرية يف مرياند، 
ام����راأة   1660 ب��ي��ان��ات  يف  دق���ق���وا 
اخلدمة  ت��وؤدي  كانت  فيما  اأجنبت 

باجلي�ص االأمركي.
اإىل  اأر����س���ل���ن  ال���ل���وات���ي  ان  وت���ب���ني 
اجلبهة وواجهن ظروفاً قتالية بعد 
اأك��رث عر�سة خلطر  االإجن���اب، كن 
مع  مقارنة  االك��ت��ئ��اب،  م��ن  املعاناة 
مثل  ي�سهدن  اأجن���ن ومل  ال��ل��وات��ي 

هذه االأو�ساع.
ل��ك��ن ال��ب��اح��ث��ني الح��ظ��وا ان خطر 
الوالدة  بعد  االإك��ت��ئ��اب  م��ن  املعاناة 
لي�ص اأكرب بكثر منه عند اللواتي 
ان  اإىل  فخل�سوا  بتاتاً،  ينجن  مل 
بالتعر�ص  مرتبطة  اخلطر  زي��ادة 

للقتال ولي�ص االإجناب.

اأث���ر  اأي  ع��ل��ى  ت��ع��ر  مل  رو���ض��ي��ا 
ت�ضيباركول  ب��ح��رة  يف  للنيزك 
الرو�سية،  ال��ط��وارئ  وزارة  اأعلنت 
ام�ص عدم عثور الغوا�سني على اأي 
ب�سقوطه  ا�ستبه  الذي  للنيزك  اأثر 
مبقاطعة  ت�����س��ي��ب��ارك��ول  ب��ح��رة  يف 
رو�سيا  قناة  ونقلت  ت�سليابين�سك. 
وزارة  ع��ن ممثلة  ال��رو���س��ي��ة  ال��ي��وم 
ايرينا  ب���امل���ق���اط���ع���ة،  ال������ط������وارئ 
التقارير  ب��ع�����ص  ان  رو����س���ي���و����ص، 
قطع  اأن  �سابقا  ذك���رت  االإع��ام��ي��ة 
ال���ب���ح���رة،  ���س��ق��ط��ت يف  ال���ن���ي���زك 
الطوارئ  وزارة  اإن غوا�سي  وقالت 
والبحث  ال��ت��ح��ري  عمليات  اأن��ه��وا 
يعرثوا  ان  دون  م��ن  ال��ب��ح��رة،  يف 
حمافظ  وق���ال  للنيزك.  اث��ر  على 
املقاطعة، ميخائيل يوريفيت�ص، ان 
االأ����س���رار امل��ادي��ة م��ن احل��ادث��ة قد 
33 مليون دوالر، م�سيفاً  تتجاوز 
ال��ع��ن��اي��ة االإل��ه��ي��ة وح���ده���ا من  اأن 
جنبت �سقوط قتلى. وذكرت وزارة 
ال�سكنية  املباين  ع��دد  اأن  ال��ط��وارئ 
مبنى،   3724 ب���ل���غ  امل���ت�������س���ررة 
 670 م���ن  اأك�����رث  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
من�ساأة �سناعية وتعليمية وثقافية 
وترفيهية خمتلفة. وقدرت م�ساحة 
الزجاج املحطم بحوايل 200 األف 

مرت مربع.

االأر�ض من  يقرتب  كويكب 
االأول  ام�������ص  االأر���������ص  ����س���ه���دت 
حدثني نادرين دون �سلة بينهما، 
ح��ي��ث م��ر ك��وي��ك��ب ي��ب��ل��غ حجمه 
ن�سف حجم ملعب كرة قدم على 
م�سافة قريبة من االر�ص ب�سكل 
اكرب من اي ج�سم معروف اخر 
اأ�سيب  ب��ي��ن��م��ا   ، ح��ج��م��ه  ب��ن��ف�����ص 
نتيجة  بجروح  �سخ�ص   1500
ن��ي��زك ف��وق رو���س��ي��ا مما  �سقوط 
اأثار موجات من االإهتزاز وحطم 

زجاج نوافذ العديد من املنازل.
 2012 ا�سم  كويكب يحمل  مر 
اجلمعة  االأر������ص  ب��ق��رب  اأي  دي 
�سباحا   2:24 ال�����س��اع��ة  ع��ن��د 
املتحدة  الواليات  �سرق  بتوقيت 
غرينت�ص(،  بتوقيت   19:24(
 27520 ارت���ف���اع  ع��ل��ى  وذل�����ك 
كيلومرتا فوق االأر�ص، وب�سرعة 
الثانية،  يف  ك���ي���ل���وم���رتا   13
االأقمار  م��ن  اإلينا  اأق���رب  ليكون 
ب�سبكات  اخل��ا���س��ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
تدور  التي  والطق�ص  التلفزيون 

حول االأر�ص.

الفراولة فاكهة الر�ساقة 
الفراولة فاكهة رقيقة امللم�ص جميلة املنظر وتعد غذاءا جيداً للحفاظ على الر�ساقة ذلك الأن 

املائة جرام منها تعطي ثاثني وحدة حرارية فقط.
اأي�ساً بوجود ن�سبة عالية من فيتامني �سي هذا الفيتامني يعد من م�سادات  تتميز الفراولة 
التئام  على  وي�ساعد  القلب،  و�سامة  واالأن�سجة  اخلايا  �سحة  على  حتافظ  التي  االأك�سدة 

اجلروح.
اأي�سا مثلها يف ذلك مثل الطماطم التي تكت�سب  اأن ال�سبغة احلمراء فيها حتمي القلب  كما 
لونها االأحمر من �سبغة الايكوبني. كما اأن ع�سر الفراولة يفيد بع�ص ال�سيدات يف تخفيف 

اآالم احلي�ص.
النمو  على  ويحافظ  اخل��اي��ا  انقا�سم  على  ال��ف��راول��ة  يف  امل��وج��ود  الفوليك  حام�ص  وي�ساعد 

الطبيعي للجنني يف حالة احلمل.
االأوك�سجني  الذي ينقل  الدم  الهيموجلوبني يف  اأحد مكونات  الفراولة هو  اأن احلديد يف  كما 
للم�ساعدة يف اإطاق الطاقة، وهناك معادن مهمة يف الفراولة مثل الزنك ال�سروري ل�سحة 

اجللد وال�سعر وللمناعة واخل�سوبة، واملغن�سيوم ال�سروري لنقل اال�سارات الع�سبية .
يحتوى كل 100 جرام من الفراولة على %91.5 ماء وحوايل 0.61 جرام من الربوتني 
30 وح��دة حرارية فقط لذا فهي غ��ذاء جيد  اإىل  و0.37 ج��رام من الدهون هذا باالإ�سافة 

للريجيم.
لكن ال ين�سح باتباع ريجيم اأوحمية غذائية تعتمد على نوع واحد من االأطعمة مثل ريجيم 
التي  الغذائية  العنا�سر  جميع  على  يحتوى  واح��د  غ��ذاء  يوجد  ال  الأن��ه  ال��ف��راول��ة  اأو  التفاح 
يحتاجها ج�سم االإن�سان ، لكن ال باأ�ص بهذه احلمية بالن�سبة للذين يعانون من ال�سمنة املفرطة 

، �سرط اأال تزيد مدتها عن اأ�سبوع مع تناول الفيتامينات واملعادن ال�سرورية للج�سم. 

15 موؤ�سرًا على اإ�سابة
 الرجال بال�سرطان 

يعترب الك�ضف املبكر عن االأمرا�ض، ال �ضيما 
ال�ضرطانية منها، من الق�ضايا بالغة االأهمية 

بالن�ضبة لتطور املر�ض الحقا، وبالتايل 
م�ضر ال�ضخ�ض الذي يظهر عنده 

لذلك ي�ضدد االأطباء يف كل منا�ضبة 
على اأهمية اإجراء الفحو�ض 

الوقائية ب�ضكل 
دوري ومنتظم.



•• العني - الفجر:

بالركا�ص  حممد  ���س��امل  ال�سيخ  وح�سور  برعاية 
اأقام  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ص  ع�سو  ال��ع��ام��ري 
الزميل امل�سور ربحي ح�سن �سعد عميد امل�سورين 
حفل لاإعاميني وامل�سورين ال�سحافيني يف العني 
يف  ق�ساها  عاما   35 عقب  عمله  انتهاء  مبنا�سبة 
جريدة االحتاد يف جمال الت�سوير ال�سحفي وذلك 
يف مطعم الركاب مبنتجع نادي الفرو�سية يف مدينة 
بالركا�ص  حممد  نهيان  ال�سيخ  ،بح�سور  ال��ع��ني 
يف  ال�سرقية  املنطقة  �سوؤون  اإدارة  مدير  العامري 
من  ،وع���دد  ظبي  اأب��و  الإم���ارة  اال�ست�ساري  املجل�ص 
ال�سخ�سيات االإعامية والثقافية،وزماء املكرم يف 

ال�سحف واملجات املحلية.
ل��ه خال  ب��ال��رك��ا���ص يف كلمة  ���س��امل  ال�سيخ  وق���ال 
احلفل اإن هذا اللقاء هو لفتة متوا�سعة منا جميعا 
جتاه عميد امل�سورين ال�سحافيني يف العني،الذي 
ن��ث��م��ن ل���ه ع��ال��ي��ا ج���ه���ده يف م�����س��رة ال���وط���ن من 
العديد  ت��وث��ي��ق  وب��ال��ت��ايل  ال�سحفي  عمله  خ���ال 
االإمنائية  وامل�������س���رة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ح��ط��ات  م���ن 
والعمرانية يف العني خال العقود املن�سرمة، وهناأ 
ال��ع��ني ع��ل��ى تكرميهم  ب��ال��رك��ا���ص االع��ام��ي��ني يف 
ذلك تقديراً معنويا  للم�سور ربحي �سعد ،معترباً 

للعطاء الذي قّدمه هذا امل�سور ال�سحفي يف خدمة 
الر�سالة ال�سحافية .

ك���م���ا حت������دث يف امل���ن���ا����س���ب���ة ع������دد م�����ن ال����زم����اء 
ال�سحافيني الذين رافقوا املحتفى به يف م�سرته 
االأول  ال��رع��ي��ل  م��ن  ن�سر  ح��م��دي  الطويلة،منهم 
والزميل جميل رفيع ) جريدة االحت��اد( والزميل 

وال��زم��ي��ل حممد  ال��ب��ي��ان(،  داوود حممد )ج��ري��دة 
اجلابري)وكالة  الفجر(،وف�سل  جريدة  جاهني) 
اخل�سن،واالأ�ستاذ  احمد  والزميل  االإم���ارات(  اأنباء 
عماد ال�سايب،الذين اأ�سادوا جميعهم مبزايا املكرم 
واأخاقه وعمله املهني من خال تغطيته وتوثيق 
اأه���م االأح�����داث وال��ف��ع��ال��ي��ات واالأن�����س��ط��ة يف العني 

واأبوظبي على مدى 35 عاما.
من جهته حتدث امل�سور ربحي �سعد عن م�سرته 
�ساكرا راعي احلفل وزماءه وال�سيوف، معربا عن 
ا�سرة  يف  اأم�ساها  التي  الطويلة  بالفرتة  اع��ت��زازه 
ك��ب��راً من  ج��ري��دة االحت���اد وعا�سر خالها ع���دداً 
االعامي،مقدما  الو�سط  يف  وال��زم��اء  القيادات 

����س���ارك���وه م�سرته  ال���ذي���ن  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني  ���س��ك��ره 
له  متمنني  ال�سكر  الزماء  بادله  كما  ال�سحفية، 

العمر املديد والتوفيق وال�سحة يف حياته . 
بالركا�ص  ���س��امل  ال�����س��ي��خ  ق���دم  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف 
با�سم  نحا�سياً  ودرع���اً  تقدير  �سهادة  ب��ه  للمحتفى 
التوفيق،  ل��ه  متمنيا  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ص 

ك��م��ا ق����دم اأي�������س���ا ك���ل م���ن ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان حممد 
مكتب  ب��ا���س��م  حم��م��د  داوود  ب��ال��رك��ا���ص،وال��زم��ي��ل 
بحمد  ال��ع��ني،وال��زم��ي��ل ح�سن  ال��ب��ي��ان يف  ج��ري��دة 
با�سم مركز عني لاإعام والتوثيق دروعا تذكارية 
للمحتفى به،وتخلل احلفل ماأدبة ع�ساء على �سرف 

املدعوين.

•• العني - الفجر:

نهيان  ال  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ  م��ع��ايل  ا�ستقبل 
االعلى  الرئي�ص  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير 
الهيئة  اأع�ساء  ابوظبي  يف  بق�سره  االم���ارات  جلامعة 
املنظمة الرئي�سية للن�سخة ال�سرق اأو�سطية التمهيدية 
مل�سابقة وليام �سي للتحكيم التجاري الطابية الدولية 
والتي ا�ست�سافتها دولة االمارات خال اال�سبوع املا�سي 
مب�ساركة �سبع دول بح�سور �سعادة الربوفي�سور جا�سم 
بجامعة  ال��ق��ان��ون  كلية  عميد  ال�سام�سي  ���س��امل  ع��ل��ي 
ل��ك��ل��ي��ات القانون  ال��ع��امل��ي��ة  االم������ارات ع�����س��و ال��راب��ط��ة 
وال��ربف��ي�����س��ور رون��ال��د رون ا���س��ت��اذ ال��ق��ان��ون ال���دويل يف 
ح�سني  اح��م��د  واال���س��ت��اذ  االم��ري��ك��ي��ة  بتي�سربغ  جامعة 
يف  للتحكيم  التنفيذي  الرئي�ص  م�ساعد  العام  امل�سجل 
غرفة البحرين لت�سوية املنازعات وممثلني عن غرفة 
االمريكي  ال��ربن��ام��ج  و  امل��ن��ازع��ات  لت�سوية  ال��ب��ح��ري��ن 
لتطوير القانون التجاري ومركز الدرا�سات القانونية 

الدولية بجامعة بيت�سربغ االمريكية .
واطلع معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك ال نهيان على �سر 
مل�سابقة  التح�سرية  الن�سخة  ومناف�سات  ور���ص  ونتائج 
وعرب  الدولية  الطابية  التجاري  للتحكيم  �سي  وليام 
من  لها  مل��ا  امل��ب��ادرة  على  للقائمني  وتقديره  �سكره  ع��ن 
القانون  كليات  وطالبات  على طلبة  الفائدة  دور عظيم 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  اق��ط��ار  بجامعات  واحل��ق��وق 
واأث��ر مثل هذه  االأو�سط  ال�سرق  ودول  العربية  وال��دول 
مل�ستويات  نوعية  اأف�سل  حتقيق  يف  التدريبية  امللتقيات 
التعليم والتدريب القانوين لطاب القانون.وبالتعاون 
امل��ن��ازع��ات و الربنامج  ل��ت�����س��وي��ة  ال��ب��ح��ري��ن  م��ع غ��رف��ة 
 ،)CLDP( ال��ت��ج��اري ال��ق��ان��ون  ل��ت��ط��وي��ر  االم��ري��ك��ي 
ومركز الدرا�سات القانونية الدولية )CILE( بجامعة 

بيت�سربغ االمريكية .
القانونية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  يف  ب��امل�����س��ارك��ني  م��ع��ال��ي��ه  ورح�����ب 
االو�سط  ال�����س��رق  ج��ام��ع��ات  م��ن  والتعليمية  التدريبية 
وموؤكدا حر�ص واهتمام جامعة االمارات على رعاية مثل 
الطابية  القانونية  الدولية  وامل�ساركة  الفعاليات  هذه 
البديلة  الو�سائل  ثقافة  تنمية  ا�سرتاتيجية  اإط���ار  يف 
لت�سوية املنازعات، حيث تتيح هذه امل�سابقة فر�سة ثمينة 
لطلبة وطالبات كليات القانون واحلقوق لاطاع على 
جتارب وخربات املمار�سة ملهارات التحكيم التي تت�سمن 
الطابية  وامل�ساركة  املذكرات،  وكتابة  ال�سفهي  الرتافع 
يف تدريبات فعالة حتت اإ�سراف واإدارة خرباء وخمت�سني 
املعارف  تنمية  تعزيز  ذلك يف  ي�سهم  املجال مما  يف هذا 

واكت�ساف املواهب و�سقل الطاقات.
وقد �سارك يف امل�سابقة وور�سها اأكرث من خم�ص وثاثني 
�سبع  من  والقانون  احلقوق  ط��اب  من  وطالبة  طالبا 
كليات وجامعات يف ال�سرق االأو�سط ، اإ�سافة اإىل ح�سور 
ك��م��راق��ب��ني .جمموعة  اأخ��ري��ني  م��ن جامعتني  وف��دي��ن 
باإدارة  العملية  والتدريبات  النظرية  املحا�سرات  خال 

عدد من االأكادمييني واملهنيني يف جمال التحكيم . 
م�ساعد  العام  امل�سجل  ح�سني  احمد  جانبه  من  واع��رب 
الرئي�ص التنفيذي للتحكيم يف غرفة البحرين لت�سوية 
الكبر  تقره  عن  للفعالية  الرئي�سي  املنظم  املنازعات 
نهيان  ال  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  لتوجيهات 

االم���ارات  ال���ذي قدمته جامعة  ال��احم��دود  وب��ال��دع��م 
ل��ه��ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة م���ا ا���س��ه��م يف ن��ح��اح��ه��ا وات�����س��اع دائ���رة 
القانوين بها على م�ستوى جمل�ص  االهتمام االكادميي 

التعاون اخلليجي والوطن العربي وال�سرق االو�سط .
للم�سابقة  اخلتامي  احلفل  اقيم  فقد  اخ��ر  جانب  وم��ن 
وتكرمي الفائزين حيث �سهده �سعادة الربوفي�سور جا�سم 
العربية  ال���دول  ووف���ود  القانون  كلية  عميد  ال�سام�سي 
القانون  كلية  فريق  ح�سل  وق��د  املناف�سات  يف  امل�ساركة 
مكتوبة  م��ذك��رة  اأح�سن  ج��ائ��زة  على  االم����ارات  بجامعة 
عن املدعي وتاأهل فريق جامعة االم��ارات اىل الدور ما 
قبل النهائي حيث قابل فريق كلية دار احلكمة باململكة 
ال�����س��ع��ودي��ة وح�����س��ل ف��ري��ق ك��ل��ي��ة دار احلكمة  ال��ع��رب��ي��ة 
مرافعة  اأح�سن  جائزة  على  ال�سعودية  العربية  باململكة 
�سفوية فردية عن املدعي عليه فيما ح�سل فريق جامعة 
بغداد على جائزة اأح�سن مذكرة مكتوبة عن املدعى عليه 
وح�سل فريق جامعة البحرين وكلية العلوم القانونية 
اأح�سن  ج��ائ��زة  على  بتون�ص  واالجتماعية  وال�سيا�سية 

مرافعة �سفوية فردية عن املدعي )مكرر(.
كما تاأهل فريق جامعة االأردن اىل الدور ماقبل النهائي 
وال�سيا�سية  القانونية  العلوم  كلية  ف��ري��ق  مواجهة  يف 
بال�سعودية  احل��ك��م��ة  دار  كلية  م��ن  ك��ل  وت��اأه��ل  بتون�ص 
واجل��ام��ع��ة االردن���ي���ة ل��ل��دور ال��ن��ه��ائ��ي وف����ازت ك��ل��ي��ة دار 
اأح�سن فريق وجامعة االأردن  احلكمة باملركز االول عن 

باملركز الثاين . 
الربوفي�سور جا�سم  ترحيبية من  بكلمة  وافتتح احلفل 
لت�سوية  البحرين  غرفة  من  كل  �سكر  ال��ذي  ال�سام�سي 
القانون  ل��ت��ط��وي��ر  االم���ري���ك���ي  ال���ربن���ام���ج  و  امل���ن���ازع���ات 
القانونية  ال��درا���س��ات  وم��رك��ز   ،)CLDP( ال��ت��ج��اري 
على  االمريكية  بيت�سربغ  بجامعة   )CILE( الدولية 
لت�سوية  البحرين  غرفة  �سكرت  كما   ، امل�سابقة  تنظيم 
املنازعات ، املنظم الرئي�سي للم�سابقة ، جامعة االمارات 
اجلامعة  وفرتها  التي  وامل�ساندة  الكرمية  الرعاية  على 
ال�سكر  ك���ررت  حيث  امل�سابقة  اإجن���اح  يف  �ساهمت  وال��ت��ي 

للجامعة ووجهت �سكرها الأبوظبي .
وق����ال ال��دك��ت��ورع��ب��داهلل اخل��ط��ي��ب م�����س��رف ع���ام فريق 
امل�سابقة عقدت ور�ص  انه قبل بداأ  امل�سابقة  االم��ارات يف 

تدريبية للطلبة امل�ساركني حتت رعاية جامعة االمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ربن��ام��ج االمريكي 
القانونية  الدرا�سات  ومركز  التجاري  القانون  لتطوير 
الدولية بجامعة بيت�سربغ االمريكية.واو�سح اال�ستاذ 
احمد ح�سني امل�سجل العام وم�ساعد الرئي�ص التنفيذي 
منظم  املنازعات  لت�سوية  البحرين  غرفة  يف  للتحكيم 
اال�سبوع  م���دار  ع��ل��ى  اق��ي��م��ت  ان���ه  التمهيدية  امل�����س��اب��ق��ة 
ما  حتاكي  وال��ت��ي  ال��ور���ص  تنظيم  بعد  امل�سابقة  املا�سي 
اأمام  التحكيم  جل�سات  يف  ومناق�سة  ت��راف��ع  م��ن  يجري 
هيئة من ثاثة حمكمني. وتعمل امل�سابقة يف حد ذاتها 
على اإمداد و�سقل مهارات الطلبة امل�ساركني يف جماالت 
البحث والكتابة والرتافع واملدافعة القانونية يف جمال 
ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ت��ج��اري ال�����دويل. وم���ن ج��ان��ب اآخ����ر ، تعد 
امل�سابقة حت�سرا وتدريبا منا�سبني للوقوف على مدى 
ا�ستعداد الفرق امل�ساركة يف امل�سابقة الدولية التي تنعقد 

ب�سكل �سنوي يف مدينة فيينا.
و���س��ارك��ت يف امل��ن��اف�����س��ات وف���ود ط��اب��ي��ة واك��ادمي��ي��ة من 
العربية  االإم��ارات  البحرين - جامعة  كا من :جامعة 

لاأعمال  احل��ك��م��ة  ك��ل��ي��ة   - االأردن  ج��ام��ع��ة   - امل��ت��ح��دة 
ال�سعودية  العربية  باململكة  احلكمة  دار  بكلية  والقانون 
- جامعة بغداد - جامعة ال�سلطان قابو�ص وكلية العلوم 

القانونية وال�سيا�سية واالجتماعية بتون�ص.
املحامني  و  امل���ح���ك���م���ني  م����ن  ع�����دد  ال����ور�����س����ة  وح�������س���ر 
واملتخ�س�سني  متطوعني  يف جمال التحكيم التجاري 
اأق�����س��ام واأ���س��ات��ذة درا�سات  اإىل ع��م��داء وروؤ����س���اء  اإ���س��اف��ة 

احلقوق والقانون من خمتلف اجلامعات امل�ساركة.
لت�سوية  ال��ب��ح��ري��ن  غ��رف��ة  اأن   : ح�سني  اح��م��د  وا���س��اف 
الفعالية  ه���ذه  وت��ن��ظ��ي��م  رع���اي���ة  ت�����س��ارك يف  امل���ن���ازع���ات 
للمرة الثالثة على التوايل، وذلك يف اإطار ا�سرتاتيجية 
حيث  املنازعات،  لت�سوية  البديلة  الو�سائل  ثقافة  تنمية 
امل�سابقة فر�سة ثمينة لاطاع على جتارب  تتيح هذه 
وخربات املمار�سة ملهارات التحكيم التي تت�سمن الرتافع 
فعالة  تدريبات  يف  وامل�ساركة  املذكرات،  وكتابة  ال�سفهي 
حتت اإ�سراف واإدارة خرباء وخمت�سني يف هذا املجال مما 
املواهب  واكت�ساف  املعارف  تنمية  تعزيز  يف  ذل��ك  ي�سهم 

و�سقل الطاقات.

معر�ض لطالبات الهند�سة
 وعلوم احلا�سب االآيل

•• ابو ظبى – الفجر:

اأب��وظ��ب��ي م���وؤخ���راً يف  نظمت ج��ام��ع��ة 
طاب  مل�ساريع  معر�ساً  املفرق  فندق 
وط��ال��ب��ات ب��رن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���ص يف 
الهند�سة  بكلية  ال��داخ��ل��ي  الت�سميم 
باجلامعة،  االآيل  احل��ا���س��ب  وع���ل���وم 
وذلك �سمن فعاليات احتفاالت فندق 
تاأ�سي�سه،  ع��ل��ى  ع����ام  مب����رور  امل���ف���رق 
و���س��م��ل امل��ع��ر���ص م���ا ي��زي��د ع���ن 20 
قطعة فنية من االأثاث املعا�سر الذي 
مت ت�سميمه ليج�سد عنا�سر خمتلفة 
م���ن ال��ث��ق��اف��ة وال�������رتاث االإم����ارات����ي 

االأ�سيل.
واأكدت الدكتورة �سديقة عبد ال�سكور 

اأ�ستاذة م�ساعدة يف ق�سم هند�سة العمارة 
بجامعة  االآيل  احلا�سب  وع��ل��وم  الهند�سة  بكلية  ال��داخ��ل��ي  والت�سميم 
خالها  من  تعر�ص  التي  الفعاليات  ه��ذه  تنظيم  اأهمية  على  اأبوظبي 
وتفكرهم  االإبداعية  وقدراتهم  والطالبات  الطاب  مواهب  اجلامعة 
مل�ساق ت�سميم  نتاج  املعر�ص جاءت  التي �سمها  القطع  اأن  املبتكر، حيث 
الداخلي  الت�سميم  البكالوريو�ص يف  برنامج  اأحد م�ساقات  االأث��اث وهو 
الأول مرة  اأن��ه  اإىل  والطالبات، م�سرة  للطاب  الكلية  وال��ذي تطرحه 
الدولة  جامعات  خمتلف  يف  ال��داخ��ل��ي  الت�سميم  ب��رام��ج  م�ستوى  على 
قررنا اختيار تنفيذ م�ساق ت�سميم االأثاث الإحياء الرتاث االإماراتي يف 
اأن قطع االأث��اث كانت  اأثاث معا�سرة تعزز الهوية الوطنية، حيث  قطع 
م�ستوحاة من خمتلف عنا�سر احلياة يف االإم��ارات يف املا�سي واحلا�سر 
و�سمت قطع فنية على �سكل الربقع، ونقو�ص احلناء، والعقال وغرها 

الكثر.
واأو�سحت الدكتورة �سديقة اأن هذا املعر�ص اأتاح للم�ساركني يف فعاليات 
احتفاالت فندق املفرق والتي ا�ستقطبت ما يزيد عن 600 زائر فر�سة 
التعرف على متيز وجودة خمرجات جامعة اأبوظبي، واملواهب االإبداعية 
مت  التي  االأث���اث  وقطع  فامل�ساريع  وطالباتنا،  طابنا  بها  يتمتع  التي 
ال�سنة  يف  للم�ساق  درا�ستهم  م��دة  خ��ال  بتنفيذها  الطلبة  ق��ام  عر�سها 
الفتة  الداخلي،  الت�سميم  يف  البكالوريو�ص  برنامج  درا�سة  من  الثالثة 
اإىل اأن امل�ساركة يف مثل هذه الفعاليات يعطى الطلبة حافزاً قوياً للعمل 
اإبراز  خالها  من  ي�ستطيعوا  التي  النتائج  اأف�سل  لتحقيق  وجهد  بكد 
مواهبهم واأفكارهم املبتكرة. ومن جانبها اأ�سارت مرنا الزغني م�سوؤولة 
مكتب نائب مدير اجلامعة لل�سوؤون االأكادميية اأن املعر�ص ياأتي �سمن 
اإط����ار جم��م��وع��ة م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي حت��ر���ص ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي على 
تنظيمها بالتعاون مع �سركاء الدعم اال�سرتاتيجي واملوؤ�س�سات املجتمعية 
من خمتلف قطاعات االأعمال بالدولة، والتي حتر�ص دائماً على تقدمي 
ال��ذي ميكن  االأم��ر  االأك��ادمي��ي،  العام  للجامعة ط��وال  وامل�ساندة  الدعم 
جامعة اأبوظبي من تقدمي جتربة تعليمية متميزة لطابها وطالباتها 

واأع�ساء الهيئتني االإدارية والتدري�سية.
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نهيان بن مبارك ي�ستقبل الهيئة املنظمة ملناف�سات التحكيم التجاري ال�سرق اأو�سطية

التكرمي فا�ستحق  ال�سحفي  العطاء  من  عامًا   35



ال ي��زال احلديث ي��دور حول الفيلم ال��ذي يعر�ص يف 
 FLIGHT فيلم  وهو  وعامليا  ال�سينما حمليا  دور 
ب��ط��ول��ة دي���ن���زل وا���س��ن��ط��ن ويتمحور  )ف���اي���ت( م���ن 
العقاقر وامل�سكرات، لكنه ينجح  حول طيار يتعاطى 
حادث  من  يقودها  ك��ان  التي  الركاب  طائرة  انقاذ  يف 
مريع؛ وكيف اأن امل�ساهد التي عر�ست يف الفيلم وهي 
بالطبع من وحي اخليال لطائرة تفقد توازنها اأثناء 
الطران نتيجة عطل يطراأ عليها فت�سبح يف هبوط 
اإىل االأر���ص وكيف يتعامل الطيار )دي��ن��زل( مع  ح��اد 
تلك املع�سلة بتعمد قلب الطائرة راأ�سا على عقب يف 
منظر مثر وهو ما قد يثر اخلوف والفزع يف نفو�ص 
امل�ساهدين ال ي�ستبعد اأن يجعل البع�ص منهم يرتدد 

يف ركوب الطائرة مرة اأخرى.

تعريف املر�ض 
يعرف )ره���اب( اجل��و اأو اخل��وف م��ن رك��وب الطائرة 
على انه ظاهرة يت�سم امل�سابون بها باخلوف ال�سديد 
الطائرة،  رك��وب  اىل  ي�سطرون  حينما  واملفرط  ج��دا 
ي�����س��ل ب��ه��م اأح��ي��ان��ا اىل ح���د ال��ت��ج��ن��ب ال���ت���ام لركوب 
الطائرة، واذا ما ا�سطروا اىل ركوبها فانهم غالبا ما 
ي�سابون بحالة هلع �سديد قد توؤدي بهم اىل النزول 
منها قبل االقاع، او اذا ما ق�ست احلاجة لل�سفر اىل 
اللجوء للم�سكرات او املهدئات وهو ما يجعلهم عر�سة 
ل���ادم���ان. وم���ن اأج����ل ذل���ك جل����اأت ك��ربي��ات �سركات 
اأه��م��ي��ة ع���اج ه���ذا املر�ص  ال���ط���ران ال��ت��ج��اري��ة اىل 
)ال�سلوكي( باعتباره مك�سبا ي�ساف اىل وارداتها، الأن 
�سريحة معينة من النا�ص تتجنب ال�سفر بالطائرات، 

ي�سكل خ�سارة لها على امل�ستوى املادي. 

العدد يف ازدياد 
اأ����س���رع و�سائل  ال���ط���ائ���رات ه���ي  ال���رغ���م م���ن ان  ع��ل��ى 
امل��وا���س��ات امل��ت��واف��رة يف ال��وق��ت احل����ايل، ف��اإن��ه��ا مل 
والذين  العامل،  يف  امل�سافرين  من  الكثر  تغري  تعد 
ال  موا�سات  و�سيلة  عن  يبحثون  اأ�سبحوا  بدورهم 
تقل ع��ن ال��ط��ائ��رة راح���ة واأم��ان��ا، واإن ك��ان ذل��ك على 
ح�ساب ال�سرعة والوقت، ويرجع االأمر اىل عدة اأ�سباب 
اأبرزها اخلوف من ال�سفر جوا وقد �ساهمت احلوادث 
االخرة ب�سكل كبر يف م�ساعفة عدد الذين يخافون 
من الطران، فهناك حوايل 35 مليون فرد ينتابهم 
اأم��ا يف منطقة  ال��ع��امل.  الطائرة يف  رك��وب  القلق من 
من   %45 اىل  ت�سل  ن�سبة  فهناك  العربي  اخلليج 
اخلليجيني يخافون من ركوب الطائرة اأي مبعنى ان 
من بني كل اثنني يركبون الطائرة يوجد واحد على 
ال��ط��ران، لكن ما االأ�سباب  االق��ل لديه خم��اوف من 
ارت��ف��اع ن�سبة من يعانون مر�ص ره��اب اجل��و يف  وراء 

منطقة اخلليج من دون غرهم؟ 

عقبة التقاليد 
مداراة  فيه  تكرث  ال���ذي  اخلليجي  املجتمع  تركيبة 
ال�سخ�سية  ملعاناتهم  الرجال  لدى  خ�سو�سا  النا�ص، 
خ��ا���ص، خ�سية  ام���ر  اأي  او  ال��ع��ل��ل  او  االم���را����ص  م��ن 
ل�سخرية  التعر�ص  او  ل�سخ�سياتهم  ذل��ك  انتقا�ص 
اأو ا���س��دق��اء، ه��ي التي  اأه��ل  ���س��واء م��ن  املحاطني بهم 
الن�ساء  ن�سبة  ان  واحلقيقة  االأم���ر  تفاقم  م��ن  ت��زي��د 
�سجاعة  االأك��رث  اأنها  اإال  الرجال  ن�سبة  من  اأعلى  هي 
لاقبال على العاج ب�سبب عدم حترج املراأة ملناق�سة 
الن�سبة يف هذه  تلك االم���ور وه���ذا م��ا رف��ع م��ن تلك 
املنطقة دون غرها بالذات يف حني ال توجد يف دول 
اخلليج مراكز متخ�س�سة لعاج هذا الداء واإن وجدت 
البع�ص  ويربطها  تذكر  تكاد  ال  بحيث  �سئيلة  فهي 
باملراكز والعيادات النف�سية التي ال يحبذ مع االأ�سف 

اخلليجيني الرتدد عليها نتيجة ملا مت ذكره. 

تهويل ال مربر له
اأن عدد  اإىل  االأخ�����رة  ال��دول��ي��ة  االإح�����س��ائ��ي��ات  ت�����س��ر 
حوادث الطران تظل حمدودة وقليلة مقارنة بالعدد 
الكبر واملتزايد للم�سافرين الذين تنقلهم الطائرات 
وعدد الرحات اجلوية التي تقوم بها هذه الطائرات 
ي��وم��ي��ا. م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ي��ع��اين ال��ك��ث��ر م���ن النا�ص 
اخلوف من الطران وهم بازدياد رغم ما اأ�سبح عليه 
ال�سفر جوا من �سهولة وي�سر واإتاحته للجميع بف�سل 
والعرو�ص  ال��ت��ك��ال��ي��ف،  املنخف�سة  ال��ط��ران  ���س��رك��ات 
الناقات اجلوية  املح�سومة من قبل  املغرية لاأ�سعار 
التي  االأخ���رة  ال��درا���س��ة  بينت  وق��د  االأخ����رى،  العاملية 
باخلوف  ال�سعور  تف�سي  وراء  االأ�سباب  ملعرفة  اأجريت 
من الطران، اأن هناك العديد من العوامل التي توؤدي 
اإىل اخلوف من الطران اأهمها جتربة �سخ�سية، مثل 
حادثة الهبوط اال�سطراري للطائرة الكويتية يف مطار 
اأنباء عن حوادث  ب�سماع  ترتبط  واأخ��رى  جدة موؤخرا 
جوية مريعة، كحادثة �سقوط الطائرة التابعة ل�سركة 
اإيرفران�ص يف املحيط االأطل�سي عام 2009، لكن �سبب 
واإىل  اأوال،  امل�سافرين  لدى  اجلهل  اإىل  يرجع  تف�سيها 
التق�سر يف التوعية من قبل �سركات الطران واإدارات 
الطران املدين ثانيا، واأخرا اإىل الت�سليل والتهويل 

من قبل و�سائل االإعام من جهة اأخرى.

اخلوف من الطران
اخلوف  معدل  زي��ادة  يف  ت�ساهم  اأخ��رى  اأ�سباب  هناك 
وا�سرابات  االإره��اب،  الطران، مثل  النا�ص من  لدى 
العاملني يف �سركات الطران، وتقليل عدد املوظفني، 
ال�سريع يف  النمو  اأن  ال�سيانة، كما  وت��ردي  والتق�سف 
البنية  الأن  امل�سكلة  حجم  م��ن  يفاقم  اجل��وي  ال�سفر 
املدين  للطران  الدولية  الهيئات  لبع�ص  االأ�سا�سية 

ت�سر  ال  لها  التنظيمية  واالإج�����راءات  منا�سبة،  غ��ر 
ي��ق��ع على  ال  االأك����رب  ال��ت��ح��دي  الأن  نف�سها  ب��ال��وت��رة 
عاتق �سركات الطران وحدها، ولكن يقع على عاتق 
احلكومات والهيئات املنظمة للطران املدين واملاحة 
االأ�سا�سية  البنية  اأن  ت�سمن  اأن  يجب  التي  اجل��وي��ة 
يف  التزايد  م��ع  للتعامل  منا�سبة  ال�سامة  ومعاير 
الواقع  اأر����ص  على  لكن  اجل���وي،  ال�سفر  على  الطلب 
االإج�����راءات  ح��ت��ى  وال  منا�سبة  االأ���س��ا���س��ي��ة  البنية  ال 
النمو  وب��وت��رة  ت�سر  اجل��وي��ة  للماحة  التنظيمية 
امل�سوؤولية  ف�����اإن  ل���ذل���ك  اجل������وي،  ال�����س��ف��ر  يف  ن��ف�����س��ه 
والهيئات يف الطران  االأ�سا�سية تقع على احلكومات 
ناهيك  املوقف،  بالتعامل مع هذا  املدين يف ق�سورها 
عن م�ساهمة و�سائل االإعام يف بث الرعب يف نفو�ص 
العامة من النا�ص يف كل حادث جوي يحدث من اأخبار 
م�سللة و�سوء حتليل واأحيانا تكتم �سديد غر مربر، 
م��ن ���س��اأن ك��ل ه��ذا اأن يولد اخل��وف ل��دى العامة من 

النا�ص جتاه مدى �سامة الطائرات لل�سفر.

عنا�ضر �ضامة جديدة 
اأمثال بوينغ واإيربا�ص  يركز �سانعو طائرات الركاب 
وغرهم على اإدخال عنا�سر �سامة جديدة با�ستمرار 
على طائرات الركاب �سواء تلك املوجودة باخلدمة اأم 
تلك التي يتم �سنعها حديثا، واحلقيقة اأن الطائرات 
ب��ات��ت م���ن ح��ي��ث االأم������ان وال�����س��ام��ة ل���درج���ة تفوق 
ب��اأ���س��ع��اف ت��ل��ك ال��ت��ي ل��و���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل االأخ�����رى حتى 
ال�سيارة ال�سخ�سية، اأما عن اأ�سباب �سقوط الطائرات 
فراه املحللون يف العامل الب�سري اأكرث منه يف العامل 
الفني. على العامة من النا�ص اأن يقراأوا عن الطران 
عن  االإن��رتن��ت  على  يطلعوا  اأن  اأو  ب�سيطة  ملحة  ول��و 
ج��وان��ب االأم����ان يف ال��ط��ائ��رات ل��ا���س��ت��زادة ع��ن اأمور 
ي��دع��وا عنهم  ال��ط��ائ��رات واأن  ال�����س��ام��ة واالأم�����ان يف 

التكهنات التي ال تنم عن علم بل عن هواج�ص.

تركيبة برنامج عاج اخلوف من الطران
بعاج  اخلا�سة  ال���دورة  منه  تتكون  ال��ذي  ال��ربن��ام��ج 
تت�سمن مناق�سة عدة  ال��ع��ادة  ال��ط��ائ��رات( يف  )ره���اب 
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متر ال�ضنوات وياأتي عقد جديد ويتطور العامل ويت�ضاعف حجم الذين ي�ضافرون جوا، وت�ضج املطارات باملزيد من امل�ضافرين وي�ضتمر 
تو�ضعها وبناء اجلديد منها، وال نن�ضى ما حل يف العامل من اأ�ضرار مادية واقت�ضادية حينما توقف الطران فوق اأوروبا عام 2010 
انت�ضارا مع الوقت، وهو مر�ض  حينما ثار بركان يف اي�ضلندا. لكن ومع كل هذا التطور تبقى مع�ضلة يبدو وكاأنها مر�ض معد يزداد 
اخلوف من ركوب الطائرة اأو ما يعرف ا�ضطاحا برهاب اجلو. ملاذا يزداد هذا املر�ض انت�ضارا؟ وكيف متكن من ال�ضمود كل هذه املدة 
رغم التطور الهائل يف و�ضائل ال�ضامة يف جمال النقل اجلوي والطائرات لدرجة باتت معها احلوادث اأقل �ضررا و�ضحايا؟ هل هي 

م�ضاألة نف�ضية؟ هل هي نتيجة اإعام فا�ضد؟ وما الطريقة املثلى للتعامل واحلد منها

اأمامه  الطريق  ال���زوج  ليمهد  املثلى  الطريقة  االأزه����ار  باقة  ُتعترب 
وي�سر  اإليها.  اأ���س��اء  اأو  اأغ�سبها  ح��ال  يف  حياته،  �سريكة  من  ليعتذر 
اخلرباء اإىل اأن ما من و�سيلة اعتذار اأخرى ت�ساهيها، اإال اأن األوانها 
 Journal of ُن�����س��رت يف جم��ل��ة  ُت��ظ��ه��ر درا����س���ة  ب��ال��غ��ة االأه��م��ي��ة. 
توّلد يف النف�ص  الفاحتة  االألوان  اأن   Genetic Psychology
م�ساعر اإيجابية، يف حني ك�سف بحث يف جامعة جورجيا يف الواليات 

املتحدة اأن اللون االأخ�سر ُي�سعر الناظر اإليه بالهدوء وال�سكينة.
 وين�سح بع�ص باعة االأزهار: )قد يكون من االأف�سل اأن ُتر�سل بع�ص 
اإب����راز مدى  اإىل زوج��ت��ك يف عملها، م��ا ي��دف��ع زم��اوؤه��ا اإىل  ال����ورود 
يخطط  دبلوما�سي  ك��اإن�����س��ان  لها  ت��ب��دو  ف��ا  ل��ه��ا.  وح��ب��ك  اهتمامك 

ويح�سب(.

باقة اأزهار
 لزوجتك 

35 مليون �ضخ�ض يهابون ركوب الطائرة 

اخلوف من الطريان مع�سلة اأزلية

ال�سحك يرفع ر�سيدك 
اأن  ال��والي��ات املتحدة االأم��رك��ي��ة  اأح��د االأب��ح��اث يف مايو كلينك يف  اأظ��ه��ر 
يف  ي�ساهمان  مرتقبة  حل��وادث  �سعيدة  نهايات  ر  وت�سوُّ االإيجابي  التفكر 

حت�سني املزاج.
كذلك يكفي اأن ت�ساهد برناجماً فكاهّياً لن�سف �ساعة قبل اأن ُتغادر املنزل 
لتحّد من اإنفاقك بنحو %30، وفق ما ذكره علماء االقت�ساد يف جامعة 
هارفارد. فقد اكت�سف هوؤالء العلماء اأن َمن يعانون االإحباط والكاآبة مييلون 
عادة اإىل االإنفاق بتهّور، اآملني باأن ت�ساهم تلك ال�سلع اجلديدة الامعة يف 
رفع م�ستوى �سعادتهم. يف املقابل، مل يحتج َمن �ساهدوا برناجماً فكاهّياً 
االأ�سعار  تقّيم  م��ن  ومتكنوا  ف��وري��ة،  ع��زاء  و�سيلة  اإىل  امل��ن��زل  م��غ��ادرة  قبل 
بطريقة منطقية وتنقلوا بني املتاجر ليختاروا ال�سعر االأن�سب. وهكذا مل 

يبددوا املال يف �سبيل احل�سول على حلظات قليلة من ال�سعادة.

قدرة الطفل على الكالم 
مبكرًا تخفف غ�سبه يف حياته

اأظهرت درا�سة جديدة انه اإذا متّكن الطفل من الكام يف �سن مبكرة، فاإن 
ذلك قد ي�ساعده على التحكم بحدة غ�سبه يف وقت الحق من حياته.

واأفاد موقع )اليف �ساين�ص( االأمركي انه بح�سب نتائج درا�سة �سملت 120 
متيزوا  الذين  ف��اإن  �سنوات،  و4  �سهراً   18 بني  اأعمارهم  تراوحت  طفًا، 
بقدرات كامية ولغوية يف الثانية من عمرهم، كانوا اأقل غ�سباً يف اأو�ساع 
التعبر  على  قدراتهم  كانت  الذين  من  الرابعة،  �سن  يف  ل��اإزع��اج  مثرة 
الكامي �سعيفة. وتبني اأن االأوالد الذين تتطور قدراتهم الكامية ب�سرعة 
كانوا اأقل غ�سباً عند بلوغ الرابعة من العمر. وقالت الباحثة امل�ساركة يف 
قد  الكامية  )ال��ق��درات  ان  بن�سلفانيا  جامعة  من  ك��ول،  باميا  الدرا�سة، 
ا�ستخدام  من  ب��داًل  بالكلمات  يريدونه  عما  التعبر  على  االأوالد  ت�ساعد 

العواطف عند التواجد يف و�سع مثر لاإزعاج اأو التوتر(.
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•• تريانة – الفجر – من عبيد عثماين :

�سل�سلة  األبانيا  يف  اال�سامي  الثقايف  املركز  نظم 
ا���س��ام��ي��ة يف م�����س��ج��د معايل  ث��ق��اف��ي��ة  اأن�����س��ط��ة 
اال�ستاذ حممد �سعيد املا الذي اقامه على نفقته 
�سل�سلة  االن�����س��ط��ة  و���س��م��ل��ت  ال��ب��ان��ي��ا  اخل��ا���س��ة يف 
فعاليات اجتماعية وتربوية وتعليمية يف منطقة 
للفكر  االلباين  املركز  نظم  كما  باألبانيا.  ب��وراف 
امام  مع  بالتعاون  كذلك  اال�سامية  واحل�سارة 
دينية  درو����ص  �سل�سلة  االف��ت��اء  دار  وادارة  امل�سجد 
ب��وراك، وذلك  الكائن يف قرية  يف م�سجد معاليه 
للعاملني حيث  رح��م��ة  اال  اأر���س��ل��ن��اك  وم���ا  ب��ع��ن��وان 
جت�سد �سرة النبي الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم 
احل�سنة  واال���س��وة  االعلى  املثل  ال��ك��رام  و�سحابته 

بكل التفا�سيل. 

وقد ح�سر هذه الفعاليات �سعادة ال�سيد ردين كوكو 
رئي�ص دار االفتاء وامام امل�سجد ومدير املدر�سة يف 
مدينة دور�ص �سابقا ال�سيد �سامير بولكو وقد لقيت 
القرية  اأه��ل  ترحيبا ملحوظا من  االن�سطة هذه 
ال��ذك��ر احل��ك��ي��م، وكلمة  اي���ات م��ن  ت���اوة  و�سملت 
ملدير املدر�سة ال�سيد ا�سماعيل دزداري الذي رحب 
باحل�سور و�سكر املركز االلباين للفكر واحل�سارة 
اال���س��ام��ي��ة، وم���دي���ره ال��دك��ت��ور رام���ز م�سطفى 
امل�سلمني يف  مل�ساعدة  امل��رك��ز  ب��ه  يقوم  زي��ك��اي مب��ا 
األبانيا ب�سكل عام، ومبنطقة بوراك ب�سكل خا�ص. 
كما وجهوا جميعهم اأ�سمى ايات ال�سكر والعرفان 
للمتربع الكرمي معايل اال�ستاذ حممد �سعيد املا 
وزير املوا�سات ال�سابق يف دولة االمارات العربية 
املتحدة على اقامة هذا امل�سروع اال�سامي املتميز، 
واأن�سطته الثقافية املتنوعة يف األبانيا. كما حتدث 

�سماحة مفتي دور�ص ردين كوكو الذي اعرب عن 
توؤثر  التي  االن�سطة  هذه  مبثل  واعتزازه  �سروره 
يف املجتمع اال�سامي وال�سيما يف اأو�ساط ال�سباب 

والفتيات.
�سرة  ان  اىل  ب��دوره  بولكو  �سامير  ال�سيد  واأ���س��ار 
الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم جت�سد املثل 

االعلى للم�سلمني وللب�سرية جمعاء.
ويف اخل��ت��ام ���س��ارك ال��ط��اب ب����اأداء جمموعة من 
قيم  جت�سد  ال��ت��ي  املتميزة  اال�سامية  االنا�سيد 
ال�����س��ح��اب��ة وت��ك��ر���ص الرتبية  اال����س���ام واخ�����اق 
اال�سامية للن�سىء والرتبية ال�ساحلة لاجيال.

املركز  ادارة  االحتفال  ختام  احلا�سرون يف  و�سكر 
لتنظيمه  اال�سامية  واحل�سارة  للفكر  االلباين 
اأن ينتقل اىل  هذا االحتفال الذي متنى اجلميع 

امل�ساجد االخرى كذلك. 

�ضمن فعاليات جائزة راأ�ض اخليمة للقراآن الكرمي

حامل )بريق املليون( واملنهايل ي�سيئان ملتقى ال�سعر القراآين 

ثقافة وفن�ن
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اأن�ضطة ثقافية متنوعة تكر�ض الو�ضطية الدينية واالجتماعية يف األبانيا

املركز الثقايف االإ�سالمي ينظم �سل�سلة فعاليات ثقافية اإ�سالمية تكر�ض 
التوعية الو�سطية الدينية يف م�سجد معايل حممد �سعيد املال يف األبانيا

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

القا�سمي،  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  �سهد 

الذي  ال��ق��راآين،  ال�سعر  ملتقى  اخليمة،  راأ����ص  عهد  ويل 
نظمته جائزة راأ�ص اخليمة للقراآن الكرمي يف مركز وزارة 
الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع )املركز الثقايف( براأ�ص 
اخليمة، م�ساء اأم�ص االأول، �سمن فعاليات دورتها الثالثة 
ع�سرة، التي تتوا�سل حتى الثامن والع�سرين من ال�سهر 

احلايل.
رئي�ص  القا�سمي  خ��ال��د  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  امللتقى  ح�سر 
جمل�ص ادارة موؤ�س�سة راأ�ص اخليمة للقران الكرمي وعلومه 
واحمد ال�سحي مدير عام املوؤ�س�سة واأحمد �سبيعان االأمني 
اللجنة  واأع�ساء  االدارة  جمل�ص  واع�ساء  للجائزة  العام 
يف  املحا�سر  العجمي  �سامل  ود.  للجائزة  املنظمة  العليا 

كلية ال�سريعة بجامعة الكويت وجمهور غفر .
اأم�����س��ي��ة ملتقى ال�����س��ع��ر ال���ق���راين ك��ا من  وا���س��ت�����س��اف��ت 
ال�سعراء را�سد الرميثي )حامل برق املليون(، وا حممد 

املنهايل، و�ساعر )ال�سات( الرتاثية خالد النعماين. 
األقاها يف افتتاحية  اأحمد ال�سحي، يف كلمة  واأ�سار �سعادة 
من  امل�ساركني  ال�سعراء  ق�سائد  حملته  م��ا  اإىل  امللتقى، 
فكر وثقافة، مو�سحا اأن الهدف من امللتقى هو اال�ستفادة 
اخلطاب  مع  يتوافق  مبا  ح�سارية،  كر�سالة  ال�سعر  من 
الديني املعتدل، ومبا ين�سجم مع اخلطاب الوطني، الذي 
من  ينبع  م��ا  وه��و  واملجتمع،  ال��وط��ن  م�سلحة  يف  ي�سب 
روؤية موؤ�س�سة راأ�ص اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه، التي 
تنطلق بدورها من توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 
راأ�ص  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي،  �سقر  ب��ن 

اخليمة، راعي اجلائزة القراآنية.
األقاها ال�ساعر الرميثي، الفائز  وتناولت الق�سائد، التي 
بلقب )�ساعر املليون(، ونظره املنهايل، القيم االإ�سامية، 
وطرقت موا�سيع دينية اجتماعية تربوية، كرب الوالدين 
وال�ساة ورم�سان واالإميان باهلل، تعاىل، والتوكل عليه، 
وتاأكيد  الوطن  حب  على  بع�سها  تركز  فيما  والتوا�سع، 

االنتماء له واالعتزاز به والوالء للقيادة 
الوالء واالنتماء:

)اأغلى  الرميثي حتت عنوان  لل�ساعر  ومتحورت ق�سيدة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سخ�سية  ح��ول  وط��ن( 
زايد اآل نهيان، رئي�ص الدولة، حفظه اهلل، وتناولت ق�سيدة 
اأخرى خال امللتقى �سخ�سية اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 

جمل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل.

 حب قادة االإمارات:
وا�ستعر�ص ال�سعراء يف ق�سائدهم خ�سال ومزايا اأ�سحاب 
الوطن  اأب��ن��اء  قبل  م��ن  وحبهم  االإم�����ارات،  �سيوخ  ال�سمو 
والوالء لهم، ومت�سكهم بامل�سي خلفهم، والت�سبث بثوابت 
ال�سمو  �ساحب  اأن  م��وؤك��دي��ن  العليا،  وم�ساحله  ال��وط��ن 
رئي�ص الدولة ي�سر على نهج والده املغفور له، باإذن اهلل، 
تعاىل، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، رحمه اهلل، فيما 
يلتزم اإخوانه اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�ص االأعلى حكام 
االإمارات باتباع نهج اآبائهم املوؤ�س�سني من �سيوخ االإمارات، 
اأمن  وحماية  موؤ�س�ساتها،  ودع��م  االحت��اد  دول��ة  تعزيز  يف 
وموا�سلة م�سرة  اأبنائه  رفاهية  على  واملحافظة  الوطن 
حول  االأم�����س��ي��ة  ق�سائد  اإح����دى  ودارت  وال��ب��ن��اء.  اخل���ر 

بن  زاي���د  ال�سيخ  ت��ع��اىل،  اهلل،  ب���اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  �سخ�سية 
�سلطان اآل نهيان، موؤ�س�ص االحتاد. واألقت ق�سيدة اأخرى 
�سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دور  على  ال�سوء 
القا�سمي، حاكم راأ�ص اخليمة، يف اإطاق م�سرة التنمية 

يف راأ�ص اخليمة وحتفيزها.
اأول  الفريق  ومتحورت ق�سيدة للمنهايل حول �سخ�سية 
اإنها  عنها:  ق��ال  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو 
طراأت على باله وهو قادم من اأبوظبي اإىل راأ�ص اخليمة، 
)ال�سيخ  ب�����س��ارع  م���رورا  ال�����س��ع��ري،  امللتقى  يف  للم�ساركة 
حممد بن زايد( ، الذي اأوحى له بنظم ق�سيدة يف �سموه، 
�سموه  وحمافظة  ل�سموه،  االإم��ارات��ي��ني  ح��ب  م�ستعر�سا 
ومركزا  زاي��د،  ال�سيخ  االإم���ارات احلديثة  ب��اين  نهج  على 

على توا�سع �سموه وقربه من اأبناء الوطن.
من جانبهم، اأ�ساد ال�سعراء بفكرة امللتقى، لربطه االأخاق 
�سقر  ال�سيخ  ك��رم  ختامه،  ويف  ال��ه��ادف.  بال�سعر  النبيلة 
خالد  ب��ن  �سقر  وال�سيخ  القا�سمي  �سقر  ب��ن  حممد  ب��ن 
وحممد  الرميثي  را���س��د  ال�����س��ع��راء  القا�سمي  حميد  ب��ن 
املنهايل وخالد النعماين ةال�سيخ الدكتور �سامل العجمي، 

مل�ساركتهم يف فعاليات اجلائزة.

 متجيد القمة احلكومية :
دعا اأحمد ال�سحي، رئي�ص اللجنة العليا املنظمة للجائزة، 
طرح  اإىل  امل�ساركني  ال�سعراء  امللتقى،  ختام  يف  كلمته  يف 
بدبي  احلكومية  القمة  به  حظيت  ال��ذي  الكبر،  النجاح 
يف �سعرهم، وا�ستعرا�ص تداعياتها االجتماعية وال�سعبية، 
وال��ع��امل، وقدمت  املنطقة  اأب��ه��رت  ���س��ورة  وخ��روج��ه��ا يف 
منوذجا ح�ساريا لتاحم القيادة وال�سعب، وما اأكدته من 

قرب القيادة من اأبناء االإمارات، واجتماعهم حتت �سقف 
وهمومهم  اأبنائه  واأح��ام  الوطن  تطلعات  لبحث  واح��د 

ودرا�سة اأجنع ال�سبل لدفع م�سرة التنمية.
واق����رتح ال�����س��ح��ي ع��ل��ى ال�����س��ع��راء اإب�����داع ق�����س��ائ��د تعك�ص 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  واالإن�سانية  القيادية  ال�سفات 
اآل مكتوم، التي ظهرت يف القمة، داعيا  حممد بن را�سد 

اأي�سا لتناول ال�سفات القيادية واملزايا االإيجابية لكل من 
الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء وزير الداخلية، و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
ال��وزراء وزير �سوؤون  اآل نهيان، نائب رئي�ص جمل�ص  زايد 
والعرب  االإم��ارات��ي��ني  ب��ني  وتعزيزها  لن�سرها  الرئا�سة، 

اإجماال.

واحل�سور ال�سخ�سيات  لكبار  جامعة  احل�سور•• �سورة  يف  يخطب  امل�سجد  •• امام 

املا �سعيد  حممد  الوزير  •• معايل 

قد اأفلح 
من يعمر امل�ساجد

�ضعر الواعظ االأ�ضتاذ �ضديق حممد �ضديق 
اآل �ضام –  اإمام م�ضجد ند ال�ضبا – دبي:

امل�ضاجد ي��ع��م��ر  م���ن  اأف���ل���ح  ق���د 

كلهم جم���رن  ال  ال��ه��ي  ف��اح��ف��ظ 

والندى امل���روءة  ذا  الهي  وارح��م 

ي���ا رب وارح�����م ج��دن��ا وام��ام��ن��ا

ي����ارب وارح�����م ج��دن��ا وام��ام��ن��ا

وف�����ق ال���ه���ي وارث����ي����ه ون�����ض��ل��ه

وحبيبنا ع��م��ن��ا  اأ���ض��ع��د  ي�����ارب 

لنا م��ك��ت��وم  ال  واح���ف���ظ  ي����ارب 

عهده وايل  ث��م  خليفة  واح��ف��ظ 

ورجاله حم��م��دا  واح��ف��ظ  ي���ارب 

له نن�ضى  ف��ا  م��ك��ت��وم  وال�����ض��ي��خ 

ي��ارب وارح���م ك��ل م��ن رح��ل��وا اىل

واح���م االم����ارات ال��ت��ي م��ن رامها

وقيامنا ���ض��وم��ن��ا  واق��ب��ل  ي����ارب 

ي�����ارب واق���ب���ل ب���رن���ا و���ض��ات��ن��ا

ي�����ارب ���ض��ل ع��ل��ى ال��ن��ب��ي وال���ه

ال�ضديقيا عبدك  الهي  وارح���م 

وقاعدا  قائما  الرحمان  ويذكر 

خالدا  ال�ضهامة  ذا  منهم  واأخ�ض 

احمدا  وال�ضجاعة  الب�ضالة  رجل 

ال�����ض��ي��خ جم���رن ب��ال��ع��ل��وم م��وؤي��دا 

رب��ي يف اجل��ن��ان خملدا  واج��ع��ل��ه 

الفرقدا املعايل  يف  يفوقوا  حتى 

امل��دى  ط���ول  ع��ل��ى  ي���ارب  �ضلطان 

والندى  وال��ع��ط��اي��ا  امل��ك��ارم  اأه���ل 

حممدا  ال��ه��م��ام  ذاك  ب��ه  اأع��ن��ي 

ي�����ارب وارح�����م اأب���اه���م را����ض���دا 

اأف�����ض��ال��ه ي����ارب ف��ارح��م��ه غ��دا 

زاي���دا  وارح����م  رب  امل��ق��ام��ة  دار 

غدا ن��ال  ق��د  واال���ض��رار  بال�ضوء 

واجعل عبيدك يف اجلنان خملدا 

والهدى الرعاية  وامنحنا  ي��ارب 

وال��ت��اب��ع��ن ل��ه��م دوم����ا ���ض��رم��دا 

م�ضجدا الب���ن���ي  ووف���ق���ن���ي  رب 
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يفتتح �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم 
االإماراتى  الكويتى  االإعامي  امللتقى  اأعمال  االحد  اليوم  �سباح  دبي 
ال�سحفيني  جمعية  م��ع  بالدولة  ال�سحفيني  جمعية  تنظمه  ال��ذى 
الكويتية بالتعاون مع نادي دبى لل�سحافة ملدة يومني بفندق ذا اأت�ص 
دبي وذلك مبنا�سبة العيد الوطنى الثاين واخلم�سني وعيد التحرير 
الثانى والع�سرين لدولة الكويت ال�سقيقة . وقالت منى بو�سمرة اأمينة 
�سر جمعية ال�سحفيني انه ي�سارك فى امللتقي نخبة من االعاميني 
ال��ب��ل��دي��ن ال�سقيقني  وال�����س��ي��ا���س��ي��ني واالق��ت�����س��ادي��ني وال�����س��ع��راء م��ن 
التعاون  بدول جمل�ص  ال�سحفيني  باالإ�سافة اىل وفود من جمعيات 
اخلليجي . وا�سافت اأن ا�ست�سافة هذا امللتقي تاأتى فى اإطار التعاون 

والتكامل بني جمعيات ال�سحفيني فى اخلليج .. مو�سحة اأن امللتقي 
املمار�سة  عن  اإعامية  ن��دوة  االأويل  حوارية  جل�سات  ث��اث  يت�سمن 
الزعابى  را�سد  ويديرها  الوطنية  وامل�سوؤولية  املهنية  بني  ال�سحفية 
الكاتب ال�سحفي بجريدة االحتاد ويتحدث فيها وليد الن�سف رئي�ص 
جمعية  �سر  اأم��ني  القناعي  وفي�سل  الكويتية  القب�ص  جريدة  حترير 
الريا�سية  لل�سحافة  االأ�سيوي  االحت��اد  رئي�ص  الكويتية  ال�سحفيني 
واأحمد املن�سورى الكاتب ال�سحفي بجريدة االإحتاد . والثانية ندوة 
�سيا�سية بعنوان االآثار ال�سلبية للممار�سات احلزبية واأثرها على دول 
اخلليج ويديرها الكاتب ال�سحفى �سامل حميد ويتحدث فيها م�سعل 
النامي الكاتب ال�سحفي الكويتي ونواف الفزيع ع�سو جمل�ص االأمة 

االإحتاد  بجريدة  ال�سحفي  الكاتب  العو�سي  عبد  والدكتور  الكويتي 
اخلليج  دول  بني  التعاون  اأ�سكال  بعنوان  اإقت�سادية  ن��دوة  والثالثة   .
لتحقيق تنمية اإقت�سادية �ساملة ويديرها رائد برقاوى مدير حترير 
االإقت�سادي  الباحث  التميمى  عامر  فيها  ويتحدث  اخلليج  جريدة 
امل�ست�سار االقت�سادي. ويت�سمن  الع�سومى  الكويتى والدكتور حممد 
امللتقي معر�سا يحكى تاريخ العاقة بني البلدين ال�سقيقني وعر�ص 
اإهداء من قلوب كويتية لاأ�سقاء باالإمارات واأم�سية  اأوبريت بعنوان 
�سعرية ل�سعراء من البلدين ال�سقيقني منهم خالد املح�سن وعطا اهلل 
فرحان من الكويت وح�سني بن �سوده وعو�ص بن جا�سوم من االإمارات 

..ويدير االأم�سية االعامى الكويتى بداح ال�سيهلى 

برعاية وح�ضور مكتوم بن حممد 

جمعية ال�سحفيني بالدولة ت�ست�سيف امللتقى االإعالمي الكويتي االإماراتي



•• ال�شارقة-الفجر: 

والتطوير  ل��اإ���س��ت��ث��م��ار  ال�������س���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  ع���ق���دت 
ع���دد من  م���ع  االإج���ت���م���اع���ات  م���ن  �سل�سلة  )����س���روق( 
اخلا�سة  وال�سركات  احلكومية  واملنظمات  الهيئات 
ال�����س��وي�����س��ري��ة جنيف،  ال��ع��ا���س��م��ة  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف 
االإقت�سادية  ال��رواب��ط  توطيد  �سبل  خالها  بحثت 
الفر�ص  وا�ستعر�ست  البلدين،  ب��ني  واالإ�ستثمارية 

االإ�ستثمارية املتوافرة يف امارة ال�سارقة.
وقام وفد �سروق وبالتعاون مع مكتب وزارة التجارة 
اخلارجية لدولة االإم��ارات يف جنيف بعقد جمموعة 
من اللقاءات الهادفة اإىل ترويج الفر�ص االإ�ستثمارية 
اأعقاب  يف  وذل��ك  ال�سارقة،  يف  القائمة  واالإقت�سادية 
ترويج  لهيئات  العاملية  للرابطة  ال�سنوي  امل��وؤمت��ر 
االإ�ستثمار وايبا والذي ا�ست�سافته جنيف و�سارك فيه 
وفد �سروق برئا�سة �سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال 
املدير التنفيذي ل� )�سروق(، واإيلي اآرملي مدير اإدارة 
امل�سرخ  االأع��م��ال يف )���س��روق( وحممد جمعة  تطوير 
رئ��ي�����ص ت��روي��ج االإ���س��ت��ث��م��ار يف )����س���روق(، ب���در اأحمد 
لدى  املتحدة  العربية  االإم��ارات  امل�سرخ مدير مكتب 

منظمة التجارة العاملية يف جنيف.
وقدم الوفد خال االإجتماعات التي ُعقدت مع عدد 
وم���ع ممثلي قطاعات  احل��ك��وم��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن 
ال�سحية، واالإ�ستثمار  االإقت�ساد، والطاقة، والرعاية 
ال�سارقة  هيئة  حول  �سرحاً  فرباير،  يومي 13و14 
واأهدافها،  وروؤيتها  )�سروق(،  والتطوير  لاإ�ستثمار 

واملقومات  ال�����س��ارق��ة،  احل��ي��وي��ة يف  االأع���م���ال  وب��ي��ئ��ة 
اقت�سادية،  ح���ري���ة  م���ن  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن  امل�����س��ج��ع��ة 
وت�����س��ه��ي��ات ح��ك��وم��ي��ة، وم��ت��ط��ل��ب��ات م��ث��ال��ي��ة للنمو 

وحتقيق عائدات اإ�ستثمارية جمزية . 
كما ا�ستعر�ص الوفد خال اللقاءات اأهم القطاعات 
ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  االإم�����ارة وه���ي  االإ���س��ت��ث��م��اري��ة يف 
وال�سياحة والرتفيه، والنقل واخلدمات اللوج�ستية، 
االإ�ستثمارية  االإمكانات  على  ال�سوء  و�سلط  والبيئة، 
هذه  يف  االإم���ارة  بها  تتمتع  التي  الهائلة  والتجارية 
القطاعات احليوية، واإبراز ما تتميز به ال�سارقة من 
باالإ�سافة  حديثة،  نقل  و�سبكة  ع�سرية،  حتتية  بنى 
للم�ستثمرين،  امل��ق��دم��ة  ال�سريبية  االإع���ف���اءات  اإىل 

وتوافر العمالة املاهرة، واالإ�ستقرار ال�سيا�سي. 
حديث  يف  ال�سركال،  جا�سم  بن  م��روان  �سعادة  وق��ال 
�سوي�سرا يف  تاأتي جولتنا يف  ه��ذه اجل��ول��ة:  له ح��ول 
اإطار اإ�سرتاتيجة �سروق ال�ساملة للرتويج للمقومات 
االإ�ستثمارية وعوامل اجلذب االإقت�سادية يف ال�سارقة 
اأنحاء اأوروب��ا هذا العام. وقمنا خال هذه  يف جميع 
االإ�ستثمارية  الفر�ص  الزيارة مناق�سة جمموعة من 
املتوافرة يف ال�سارقة يف خمتلف القطاعات لل�سركات 
ورج������ال االأع����م����ال يف ���س��وي�����س��را وق����د ح��ظ��ي��ت هذه 
باإهتمام كبر من اجلانب ال�سوي�سري، كما  الفر�ص 
بني  االإ�ستثماري  التعاون  تو�سيع  �سبل  مناق�سة  مت 
ال�سوي�سرية  ال�سركات  اإ�ستثمارات  وتعزيز  اجلانبني 

يف ال�سارقة مع عدد من االأطراف .
واأ���س��اف ال�����س��رك��ال مت خ��ال االج��ت��م��اع��ات مناق�سة 

القطاعات  مع  اإ�سرتاتيجية  �سراكات  اقامة  اإمكانية 
احلكومية اأو ال�سركات اخلا�سة العاملة يف االإمارة من 
جهة وال�سركات ال�سوي�سرية الراغبة يف اال�ستثمار يف 
من  وغرها  الهيئة  تقدمه  اأن  ميكن  وم��ا  ال�سارقة، 
تخدم  وت�سهيات  خ��دم��ات  م��ن  احلكومية  ال��دوائ��ر 

هذه ال�سراكات 
فرباير  من  ع�سر  الثالث  يف  اجتماعاته  الوفد  وب��داأ 
�سركة  موؤ�س�ص  اأندري�ص  اأوليفر  مع  ا�ست�ساري  بلقاء 
املتجددة  الطاقة  م�ساريع  يف  املتخ�س�سة  اإنرجي8 
وت��وف��ر ال��ط��اق��ة. ومت ب��ع��د ذل���ك ع��ق��د اج��ت��م��اع مع 
بالتجارة اخلارجية  م�سوؤويل مركز اخلربة اخلا�ص 
م�سوؤويل  م��ع  اآخ���ر  واج��ت��م��اع   ، اأو���س��ي��ك  ال�سوي�سرية 
، وه���ي م��ن�����س��اأة رع��اي��ة �سحية  ب��ول��ي��و كلينك  ج���رل 

متعددة التخ�س�سات من القطاع اخلا�ص.
كما عقدت �سروق اجتماعاً مع م�سوؤويل وكالة التنمية 
االإقت�سادية يف جنيف، ومت بعد ذلك دعوة الوفد اإىل 
االإقت�سادي  ال��رتوي��ج  مكتب  قبل  م��ن  غ���داء  م��اأدب��ة 
مع  ل��ق��اءات  التايل  اليوم  يف  الوفد  وعقد  جنيف،  يف 
والتنمية،  ل��ل��ت��ج��ارة  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��وؤمت��ر  ممثلي 
وال�سناعة،  للتجارة  ال�سوي�سرية  العربية  والغرفة 
 1974 ع��ام  تاأ�سي�سها  ربحية مت  وه��ي منظمة غر 
بني  والثقافية  االإقت�سادية  العاقات  تعزيز  بهدف 
�سوي�سرا والبلدان العربية االأع�ساء يف جامعة الدول 

العربية.
وترتبط دولة االإمارات العربية املتحدة مع �سوي�سرا 
ب��ع��اق��ات ج��ي��دة ت��ع��ود اإىل ع���دة ع��ق��ود م��ن الزمن. 

ومت تعزيز العاقات الدبلوما�سية مع افتتاح �سفارة 
ب��رن يف خ��ري��ف عام  امل��ت��ح��دة يف  العربية  االإم�����ارات 
اإعفاء  على  ين�ص  ات��ف��اق  على  والتوقيع   ،2011
ال�سفر  ال��ب��ل��دي��ن م���ن ح��ام��ل��ي ج�������وازات  م���واط���ن���ي 
تاأ�سرة  على  احل�سول  من  واخلا�سة  الدبلوما�سية 
االإزدواج  جتنب  اتفاقية  اإب���رام  عن  ف�سًا  ال��دخ��ول، 
ال�سريبي. ويف الوقت ذاته مت تطوير التعاون الثنائي 
االإقت�سادي  املجال  جانب  اإىل  لي�سمل  البلدين  بني 
والثقافية  واالأم��ن��ي��ة  ال�سيا�سية  امل��ج��االت  م��ن  ك��ا 

والريا�سية واالأكادميية وامل�سائل املتعلقة بالبحوث.
وتعترب دولة االإمارات اأهم �سريك جتاري ل�سوي�سرا يف 
املنطقة. كما تزدهر ال�سياحة بني البلدين، مع اإرتفاع 
عدد التاأ�سرات ال�سادرة ملواطني االإمارات الراغبني 

.2012 عام  يف  األف  بزيارة �سوي�سرا اإىل 14 
بهدف   2009 ع���ام  ت��اأ���س�����س��ت  ���س��روق  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
وتنمية  وبيئية  وثقافية  اجتماعية  اإجن��ازات  حتقيق 
واال�سامية  العربية  الهوية  اأ�سا�ص  على  اقت�سادية 
الإمارة ال�سارقة. وت�سعى الهيئة اإىل ت�سجيع االإ�ستثمار 
تقدمي  يف  الدولية  املعاير  اأف�سل  تبني  طريق  عن 
امل�سثمرين  جذب  يف  ت�ساعد  التي  النوعية  اخلدمات 

�سواء من املنطقة اأو من كافة اأنحاء العامل.
وترتكز مهام �سروق يف توفر الت�سهيات ال�سرورية 
اأن�سطة  واحل���واف���ز وت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 
م�سروعات  تقييم  وك��ذل��ك  االإم������ارة،  يف  االإ���س��ت��ث��م��ار 
البنية التحتية ذات ال�سلة بال�سياحة وو�سع اخلطط 

الازمة الإ�ستكمال تلك امل�سروعات.
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�ضروق ت�ضتعر�ض الفر�ض اال�ضتثمارية يف ال�ضارقة اأمام ال�ضركات ال�ضوي�ضرية

عقدت اجتماعات مع عدد من الهيئات احلكومية
 وال�سركات اخلا�سة  خالل زيارتها ل�سوي�سرا

اجلمعية االأمريكية لتدريب االأعمال الدولية تعتمد 
�سركة وطنية اإماراتية لتدريب وتاأهيل القياديني

•• دبي-وام:

وطنية  �سركة  ايبتا  الدولية  االأع��م��ال  لتدريب  االأمريكية  اجلمعية  اعتمدت 
بتاأهيل  بدورها  لتقوم  قبلها  من  معتمد  وامتحانات  تدريب  كمركز  اماراتية 
االإداريني الراغبني يف احل�سول على رخ�سة دولية يف مهارات القيادة وبرامج 
اأكرث  ب�سي ب بي من خال  واملعروف عامليا  املعتمدة دوليا  االأعمال  حمرتيف 
اإجازتها  اإىل  اإ�سافة  واالجنليزية  العربية  باللغتني  متوفرة  برامج   10 من 
تنظيم عقد االمتحانات الدولية بعد انتهاء الدورات عرب االإنرتنت. والتقت 
رحاب لوتاه الع�سو املنتدب ل�سركة اى اف ا�ص اإحدى �سركات جمموعة موارد 
للتمويل مع عدد من قيادات وزارة الرتبية والتعليم وعدد من الدوائر املحلية 
االإدارات  م��دراء  تدريب  يف  بينهم  فيما  للتن�سيق  وخا�سة  حكومية  وجامعات 
ونوابهم وروؤ�ساء االأق�سام اىل جانب مدراء املدار�ص ونوابهم والتوجيه الفني 
اجلمعية  اأن  اإىل  ..الف��ت��ة  ال����دورات  ب��ه��ذه  امل�ستهدفة  الفئات  وه��ي  واالإداري 
االأكادميي  االعتماد  الدولية متخ�س�سة يف منح  االأعمال  لتدريب  االأمريكية 
التعليم  موؤ�س�سات  وكذلك  واخلا�سة  احلكومية  و�سبه  احلكومية  للموؤ�س�سات 
الرتبية  وق��ي��ادات  م�سئويل  على  لوتاه  واأث��ن��ت  ومعاهد.  جامعات  من  العايل 
اأبدوه من ترحاب بهذه املبادرة  والدائرة االقت�سادية وعدد من اجلامعات ملا 
طويل  اال�ستثمار  هو  االأمثل  اال�ستثمار  باأن  لقناعتهم  ال�سركة  اأطلقتها  التي 
االأمد يف املوارد الب�سرية ويقينهم باأن هذه الدورات التي ت�ستهدف بها موظفيها 
وم�سئوليها وكوادرها ب�سفة دورية هي دعامة قوية واأ�سا�ص متني لبناء كادر 
موؤهل من اجل اأداء متغر ومتطور دائما وذلك الأن التدريب ال�سليم ي�ساعد 
اأكفاء وبالتايل ي�ساهم يف االرتقاء مبوؤ�س�ساتهم  اإيجاد قياديني وعاملني  على 
نحو اآفاق م�ستقبلية جديدة وواعدة. واأ�سافت اأن املتدرب وبعد فرتة التدريب 
املكثفة التي يحظى بها يح�سل على �سهادة معتمدة من اجلمعية االأمريكية 
جتديدها  اإىل  ال�سهادة  تلك  حتتاج  ال  حيث  ايبتا  الدولية  االأع��م��ال  لتدريب 
ال��دورات مقدمة  اأخرى احرتافية وتتناول  كل فرتة كما هو احلال ب�سهادات 
للقيادة الفعالة خ�سائ�ص القادة الناجحني ومهاراتهم واأمناط القيادة واتخاذ 

القرارات والتحفيز وبناء الثقة يف فرق العمل .

•• ابوظبي – الفجر:

قطاع  تنظيم  مب�سروع  املكلفة  اللجنة  اأك���دت 
و�سواحيها  اأب���وظ���ب���ي  يف  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال��ب��ي��ع 
جتاوزت  للم�سروع  املن�سمني  ن�سبة  اأن  بقالة 
اإجمايل م�ساحات البيع بالتجزئة  %60 من 
مدينة  يف  املعاير  لتطبيق  املوؤهلة  للبقاالت 
وهو  مربع  م��رت  األ��ف   53 والبالغة  اأب��وظ��ب��ي 
م�ساحة  ن�سف  م��ن  اأك��رث  توفر  �ساهم يف  م��ا 
م��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة و مب���ا ي���ق���ارب 32 
�سجلت  التي  البقاالت  متثل  مربع  مرت  األ��ف 
فيما  اأو�ساعها  تعديل  وبا�سرت يف  امل�سروع  يف 
متثل امل�ساحة املتبقية حمال البقاالت التي مل 

تن�سم للربنامج.
احلا�سل  والتطوير  العمل  اأن  اللجنة  واأك��دت 
لي�ص  وا���س��ح��اً  ب��ات  بالتجزئة  البيع  قطاع  يف 
ال�سواحي  ب��ل يف  ف��ق��ط  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  يف 
اأي�����س��اً وه���و م��ا ي��ظ��ه��ر م��ن خ���ال التزامهم 
ب��ت��ط��ب��ي��ق امل��ع��اي��ر اجل���دي���دة وق���د ع���زز ذلك 
التفاعل االإيجابي من امل�ستهلكني الذين بداأوا 
من  معه  ويتفاعلون  امل�سروع  بثمار  ي�سعرون 

خال و�سائل االإعام االجتماعي.
واأو�سحت اللجنة اأنها ما تزال ت�ستقبل طلبات 
اأ���س��ح��اب ال��ب��ق��االت ال��ذي��ن ت��اأخ��روا ع��ن مهلة 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي ح��ي��ث ���س��ه��دت االأي�����ام االأخ���رة 
على  ك��ب��راً  اإق��ب��ااًل  املنق�سية  املهلة  تلت  التي 
ال��ت�����س��ج��ي��ل ل��ان�����س��م��ام يف امل�����س��روع مم���ا دعا 
باإ�ستقبال  ال�����س��م��اح  ق���رار  ات��خ��اذ  اإىل  اللجنة 
البقاالت  اأ���س��ح��اب  م���ن  امل���ت���زاي���دة  ال��ط��ل��ب��ات 
املعاير  ع��ل��ي��ه��م  ت��ن��ط��ب��ق  مم����ن  امل���ت���اأخ���ري���ن 
خال  من  الربنامج  اإىل  االن�سمام  وميكنهم 

الت�سجيل حتى 6 مار�ص القادم.
وك�سف حممد جال الري�سي املتحدث الر�سمي 

بالتجزئة  البيع  قطاع  تنظيم  م�سروع  با�سم 
للمتاأخرين  �ستتيح  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  بقالة 
ممن بادروا بالت�سجيل يف امل�سروع بعد انق�ساء 
مهلة العام املا�سي تنفيذ التعديات اجلديدة 
خال اأربعة اأ�سهر تبداأ من 6 مار�ص وتنق�سي 
يف 30 ي��ون��ي��و ال���ق���ادم وف��ي��م��ا ع���دا ذل���ك فلن 
ممار�سة  من  امل�ستوفية  غر  البقاالت  تتمكن 
اأن هذه  ن�����س��اط��ه��ا ب��ع��د ه���ذا ال��ت��اري��خ م���وؤك���داً 
الفر�سة تاأتي �سمن الت�سهيات التي تقدمها 
املواد  من  امل�ستهلكني  حاجات  لتلبية  اللجنة 

الغذائية واملتطلبات اليومية.
وذكر اأن اللجنة �سمحت بزيادة اأعداد املقاولني 
اأعمال جتديد  واال�ست�ساريني املعنيني بتنفيذ 
80 مقاواًل  م��ن  ع��دده��م  بلغ  ال��ب��ق��االت حيث 
اإىل  107حالياً الفتاً  اإىل  اأ�سابيع  قبل ثاثة 
اأن تلك الزيادة اأ�سهمت يف تعدد اخليارات اأمام 
اأ�سحاب البقاالت وامل�ساهمة يف خف�ص التكلفة 
بحيث اأ�سبح �سعر املرت املربع يرتاوح ما بني 
ح�سب  دره����م   2500 اإىل  دره����م   1700
ومتطلبات  للمن�ساأة  احل���ايل  الفني  ال��و���س��ع 
 4000 3000 دره��م اإىل  التغير ب��داًل من 
دره��م وه��و املبلغ ال��ذي اأف��رزت��ه ال��درا���س��ة من 
خال النماذج التجريبية عند اإطاق امل�سروع 
وب��ذل��ك ن��ك��ون ق��د اأحت��ن��ا ك��اف��ة ال�����س��ب��ل التي 
ت�سهل على اأ�سحاب البقاالت االلتزام بتطبيق 

اال�سرتاطات اجلديدة.
واأ�ساف الري�سي اأن م�سروع بقالة نتاج درا�سات 
ا�ستندت  وطنية  اأي���ادي  عليها  عملت  معمقة 
ح��ول خدمات  عاملية  اأب��ح��اث ومم��ار���س��ات  اإىل 
قطاع البيع بالتجزئة ما اأف�سى اإىل تو�سيات 
البيع  من�ساآت  بواقع  االرت��ق��اء  ب�سرورة  تفيد 
بالتجزئة مبوا�سفات ومعاير عاملية تتنا�سب 
البقاالت  تلك  واأن  خا�سة  املحلية  بيئتنا  مع 

مل تقم باأي تعديل على من�ساآتها اأو تغير يف 
عاماً   30 من  الأك��رث  ن�ساطها  ممار�سة  ط��رق 
وهو ما ا�ستدعى اإجراء عملية تطوير تواكب 

م�ستوى اخلدمات يف هذا املجال.
و�سدد على اأن املمار�سات املر�سودة يف البقاالت 
خال ال�سنوات املا�سية كانت ال ترتقي مل�ستوى 
اخل��دم��ات االأخ���رى املقدمة يف االإم���ارة والتي 
باتت مرتبطة بروؤية اأبوظبي 2030 مو�سحاً 
اأن اللجنة املكلفة مب�سروع تنظيم قطاع البيع 
�سهراً   28 خ����ال  ع��م��ل��ت  ب��ق��ال��ة  ب��ال��ت��ج��زئ��ة 
وو�سعت برنامج عمل بثاثة مراحل املرحلة 
االأوىل مت خالها اإعداد درا�سة حتليلية لواقع 
القطاع ويف املرحلة الثانية مت و�سع خطة بناء 
الثالثة  املرحلة  اأم��ا  الدرا�سة  خمرجات  على 
حيث  كامل  عام  ملدة  اخلطة  تنفيذ  فت�سمنت 
والتي  التغير  متطلبات  و���س��ع  خ��ال��ه��ا  مت 
امل�ستحدثة  �سملت جتهيز منوذجني للبقاالت 

اأبوظبي  تكفلت حكومة  بيئتني خمتلفتني  يف 
يف اإن�سائهما وكانت تلك النماذج تهدف حينها 
عوامل  وخف�ص  التحديات  على  التعرف  اإىل 
اجلديدة  املعاير  العتماد  متهيداً  املخاطرة 
امل�ستهلكني  الأمن���اط  مائمتها  م��دى  بيان  و 
على  تنفيذها  اإمكانية  م��دى  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

اأر�ص الواقع.
املكلفة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  االإ������س�����ارة  وجت������در 
بقالة  بالتجزئة  البيع  قطاع  تنظيم  مب�سروع 
اأ���س��ح��اب البقاالت  ل���ق���اءات م��ع  ع��ق��دت ع���دة 
لتعريفهم  املا�سي  قبل  العام  املهلة  ب��دء  قبل 
واإطاعهم  اجلديدة  واملعاير  باال�سرتاطات 
على تفا�سيل امل�سروع واملهلة املحددة ملطابقة 
اال�سرتاطات الفنية والت�سغيلية اجلديدة اإىل 
تهدف لتحقيق تنا�سق اأكرب يف مظهر حمات 
البقالة وتطوير حالتها الفنية وجودتها ورفع 

م�ستوى اخلدمة التي تقدمها للم�ستهلكني.

ان�سمام اأكرث من 60 % من م�ساحات البيع بالتجزئة يف اأبوظبي مل�سروع بقالة

•• اأبوظبي-الفجر: 

مطار  اأول  اخل����ا�����ص،  ل���ل���ط���ران  ال���ب���ط���ني  م���ط���ار  ح���ق���ق 
ال�سرق  منطقة  يف  اخل��ا���ص  ال��ط��ران  خل��دم��ة  متخ�س�ص 
االأو�سط والتابع ل�سركة اأبوظبي للمطارات، املرتبة االأوىل 
على م�ستوى ال�سرق االأو�سط والثانية عاملياً كاأف�سل مزود 
االأر�سية  اخلدمات  مركز  عرب  الثابتة  االأر�سية  للعمليات 
اأجرتها  التي  الدرا�سة  �سمن  وذل��ك   ، جت  ظبي  له  التابع 

جملة يوروبيان بيزن�ص اإير نيوز ال�سهرة لعام 2013. 
وياأتي هذا االإجناز بعد حتقيق املطار املرتبة الرابعة عاملياً 

داخل  املطروح  اال�ستفتاء  يف  �سارك  حيث  املا�سي،  العام  يف 
املجلة وعرب املوقع االإلكرتوين هذا العام حوايل 35 األف 
الرحات  الطائرات اخلا�سة وم�سغلي  �سخ�ص من مالكي 
اأمام  املجلة، ما و�سع ظبي جت يف مرتبة متقدمة  وق��راء 
جمموعة من اأف�سل مراكز اخلدمات االأر�سية العاملية، وما 
يوؤكد املكانة الرائدة لتمّيز وجودة اخلدمات التي يقدمها 
مطار البطني للطران اخلا�ص ، والثقة العاملية املتزايدة 
املنطقة  اخل��ا���ص يف  للطران  احليوية  امل��راك��ز  ك��اأح��د  فيه 

والعامل.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املن�سوري،  ماجد  علي  �سعادة  وق��ال 

�سركة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��م��ط��ارات: ي��وؤك��د اخ��ت��ي��ار خ��دم��ات ظبي 
اأف�سل خم�ص  التوايل �سمن قائمة  الثاين على  للعام  جت 
املكانة   ، الثابتة  االأر�سية  اخلدمات  لتزويد  عاملية  مراكز 
الرائدة التي حققها مطار البطني للطران اخلا�ص على 
واأرقى  الأف�سل  متكاملة  كبوابة  والعامل  املنطقة  م�ستوى 
اخلدمات االأر�سية املقدمة للطائرات الزائرة وم�ستخدمي 
اأبوظبي كمركز عاملي  امل��ت��زاي��دة الإم���ارة  امل��ط��ار، واالأه��م��ي��ة 
متمّيز يف قطاع الطران اخلا�ص . واأ�ساف: متكنت �سركة 
قيادية يف  ك�سركة  تر�سيخ مكانتها  للمطارات من  اأبوظبي 
قطاع خدمات الطران يف املنطقة، وذلك يف ظل التنامي 

وعاملياً. وجنحت  اإقليمياً  الطران  امل�ستمر لعمليات قطاع 
ال�سركة بف�سل ما يحققه مطار البطني للطران اخلا�ص 
وكفاءة  ومت��ّي��ز  ج��ودة  �سعيد  على  متوا�سلة  ت��ط��ورات  م��ن 
املراكز  على خارطة  اأبوظبي  و�سع  املقدمة، من  اخلدمات 
العاملية املميزة يف قطاع الطران اخلا�ص، وتاأكيد موقعنا 
وفق  العمل دوماً  املنطقة. و�سنوا�سل  القيادي على �سعيد 
املميزة لارتقاء بجميع اخلدمات وحتقيق  ا�سرتاتيجيتنا 

اأف�سل االإجنازات يف خمتلف جماالت عمليات ال�سركة .
وتتيح جملة يوروبيان بيزن�ص اإير نيوز العاملية املتخ�س�سة 
املجلة  ق��راء  جلميع  الت�سويت  فر�سة  الطران،  �سوؤون  يف 

وم�سغلي الرحات املوؤهلة، الختيار اأف�سل مراكز اخلدمات 
االأر�سية الثابتة يف العامل ومنح املراكز املختارة نقاطاً وفق 
وفريق  املتطورة  التحتية  والبنية  اخل��دم��ات  ج��ودة  تقييم 
اال�ستفتاء  تلقى  ح��ي��ث  التكلفة،  م��ق��اب��ل  وال��ق��ي��م��ة  ال��ع��م��ل 
االأر�سية  للخدمات  328 مركزاً  اأ�سواتاً حلوايل  املطروح 

يف اأوروبا وال�سرق االأو�سط ورو�سيا واأفريقيا.
وياأتي هذا االإجناز العاملي ملطار البطني للطران اخلا�ص 
 ،2012 ال��ع��ام  قيا�سية خ��ال  اأرق��ام��اً  فيه  �سجل  وق��ت  يف 
حركة  يف  ب��امل��ائ��ة   11 ن�سبته  ب��ل��غ��ت  من���و  مب��ع��دل  مت��ث��ل��ت 

الطران التجاري مقارنًة بعام 2010.

ظبي جت يتفّوق عامليًا وفق ا�ضتفتاء جملة يوروبن بزن�ض اإير نيوز 

مطار البطني للطريان اخلا�ض ثاين اأف�سل مزّود للخدمات االأر�سية يف العامل

جمعية االإمارات للمتداولني تختتم برناجمًا تدريبيًا ناجحًا 
يوؤهل املتداولني للح�سول على �سهادة اإيه �سي اآي العاملية

•• دبي-وام: 

نظمته  ناجحا  تدريبيا  برناجما  ام�ص  دب��ي  ومقرها  املالية  االأ���س��واق  يف  للمتداولني  االإم����ارات  جمعية  اختتمت 
للمبتدئني من املتداولني االإماراتيني واخلليجيني الراغبني باكت�ساب معرفة عامة حول اأعمال القطاعات البنكية 

يف االأ�سواق املالية املحلية والعاملية خا�سة يف جمال ما يعرف باخلزينة .
االإمارات  اأنباء  وكالة  املالية  االأ�سواق  للمتداولني يف  االإم��ارات  اإدارة جمعية  رئي�ص جمل�ص  الها�سمي  واأبلغ حممد 
وام ام�ص اأن اجلمعية التي تاأ�س�ست يف نهاية عام 2011 ومقرها دبي ت�سعى لتنظيم عدد من الربامج والدورات 
التدريبية للمتداولني االإماراتيني خ�سو�سا وغرهم من اأبناء دول جمل�ص التعاون اخلليجي ومن جن�سيات اأخرى 

عموما بهدف خدمة املجتمع املايل يف دولة االإمارات وتوفر فر�ص التوا�سل بني البنوك املحلية والعاملية.
وو�سف نتائج هذه الدورة التدريبية التي �سارك فيها مواطنون اإماراتيون و�سعوديون وقطريون وبحرينيون من 
العاملني يف القطاعات املالية والبنكية باأنها كانت ناجحة للغاية نظرا للمو�سوعات التي تناولتها مبا يدعم خربات 

هوؤالء ويرتقي مب�ستوياتهم الوظيفية داخل موؤ�س�ساتهم.
وكان جمل�ص اإدارة اجلمعية قد اأقر موؤخرا تنظيم ثاثة برامج تدريبية خال الربع االأول من العام احلايل يراعى 
فيها لتدرج يف عملية التدريب حيث توجه الربنامج االأول للمبتدئني من االإماراتيني يف جمال التداول يف االأ�سواق 
اخل��ربة يف هذا  ل��ذوي  الثالث  والربنامج  اخل��ربة  ملتو�سطي  الثاين  الربنامج  فيما يخ�س�ص  وعامليا  املالية حمليا 
املجال. واأفاد �سلمان حممود هادي اأمني �سر عام جمعية االإمارات للمتداولني يف االأ�سواق املالية يف ت�سريح لوكالة 
بنك  بنوك حملية وخليجية وعاملية منها  25 متدربا من موظفني عاملني يف  التدريبي �سم  الربنامج  باأن  وام 
االإمارات دبي الوطني و�ساك�سو بنك وبنك البحرين وبنك قطر باالإ�سافة اإىل متدربني من مركز دبي املايل العاملي 
اأعماله  الربنامج يف ختام  اأن اجلمعية وزعت على خريجي  الدولة. وقال  العاملة يف  الو�ساطة  �سركات  وعدد من 
�سهادة التداول العاملية اإيه �سي اآي التي توؤهلهم للتقدم اإىل العمل يف جماالت اأكرث اإخت�سا�سا يف البنوك املحلية 
والعاملية خا�سة يف اأق�سام اخلزينة . ويعد ق�سم اخلزينة من اأهم اإدارات امل�سارف االإ�سامية والبنوك التقليدية اإذ 
اأن من واجباته اال�ستثمار والتداول باالأ�سواق املالية مثل ال�سوق النقدي و�سوق راأ�ص املال و�سوق العمات االأجنبية 
على  وتاأثرها  واخلارجة  الداخلة  النقدية  التدفقات  بني  ملوائمتها  وح�سا�سية  اأهمية  االإدارات  اأكرث  اأنها من  كما 
اأن��دري كرتني من جنوب  العاملي  املحا�سر  اأن  املوؤ�س�سات. وذكر هادي  اأهمها ربحية وخماطرة هذه  عوامل عديدة 
اأفريقيا املخت�ص يف �سوق املايل وتاأهيل املتدربني للح�سول على �سهادات دولية معتمده للتداول تناول يف الدورة 
عدة مو�سوعات مهمة �سملت التعريف باأ�سواق املال واأدواتها واأ�سعار الفائدة وطرق مبادالتها وال�سكوك االإ�سامية 
واأنواعها. واأ�ساف اأن كرتني تتطرق اإىل ما يعرف بالريبو وهو ال�سعر الذي ي�ستخدمه البنك املركزي يف اإعادة �سراء 
االأوراق املالية احلكومية من البنوك التجارية لل�سيطرة على املعرو�ص النقدي ب�سعر فائدة مدته ليلة واحدة حيث 
ي�سرتي املتعاملون �سندات احلكومة ملدة معينة ثم يبيعونها مل�ستثمرين اآخرين ثم يقومون ب�سرائها يف اليوم التايل. 
ال�سيولة  نق�ص  اأزم��ات  على  للتغلب  الق�سر  االأج��ل  للبنوك يف  النقدية  ال�سيولة  توفر  اإىل  الريبو  اآلية  وتهدف 

املتاحة لديها نتيجة حتملها عباء تغطية جميع طروحات وزارة املالية الأذون اخلزانة.
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اإل جي تي العاملية الإدارة االأ�سول واخلدمات 
امل�سرفية اخلا�سة تفتتح اأول مكاتبها يف دبي 

•• دبي-وام:

واخلدمات  االأ�سول  ب��اإدارة  املخت�سة  الدولية  تي  جي  اإل  جمموعة  اأعلنت 
اأنها  ام�ص  ليختن�ستاين  اإم��ارة  عا�سمة  ف��ادوز  ومقرها  اخلا�سة  امل�سرفية 
التنظيمية  املوافقات  على  ح�سلت  اأن  بعد  دبي  يف  لها  مكتب  اأول  افتتحت 
من  �ستوفر  اأنها  عنها  �سدر  �سحايف  بيان  يف  املجموعة  وقالت  املطلوبة. 
مقرها يف مركز دبي املايل العاملي باقة متميزة من اخلدمات اال�ست�سارية 
وال�سرق  العربي  اخلليج  منطقة  يف  اخلا�سة  البنوك  لعماء  والتنفيذية 
االأو�سط وتركيا واأفريقيا وجنوب اآ�سيا. افتتح املكتب اجلديد �سمو االأمر 
ماك�ص فون اأوند ت�سو ليختن�ستاين الرئي�ص التنفيذي ملجموعة اإل جي تي 
حيث اأكد يف ت�سريح �سحايف اأن منطقة ال�سرق االأو�سط متثل اإحدى اأهم 
االأ�سواق العاملية لنمو خدمات املجموعة التي ت�سعى من خال تاأ�سي�ص اإل 
انطاقا من  املنطقة  لها يف  االأو�سط الإر�ساء ح�سور قوي  ال�سرق  جي تي 
اخلا�سة  امل�سرفية  للخدمات  رئي�سا  مركزا  �سيكون  ال��ذي  دب��ي  يف  مكتبها 
بالرثوات العائلية. واأو�سح اأن جمموعة اإل جي تي تركز ب�سكل اأ�سا�سي على 
تقدمي اخلدمات اال�ست�سارية للرثوات العائلية اإذ تعد حاليا اأكرب جمموعة 
الإدارة االأ�سول واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة على م�ستوى اأوروبا على حد 
و�سفه. وتعود ملكية اإل جي تي بالكامل اإىل عائلة ليختن�ستاين االأمرية 
التي تولت اإدارة املجموعة الأكرث من 80 عاما. ولفت االأمر ليختن�ستاين 
اإىل اأن هيكل امللكية الب�سيط وامل�ستقر يتيح للمجموعة حتقيق درجة عالية 
من التوافق بني امل�سالح اال�ستثمارية لعمائها وم�ساحلها كعائلة. وذكر 
يف  العاملي  امل���ايل  دب��ي  م��رك��ز  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�ص  �سينغر  جيفري 
ت�سريح له بهذه املنا�سبة اإن قرار اإل جي تي يف تاأ�سي�ص وجود لها يف املنطقة 
�سيوفر لها االإطار والبنية التحتية املتطورة لنمو اأعمالها وتعزيز مكانتها 
يف املنطقة ..كما �ستدعم اإل جي تي امل�ستثمرين يف اال�ستفادة من خرباتها 
العاملي  امل��ايل  دب��ي  اأن جمتمع مركز  اإىل  واأ���س��ار  احل��اف��ل.  اأعمالها  و�سجل 
ي�سم موؤ�س�سات مالية ومهنية حمرتفة فا يقف دور املركز اأن يكون اأحد 
الدعائم الهامة القت�ساد دبي خ�سو�سا ودولة االإمارات عموما بل يتعدى 
ذلك لي�سمل دوره املهم الذي ي�سطلع به يف جذب اال�ستثمارات ودعم منو 
االقت�ساد يف املنطقة و�سمان التدفقات العاملية. ولفت منان اآدينواال الع�سو 
املنتدب يف �سركة اإل جي تي ال�سرق االأو�سط اإىل اأن اختيار ال�سركة ملركز دبي 
املايل العاملي مقرا رئي�سا الأعمالها جاء اعتمادا على �سيته الذائع كمجمع 
للخربات املالية وبيئته التنظيمية الرا�سخة مما يوفر لها من�سة متطورة 
ومتكني  املنطقة  يف  عملياتها  وت��و���س��ي��ع  املنطقة  ع��رب  خ��دم��ات��ه��ا  ل��ت��وف��ر 
ثرواتهم  لتوظيف  العاملية  اال�ستثمارية  �سبكتها  ا�ستخدام  من  عمائها 
 1700 من  اأك��رث  لديها  يعمل  التي  املجموعة  وحتظى  االأم��ث��ل.  بال�سكل 
موظف بالتمثيل يف اأكرث من 20 موقعا يف اأوروبا واآ�سيا وال�سرق االأو�سط 
اإذ بلغت قيمة االأ�سول التي تديرها حتى منت�سف العام املا�سي نحو 94.7 

مليار فرنك �سوي�سري حوايل 98.6 مليار دوالر اأمريكي .

•• ابوظبي-وام:

اكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد ال مكتوم ويل عهد دبي لن�سرة 
2013 انه يف ظل  درع الوطن التي ت�سدرها مبنا�سبة معر�ص ايدك�ص 
القيادة الر�سيدة للوالد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة حفظه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل..
اأر�ست دولة االإمارات قواعد �سلبة ل�سناعة تعد من اأهم مكونات وروافد 
..حيث متيزت  واملوؤمترات  املعار�ص  �سناعة  اأال وهي  االقت�ساد احلديث 
وباتت  وال��دويل  االإقليمي  امل�ستويني  على  املجال  هذا  يف  الغالية  دولتنا 
متثل نقطة جذب رئي�سية على خارطة املعار�ص يف العامل لتحت�سن على 
الهامة  الدولية  واللقاءات  والتجمعات  املعار�ص  ع�سرات  عام  كل  اأر�سها 
مكانتها  بذلك  م��وؤك��دة  العام  م��دار  على  التخ�س�سات  كافة  تغطي  التي 
من  اال�ستفادة  يف  الراغبة  العاملية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  لكربيات  كقبلة 
الفر�ص التي تفتحها اأمامهم بادنا كونها توفر لهم البوابة احلقيقية 
للدخول اإىل �سوق اإقليمية �سخمة ت�سم اأكرث من ملياري ن�سمة. وا�ساف 
.. ياأتي معر�ص وموؤمتر “اآيدك�ص” الذي يعد اأحد اأهم املعار�ص الدولية 
املتخ�س�سة يف جمال ال�سناعات واالأنظمة الدفاعية وت�ست�سيفه اأبوظبي 
ب�سفة دورية كل عام ليكون يف بوؤرة اهتمام القائمني على تلك ال�سناعات 
من  متطور  اإن��ت��اج  م��ن  تقدمه  م��ا  اأح���دث  باقتناء  واملهتمني  ناحية  م��ن 
واحلوار  للقاء  ك�ساحة  ا�سرتاتيجية  مكانة  بذلك  حمتا  اأخ���رى  جهة 
اأح��دث ما  الراغبة يف عر�ص  العاملية  ال�سركات  ي�ستقطبه من مئات  مبا 
وو�سائل  وال��ربي  والبحري  اجل��وي  ال��دف��اع  جتهيزات  من  اإليه  تو�سلت 
اإىل  ال�ساعية  والعامل  املنطقة  دول  احتياجات  يلبي  مبا  املختلفة  ال��ردع 
التي قد حتيق  والتهديدات اخلارجية  االأخطار  درء  تعزيز قدرتها على 
بها وتهدد اأمنها وا�ستقرارها و�سامة اأرا�سيها. وقال �سموه ..اإنني الأود 
ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  الأخي  التهنئة  لتوجيه  الفر�سة  هذه  اأنتهز  اأن 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
م�سمولة  للمعر�ص  ع�سرة  احل��ادي��ة  ال����دورة  ان��ع��ق��اد  مبنا�سبة  امل�سلحة 
من  وغ��ره��ا  ال���دورة  لهذه  والتوفيق  النجاح  بكل  اخلال�سة  باأمنياتنا 
دورات مقبلة ..كما اأقدم حتية اإعزاز وتقدير للقائمني على تنظيم هذه 

اإخ��راج احلدث  �سبيل  ملا يبذلونه من جهد وعرق يف  ال�سخمة  الفعالية 
بال�سورة التي تتنا�سب مع حجم ومكانة دولة االإم��ارات وقدرها كدولة 
رائدة يف هذا املجال..فعني الرا�سد املتتبع مل�سرة هذا املعر�ص ال�سخم 
يطراأ  ال��ذي  التطور  م��دى  لن تخطيء   1993 العام  انطاقه يف  منذ 
حيث  ..وم���ن  الكيف  اأو  الكم  ناحية  م��ن  ���س��واء  االأخ���رى  تلو  دورة  عليه 
تطورها  ومقدار  املعرو�سات  نوعية  واأي�سا  العار�سني  حجم  اأو  امل�ساحة 
عاوة على اأعداد الزوار التي حتقق زيادة �سنوية مطردة توازي انت�سار 
املكانة  ه��ذه  م��ع  لي�سبح  ال��ع��امل  ال��دف��اع يف  اأه��م معار�ص  ك��اأح��د  �سمعته 
حمط اأنظار القائمني على هذا القطاع اال�سرتاتيجي من خمتلف اأنحاء 
املنطقة والعامل ونافذة مهمة للتعرف على اأحدث ما يطرحه من نظم 
“اآيدك�ص”  وم��وؤمت��ر  معر�ص  جن��اح  ..اإن  �سموه  وق��ال  متطورة.  دفاعية 
من  جعلت  ع��دة  مقومات  اإىل  االأم���ر  واق���ع  يف  ي�ستند  امل�ستمر  وتقدمه 
الوطني  االقت�سادي  الهيكل  مكونات  رئي�سا من  مكونا  املعار�ص  �سناعة 
يف بادنا ومن اأهمها موقع االإم��ارات املتو�سط من العامل والذي يجعل 
الو�سول اإليها �سها وي�سرا من خمتلف بقاعه مدعومة بقدرات فائقة 
على  ع��اوة  عالية  ا�ستيعابية  طاقات  ذات  بحرية  ومرافئ  مطارات  من 
يف  احلكومة  ت�سعها  التي  واالعتمادية  الكفاءة  عالية  االأ�سا�سية  البنية 
اأولوياتها اال�ستثمارية وكذلك اخلدمات الرفيعة امل�ستوى التي  مقدمة 
االإج���راءات  يف  �سهولة  من  يجدونه  ملا  امل�ساركة  على  العار�سني  ت�سجع 
تت�سافر �سمن منظومة  كلها عنا�سر  املعامات وهي  اإجن��از  و�سرعة يف 
اأثبتوا قدرة على  الذين  االأ�سا�سية هي �سباب هذا الوطن  عمل دعامتها 
عليهم  نعقد  ونحن  وامل�سوؤولية  الكفاءة  مبنتهى  التطوير  عملية  ري��ادة 
اآماال وطموحات عري�سة لنه�سة بادنا ورفعة �ساأنها يف خمتلف املحافل 
واملنا�سبات. وقال ..اإننا على ثقة كاملة اأن الدورة احلادية ع�سرة ملعر�ص 
اأبوظبي الدويل للدفاع �ستاأتي على نف�ص املنوال من النجاح وبذات روح 
التجديد التي عهدناها يف احلدث يف دوراته ال�سابقة مع ا�ستقطاب املزيد 
من الزوار والعار�سني الذين يحر�سون كل عام على ح�سور هذا احلدث 
الذي يعد من بني االأكرب عامليا ليوا�سل ر�سالته كمن�سة للحوار وتبادل 
اخلربات ونافذة لاطاع على اأكرث املعدات واالأنظمة الدفاعية تطورا 
واأعاها كفاءة وكذلك كرافد اقت�سادي مهم مبا ميثله من دعم لقطاع 
�سواء  امل�ساركني  من  متنامية  الأع���داد  املعر�ص  ا�ستقطاب  مع  ال�سياحة 

العامل. وا�ساف.. لقد كانت دولة  اأنحاء  اأو من �ستى  املنطقة  من نطاق 
االإمارات و�ستظل اأبدا داعما قويا لاأمن واال�ستقرار الدوليني ومواقفها 
الثابتة وامل�سرفة يف العديد من االأزمات االإقليمية والدولية ت�سهد على 
ذلك وتوؤكد حر�ص القيادة الر�سيدة للباد على اإيجاد الروافد واملقومات 
التي من �ساأنها تاأ�سيل اأ�س�ص ال�سام العاملي واإف�ساء االأمن يف كافة ربوع 
العامل على حماية مقدراتها ومكت�سباتها مبا  اأقطار  االأر���ص وم�ساعدة 
ي�سمن م�ستقبل �سعوبها وي�سون اأمنهم واأمانهم ..واإن معر�ص اآيدك�ص 
على  تاأكيدا  بادنا  به  تلتزم  ال��ذي  املتوازن  النهج  ذلك  على  برهان  لهو 
رغبتها يف اأن تكون القدرات الدفاعية للدول �سياجا متينا يحمي االأمن 

وال�سام ل�سعوب االأر�ص كافة.
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•• اأبوظبي-وام:

الن�ساط  دخلت  التي  اجلديدة  التجارية  الرخ�ص  ع��دد  بلغ 
املا�سي  العام  خ��ال  ابوظبي  اإم���ارة  م�ستوى  على  التجاري 
7762 رخ�سة لي�سل بذلك اجمايل عدد الرخ�ص امل�سجلة 
والفعالة يف االإم��ارة بنهاية العام 2012 حوايل 87329 
يف  و21532  اأب��وظ��ب��ي  يف   35317 على  م��وزع��ة  رخ�سة 

العني و7131 رخ�سة يف املنطقة الغربية.
على  التجاري  للن�ساط  ال�سنوي  االإح�سائي  للتقرير  ووفقا 
دائرة  عن  ال�سادر   -  2012 للعام  اأبوظبي  اإم��ارة  م�ستوى 
حركة  ع��دد  اإج��م��ايل  ف���اإن   - اأب��وظ��ب��ي  االقت�سادية  التنمية 
اجنازها  مت  التي  االإم���ارة  يف  التجارية  الرخ�ص  معامات 
و106 حركات  األفا   181 ح��وايل  بلغ  املا�سي  العام  خ��ال 
و13  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  يف  و423  األ��ف��ا   118 على  م��وزع��ة 
األفا و763 يف املنطقة الغربية و43 األفا و920 حركة يف 
اإ�سدار رخ�ص جديدة  مدينة العني و�سملت هذه املعامات 
وتعديل وجتديد واإلغاء رخ�ص واإ�سدار بدل فاقد وحترير 

ر�سائل وخمالفات خمتلفة.
وق����ال حم��م��د م��ن��ي��ف امل��ن�����س��وري امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
ال��دائ��رة متكنت  اإن  ال��دائ��رة  ب��االإن��اب��ة يف  ال�����س��وؤون التجارية 
تنمية  من  امل�ستقبلية  وخططها  اإ�سرتاتيجيتها  خ��ال  من 
تعد  حيث  احليوية  القطاعات  م��ن  لعدد  التجاية  احل��رك��ة 

التجارية  الرتاخي�ص  اإ�سدار  والنوعية يف  امل�ستمرة  الزيادة 
موا�سلة  نحو  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  اقت�ساد  ت��وج��ه  على  م��وؤ���س��را 

حركة النمو املطرد.
بيئة  تعزيز  على  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  حر�ص  واأك���د 
التجارية  االأن�سطة  ت�سجيع  خ��ال  م��ن  ب��االإم��ارة  االأع��م��ال 
االقت�سادي  ال��ت��ن��وع  اأن حت��ق��ق  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة 
جاذبة  كمنطقة  تناف�سيتها  من  وتعزز  االإم���ارة  يف  املطلوب 

لا�ستثمارات.
كما اأكد املن�سوري حر�ص الدائرة على تذليل كافة العقبات 
وامل�ستثمرين  االأع��م��ال  رج��ال  ت��واج��ه  ق��د  التي  وال�سعوبات 
لبدء ن�ساطهم التجاري وتطويره وتو�سعه وذلك اإميانا منها 
باأن قطاع االأعمال يعد رافدا مهما يف زيادة معدالت الناجت 

املحلي االإجمايل لامارة للقطاعات غر النفطية.
وقال تعمل الدائرة من خال تد�سني مركز ابوظبي لاأعمال 
واالإ�سدار  التجديد  اإج���راءات  وت�سريع  تب�سيط  على  قريبا 
الدوائر  بقية  مع  والتكامل  التن�سيق  حتقيق  اإىل  باالإ�سافة 
واملوؤ�س�سات احلكومية ذات العاقة بالن�ساط االقت�سادي يف 
االإمارة . واأ�سار اإىل اإن مركز خدمة العماء الرئي�ص لكافة 
معامات الرتاخي�ص التجارية التابع للدائرة واملنتقل من 
الدائرة اجلديد  اإىل مبنى  اأبوظبي  مقره القدمي يف بلدية 
وحتقيق  املحلية  ال�سوق  يف  التطورات  مواكبة  اإىل  �سي�سعى 
االإمارة  يف  اال�ستثمار  ت�سجيع  يف  ي�سهم  مبا  العماء  ر�سى 

وزيادة الن�ساط التجاري ورفع الكفاءة واالنتاجية.
 66299 2012 جتديد  العام  التقرير مت خال  وح�سب 
اأبوظبي و5173  40274 رخ�سة يف  رخ�سة موزعة على 
رخ�سة يف املنطقة الغربية و20852 يف العني مما يعك�ص 
تعزيز  يف  اال�ستمرار  على  االأع��م��ال  رج��ال  وح��ر���ص  اهتمام 
االإجراءات  كافة  يف  والثقة  االإم���ارة  يف  التجارية  اأن�سطتهم 
والنظم التي تتبعها االإمارة بهدف توفر بيئة اأعمال مثالية 

تعود بالفائدة على جمتمع االإمارة.
امل��ع��ام��ات اخلا�سة  اإج���م���ايل ع���دد  ب��ل��غ  ال�����س��ي��اق ذات����ه  ويف 
العام  خ��ال  اأبوظبي  يف  التجارية  الرخ�ص  ن�ساط  بتعديل 
2012 حوايل 34025 موزعة على 22057 يف اأبوظبي 

و3427 رخ�سة يف الغربية و8541 رخ�سة يف العني.
واأو�سح املدير التنفيذي لقطاع ال�سوؤون التجارية بالدائرة 
اإن غالبية التعديات على اأن�سطة الرخ�ص التجارية خال 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي اأظ��ه��رت رغ��ب��ة ال�����س��رك��ات يف اإ���س��اف��ة اأن�سطة 
امللحوظ  التو�سع  يعك�ص  امل�سجلة مما  اأن�سطتها  اىل  جتارية 
لهذه ال�سركات يف ممار�سة اأن�سطة اإ�سافية ويعد موؤ�سرا على 

مدى جناح اأعمالها.
5494 رخ�سة مت  ب��اأن هناك ح��وايل  واأف��ادت االإح�سائيات 
اإلغاوؤها خال العام املا�سي غالبيتها من االن�سطة التجارية 
التي مت الغاء مزاولتها داخل جزيرة اأبوظبي بناء على قرار 

نقل اأن�سطتها اىل خارج اجلزيرة.

 2925 على  م��وزع��ة  الرخ�ص  ه��ذه  ف��ان  البيانات  وح�سب 
رخ�سة يف اأبوظبي و353 رخ�سة بالغربية و2216 رخ�سة 
تعود  االإل��غ��اء  وراء  اأخ���رى  اأ�سبابا  ه��ن��اك  اأن  ال��ع��ني حيث  يف 
اأن�سطة �سغرة  ذات  الرخ�ص  ه��ذه  كبرا من  ع��ددا  اأن  اىل 
ومتناهية ال�سغر فيما مت اإلغاء رخ�ص اأخرى مر عليها اأكرث 

من عامني ومل يتم جتديدها.
التجارية  ال��رتاخ��ي�����ص  اأن�����واع  االإح�����س��ائ��ي��ات  ك��م��ا ر����س���دت 
ال�����س��ادرة يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي خ���ال ال��ع��ام امل��ا���س��ي 2012 
ال�سمكية  وال��رثوة  والزراعية  واملهنية  والتجارية  احلرفية 

واحليوانية.
137 رخ�سة حرفية  اإ�سدار عدد  اأنه مت  البيانات  وجاء يف 
جديدة فيما مت جتديد 13743 رخ�سة اأخرى يف 2012 
وجتديد  ج��دي��دة  جت��اري��ة  رخ�سة   7586 اإ���س��دار  مت  كما 
فتم  املهنية  للرخ�ص  وبالن�سبة  اأخ���رى  رخ�سة   49654
الرخ�ص  اأم��ا  3266 رخ�سة  36 رخ�ص وجت��دي��د  اإ���س��دار 
الزراعية والرثوة ال�سمكية واحليوانية فقد مت اإ�سدار ثاث 

رخ�ص وجتديد رخ�ستني فقط خال العام املا�سي.
�سركات ت�سامن  اإ�سدار12 رخ�سة  للتقرير فقد مت  ووفقا 
رخ�سة  و27  بفروعها  خا�سة  م�ساهمة  �سركات  رخ�ص  و6 
�سركات م�ساهمة عامة بفروعها و785 رخ�سة فروع فيما 
جمعيات  ورخ�ستي  واح��دة  مهنية  �سركة  رخ�سة  اإ�سدار  مت 
ال�سركات  تراخي�ص  اأم��ا  ب�سيطة،  تو�سية  و�سركات  تعاونية 

1662 والن�سيب  بلغ عددها  املحدودة فقد  امل�سوؤولية  ذات 
الرخ�ص  ع��دد  بلغ  حيث  املوؤ�س�سات  ن�سيب  من  ك��ان  االأك��رب 

اجلديدة ال�سادرة 5268 رخ�سة.
وبالن�سبة للمخالفات بني التقرير االإح�سائي لقطاع ال�سوؤون 
التجارية بالدائرة اأنه مت خال العام 2012 حت�سيل ر�سوم 
خمالفة يف اأبوظبي   1984 على  موزعة  خمالفة   2749

و237 يف املنطقة الغربية و528 يف العني.
باالإنابة  التجارية  ال�سوؤون  لقطاع  التنفيذي  املدير  واأف���اد 
يف  التجارية  الرخ�ص  على  املخالفات  حترير  اإن  ب��ال��دائ��رة 
الأن�سطة  ال�سركات  بع�ص  ممار�سة  اإىل  يعود  اأبوظبي  اإم��ارة 
غر م�سرح بها اأو ب�سبب ممار�سة الغ�ص التجاري وا�ستخدام 

مواقع غرخم�س�سة الأغرا�ص الرخ�سة.
القانون  اإط��ار ما ح��دده  تاأتي يف  املخالفات  ان هذه  واأ�ساف 
التنمية  دائ�����رة  ب��اإن�����س��اء  واخل���ا����ص   2009 ل��ع��ام   2 رق����م 
�ساأنها  من  ومهام  م�سوؤوليات  من  ت�سمنه  وما  االقت�سادية 
زي��ادة كفاءة بيئة االأعمال يف االإم��ارة واحلفاظ على حقوق 
رواد االأعمال وامل�ستهلكني والق�ساء على الظواهر التي تعيق 
ممار�سة االأعمال على اأكمل وجه. و�سملت اإح�سائيات حركة 
العام  اأبوظبي خال  اإم��ارة  التجارية يف  الرخ�ص  معامات 
واإعاناو16561  ت�سريحا   9415 عدد  اإ�سدار   2012
العاقة  ذات  وغ���ره���ا  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  اىل  ر����س���ال���ة 

بالرتاخي�ص و805 اإ�سدار رخ�ص بدل فاقد. 

اقت�سادية اأبوظبي ت�سدر 7762 رخ�سة جتارية جديدة وجتدد اأكرث من 66 األفًا وتنجز اأكرث من 181 األف معاملة

•• ابوظبي-وام:

وافق املجل�ص الوطني االحتادي خال جل�سته ال�سابعة التي عقدها يومي 
فرباير على اإحالة م�سروع قانون احتادي ل�سنة 2013 ب�ساأن   13 12و 
امل�ساريع واملن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة وفقا للمادة 89 من الد�ستور التي 
تن�ص على مع عدم االإخال باأحكام املادة 110 تعر�ص م�سروعات القوانني 
الوطني  املجل�ص  على  املالية  القوانني  م�سروعات  ذلك  يف  مبا  االحتادية 
االأعلى  املجل�ص  على  لعر�سها  االحت���اد  رئي�ص  اإىل  رفعها  قبل  االحت���ادي 
امل�سروعات وله  للت�سديق عليها ويناق�ص املجل�ص الوطني االحتادي هذه 
اأن يوافق عليها اأو يعدلها اأو يرف�سها . وح�سب املذكرة االإي�ساحية مل�سروع 
29 يناير  23 مادة وورد من احلكومة بتاريخ  القانون الذي يتكون من 
2013م فاإن للم�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة دورا بارزا يف البنية العامة 
املتعلقة  االأحكام  ينظم  القانون  هذا  اإ�سدار  واإن  االإم��ارات  دولة  القت�ساد 
احلكومة  روؤي��ة  لتحقيق  متقدمة  خطوة  وميثل  واملن�ساآت  امل�ساريع  بهذه 
من  ال�سركات  اأ�سحاب  من  مهمة  ب�سريحة  االهتمام  �ساأن  يف  االحت��ادي��ة 
واملن�ساآت  امل�ساريع  وتطوير  دعم  اإىل  امل�سروع  هذا  ويهدف  الوطن.  �سباب 

يف  االقت�سادية  للتنمية  اأ�سا�سيا  داعما  تكون  حتى  واملتو�سطة  ال�سغرة 
الدولة وت�سهم يف ن�سر وت�سجيع ثقافة البحث واالإب��داع واالبتكار وريادة 
يف  ب��دوره��ا  وت�سهم  االقت�سادية  ال��دول��ة  طموحات  حتقق  التي  االأع��م��ال 
تعزيز تناف�سية امل�ساريع واملن�ساآت من اأجل توفر فر�ص العمل للمواطنني 
واملن�ساآت  امل�ساريع  جم��ال  يف  العمل  على  ل��اإق��ب��ال  ودعمهم  وحتفيزهم 
الدولة  مكانة  يعزز  مم��ا  للدولة  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  وامل�ساهمة 
كمركز لريادة االأعمال واإقامة امل�ساريع واملن�ساآت و اإيجاد �سركات جديدة 
باأ�سواق الدولة م�ستقبا. وي�سهم م�سروع القانون يف تعزيز دور م�سرف 
االإمارات للتنمية يف تنمية االقت�ساد الوطني من خال دعم اإن�ساء امل�ساريع 
واملن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة واإيجاد م�سادر متويل وائتمان لها وي�ساعد 
والداعمة  العاملة  املوؤ�س�سات  ب��ني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ن��ط��اق  تو�سيع  يف 
هذه  احتياجات  بتحديد  يتعلق  فيما  واملتو�سطة  ال�سغرة  للم�سروعات 
احتياجاتها  لتحدد  موؤ�س�سة  لكل  على اخل�سو�سية  االإبقاء  مع  ال�سريحة 
النظر يف  للد�ستور يف  املجل�ص وفقا  اإم��ارة. ويخت�ص  وم�سروعاتها يف كل 
الت�سريعي يف مناق�سة  دوره  القوانني االحتادية حيث ميار�ص  م�سروعات 
و  االحت��ادي��ة  ال��ق��وان��ني  م�سروعات  و  الد�ستورية  التعديات  م�سروعات 

م�سروع امليزانية العامة للدولة وم�سروعات ح�ساباتها اخلتامية وللمجل�ص 
اأن يوافق على م�سروعات القوانني اأو يعدلها اأو يرف�سها وله اأن يبدي ما 
2 من م�سروع القانون تعاريف   1 املادتان  يراه من ماحظات. وتناولت 
لبع�ص امل�سطلحات والكلمات املن�سو�ص عليها يف م�سروع القانون واأهداف 
م�سروع القانون فيما تطرقت املادتان 4 3 اإىل ت�سنيف وتعريف امل�ساريع 
ت�سنيف  عنوان  فتحت  واملتو�سطة  وال�سغرة  ال�سغر  املتناهية  واملن�ساآت 
امل�ساريع واملن�ساآت ن�ست املادة 3على اأنه الأغرا�ص هذا القانون يتم ت�سنيف 
امل�ساريع واملن�ساآت بناء على معيارين اأ�سا�سيني هما: حجم العمالة وحجم 
واملتو�سطة  ال�سغرة  واملن�ساآت  امل�ساريع  ملجل�ص  ويجوز  ال�سنوية  العوائد 
اأي معيار  اإ�سافة  املعنية  بناء على تو�سية الوزير وبالتن�سيق مع اجلهات 
امل��ادة بالنظر اإىل طبيعة  1 من ه��ذه  امل��ذك��ورة يف البند  اآخ��ر اإىل املعاير 
ونوع االأن�سطة االقت�سادية التي متار�سها امل�ساريع واملن�ساآت. وبينت املادة 
4 التي حملت عنوان التعريف املوحد للم�ساريع واملن�ساآت متناهية ال�سغر 
بالتعريف  ق��رارا  ي�سدر  ال���وزراء  جمل�ص  اأن  على  واملتو�سطة  وال�سغرة 
بناء  واملتو�سطة  وال�سغرة  ال�سغر  متناهية  واملن�ساآت  للم�ساريع  املوحد 

على تو�سية الوزير بعد الت�ساور مع اجلهات املحلية املخت�سة.

املجل�ض الوطني االحتادي يحيل اإىل جلنة ال�سوؤون املالية واالقت�سادية 
م�سروع قانون امل�ساريع واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 
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•• دبي-وام:

دبي  االقت�سادية يف  التنمية  دائ��رة  اأ�سدرت 
جت��اري��ة خال  رخ�سة   688 و  األ��ف��ا   16
املائة  يف   16 ن�سبتها  ب��زي��ادة  املا�سي  ال��ع��ام 
ال��دائ��رة يف  و�سددت   .  2011 بعام  مقارنة 
بيان �سحايف �سدر عنها ام�ص على اأن ارتفاع 
العام  يف  التجارية  الرخ�ص  اإ���س��دار  ن�سبة 
املا�سي موؤ�سر جديد على ت�سارع وترة منو 
ناحية  من  االقت�سادية  القطاعات  خمتلف 
االإ�سدارات  م�ستوى  على  املعامات  حجم 
اإمارة  اقت�ساد  يهيئ  واملجددة مبا  اجلديدة 
دبي بلوغ م�ستويات منو مرتفعة يف الفرتة 
ال�سياحية  ال��رخ�����ص  ب���اأن  واأف�����ادت  امل��ق��ب��ل��ة. 
ال�������س���ادرة ح��ق��ق��ت اأع���ل���ى م���ع���دالت من���و يف 
املائة تاها  56 يف  اإىل  املا�سي و�سل  العام 
يف   21 بلغت  من��و  بن�سبة  املهنية  الرخ�ص 

يف   14 بن�سبة  ال��ت��ج��اري��ة  فالرخ�ص  امل��ائ��ة 
يف   13 بن�سبة  ال�سناعية  فالرخ�ص  امل��ائ��ة 
�سعادة  وق��ال   .  2011 بعام  مقارنة  امل��ائ��ة 
التنمية  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  ال��ق��م��زي  �سامي 
�سحايف  ت�����س��ري��ح  يف  ب���دب���ي  االق��ت�����س��ادي��ة 
ال�سادرة  للرخ�ص  القيا�سي  االأداء  اأن  ام�ص 
ب����اإم����ارة دب����ي يف ال���ع���ام امل��ا���س��ي خ���ر دليل 
تطوير  يف  دب��ي  اقت�سادية  ا�ستمرارية  على 
اخلدمات  اأف�����س��ل  وم��واك��ب��ت��ه��ا  خ��دم��ات��ه��ا 
اأن  واأ���س��اف  االأ�سعدة.  جميع  على  املقدمة 
هذا االأداء ي�سكل م�ساهمة فعالة يف تطوير 
الإمارة  االق��ت�����س��ادي  واالأداء  االأع��م��ال  بيئة 
من  ك��ان��وا  ���س��واء  امل�ستثمرين  وج���ذب  دب���ي 
داخل الدولة اأم من خارجها. ولفت القمزي 
اإىل اأن االأرقام تظهر مدى ثقة امل�ستثمرين 
يف اإمارة دبي ملا لها من دور اقت�سادي رائد 
ال�سيا�سات  م��ه��دت  اإذ  وال��ع��امل  املنطقة  يف 

املتعلقة  واالإج�����راءات  الر�سيدة  احلكومية 
االأداء  حت�سن  اإىل  االق��ت�����س��ادي  بالتحفيز 
الرئي�سة  ال��ق��ط��اع��ات  لبع�ص  االق��ت�����س��ادي 
وال�سناعية  والتجارية  ال�سياحية  �سيما  ال 

التنفيذي  املدير  �ساعل  وذكر حممد  منها. 
التجاري  وال��رتخ��ي�����ص  الت�سجيل  ل��ق��ط��اع 
تر�سيخ  اإىل  يتطلع  القطاع  اأن  ال��دائ��رة  يف 
وتعزيز ا�ستدامة التنمية االقت�سادية يف دبي 

وتطبيق  الهادفة  املبادرات  طرح  خال  من 
اأف�سل املمار�سات مثل �سهولة اإجراءات بدء 
الن�ساط االقت�سادي واخلدمات االلكرتونية 
امل�ستحدثة واآلية مزاولة االأعمال يف االإمارة 
وت��وف��ر خ��دم��ات ذات ق��ي��م��ة م�����س��اف��ة مما 
لا�ستثمار  وم�سجعة  تناف�سية  بيئة  يخلق 
املقدمة  املعاير  اأرق��ى  بذلك  مطبقة  فيها 
للعماء على امل�ستويني االإقليمي والعاملي. 
اإجمايل  اأن  اإىل  ال����دائ����رة  ت��ق��ري��ر  واأ�����س����ار 
الرخ�ص ال�سادرة الأعلى ع�سر جن�سيات بلغ 
54 رخ�سة بن�سبة 67 يف املائة من اإجمايل 
81 رخ�سة �سدرت ح�سب اجلن�سية يف العام 
قائمة  الكويتية  الرخ�ص  وت�سدرت  املا�سي 
11 رخ�����س��ة تاها  ب����  ال�������س���ادرة  ال��رخ�����ص 
الرخ�ص االأمريكية بت�سع رخ�ص فالرخ�ص 
ال�سعودية  فالرخ�ص  رخ�ص  ثمان  الهندية 

بخم�ص رخ�ص.

بح�سور �سعادة عبد اهلل �سيف النعيمي مدير عام هيئة 
مياه وكهرباء اأبو ظبي رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة اأبو 
فعاليات  اختتمت  تران�سكو  وال��ت��ح��ك��م   للنقل  ظ��ب��ي 
ا�سبوع  تران�سكو ال�سحة وال�سامة والبيئة واجلودة 
وال�سامة  ال�سحة  اإدارة  نظمته  وال���ذي    2013
والبيئة والنوعية يف  تران�سكو  حتت �سعار  املوظفون 
الذين يتبعون اأف�سل الطرق لتنفيذ االأعمال  وا�ستمر 
ختام  حفل  وت�سمن  تران�سكو  م��ق��ر   يف  اأي���ام  خم�سة 
توزيع العديد من اجلوائز و �سهد احلفل ح�سور كبر 

من قبل موظفي ال�سركة. 
هيئة  ع��ام  مدير  النعيمي  �سيف  عبداهلل  �سعادة  وق��ال 

مياه وكهرباء ابوظبي اإن الهدف من اأ�سبوع تران�سكو 
بال�سحة وال�سامة والبيئة واجلودة بني كل العاملني 
اأف�سل  ل��ف��ك��رة  واجل����اد  العملي  التبني  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 
: ميكن حتقيق  واأ���س��اف  االأع���م���ال.   لتنفيذ  ال��ط��رق 
الفكرة مبطالبة االإدارات بتكرمي وحتفيز العاملني يف 
وت�سجيع  املختلفة  واالن�ساءات  العمل  املكاتب ومواقع 
لغر�ص  الفورية  املوظفني وتقدمي اجلوائز واحلوافز 
روح التناف�ص بني املوظفني اأ�سحاب القدرات العالية. 
فيما عربنَّ ال�سيد ديفيد كوب�ستيك مدير عام  تران�سكو  
و  ال�سامة  و  ال�سحة  لق�سم  �سكره  جزيل  ع��ن  فيها 
هذه  الإجن��اح  املبذولة  واجل��ه��ود  التنظيم  على  البيئة 

ال�سحة  اإدارة  م��دي��ر  روب���رت  ب���اول  وق���دم   . الفعالية 
كلمته  يف  تران�سكو  يف   والنوعية  والبيئة  وال�سامة 
اتخذته  الذي  ال�سعار  حول  و�سرحا  باالأ�سبوع  تعريفا 
اأبناء  الإ�سراك  والدعوة  والفعاليات  لاأ�سبوع  ال�سركة 
امل��وظ��ف��ني يف امل�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����ص هذه 
توزيع  مت  ال��ت��ق��اط  مت  احل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف   . الفعالية 
اجلوائز على املوظفني الذين مت تر�سيحهم من قبل 
ب�سكل �سحيح  االأعمال  بتنفيذ  االإدارة نظرا لقيامهم 
واآم��ن وهم ال�سادة : عمر �سعادة وحممد زكي وعنيد 
م�سابقة  يف  الفائز  تكرمي  اإىل  اإ�سافة   ، ال��ك��رمي  عبد 
االختبار وهو ال�سيد وليد خالد املعويل، كما مت توزيع 

الطابية  الر�سم  م�سابقة  يف  الفائزين  على  اجلوائز 
اأبوظبي  مدر�سة  وطالبات  طلبة  فيها  ���س��ارك  وال��ت��ي 
الدولية اخلا�سة واختتم احلفل باأخذ �سورة جماعية 
مع فريق ق�سم ال�سحة و ال�سامة و البيئة و اجلودة.

وت�سمن االأ�سبوع تنظيم مناف�سات بني اأبناء املوظفني 
فكرة  ط��رح  على  االآب��اء  لت�سجيع  بال�سركة  والعاملني 
اأف�سل الطرق لتنفيذ االأعمال مع االأخذ يف االعتبار 
م���ب���ادئ ال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة وال��ب��ي��ئ��ة واجل�����ودة كما 
ت�سمنت فعاليات االأ�سبوع م�ساركات من اإدارات �سركات 
واال�ست�ساريني  تران�سكو  م��ع   تتعامل  التي  امل��ق��اوالت 

ونخبة من مقاويل الباطن .

املال والأعمال
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مدير عام مياه وكهرباء اأبوظبي يكرم املتميزين 
يف ختام اأ�سبوع  تران�سكو ال�سحة وال�سالمة والبيئة واجلودة

•• دبي-الفجر: 

اأعلن بنك دبي االإ�سامي ام�ص عن 
اإطاقه برناجماً جديداً يهدف اإىل 
الذين  املوظفني  وتكرمي  ت�سجيع 
ي���ق���دم���ون م�����س��ت��وى م��ت��م��ي��زاً من 
لرت�سيخ  منه  �سعياً  وذل��ك  االأداء، 
وقد  البنك.  �سمن  التميز  ثقافة 
جلائزة  اجل��دي��د  ال��ربن��ام��ج  �سمم 
االرت���ق���اء  ب���ه���دف  امل��ت��م��ي��ز  االأداء 
والتميز  املهني،  االأداء  مب�ستويات 
باالإ�سافة  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  خ��دم��ة  يف 
املوظفني  ر�سى  م�ستوى  رف��ع  اإىل 
من اأجل الو�سول اإىل اآفاق جديدة 
من التميز واجل��ودة �سمن البنك 

وال�سركات التابعة له. 
ويتوافق هذا الربنامج مع معاير 
الإدارة  االأوروبية  املوؤ�س�سة  واأنظمة 
وج���ائ���زة   )EFQM( اجل�������ودة 
على  �سيعمل  حيث  ل��ل��ج��ودة،  دب��ي 
واالإدارات  امل����وظ����ف����ني  ت����ك����رمي 
وال�سركات  وامل�����س��اري��ع  وال����ف����روع 
اأب��دوا التزاماً  التابعة للبنك ممن 
معاير  اأف�سل  باعتماد  ا�ستثنائياً 
التميز، وذلك عرب منحهم جوائز 
ت��ق��دي��ر ودروع  و����س���ه���ادات  ن��ق��دي��ة 
اأف�سل  م��ن  ت��ك��رمي��ي��ة. وان��ط��اق��اً 
ال��ع��امل��ي��ة، ف��ا تقت�سر  امل��م��ار���س��ات 
تقدير  على  الربنامج  هذا  اأهمية 
للموظفني  ال����ف����ردي����ة  اجل����ه����ود 
لت�سمل  اأي�����س��اً  مت��ت��د  ب��ل  فح�سب، 
الإدارات  املتفوق  ب���االأداء  االحتفاء 

من  ال��داع��م��ة  واالإدارات  االأع��م��ال 
ت��ق��ي��ي��م حمايدة  ع��م��ل��ي��ات  خ����ال 

وم�ستقلة. 
عبداهلل  ق�����ال  امل���ن���ا����س���ب���ة  وب����ه����ذه 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  ال���ه���ام���ل���ي، 
ي�ستند   : االإ����س���ام���ي  دب���ي  ل��ب��ن��ك 
النجاحات  االإ�سامي يف  بنك دبي 
واالإجنازات املتتالية التي يحققها 
وامل�ستمرة  ال���دوؤوب���ة  اجل��ه��ود  اإىل 
والذي  العمل  فريق  يبذلها  التي 
املوظفني  اأف�سل  من  نخبة  ي�سم 
ع��ل��ى كافة  وامل����درب����ني  امل���وؤه���ل���ني 
امل�����س��ت��وي��ات. ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة باأن 
بدور  �سي�سهم  اجل��دي��د  ال��ربن��ام��ج 
التميز  ثقافة  تر�سيخ  يف  جوهري 
املوؤ�س�سة،  اأق���������س����ام  ج��م��ي��ع  ع����رب 
اأخرى  ال��ذي يقربنا خطوة  االأم��ر 
ن�سبح  اأن  يف  هدفنا  حتقيق  نحو 
االأكرث  االإ�سامية  املالية  املوؤ�س�سة 

تطوراً يف العامل . 

بنك دبي االإ�سالمي يطلق برناجمًا 
جديدًا لن�سر ثقافة التميز �سمن البنك 

•• دبي –الفجر: 

ال��وط��ن��ي، املجموعة  اأع��ل��ن بنك االإم����ارات دب��ي 
امل�سرفية الرائدة يف املنطقة، موؤخراً عن قيامه 
واملوا�سات  الطرق  هيئة  مع  اتفاقية  بتوقيع 
املوظفني  تو�سيل  خ��دم��ة  ت��دع��ي��م  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
ب��ال��ب��ا���س��ات وامل��ت��وف��رة مل��وظ��ف��ي ب��ن��ك االإم����ارات 
2009. وياأتي توقيع  العام  الوطني منذ  دبي 
دبي  االإم���ارات  بنك  اختيار  بعد  االتفاقية  ه��ذه 
ال��وط��ن��ي ل��ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����س���ات كمزود 
النقل  خ���دم���ة  ل���ت���ق���دمي  امل��ف�����س��ل  اخل����دم����ات 
ب��ال��ب��ا���س��ات وال��ت��ي �سيتم م��ن خ��ال��ه��ا ن��ق��ل ما 
االإمارات  بنك  1،300 من موظفي  يزيد عن 
اإقاماتهم يف دبي  دبي الوطني من واإىل حمال 

وال�سارقة وعجمان.
و���س��ه��د ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع ح�����س��ور ���س��ع��ادة مطر 
الطاير، رئي�ص جمل�ص االإدارة واملدير التنفيذي 
لهيئة الطرق واملوا�سات وه�سام القا�سم، نائب 
رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك االإمارات دبي الوطني، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف بنك  ال���رئ���ي�������ص  ب����دن����ر،  وري������ك 
االإمارات دبي الوطني وعبداهلل قا�سم، الرئي�ص 
االإمارات  بنك  املجموعة يف  لعمليات  التنفيذي 
امل�سوؤول  ال���دو����س���ري،  وع��ي�����س��ى  ال��وط��ن��ي  دب����ي 
الرئي�سي للعمليات يف هيئة الطرق واملوا�سات 
اإ�سافة اإىل جمموعة من املدراء التنفيذيني يف 

املوؤ�س�ستني.

واأكد �سعادة مطر الطاير رئي�ص جمل�ص االإدارة 
واملوا�سات  ال��ط��رق  لهيئة  التنفيذي  وامل��دي��ر 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ن�����س��ر  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ر���ص 
التنقل  اإدارة  ب��ربام��ج  اخل��ا���س��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
امل���روري  االزدح�����ام  تقليل  يف  امل�ساهمة  ب��ه��دف 
اخلا�سة،  امل����رك����ب����ات  رح������ات  ع�����دد  وت���ق���ل���ي���ل 
مبواقف  املتعلقة  امل�سكات  ح��ل  يف  وامل�ساهمة 
يف  واملوؤ�س�سات  الهيئات  م��ن  القريبة  امل��رك��ب��ات 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل���ا����ص، اإ���س��اف��ة اإىل 
حث اأفراد املجتمع على ا�ستخدام و�سائل النقل 
اجلماعي ملا له من فوائد على النواحي البيئية 
ال�سغط  وتخفيف  واملجتمعية  واالق��ت�����س��ادي��ة 
املوظفون  ي��ع��ان��ي��ه  ال����ذي  واجل�����س��دي  النف�سي 
ب�سورة يومية نتيجة القيادة ل�ساعات متوا�سلة 
و�سط االزدح���ام امل���روري، االأم���ر ال��ذي ينعك�ص 
و�سمان  امل��وظ��ف،  وك��ف��اءة  واأداء  اإنتاجية  على 
الو�سول ومغادرة مقر العمل يف الوقت املحدد.

االتفاقية  بتوقيع  ���س��روره  عن  الطاير  واأع���رب 
ب��ن��ك االإم��������ارات دب����ي الوطني  م���ع جم��م��وع��ة 
دبي  يف  �سكنهم  مقر  من  البنك  موظفي  لنقل 
وال�سارقة وعجمان اإىل مقر عملهم، حيث �سيتم 
موؤ�س�سة  ح��اف��ات  م��ن  حافلة   45 تخ�سي�ص 
موظف،   1،300 ل��ن��ق��ل  ال��ع��ام��ة،  امل��وا���س��ات 
تتحرك  �سهرياً  رحلة   2،200 ت�سير  و�سيتم 
اأن هذه  اإىل  50 م�ساراً، م�سراً  اأكرث من  على 
االتفاقية تاأتي تتويجاً جلهود الهيئة يف توفر 

خدمة نقل موظفي جمموعة طران االإمارات 
مقر  من  العامة  املوا�سات  حافات  بوا�سطة 

عملهم اإىل مناطق �سكنية يف دبي.
واأع�����رب ه�����س��ام ال��ق��ا���س��م، ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جمل�ص 
�سروره  عن  الوطني،  دب��ي  االإم���ارات  بنك  اإدارة 
واملوا�سات  ال��ط��رق  هيئة  م��ع  البنك  ل��ت��ع��اون 
اأح��د رواد م���زودي خ��دم��ات النقل يف االإم���ارات 
العربية املتحدة. وجت�سد هذه االتفاقية عامة 
بارزة جديدة يف اإطار جهود بنك االإمارات دبي 
الوطني لتزويد موظفيه الذين يعتربون ثروته 
الب�سرية بخدمات نقل على م�ستوى عاملي. وقام 
فريق اإدارة النقل لدى البنك بالتعاون عن كثب 
مع فريق هيئة الطرق واملوا�سات ل�سمان اأن 
ج��م��ي��ع امل�����س��رتك��ني احل��ال��ي��ني ب��خ��دم��ة النقل 

الطرق  هيئة  خدمة  ت�سملهم  �سوف  اجلماعي 
واملوا�سات علماً اأن البدء يف اخلدمة اجلديدة 
للنقل بالبا�سات يوؤكد مرة اأخرى حر�ص بنك 
االإم��ارات دبي الوطني على توفر بيئة نظيفة 

واقت�سادية.
بالبا�سات  النقل  خدمة  ب��اأن  القا�سم  واأ���س��اف 
يف بنك االإم���ارات دب��ي الوطني تقوم يف الوقت 
 16 ع��رب  ي��وم��ي��اً  ب��ا���س��اً   78 احل��ا���س��ر بت�سغيل 
االإمارات  بنك  من  وال��ت��زام��اً  خمتلفة،  منطقة 
دب����ي ال��وط��ن��ي ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، فقد 
ن��ق��ل على  اأن يعمل م��ع م���زود خ��دم��ات  اخ��ت��ار 
واملوا�سات  الطرق  هيئة  مثل  عاملي  م�ستوى 
كو�سيلة للحفاظ على البيئة واحلد من التلوث 

الكربوين. 

بنك االإمارات دبي الوطني يوقع عقدًا مع هيئة الطرق واملوا�سالت 
لتوفري خدمات نقل املوظفني بالبا�سات

العربية للطريان حتقق 425 مليون درهم 
�سايف اأرباح لعام 2011 بزيادة قدرها 55 %

•• ال�شارقة-وام: 

�سئون  هيئة  من  وف��دا  ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  ا�ستقبلت 
التجربة  على  االإط��اع  بهدف  البحرين  والغاز مبملكة  النفط 
الطبيعي  ال���غ���از  ���س��ب��ك��ة  ا���س��ت��ع��م��ال  جم���ال  يف  للهيئة  ال���رائ���دة 
ب��ال�����س��ارق��ة واالإ���س��ت��ف��ادة م��ن خ��ربات��ه��ا يف ه���ذا امل���ج���ال. ك���ان يف 
ا�ستقبال الوفد البحريني �سعادة املهند�ص اإبراهيم را�سد دميا�ص 
را�سد دميا�ص م�ساعد مدير  الهيئة واملهند�ص طارق  مدير عام 
عام الهيئة لل�سئون الفنية واملهند�ص �سعود الزري مدير االإدارة 
اإبراهيم  املهند�ص  واأو���س��ح  ب��ال��وك��ال��ه.  الطبيعي  للغاز  ال��ع��ام��ة 
دميا�ص اأنه بحث مع الوفد البحريني �سبل التعاون واال�ستفادة 

تنفيذ  جم��ال  يف  الهيئة  اكت�سبتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة  اخل���ربة  م��ن 
الغاز  وتو�سيل  الطبيعي  ال��غ��از  و�سبكات  حم��ط��ات  وا���س��ت��خ��دام 
الطبيعي للمباين ال�سكنية واملن�ساآت االأخرى كاملطاعم وامل�سانع 
واملدار�ص وا�ستخدام الغاز الطبيعي كبديل للوقود امل�ستخدم يف 
ال�سيارات. واأكد اأن الهيئة ترحب بالتعاون مع جميع ال�سركات 
جماالت  لتطوير  وت�سعى  املجال  ه��ذا  يف  واملوؤ�س�سات  واجل��ه��ات 
م�سرة  ال�ستكمال  خرباتها  جميع  وت��ق��دمي  با�ستمرار  عملها 
املجاالت  ك��اف��ة  ق��ي  االإم�����ارة  ت�سهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ق��دم  ال��ت��ط��ور 
�سلبة  حتتية  بنية  ق��اع��دة  وت��وف��ر  واالجتماعية  االقت�سادية 
بالتو�سع  الهيئة  اإهتمام  اأن  واأ�ساف  امل�ستقبل  حتديات  ملواجهة 
يف الدرا�سات واالأبحاث وامل�سروعات اخلا�سة يف جماالت عملها 

املختلفة ياأتي يف اإطار توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص االأعلى حاكم ال�سارقة 
ب�سرورة توفر وتاأمني م�سادر جديدة للطاقة و�سمان و�سولها 
التطورات  ومواكبة  ال�سارقة  اأن��ح��اء  جميع  اإىل  كافية  بكميات 
يف  اجلديدة  االكت�سافات  من  واال�ستفادة  العاملية  التكنولوجية 
القادمة  االأجيال  وتاأمني م�ستقبل  البيئي  التلوث  احلماية من 
ال�سيخ  الهيئة برئا�سة �سمو  اإدارة  اأن جمل�ص  من الطاقة. واأكد 
عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة يويل 
اأهمية كبرة مبتابعة اأحدث التطورات العاملية يف جمال تطوير 
م�سروعات الغاز الطبيعي وم�سروعات الطاقة البديلة واملتجددة 

واإجراء الدرا�سات والبحوث الازمة يف هذا املجال.

كهرباء ومياه ال�سارقة تطلع وفدًا بحرينيًا على خرباتها يف جمال الغاز الطبيعي

•• ال�شارقة-الفجر: 

)�ص.م.ع(،  للطران  العربية  ك�سفت 
اقت�سادي  ط��ران  �سركة  واأك��رب  اأول 
اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  يف 
املالية  ل��ل�����س��ن��ة  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  ع���ن  ام�����ص 
31دي�سمرب  ب����ت����اري����خ  امل���ن���ت���ه���ي���ة 
ربحية  ع��ك�����س��ت  وال����ت����ي   2012
املتوا�سل  والنمو  امل�ستمرة،  ال�سركة 

لعملياتها.
لل�سنة  ال�سافية  االرب����اح  وجت����اوزت 
املحللني  ت��وق��ع��ات   2012 امل��ال��ي��ة 
دره����م  م���ل���ي���ون   425 ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث 
اإم��ارات��ي، وهو ما ميثل زي��ادة بن�سبة 
%55 عن �سايف اأرباح ال�سركة للعام 

.2011
لل�سنة  ال�����س��رك��ة  اإي�������رادات  وو���س��ل��ت 
املالية 2012 اإىل 2.9 مليار درهم 
 21% ن�سبتها  ب��زي��ادة  اأي  اإم��ارات��ي، 
حققتها  دره��م  مليار  ب�2.4  مقارنة 
ال�سركة  ون��ق��ل��ت   .2011 ال��ع��ام  يف 
ع��ل��ى م���ن ط��ائ��رات��ه��ا خ����ال العام 
املن�سرم 5.3 مليون م�سافر، وهو ما 
ميثل ارتفاعاً مبقدار %13 مقارنة 
العام  يف  م�����س��اف��ر  م���ل���ي���ون   4.7 ب����� 
اإ�سغال مقاعد  2011وو�سل معدل 
ن�سبة  اأي  للطران  العربية  طائرات 
املقاعد  ع����دد  اإىل  امل�����س��اف��ري��ن  ع����دد 

املتاحة للعام 2012 اإىل 82%. 
اجتماع  عقب  النتائج  اإع���ان  وج���اء 
 ، ل��ل��ط��ران  ال��ع��رب��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
والذي اأو�سى بتوزيع %7 من راأ�ص 
اأي  للم�ساهمني  كاأرباح  ال�سركة  مال 
مب��ق��دار 7 ف��ل�����ص ل��ك��ل ���س��ه��م والذي 
قبل  م��ن  ع��ل��ي��ه  للت�سديق  ���س��ي��ط��رح 
اجلمعية  اجتماع  خ��ال  امل�ساهمني 
�سينعقد  ال����ذي  ال��ع��ادي��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 

الحقاً.
اآل  وا�سار ال�سيخ عبد اهلل بن حممد 
العربية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ث��اين، 
هذه  حت���ق���ي���ق  ان  اىل   ، ل���ل���ط���ران 
اخلطة  اإىل  يعود  االإيجابية  النتائج 
ال�سركة  انتهجتها  ال��ت��ي  التو�سعية 

متّيز  ج��ان��ب  اىل   ،2012 ال��ع��ام  يف 
ال�سركة يف اإدارة عملياتها. 

ع���ب���داهلل: تظهر هذه  ال�����س��ي��خ  وق���ال 
ال��ن��ت��ائ��ج امل��م��ي��زة ال��ت��ي ح��ق��ق��ن��اه��ا يف 
الكبرة  اجل����ه����ود   ،2012 ال����ع����ام 
للطران  ال���ع���رب���ي���ة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
بالتو�سع اإىل اأ�سواق جديدة واإطاق 
تعزز قدراتها  التي  الرائدة  املبادرات 
بخدمات  ال����ع����م����اء  ت�����زوي�����د  ع���ل���ى 
العالية  ال��ك��ف��اءة  ذات  اجل���وي  النقل 
واال����س���ع���ار امل��ن��ا���س��ب��ة. وق����د جنحت 
2012 يف  ال���ع���ام  خ����ال  ال�����س��رك��ة 
الدولية عرب  �سبكة وجهاتها  تو�سعة 
دخ��ول اأ���س��واق جديدة، وزي��ادة حجم 
اأ�سطول طائراتها، اإ�سافة اإىل تعزيز 
واخلدمات  املنتجات  من  حمفظتها 

التي تقدمها لعمائها .
الربع  يف  ال�سركة  اإي����رادات  وو�سلت 
 83 2012 اإىل  ال��ع��ام  االأخ���ر م��ن 
بزيادة  اأي  اإم����ارات����ي،  دره����م  م��ل��ي��ون 
مليون  ب�78  م��ق��ارن��ة   6% ن�سبتها 
ال��ف��رتة ذات��ه��ا من  دره���م حققتها يف 
اي��������رادات  وو����س���ل���ت   .2011 ع�����ام 
الثاثة  االأ����س���ه���ر  خ����ال  ال�����س��رك��ة 
االأخ����رة م��ن ال��ع��ام امل��ن�����س��رم 755 
ارتفاعاً  دره��م، وهو ما ميثل  مليون 
بالربع  م���ق���ارن���ة   18% مب����ق����دار 

االأخر من عام 2011. 
القول:  اإىل  ثاين  اآل  ال�سيخ  وخل�ص 
ي�سهده  ال�����ذي  االن��ت��ع��ا���ص  ����س���وء  يف 
ال���ق���ط���اع ال�����ي�����وم، ف���اإن���ن���ا ع���ل���ى ثقة 

من  اال���س��ت��ف��ادة  على  بقدرتنا  ك��ب��رة 
ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة يف ق��ط��اع الطران 
العربية  ت��ع��د  وال�����ذي  االق��ت�����س��ادي، 
على  فيه  ال��رائ��دة  ال�سركة  للطران 
ما�سون  اأن��ن��ا  كما  املنطقة.  م�ستوى 
قدماً يف الرتكيز على تنفيذ خطط 
خدمات  بتوفر  والتزامنا  التو�سع، 
النقل اجلوي للمايني من عمائنا 

على امتداد املنطقة العربية . 
واط��ل��ق��ت ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ران ، التي 
 83 نحو  اإىل  حالياً  رحاتها  ت�سر 
وج��ه��ة ع��امل��ي��ة ان��ط��اق��اً م��ن مراكز 
ت�����س��ع وجهات  ال���ث���اث���ة،  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
جديدة يف العام 2012 انطاقاً من 
مركز عملياتها الرئي�سي يف ال�سارقة، 
واوفا  و�سالة  والطائف  ق��ازان  اىل 
والب�سرة  وا�ستانا  وارب��ي��ل  واودي�����س��ا 
ال�سركة  وا�ستمرت  كما  ورو���س��ت��وف. 
م���ن مراكز  ال��ت��و���س��ع��ي��ة  يف خ��ط��ط��ه��ا 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا يف امل���غ���رب وم�����س��ر حيث 
و�سلت �سبكة وجهات ال�سركة العاملية 

اىل 83 وجهة. 
ا�ستام  ك��ذل��ك   2012 ع���ام  و���س��ه��د 
العربية للطران 6 طائرات جديدة 
A320 من  اإي���رب���ا����ص  ط����راز  م���ن 
كانت  التي  ال�44  ال��ط��ائ��رات  �سمن 
طلبتها عام 2007. وتتوقع ال�سركة 
ا�ستام 6 طائرات اأخرى خال عام 

 .2013
على  للطران  العربية  وا�سلت  كما 
12 املا�سية ح�ساد  ال�  مدى االأ�سهر 
عملياتها  لتميز  ت��ق��دي��راً  اجل���وائ���ز 
مب��ا يف ذل���ك امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة �سمن 
اآداء  الطران  �سركات  اف�سل  قائمة 
افييا�سن  جملة  قبل  م��ن  ال��ع��امل  يف 
امل�سوؤولية  وج���ائ���زة  ال��ع��امل��ي��ة  وي����ك 
لربنامج  للموؤ�س�سات  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�������س���رك���ة اخل������ري ����س���ح���اب اخلر 
بزن�ص.  اف���ي���ا����س���ن  جم���ل���ة  ق���ب���ل  م����ن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  وح�����س��د  ك��م��ا 
للمجموعة جائزة الرئي�ص التنفيذي 
من  ال��ط��ران  لقطاع   2012 للعام 
قبل جملة CEO ال�سرق االو�سط. 
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العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1041  مدين جزئي           
علي طباطباين    جمهول حمل  �سيد  الدين  �سياء  �سيد  عليه/1-  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )6840.08 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق 
وحتى متام ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���ص   8:30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثاثة ايام على االقل .  
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

االأ�سا�سية؟ الزيوت  نختار  • كيف 
ما  ن���ادراً  نا�سجة...  دهنية،  ح�سا�سة،  ع��ادي��ة،  الب�سرة:  ن��وع  ح�سب  نختارها   -
ح�سب  اأي�����س��اً  خمتار  نباتي  بزيت  تخفيفها  يتم  م��ا  وغ��ال��ب��اً  خال�سة  ت�ستخدم 

خ�سائ�سه ومنافعه.
نباتي؟ زيت  مع  مزجها  يجب  • هل 

يو�سى  ال  املقابل،  يف  الرتكيبة.  املعتدلة  الكرميات  اأح��د  م��ع  مزجها  ميكن   -
للذوبان  قابلة  اأ�سا�سية  زي��وت  م��زج  بل  املحلول،  اأو  املائي  ال�)جيل(  با�ستخدام 
اأردن���ا حت�سر  اإذا  ال��زب��دة.  اأو  الكرمي  اأو  كالزيت  م��ادة دهنية  ال��ده��ون، مع  يف 
حملول فعلي، فيمكن اإ�سافة مادة تزيد قابلية الذوبان، ما ي�سمح مبزج الزيوت 
اإذ  امل�ساء  اأو  املاء. يف النهاية، ال يجب مزجها مع كرميات النهار  االأ�سا�سية مع 

ُيحتمل اأن تتفاعل مع مكونات هذه املنتجات.
فاعلة؟ هي  • هل 

يجب  ل��ذا  ت�سدق،  ال  بفاعلية  تتمتع  اأنها  لدرجة  مركزة  االأ�سا�سية  الزيوت   -
التقّيد بجرعات حمددة: من 1 اإىل 2 يف املئة على الوجه، اأي 30 اإىل 70 قطرة 
النباتي. ال تتخطي  الزيت  اأو  100 مل من الكرمي  االأ�سا�سي لكل  الزيت  من 

اجلرعات املحددة، خ�سو�ساً اإذا مت حت�سر املزيج فوراً قبل اال�ستعمال.
بع�سها؟ مع  الزيوت  مزج  ميكن  • هل 

اإن��ه يو�سى بذلك وما من خطر يف تعطيل منافعها. على �سبيل  اأج��ل، حتى   -
وزيت  ال��ب��اب��وجن  زي��ت  م��زج  فيمكن  وده��ن��ي��ة  ح�سا�سة  الب�سرة  ك��ان��ت  اإذا  امل��ث��ال 
ي�ساعد زيت  يتمتع بخ�سائ�ص خمتلفة، مثا  نف�سه  الزيت  اأن  الليمون. يذكر 

اخلزامى على اال�سرتخاء والتئام اجلروح واإزالة االحتقان.
قيمتها؟ يف  مت�ساوية  االأ�سا�سية  الزيوت  • هل 

الزيوت  النباتية، على غرار  الزيوت  تتمتع  الب�سرة.  ذلك على حاجة  يعتمد   -
االأ�سا�سية، بخ�سائ�ص عاجية، لذا، يجب اختيار منتجات ع�سوية وذات جودة 

عالية.
ن�ستخدمها؟ • كيف 

التاأثر يف النهار دهنياً، عندها  اإذا كان  امل�ساء فقط  اأو يف  - يف ال�سباح وامل�ساء 
ميكن تخفيفها بكرمي اإذا اأردنا و�سعها يف ال�سباح. اأما يف حال الب�سرة الدهنية، 

فنختار كرمياً برتكيبة معتدلة ذات تاأثر مزيل للمعان.
•  ما التدابر الوقائية التي يجب اتخاذها؟

هذه  يف  وناعمة  رقيقة  الب�سرة  ك��ون  العينني،  ح��ول  امل��زي��ج  ا�ستعمال  جتنب   -
ت�سمية  امل�ستح�سن  وم��ن  االأ�سا�سية،  للزيوت  ح�سا�سية  اأك��رث  ه��ي  اإذاً  املنطقة، 
التي ن�سنعها وتدوين تاريخ ال�سنع عليها. فبعد مرور �سهرين على  املنتجات 
حمكم  بوعاء  حمفوظاً  ك��ان  واإن  حتى  ال��زي��ت،  يف�سد  اأن  ميكن  ال�سنع،  تاريخ 

االإغاق.
اجلميع؟ تنا�سب  • هل 

ل  يف�سّ كذلك  املر�سعات.  اأو  احل��وام��ل  للن�ساء  وال  لاأطفال  بها  يو�سى  ال   -
جتنبها يف حالة االإ�سابة ب�سرع اأو اأمرا�ص خطرة.

بح�سا�سية؟ االإ�سابة  خطر  عن  • ماذا 
االإ�سابة  خطر  تواجهني  ق��د  طبيعية  مبنتجات  يتعلق  االأم���ر  ك��ان  ل��و  حتى   -
الكوع  التحّمل اجللدي على طية  اأواًل باخل�سوع الختبار  باحل�سا�سية. يو�سى 
على  ح�سا�سية  لديها  احلم�سيات  كزيوت  اأ�سا�سية  زي��وت  ثمة  �ساعة.   48 مل��دة 

ال�سوء، لذلك، يف�سل ا�ستعمالها يف امل�ساء ولي�ص يف ال�سم�ص.

للحفاظ على ب�ضرة عادية
1- و�سفة �سريعة: م�ستح�سر بامل�سم�ص وزيت االإيلنغ العطري

•  املقادير:
- ملعقة كبرة من زيت امل�سم�ص النباتي.

- قطرة من زيت االإيلنغ االأ�سا�سي.
منا�سب لتغذية الب�سرة والعناية بها ب�سكل يومي. • املنافع: 

• طريقة اال�ستعمال: يو�سع يف ال�سباح اأو امل�ساء على الوجه باأكمله، مع جتنب 
حميط العينني.

2- و�سفة املحرتفني: كرمي �سائل بالفانيليا وليمون الكليمنتني
• املقادير:

- 5 مل من نقيع الفانيليا الزيتي.
- غرام واحد من ال�سمع امل�ستحلب.

- 25 مل من املياه املعدنية.
- 13 قطرة من زيت الكليمنتني االأ�سا�سي.

- 7 قطرات من مادة حافظة.
• الطريقة

1- �سعي نقيع الفانيليا وال�سمع يف وعاء واملياه املعدنية يف وعاء اآخر.
2- �سخني الوعائني على البخار.

الفانيليا  مزيج  �سبي  ثم  النار  عن  الوعائني  ارفعي  ال�سمع  ي��ذوب  عندما   -3
الزيتي وال�سمع ببطء يف املاء مع حتريك باخلاط اليدوي ملدة 3 دقائق، اإىل 

اأن ي�سبح املزيج اأبي�ص ومتجان�ساً.
بالتحريك  وا�ستمري  دقائق   3 مل��دة  البارد  امل��اء  وع��اء من  الوعاء يف  4- �سعي 

لت�سريع التربيد والتما�سك.
5- اأ�سيفي زيت الكليمنتني االأ�سا�سي ثم املادة احلافظة مع التحريك امل�ستمر.

6- اأنقلي هذا املزيج اإىل وعاء اأو زجاجة مزودة مب�سخة بحجم 30 مل.
هذا الكرمي الطّيب الرائحة بالفانيليا والكليمنتني الب�سرة  يرطب  • املنافع: 

ويغذيها طوال النهار.
طريقة اال�ستعمال: ميكن و�سع هذا الكرمي يف ال�سباح وامل�ساء اإذا كانت الب�سرة 

تعاين م�ساكل.

تهدئة الب�ضرة احل�ضا�ضة
املتهيجة،  للب�سرة  متاماً  ومنا�سبة  وم�سكنة  لالتهاب  م�سادة  م��ادة  البابوجن 

ويعترب زيت اللوز واالآذريون االأكرث ا�ستعمااًل.
3- و�سفة �سريعة: زيت منّعم بالبابوجن واللوز

• املقادير
- 1 مل من زيت اللوز النباتي.

- نقطتان من زيت البابوجن االأ�سا�سي.
اأو املتهيجة. احل�سا�سة  الب�سرة  لت�سكني  مثايل  • املنافع: 

طريقة اال�ستعمال: ميكن و�سع هذا الزيت الفائق النعومة على كامل الوجه يف 
ال�سباح وامل�ساء، من دون االقرتاب من حميط العينني.

4- و�سفة املحرتفني: قناع م�سّكن بالع�سل والبابوجن
• املقادير

- ملعقتان كبرتان من قناع التق�سر باالأجلينات البحرية.
- 4 ماعق كبرة من املياه املعدنية.

- 32 قطرة من زيت البابوجن االأ�سا�سي.
- 5 ماعق �سغرة من بودرة الع�سل.

• الطريقة
1- امزجي بودرة القناع مع الع�سل يف وعاء و�سبي املياه يف وعاء اآخر.

على  للح�سول  ي��دوي  املزيج بخاط  ثم حركي  البودرة  اإىل  املياه  اأ�سيفي   -2
عجينة متجان�سة ولزجة.

3- اأ�سيفي البابوجن وتابعي التحريك.
4- ا�ستعملي املزيج فوراً )ال ميكن حفظه.(

• املنافع: لت�سكني الب�سرة احل�سا�سة وا�ستعادة ن�سارتها.
من  �سميكة  بطبقة  والعنق  الوجه  على  القناع  ه��ذا  ي��وزع  اال�ستعمال:  طريقة 
دون امل�سا�ص مبحيط العينني وجذور ال�سعر، وذلك مرة اأو مرتني يف االأ�سبوع. 

اتركيه على الوجه من 5 اإىل 10 دقائق قبل اإزالته.

تنقية الب�ضرة الدهنية
للبكتريا  وم�سادة  منقية  بخ�سائ�ص  واحلم�سيات  واخل��زام��ى  ال�ساي  يتمتع 

والفطريات وتتنا�سب مع الب�سرة املختلطة.
5- و�سفة �سريعة: عناية بالربغموت

• املقادير
- ملعقة كبرة من زيت اللوز النباتي.

- نقطتان من زيت الربغموت االأ�سا�سي.
)مادة دهنية تفرزها الغدد  الزهم  اإفرازات  وتنظيم  الب�سرة  لتنقية  • املنافع: 

الدهنية( يف الب�سرة املختلطة والدهنية.
طريقة اال�ستعمال: لا�ستعمال يف امل�ساء فقط.

6- و�سفة املحرتفني: حملول منقي بزيت ال�ساي

املقادير
5- مل من حملول ال�سبرتو.

45- قطرة من زيت �سجرة ال�ساي االأ�سا�سي.
46- مل من املياه املعدنية.

-ر�سة من الكلوروفيل على �سكل بودرة.
8- قطرات من م�ستخل�ص بذور الغريب فروت.

الطريقة
ال�����س��اي. ح��رك��ي بلطف  اإل��ي��ه  واأ���س��ي��ف��ي  ال�سبرتو يف وع���اء  1- �سعي حم��ل��ول 

بوا�سطة اخلاط اليدوي. 
2- اأ�سيفي باقي املكونات ثم حركي جمدداً ليتما�سك املزيج.

3- انقليه اإىل زجاجة )50 مل( بوا�سطة قمع �سغر.

املنافع: حملول من�ضط وم�ضّكن.
طريقة اال�ستعمال: يو�سع على الب�سرة بوا�سطة قطعة من القطن اأو عن طريق 

الر�ص، وميكن ا�ستخدامه يف ال�سباح وامل�ساء الإزالة املاكياج.

حماية الب�ضرة النا�ضجة
الب�سرة  حلماية  مثالية  االأ�سا�سية  الربتقال  وزه��ر  ال��ورد  وخ�سب  ال��ورد  زي��وت 

وتزويدها مب�سادات االأك�سدة.

7- و�سفة �سريعة: م�سل ال�سباب بخ�سب الورد
• املقادير

- ملعقة كبرة من زيت االأرغان.
- نقطتان من زيت خ�سب الورد االأ�سا�سي.

لتجديد الب�سرة النا�سجة و�سدها. مثايل  • املنافع: 
يف ال�سباح وامل�ساء. الوجه  على  يو�سع  اال�ستعمال:  • طريقة 

8- و�سفة املحرتفني: اإك�سر الورد امل�ساد للرتهل
• املقادير

- 29 مل من نقيع �سجرة التني ال�سوكي الزيتي.

االأ�سا�سي. الدم�سقي  الورد  زيت  من  قطرات   4 -
.Q10 32 قطرة من االأنزمي الن�سط امل�ساعد -

.E قطرتان من الفيتامني -
• الطريقة

1- �سّبي املكونات يف وعاء ثم اخلطيها باخلاط اليدوي.
2- انقلي املزيج اإىل زجاجة )30 مل(.

املعطرة املغذية م�سادة للرتهل. العناية  هذه  • املنافع: 
اأو امل�ساء من خال حركات  طريقة اال�ستعمال: تو�سع على الوجه يف ال�سباح 

تدليك لطيفة من اجلزء الداخلي اإىل اجلزء اخلارجي.

تغذية الب�ضرة اجلافة
االأفوكادو  نباتية كزيت  تعززها زيوت  الربتقال بخ�سائ�ص مغذية  يتمتع زهر 
وزه���رة ال��رب��ي��ع امل�سائية وال��ق��م��ح ول�����س��ان ال��ث��ور. يف ح��ال ظ��ه��ور ب��ق��ع، يو�سى 

با�ستخدام زيت اجلزر والكرف�ص.
9- و�سفة �سريعة: زيت زهر الربتقال الذي يحمي الب�سرة

• املقادير
-ملعقة كبرة من زيت بذور القمح.

-قطرتان من زيت زهر الربتقال االأ�سا�سي.
خ�سو�ساً يف اأوقات الربد. وحمايتها،  اجلافة  الب�سرة  لتغذية  • املنافع: 

طريقة اال�ستعمال: يو�سع على كامل الوجه يف ال�سباح وامل�ساء.
10- و�سفة املحرتفني: زيت اللوز بالفانيليا املغذية

• املقادير
- 40 مل من زيت اللوز الع�سوي.

- 60 مل من نقيع الفانيليا الزيتي الع�سوي.
- 7 قطرات من زيت اللوز املر االأ�سا�سي.

- 13 قطرة من بل�سم الفانيليا الع�سوي.
• الطريقة

1- �سعي زيت اللوز ونقيع الفانيليا يف وعاء.
بعد  املزيج جيداً  الفانيليا وحركي  املر االأ�سا�سي وبل�سم  اللوز  اأ�سيفي زيت   -2

اإ�سافة كل مكّون.
3- �سبي املزيج يف زجاجة )100 مل( بوا�سطة قمع.

جداً مغٍذ  زيت  • املنافع: 
كانت  اإذا  وامل�ساء  ال�سباح  يف  واجل�سم  الوجه  على  يو�سح  اال�ستعمال:  طريقة 

الب�سرة جافة. 

الكلف، النم�ص، حب ال�سباب... كلها بقع على الب�سرة ت�سكل اأحد 
التي  اأف�سل احللول  املخاوف اجللدية. نقدم لك يف ما يلي  اأهم 
اختربها االخت�سا�سيون والتي ت�سمح بالتخل�ص من هذه البقع.

يرتجم  لل�سم�ص،  امل��ف��رط  والتعر�ص  ال�سيف  ف�سل  م���رور  بعد 
تكاثر اخلايا ال�سبغية بفرط اإنتاج االأ�سباغ الظاهرة على �سطح 
غالبية  ت��ب��داأ  ع��ام��اً،   35 عمر  م��ن  البقع.  ت�سكل  وال��ت��ي  الب�سرة 

الن�ساء با�ست�سارة الطبيب حول م�ساكل البقاع ال�سبغية. 
تنتج هذه البقع من التعر�ص املفرط لل�سم�ص وغ�ص النظر عن 

املخاطر التي يوؤدي اإليها، بهدف احل�سول على ب�سرة �سمراء.
يومنا  وقاية من  اأق��ل  ال�سم�ص  الوقاية من  كانت كرميات  �سابقاً 
هذا الأنها مل تكن حتتوي على مر�سحات االأ�سعة فوق البنف�سجية، 
التي نعرف اأنها هي امل�سوؤولة بن�سبة كبرة عن �سيخوخة الب�سرة. 
التعر�ص  ب�سبب  كلها  تتفاقم  اختلفت  مهما  البقع  اأن���واع  والأن 
لل�سم�ص. اإذاً، الوقاية �سرورية: نحمي الب�سرة من خال البقاء 
بن�سبة  كرمي  وا�ستعمال  كبرة،  ونظارات  قبعة  ارت��داء  الظل،  يف 

وقاية 50، من مار�ص اإىل اأكتوبر مع كل تعر�ص لل�سم�ص.

الوجه والعنق
الوجه  ال��ذي يظهر على  الت�سبغ  يتمثل فرط  فاعلة:   عاجات 
ببقع ال�سم�ص، الكلف، التقرن، واآثار حب ال�سباب. لدى البع�ص، 
تظهر على العنق بقع ال�سم�ص والتقرن وفرط الت�سبغ بعد ظهور 

حب ال�سباب.
- عاجات جلدية: يجب ا�ستعمال هذه التقنيات من اأكتوبر اإىل 

مار�ص فح�سب، الأنها ال تتنا�سب مع التعر�ص لل�سم�ص.
ث���اث���ة عنا�سر:  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ال���ط���ب���ي:  ال��ت��ب��ي��ي�����ص  ك����رمي   -

التي  الريتينويك  وحم�ص  الهيدروكورتيزون،  الهيدروكينون، 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ف���رط ال��ت�����س��ب��غ. ت��خ��ت��ل��ف اجل���رع���ات ح�����س��ب البقع، 

وت�ستخدم على املدى الق�سر.
- ال���ع���اج ب��ال��ت��ربي��د: ت��ت��م��ث��ل ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة ب��ت��ع��ري�����ص البقع 
للنيرتوجني ال�سائل على 196 درجة. حترتق االأدمة وتتخل�ص 

الب�سرة من فرط الت�سبغ. يدوم ال�سعور بحروق ملدة دقائق. 
مرطبة  للبقع:  م�����س��ادة  ج��دي��دة  ك��رمي��ات  التجميلي،  احل���ل   -
وت�سحيحية  وقائية  بخا�سية  وتتمتع  �سواء  حد  على  ومعاجلة 
على البقع كافة، �سوى التقرن. ت�ستعمل على الوجه والعنق معاً. 

ميكن اأن تخفف فرط الت�سبغ، لكن ال تزيله متاماً.
- عنا�سر غذائية: الفيتامينان C وA وعرق ال�سو�ص واأحما�ص 
وم�ساًء  �سباحاً  ت�ستخدم  عليها  حتتوي  التي  الكرميات  الفاكهة. 
االأقل.  على  اأ�سهر  ثاثة  مل��دة  املحددة  املناطق  على  الرتكيز  مع 
ملزيد من الفاعلية، ي�سمح امل�سل العايل الرتكيز بتغلغل العنا�سر 
تعزيز  امل�ساء بهدف  ت�ستخدم يف  العاج،  الب�سرة. يف  داخ��ل  اأك��رث 

العاج.

يف الطب التجميلي 
اإليه  اللجوء  اإىل مار�ص ويجب  اأكتوبر  - يجرى هذا العاج من 
كاآخر و�سيلة واأن يتم اإجراوؤه من قبل طبيب اخت�سا�سي. يتطلب 

العنق عناية فائقة الأن الب�سرة فيها ناعمة، وبالتايل اأ�سعف.
حم�ص  اأو  ال��غ��ل��ي��ك��ول��ي��ك  ب���وا����س���ط���ة  ال�����س��ط��ح��ي  ال��ت��ق�����س��ر   -
ال��رتي��ك��ل��ورو���س��ي��ت��ي��ك: مت�����س��ح ال��ت��ق��ن��ي��ة مب��ع��اجل��ة ب��ع�����ص البقع 

وعامات التقدم يف ال�سن. من جل�سة اإىل ثاث جل�سات.
- الليزر املجزاأ اأو غر املجزاأ: من ثاث اإىل خم�ص جل�سات.

- ليزر ثاين اأك�سيد الكربون: يزيل التقرن بجل�سة وحدة.
- االأ����س���واء ال���ب���اردة: تقنية ج��دي��دة واع����دة ح���ول ال��ت��ق��رن. من 

جل�ستني اإىل ثاث جل�سات.

اليدان
ظهور  ت�سهدان  لل�سم�ص  كبر  ب�سكل  تتعر�سان  اللتان  ال��ي��دان 
البقع ال�سم�سية والتقرن. لي�ص بال�سرورة اأن ترتبط هذه امل�سكلة 

بال�سم�ص، لكن من املوؤكد اأنها تتفاقم مع التعر�ص اإليها.
- عملية التمويه )اللجوء اإىل املكياج(: اأ�سهل اإذا كان على الوجه 
بتخفيفهما موقتاً،  نرغب  اثنتني  اأو  بقعة  على  العنق. ممكن  اأو 
لباقي  بالن�سبة  �سمولية  اأك��رث  اأ�سا�ص  ك��رمي  ن�ستميل  اأن  وميكن 

اجل�سد.
- احلل التجميلي، كرمي لليدين م�ساد للبقع: يعني اأن تكون غنية 
البنف�سجية  االأ�سعة فوق  مبا يكفي مبكونات تقدم احلماية �سد 

امل�سوؤولة عن البقع. ين�سح بها خال ف�سل ال�سيف. 
- ع�����اج�����ات ج����ل����دي����ة، ث����اث����ي ك���ل���غ���م���ان: ال���ه���ي���دروك���ي���ن���ون، 
مذهلة  نتائج  يقدمون  الريتينويك  وحم�ص  الهيدروكورتيزون، 

على البقع ال�سم�سية والكلف.
التقرحات  ت�ستعيد  التقرن:  على  فاعل  ال�سائل،  النيرتوجني   -

الداكنة لونها الطبيعي خال بع�ص اأ�سابيع.

يف الطب التجميلي
- يعالج الليزر البقع ال�سم�سية عندما ال تكون كثرة.

البقع  الرتيكلورو�سيتيك  حم�ص  ب��وا���س��ط��ة  التق�سر  ي��زي��ل   -
ال�سم�سية ويح�سن نوعية الب�سرة.

مــــــــــــراأة

29

امزجي الزيت االأ�ضا�ضي مع اأحد الكرميات اأو مع زيت نباتي 
و�ضتحققن املعجزات يف ما يتعلق مب�ضاكل الب�ضرة. اكت�ضفي مزايا 

الزيوت االأ�ضا�ضية يف الو�ضفات التالية للعناية بالب�ضرة.

حلول م�سادة للبقع 

10 و�سفات من الزيوت 
االأ�سا�سية لب�سرة مثالية 
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العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/417  جتاري جزئي           
اىل املدعى عليه/1- نادر حممد بخيت عبداهلل  جمهول حمل االقامة مبا ان 
حجاج  حممود  وميثله:  .م.ب.م  �ص  االو�سط-  ال�سرق  اميك�ص  �سركة   / املدعي 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )64.075.15 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
ال�ساعة   2013/3/5 املوافق  الثاثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  باكفالة  املعجل 
8:30 �ص بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على االقل . 
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/731  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- حم�سن ح�سني قا�سم احلظاء  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )4907.20 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم 
الثاثاء املوافق 2013/2/26 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1131  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- حياة في�سل الفرا   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )3323.30 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم 
الثاثاء املوافق 2013/3/5 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1217  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- �سيان بيرت موراي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
�سركة االم��ارات لات�ساالت املتكاملة )���ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )6069.60 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل . 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/833  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- رانادل ميزان ميزان الرحمن  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )3525.36  درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1010  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- مهزاد نوروز زاده  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
�سركة االم��ارات لات�ساالت املتكاملة )���ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )3559.27 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1014  مدين جزئي           
 / املدعي  ان  االقامة مبا  ك��ون��رادى  جمهول حمل  املدعى عليه/1- ج��ون  اىل 
�سركة االم��ارات لات�ساالت املتكاملة )���ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )4128.91 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/713  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- عبيد عي�سى حممد مبارك اخليلي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(    23353.03( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/4 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل . 
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/992  مدين جزئي           
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ف��ران��ك ج��اف��ى جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
�سركة االم��ارات لات�ساالت املتكاملة )���ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )4333.63 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري . 
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/763  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- عمر عفيفي البهن�سي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3107 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
ال�سداد.    مت��ام  وحتى  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/2/26 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/998  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- ي�سرا هاين ابو النجا ابو النجا  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3412.48 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�سداد.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/822  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- االن دي�سموند مورفى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4644 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
ال�سداد.    مت��ام  وحتى  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة  املوافق 2013/3/11  وحددت لها جل�سة يوم االثنني 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

االقل .  
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/837  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- جناه ابوبكر حممد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )10.929.71 درهم( والفائدة القانونية بواقع %12 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  اال�ستحقاق وحتى متام  تاريخ  من 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1006  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- كوديل ابو زوليفيك كوديل كونهايل جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3039.69 درهم( والر�سوم  وامل�ساريف  �سده 
وحتى  اال�ستحقاق   تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 8:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch2.D.17 بالقاعة  �ص 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/801  مدين جزئي           
حمل  جمهول  املن�سوري  ح��وي��رب  حممد  مطر  عائ�سة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   38646.42( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
ال�سداد  اال�ستحقاق وحتى  تاريخ  12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
�ص   8:30 ال�ساعة   2013/3/11 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1135  مدين جزئي           
ان  االق��ام��ة مبا  امتياز  جمهول حمل  بانو حممد  رقيه  عليه/1-  املدعى  اىل 
املدعي / �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )5159.66 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�سداد.   وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2013/3/5 ال�ساعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام 

على االقل .  
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1037  مدين جزئي           
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ان���دري ب��وي��ر   جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
�سركة االم��ارات لات�ساالت املتكاملة )���ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )3550.32 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/741  مدين جزئي           
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  النعيمي  علي  �سامل  �سيف  عليه/1-  املدعى  اىل 
املدعي / �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )11228.77 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/765  مدين جزئي           
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ح�سام ال��دي��ن عبداحلميد ع��ب��دال��ع��زي��ز   جم��ه��ول حمل 
���س��رك��ة االم�����ارات ل��ات�����س��االت املتكاملة )�����ص.م.ع(   امل��دع��ي /  االق��ام��ة مب��ا ان 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود  وميثله: 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3662.36 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
ال�سداد  اال�ستحقاق وحتى  تاريخ  12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
�ص   8:30 ال�ساعة   2013/3/11 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/990  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- م�سعود غا معبا�ص ابو املع�سومى جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   3015.99( وق���دره  مببلغ  عليه 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1018  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- �سيف اهلل حممد فتح  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده بان 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )10.119.53 درهم( والفائدة القانونية بواقع %12 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  اال�ستحقاق وحتى متام  تاريخ  من 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/849  مدين جزئي           
�سيخ  جمهول حمل االقامة مبا  �سيخ فكي حممد  املدعى عليه/1- ماهر حممد  اىل 
)����ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج  املتكاملة  االم��ارات لات�ساالت  �سركة  املدعي /  ان 
بان  املتنازع �سده  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  قد  ابوجريدة  عزب 
يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )9.670.34 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
املحاماة.  وحددت  اتعاب  ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل  اال�ستحقاق وحتى متام 
لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.17 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1033  مدين جزئي           
 / املدعي  ان  ك��ارل حق جمهول حمل االقامة مبا  داري��ن  املدعى عليه/1-  اىل 
�سركة االم��ارات لات�ساالت املتكاملة )���ص.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
�سده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3133.73 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10718 بتاريخ 2013/2/17     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1041  مدين جزئي           
علي طباطباين    جمهول حمل  �سيد  الدين  �سياء  �سيد  عليه/1-  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �سركة االمارات لات�ساالت املتكاملة )�ص.م.ع(  وميثله: 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )6840.08 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق 
وحتى متام ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/11 ال�ساعة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���ص   8:30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثاثة ايام على االقل .  
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ح�ش�ر اأكرث من 25 األف م�شاهد وخا�شة طالب املدار�س يت�قع  املزروعي:  •• حممد 
�شربي: قمنا بت�زيع عدد من الدع�ات املجانية لالأطفال حل�ش�ر العر�س  •• اأكرم 

امل�شاعر وتفكيك  وربط  املحاور  جتاوب  عن  الق�شة  تدور  ف�ر�شت:  •• جرام 

االأطفال يعانقون �ضخ�ضيات العر�ض يف اخلالدية مول

انطالق عرو�ض �سنووايت واالأقزام ال�سبعة يوم 24 فرباير 

•• ابوظبي : رم�شان عطا:

بن  اأح��م��د  ب��ن��ت  ال�سيخه رمي  ب��رع��اي��ة وح�����س��ور 

م�سرح  ثقافة  دع��م  اإط���ار  ويف  نهيان  اآل  ح��م��دان 
الفعاليات  لتنظيم  �سكاى  م��ن  امل�ستمر  الطفل 
امل�سرحية  اأ���س��ط��ورة  ب��اأب��وظ��ب��ي  م��رة  الأول  ي��ق��دم 
احل�سناء  االأم��رة  �سنووايت  الربيطانية  العاملية 
الوطني  امل�سرح  على  �سنووايت  ال�سبعة  واالأق��زام 
باأبوظبي .  الأول مرة يقدم هذا العر�ص ال�سخم 
الأبوظبي  وح�سريا  واخلليج  االأو�سط  ال�سرق  يف 
عاملية  ا�ستعرا�سية  تقنيات  العر�ص  يف  ي�ستخدم 
23 فرباير  ي��وم  اأق��ام��ة م��وؤمت��ر �سحفي  وت��ق��رر 
�سيزوز  ���س��ي��ت��ى  ب��ف��ن��دق  ���س��ب��اح��ا   11 ال�����س��اع��ة 
بح�سور   ) للحدث  الر�سمى  الراعى   ( بابوظبي 
الفنانني واالأقزام ال�سبعة جرولر وجودي وليزي 
 – و�سابي و�سنيزر و�سميلر ودوزي مع �سنووايت 

بي�ساء الثلج مباب�سهم ال�سهرة(.

اأدب الطفل
وق����ال حم��م��د ���س��ع��ي��د امل���زروع���ى رئ��ي�����ص جمل�ص 
تلقينا  قد  باأننا  الفعاليات  لتنظيم  �سكاى  اأدارة 
طلبات و حجوزات من عوائل من الكويت وقطر 
حل�سور  عمان  و�سلطنة  وال�سعودية  والبحرين 
وقامت  ال�سبعة  واالأق�����زام  ���س��ن��وواي��ت  م�سرحية 
�سعر  مبنح  بابوظبي  �سيزوز  �سيتى  فنادق  اأدارة 
خا�ص للعائات بالفندق �ساما تذاكر الدخول 
للعر�ص مع التنقات ل�سيوف ابوظبي مل�ساهدة 
ذل���ك ال��ع��ر���ص وق�����س��اء 3 اي���ام ب��اب��وظ��ب��ي . ومت 
امل���دار����ص واجلامعات  ل��ط��اب  ع��رو���ص  اأ���س��اف��ة 
م��ن اب��وظ��ب��ي وال��ع��ني ودب���ى حل�����س��ور م�سرحية 
�سنووايت واالأق��زام ال�سبعة بابوظبي هذا عر�ص 
انتاج  من  وعامليا  جماهريا  جناحا  الق��ى  عاملى 
بابوظبي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  لتنظيم  ���س��ك��اى  وت��ن��ظ��ي��م 
ال���ف م�ساهد   25 اأك���رث م��ن  و ي��ت��وق��ع ح�����س��ورة 
عر�سان  تخ�سي�ص  ومت  املدار�ص  طاب  وخا�سة 
ي��وم��ي��ا وت�����س��ت��خ��دم م���ع���دات ت��ق��ن��ي��ة ع��ل��ى اأعلى 
التي  الب�سرية  اخلدع  مع  امل�سرح  داخل  م�ستوى 
. االأمرة  توؤمن جناح عر�ص م�سرحية �سنوايت 
على  ال��ث��ل��ج  بي�ساء  ال�سبعة  واالأق�����زام  احل�����س��ن��اء 
والعر�ص  اجلمهور  اأع��ني  واأم��ام  اأبوظبي  م�سرح 
خيايل اأ�سطوري كوميدى من وحي اخليال واأدب 
الطفل يف اإطار درامى اإ�ستعرا�سى غنائى يعتمد 
على اخلدع الب�سرية وفن ال�سلويت و يتم �سحن 
ويقدم  بالكامل  لندن  من  ال�سخمة  الديكورات 
جمانى  كتاب  وي��وزع  االأجنليزية  باللغة  العر�ص 
باللغة  ل��ل��ج��م��ه��ور  ال��ع��ر���ص  و���س��ي��ن��اري��و  للق�سة 
العربية كهدية من �سكاى و ك�سف حممد �سعيد 
لتنظيم  ���س��ك��اى  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  امل���زروع���ى 
لعام  العمل  اأجندة  مفاجاأة  اأوىل  عن  الفعاليات 
واالأق����زام   .. ���س��ن��واي��ت  م�سرحية  وه���ى   2013
الطريق  يف  اأن��ن��ا  وق���ال   .. الثلج  بي�ساء  ال�سبعة 
االأخرى  العاملية  ال��ع��رو���ص  م��ن  امل��زي��د  لتقدمي 
للعر�ص  ���س��خ��م  ومت����وي����ل  دع�����م  اىل  ون���ح���ت���اج 
�سراك  ال��ع��امل��ي��ة  للم�سرحية  االأم��ري��ك��ى  ال��ع��امل��ي 

.  SHREK
كبر  ب�سكل  معهم  التفاو�ص  يف  جنحنا  اأن  بعد 
واي�سا �سوف نقدم مفاجاآت اأخرى مثل العر�ص 
 TOY STORY ال�سهر  العاملي  االأمريكى 
) ق�����س��ة االأل���ع���اب ( ون��ح��ن ع��ل��ى ت��وا���س��ل معهم 
لنقدم  الربيطانى  امل�سرح  م��ع  بالتعاقد  وقمنا 
م�سرحية بيرت بان العاملية من بريطانيا واأي�سا 
�سكاى  وق���د جن��ح��ت  ال�����س��ه��رة  زورو  م�����س��رح��ي��ة 
قبل  من  واخلا�سة  الوطنية  الفعاليات  لتنظيم 
و�ساحق  كبر  بنجاح  بابوظبي  م��وؤخ��را  وق��دم��ت 
عاء  و  النائمة  االأم���رة  و  �سندريا  م�سرحية 
و  وجوليت  روميو  و  ال�سحرى  وامل�سباح  الدين 
والعديد  حرامى  واالأربعني  بابا  على  و  بينوكيو 
م�ساحات  ن��ال��ت  وال��ت��ي  العاملية  امل�سرحيات  م��ن 
اجلمهور  وتعليقات  اجلميل  النقد  م��ن  ك��ب��رة 
والقت  مهمة  ثقافية  بجرعة  امل��دار���ص  وت�سبعت 
من العائات كل االأحرتام والتقدير وال�سكر لذا 

بداية  وم��ع   . الفعاليات  لتنظيم  �سكاى  حر�ست 
واالأقزام   .. �سنوايت  بعر�ص م�سرحية  العام  هذا 
لاأ�سرة  تقدم  اأن  العاملية  الثلج  بي�ساء  ال�سبعة 

كهدية و�سهرة مميزة وقوية باإبداع عاملي.

هدية كوميدية
لتنظيم  �سكاى  ع��ام  مدير  �سربى  اك��رم  و���س��رح 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وم��ن��ت��ج ال��ع��ر���ص ل��ق��د اأع���ددن���ا جولة 
ويف  ال�سبعة  واالأق����زام  �سنووايت  ع��ر���ص  لنجوم 
اخل��ال��دي��ة م���ول خ��ي��م ال���ذه���ول وال��ف��رح��ة على 
ي��وم��ني وب��داي��ت��ا يف ع��ي��د احل���ب بتواجد  م����دار 
ال�سبعة  واالأق��زام  للعر�ص  ال�سهرة  ال�سخ�سبات 
ب��ت��وزي��ع عدد  و  بالرق�ص م��ع اجل��م��ه��ور  وق��ام��وا 
من الدعوات املجانية لاأطفال حل�سور العر�ص 
2 مار�ص  24 فرباير اىل  الذى �سوف يبداأ يوم 

على امل�سرح الوطني .
وجودي  جرولر  مب�سافحة  اجلمهور  �سارع  وقد 
وليزي و�سابي و�سنيزر و�سميلر ودوزي والتقاط 
ال�����س��ور م��ع��ه��م وك�����ان ال���زح���ام ك���ب���را مم���ا دفع 
بو�سع  الفعاليات  لتنظيم  �سكاى  م��ن  املنظمني 
ح��اج��ز ام��ن��ى م��ن��ظ��م وال�����س��م��اح ل��اأط��ف��ال اأوال 

بالت�سوير مع االأقزام ال�سبعة ثم الكبار .
ال�سبعه  واالأق����زام  �سنووايت  اأن  ���س��ربى  واأا���س��ار 
واالأطفال  االأج��ي��ال  خميلة  ت��روى  الثلج  بي�ساء 
وهذا العر�ص ي�ساهم يف خلق حراك ثقايف ون�سر 
لاأطفال  ع���دة  ر���س��ائ��ل  وي��ق��دم  م�سرحي  ووع���ى 
وان���ع���ا����ص خل��ي��ال ال��ط��ف��ل وج���رع���ة م���ن اخليال 
وهدية  اليتكرر  متميز  عاملى  وعر�ص  والت�سويق 
ك��وم��ي��دي��ة درام���ي���ة اإ���س��ت��ع��را���س��ي��ة ب���اإن���ت���اج كبر 
بجرعة  �سكاى  جلمهور  ك��ربى  ومفاجاأة  للغاية 
ثقافية وفنية الحدود لها . .. وقال اأن �سنووايت 

بي�ساء   - احل�سناء  االم���رة   - ال�سبعة  واالأق����زام 
اأقزام  وجن��وم  �سخمة  العر�ص  واأمكانيات  الثلج 

بريطانني والثلوج تهبط يف م�سرح اأبوظبي .
كتابى  للجمهور  وي���وزع  باالأجنليزية  وال��ع��ر���ص 
العر�ص فر�سة  العر�ص وهذا  بالعربى لرتجمة 
ل���اط���ف���ال وال����ط����اب وال���ك���ب���ر ل���اأق���ب���ال على 
الاأكرتونية  االألعاب  اأكت�ساح  ظل  يف  م�ساهدته 
لعوامل اأطفال هذا اجليل التي كادت ان ت�سيطر 
على  وت��وؤث��ر  ملحوظ  ب�سكل  الثقايف  الفكر  على 
ث��ق��اف��ة ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ف��ن��ون امل�����س��رح واأ����س���اف اأن 
تكلفة العر�ص اىل قرابة مليون درهما ومائتني 
لعر�ص  م�سرحي  اإن��ت��اج  اأ�سخم  وه��و  درهما  ال��ف 
دميرتى  ج��ورج  ال�سيد  واأ���س��اف   .. عاملى  �سهر 
�سعداء  ب��ان��ه��م  ���س��ي��زوز  �سيتى  ف��ن��دق  ع���ام  م��دي��ر 
لرعاية هذا العر�ص املتميز و بدعم ثقافة امل�سرح 
و فنادق �سيتى �سيزوز الراعى الر�سمى للعرو�ص 
امل�سرحية �سنووايت واالأقزام ال�سبعه بي�ساء الثلج 
ال�سياحى  ال��رتوي��ح  يف  ت�ساهم  ال��ع��رو���ص  وت��ل��ك 

الأبوظبي ب�سكل وا�سح.
احل�سناء  االأم��رة  م�سرحية  اأن  واأ���س��اف �سربى 
و  ه��دي��ة الت���رد  واي���ت  – �سنو  ال�سبعة  واالأق�����زام 
عر�ص للكبار قبل ال�سغار واإبهارالعر�ص وتقنيته 
ال��ع��امل��ي��ة مب��ث��اب��ة ال��ف��ن امل��ت��ك��ام��ل ال���ذى يخاطب 
املثقفني واملبدعني عن قرب فاإن �سكاى لتنظيم 
بحد  عماقا  فنيا  اأخ��ر  مولودا  تقدم  الفعاليات 
ال�سهرة  الق�س�ص  روائ��ع  ال�سابع من  للفن  ذاته 
العاملية من امل�سرح العاملي الكوميدى يلم�ص فكر 
امل�ساهد ومع �سرعة االأحداث الدرامية  وح�سور 
واجلميل  اخلياىل  التفكر  على  امل�ساهد  يجرب 
الفئات  ل��ك��ل  ب���ل  ل���اأط���ف���ال  ل��ي�����ص  ال��ع��ر���ص  ان 

واالأجنا�ص. 

و على امل�سرح الوطني باأبوظبي �سوف يقف اأبطال 
االأ�ستعرا�سى  ال��ربي��ط��ان��ى  ال��ك��وم��ي��دى  امل�����س��رح 
االأمرة   .. �سنووايت  م�سرحية  لنقدم  والعاملي 
احل�سناء واالأقزام ال�سبعة – والتي تروى خميلة 
االأجيال واالأطفال وهذا العر�ص ي�ساهم يف خلق 
حراك ثقايف ون�سر ووعى م�سرحي ويقدم ر�سائل 
الطفل وجرعة  وان��ع��ا���ص خليال  ل��اأط��ف��ال  ع��دة 
امام عينيه  الطفل  والت�سويق يراها  من اخليال 
امل�سرح عر�ص حيا و�سوف يتجاوب اجلميع  على 
العاملي  للمخرج  العاملي  الدرامى  العمل  هذا  مع 
عر�سا  يقدم  و�سوف  فور�ست  ج��رام  الربيطانى 

تفاعلى وم�ساهد جم�سدة على خ�سبة امل�سرح.

ال�ضر واخلر
م�سرحية  فور�ست  ج��رام  العاملي  امل��خ��رج  وي��ق��ول 
�سريعه  اأح������دث  ال�����س��ب��ع��ة  واالأق��������زام  ���س��ن��وواي��ت 
وم������غ������ام������رات م�����ث�����رة وط�������رائ�������ف ك���وم���ي���دي���ة 
واأ�ستعرا�سات و�سوف جنب على كل االأ�سئلة التي 
ت�ساعد  ال��ت��ي  الطيبة  اجلنية  دور  مثل  ت��راودن��ا 
وق�سة  الثلج  بي�ساء  ال�سبعة  واالأق���زام  �سنوايت 
يف  الثلج  بي�ساء  ي�ساعد  ال���ذي  االخ�����س��اب  ق��اط��ع 
ال��ه��روب م��ن زوج���ة اأب��ي��ه��ا وم��ن ه��ى زوج���ة االأب 
ال�سريرة ؟ ومن هو االأم��ر ه��اري ؟ ال��ذي ينقذ 

بيا�ص الثلج ويتزوجها ؟
التي  املزهلة  ال�سبعه  االأق��زام  مغامرات وطرائف 
الت��ن��ت��ه��ى م���ن ج���رول���ر وج�����ودي ول���ي���زي و�سابي 
ال��ق�����س��ة عن  و���س��ن��ي��زر و���س��م��ي��ل��ر و دوزي وت����دور 
ولقاء  امل�ساعر  وتفكيك  ورب���ط  امل��ح��اور  جت���اوب 
ال�سر واخلر معا وحماولة ايجاد احللول الأنقاذ 
ال�سبعة  واالأق����زام  احل�سناء  االأم���رة   .. �سنوايت 

بي�ساء الثلج . 
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الك�سف عن طرق حديثة 
لت�سخي�ض امرا�ض الرئة 

نوع  بني  تفرق  اأن  ميكنها  النف�ص  رائحة  اأن  موؤخرا  اجريت  درا�سة  اثبتت 
اأنواع البكتريا التي ت�سيب الرئتني، وبالتايل فا يلزم �سوى  و اآخر من 

عينة ب�سيطة من النف�ص لت�سخي�ص نوع االإ�سابة.
بالربو وال�سرطان من خال فح�ص  االإ�سابة  الباحثون حتديد  وا�ستطاع 
عينات النف�ص، واأكد اأحد اخلرباء اأن حتليل عينات التنف�ص هو جمال مهم 
و�سريع النمو، بينما على اجلانب املقابل ينظر االأطباء اإىل حتليل عينات 

التنف�ص باأنها طريقة �سريعة وغر دقيقة لت�سخي�ص االأمرا�ص.
ولكن الباحثني من فرمونت قامو من اأجل هذه الدرا�سة بتحليل املركبات 
من  خمتلفة  اأن��واع  من  واملنبعثة  الزفر  من  املاأخوذة  املتطايرة  الع�سوية 

البكتريا وكذلك من �ساالت خمتلفة من البكتريا ذاتها.
ت�سيب  التي  ال�سائعة  البكتريا  م��ن  بنوعني  الفئران  اإ�سابة  واكت�سفوا 
الرئتني، وهما البكتريا الزجنارية الزائفة واملكورات العنقودية الذهبية، 

ومت ت�سخي�سها يف عينات جمعت من نف�ص الفئران بعد 24 �ساعة.
فاعلية كبرة

م�ست�سفى  يف  التنف�سية  االأوبئة  علم  اأ�ستاذ  هوبرت  ريت�سارد  يرى  حني  يف 
جامعة مدينة نوتنغهام، املتحدث با�سم املوؤ�س�سة الربيطانية للرئة اأنه يتم 

ا�ستخدام فح�ص التنف�ص هذا لتحديد اإ�سابة االأطفال بالربو.
وموؤهل  النمو  �سريع  جم��ال  التنف�ص  حتاليل  جم��ال  :”اإن  ه��وب��رت  وق��ال 
ذا فاعلية كبرة عند ت�سخي�ص  اأن يكون  ع��دة، وميكن  لانت�سار يف �سعد 
اإ�سابات االأطفال مبر�ص التليف الكي�سي على �سبيل املثال كو�سيلة لتحديد 

الطريقة املثلى لعاجهم.”

االأ�ضد   

احليوانات  اأك����رب  ل��ي�����ص  االأ����س���د 
اأكرثها  ل��ي�����ص  و   ، ال��ل��ح��وم  اآك��ل��ة 
اأكت�سب  �سرا�سة كما نعتقد و قد 
اأكرب  الأن���ه  املهيبة  ال�سمعة  ه��ذة 
اللحوم  اآكلة  املعروفة  احليوانات 
و ن��ظ��راً لقوته وزئ���ره امل���دوي . 
�سم   90 ارتفاعه  متو�سط  يبلغ 
و متو�سط طوله مع ذيله حوايل 
متو�سط وزنه  يبلغ  و  �سم   270
، و يعمر االأ�سد من  180 كجم 

ثاثني اإىل اأربعني �سنة تقريباً .يتميز االأ�سد بحدة ب�سره و بلمعان عينيه يف 
الظام و برهافة ال�سمع الذي يهدية اإىل فري�سته. ال يعي�ص االأ�سد يف مناطق 
.يخلد  بال�سافانا  املعروفة  املفتوحة  الغابات  يف  يعي�ص  لكن  و  الكثيفة  الغابات 
االأ�سد اإىل الراحة اأثناء النهار و عندما يحل امل�ساء يخرج ليبحث عن فري�سته 
هي  االأ���س��ود  اأن  كما  لاأ�سد  املف�سلة  الفرائ�ص  م��ن  املخطط  احل��م��ار  يعترب  و 
قتل  لاأ�سد  وميكن  النمو،  املكتمل  ال��زراف  تهاجم  التي  الوحيدة  احليوانات 
الزرافة اذا كانت نائمة اأو اذا قفز على ظهرها من مكمنه. ويدافع الزراف عن 
نف�سه بالركل باأقدامه، واأحيانا تكون الركات قوية بحيث تقتل االأ�سد . لي�ست 
اإنه �سديد الف�سول و االأ�سد  اإذا ا�ستثرت كما  اإال  االأ�سود خطرة على االإن�سان 
كاملة  الأ�سود  كثرة  اأمثلة  هناك  و  لا�ستئنا�ص  قابلية  الكبرة  القطط  اأك��رب 
النمو اأمكن االحتفاظ بها و تربيتها مثل الكاب و يقدم ال�سرك دائما األعاب 

لاأ�سود مما يثبت هذة الفكرة . 
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فتاة تؤدي عرضاً خالل انتخاب ملكة كرنفال غران كاناريا في جزيرة الكناري اإلسبانية. )ا ف ب(

ال�ضن العظيم اأطول بناء اأنزه االن�ضان يبلغ ارتفاعه  •  �ضور 
و عر�ضه 33 قدما فكم يبلغ طوله ؟ قدما   39

- 2400 كم
•  مااق�ضى مدى لنمو ال�ضعر يف ال�ضنه الواحدة ؟

- 15 �سم
•  اأين و متى ا�ضتخدم نظام اإ�ضارة املرور الأول مرة يف العامل 

؟
- اأمريكا عام 1918 م

احلديد يف العامل مائتي الف  لل�ضكة  حمطة  اأكرب  •  ت�ضتقبل 
�ضخ�ض و توجد يف ؟؟

- نيويورك 

اأن اجل�سم الب�سري يتكون من 206 قطعة عظم  تعلم  • هل 
اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ال تنام يف اليوم الواحد اإال ت�سع دقائق و لي�ست على مرة واحدة اإمنا  • هل تعلم 

على ثاث مراحل كل مرة ثاث دقائق 
اجل�سم الب�سري يبلغ طولها 600000 كم  �سرايني  اأن  تعلم  • هل 
ي�ستطيع البقاء �ساعة حتت املياه بدون تنف�ص احلوت  اأن  تعلم  • هل 

احلوت االأزرق هو اأكرب حيوان على الكرة االأر�سية  اأن  تعلم  • هل 
اأن احليتان الزرقاء ت�ستطيع التخاطب بوا�سطة غنائها على م�سافة850 كم  تعلم  • هل 

• هل تعلم اأن نافورة املاء التي تدفع من راأ�ص احلوت فوق جمجمته ي�سل اإرتفاعها اأحيانا اإىل 9 اأمتار 
اأن وزن الفيل ي�سل اإىل 5 اأطنان ومع ذلك ت�سل �سرعته اإىل 40 كم / ال�ساعة  تعلم  • هل 

يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل  الذي  امل�سوار  اأن  تعلم  • هل 
االأ�سبوع  اأطرافه يف  املتحركة وحتريك  االأ�سياء  يبداأ يف تركيز عينيه على  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  هل   •

ال�ساد�ص من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�ستجيب لاأ�سوات املفاجئة
ي�سيب االأطفال اأي�سا ولكن بن�سب اأقل مما ي�سيب الكبار ال�سقيقة  �سداع  اأن  تعلم  • هل 

تعلم اأن بع�ص حاالت الروماتيزم روماتيزم املفا�سل يعالج بكمادات الثلج وتلقى جناح كبر • هل 

كان خالد من املتفوقني يف مدر�سته حني اعلنت املدر�سة عن م�سابقة كبرة الفائز فيها �سيفوز برحلة 
جميلة و�ساعة قيمة.. هذا ما انا يف حاجة اليه �ساعة قيمة، كانت هذه امنية خالد فاباه الي�ستطيع ان 
ي�سرتي له واحدة غالية اذن �سيح�سل عليها من هذه امل�سابقة وا�ستعد اجلميع ،بذل خالد كل جهد و�سهر 
اليوم  �سيحتاج لكل عون وكل معلومة حتى جاء  كثرا راجع كتبا واختزن معلومات كثرة وقيمة فهو 
ع�سر  جهده  يبذل  اجلميع  تتناف�ص  املدار�ص  فرق  املتناف�سون  وب��داأ  والكرا�سي  الطاوالت  �سفت  املرتقب 
مدار�ص ا�سرتكت يف هذه امل�سابقة تقابلت كل مدر�ستني حتى اقرتبت النهاية ..نعم االن بقيت مدر�ستان 
فقط انها مدر�سة خالد واملدر�سة املناف�سة لها وبداأت اال�سئلة تتواىل وخالد وزميله يبذالن جهدا كبرا 
كان الن�سيب االكرب خلالد لغزارة معلوماته وتفوقه على زميله اما املدر�سة االخرى فكان فكان الطالبان 
يبذالن جهدا خارقا ليتفوقا عليه وكانت اال�سئلة تنهمر عليهم وكاأنها ر�سا�سات يجب حتا�سيها ولكن مل 
ي�ستطعا ذلك فقد بداأت عامتهما تقل وترتفع عامات خالد وزميله وبداأ ال�سياح يعلو والت�سجيع يزداد 
والوقت يكاد ينتهي وعندما اطلقت �سفارة النهاية واعلنت املدر�سة الفائزة كانت مدر�سة خالد ف�سفق 
اجلميع بحرارة وجاء مدير املدر�سة ليقول لقد �سرفني ان يكون لدينا طالب مثل خالد اهنئه واعرتف 
رمبا عنده من معلومات كثرة لي�ست لدى مديره .. ف�سحك اجلميع لهذا املديح و�سفقوا وجاء الوقت 
للجوائز والفائز االول كان خالد فاز ب�ساعة قيمة هدية من املدر�سة ورحلة جميلة له ولزميله و�سهادة 
تقدير جميلة لكل منهما �سيعلقها على احلائط لتكون ذكرى وعاد للبيت يلب�ص ال�ساعة ويحمل �سهادة 

التقدير ويحلم بالرحلة املنتظرة .

�أمنية خالد

لي�ست كل االع�ساب الطبية اأمنة

م�ساكل ال�سمع لدى امل�سنني 
موؤ�سر لتدهور القدرات الذهنية

  
ك�سفت درا�سة جديدة ان امل�سنني الذين يعانون من م�ساكل يف ال�سمع قد 

ي�سكون من تراجع قدراتهم الذهنية ب�سرعة اأكرب من غرهم.
اأمركيون  باحثون  اأعدها  درا�سة  ان  نيوزاالأمركي  دي  هيلث  موقع  اأف��اد 
يعانون  الذين  ان  اأظهرت  ال�سن  اأمركيني متقدمني يف  را�سدين  و�سملت 
ذهني  خلل  من  للمعاناة  عر�سة  اأك��رث   24% هم  ال�سمع  يف  م�ساكل  من 
كان  اإذا  عما  لديهم  فكرة  ان ال  الباحثون  اأو���س��ح  �سنوات.   6 ف��رتة  خ��ال 
كان  اإن  اأو  الذهنية  القدرات  ب�سكل مبا�سر برتاجع  يت�سبب  ال�سمع  فقدان 
ي�ساعد على ذلك، ما ي�ستدعي اإجراء مزيد من االأبحاث، م�سيفني اأنه على 

امل�سن اأن ياأخذ م�ساكل ال�سمع على حممل اجلد.

حذرت درا�سة املانية انه لي�ست كل االأع�ساب الطبية 
حيث  ال���دوام  على  اآمنة  الطبيعة  من  امل�ستخل�سة 
مُيكن اأن يوؤدي ذلك اإىل حدوث اآثار جانبية �سيئة 
يف بع�ص احلاالت، اإذ تت�سبب نوعيات كثرة من هذه 

االأع�ساب يف حدوث ت�سنجات وتقل�سات ع�سلية.
املعنية  االأملانية  االإلكرتونية  البوابة  اأو�سحت  لذا 
بالزراعة والتي تتخذ من مدينة �ستوتغارت مقراً 
لها، اأن االأطفال واملر�سى، الذين يتناولون جرعات 
الفئة  مُيثلون  الطبية،  االأع�����س��اب  ه��ذه  م��ن  كبرة 

االأكرث ُعر�سة ملثل هذه االآثار اجلانبية.
وت�سرب البوابة االأملانية مثااًل على االآثار اجلانبية 

با�سم  امل��ع��روف��ة  بالنبتة  الطبية  االأع�����س��اب  لبع�ص 
)�سانت جونز(؛ ف�سحيح اأن هذه الع�سبة ُت�ستخدم 
اإىل  ت��وؤدي  قد  اأنها  اإال  لاكتئاب،  طبيعي  كم�ساد 
اإىل  اأو  ال�سوء  جت��اه  �سديدة  بح�سا�سية  االإ���س��اب��ة 
اأن���ه���ا تت�سبب يف  ب��ال��ه��و���ص، ف�����س��ًا ع���ن  االإ����س���اب���ة 
كنوعيات  االأخ���رى،  االأدوي���ة  بع�ص  ت��اأث��ر  اإ�سعاف 

معّينة من اأقرا�ص منع احلمل.
باأي  امل�سابني  االأ�سخا�ص  االأملانية  البوابة  واأو�ست 
ب�سرورة  ال�سديدة  اإىل  املتو�سطة  حالته  يف  مر�ص 
ا���س��ت�����س��ارة ال��ط��ب��ي��ب، ب���داًل م��ن ال��ل��ج��وء اإىل تناول 

االأع�ساب الطبية من تلقاء اأنف�سهم.

مي مبارك 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مزنة املزروعي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

ميثة خلفان
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مهرة الهاملي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


