
انه  اأك��دت  املجال  اأجريت يف هذا  التي  الدرا�سات احلديثة 
ال�سوائل  من  نف�سها  الكمية  وامل��راأة  الرجل  �سرب  حال  يف 
خالل  تتعرق  امل���راأة  ف��ان  مت�ساو،  ع�سلي  جلهد  وتعر�سا 
ال�ساعة 0،75 لرت مبعدل و�سطي، يف حني يتعرق الرجل 
1،12 لرت. اأما ال�سبب فيعود اىل اأن الن�ساء لديهن تنظيم 
التخل�ص  اإىل  يحتجن  لهذا  الرجال،  من  للطاقة  اأف�سل 

من كميات اقل من العرق.

متى يعترب التعرق مبالغا فيه
يف ج�سم االن�سان اأكرث من 2،5 مليون غدة للتعرق غري 
قبل  لكن  بع�ص،  ع��ن  بع�سها  خمتلف  ب�سكل  تعمل  اأن��ه��ا 
احلديث عن التعرق الزائد الذي يعترب مر�سا، يجب منذ 
عندما  هل  مثل:  اأ�سئلة  ع��دة  على  االإج��اب��ة  البداية 
ت���رك���ب���ون ال����دراج����ة 
ال����ه����وائ����ي����ة مل���دة 
خم�ص دقائق 

تبديل  اإىل  ذل��ك  بعد  حتتاجون  م�سيتكم،  يف  ت�سرعون  اأو 
عليكم  يتعنينّ  وه��ل  بالعرق؟  مبلوال  ي�سبح  الأن��ه  لبا�سكم 
اأحدا  ت�سافحون  عندما  دائ��م��ا  ي��دك��م  راح���ة  مت�سحوا  اأن 
العمل عندما يكون لديكم  اإىل  ت��اأخ��ذون معكم  م��ا؟ وه��ل 
لقاء هام قمي�سا ا�سافيا الن القمي�ص الواحد ال يكفيكم 
خالل النهار ب�سبب التعرق؟ ثم هل تعرقون يف الكثري من 

االأحيان من دون اأن يكون هناك �سبب ظاهر لذلك؟

اإ�شارة حتذيرية
بااليجاب  االأ���س��ئ��ل��ة  ه���ذه  اح���د  ع��ل��ى  االإج���اب���ة  ك��ان��ت  اإذا 
ف��االح��ت��م��ال ك��ب��ري اأن��ك��م ت��ع��ان��ون م��ن م��ر���ص امل��ب��ال��غ��ة يف 
التعرق.ومن ال�سروري االإدراك ان التعرق رد فعل طبيعي 
االآخرين  من  اأك��رث  التعرق  جمرد  فان  وبالتايل  للج�سم، 
ال يعني اأنكم م�سابون مبر�ص التعرق الزائد، فكل اإن�سان 
ج�سمه  فعل  ردود  تكون  وبالتايل  عمليا،  نوعه  من  فريد 
اأي�سا فريدة، لذلك يعرق البع�ص يف احلدود الدنيا فيما 
اأم��ا يف حال  وب��ك��رثة.  متكرر  ب�سكل  االآخ���ر  البع�ص  يعرق 
ممار�سة  اثناء  اأو  احل��ار  الطق�ص  يف  كبري  ب�سكل  تعرقكم 
ب��ال�����س��رورة وج���ود م�سكلة  ذل���ك ال يعني  ف���ان  ال��ري��ا���س��ة 
�سحية. االإ�سارة التحذيرية بان االأمر لي�ص على ما يرام 
ميكن اأن يكون تكرار التعرق من دون اأي �سبب، وحني ال 
واح��دة مثال  راح��ة كف  اأن  التعرق متوازيا، مبعنى  يكون 

تتعرق يف حني تظل الثانية من دون تعرق.

جربوا كلور الأملنيوم 
يعترب التعرق حالة مر�سية عندما تقوم الغدد العراقية 
يف اجل�سم باإفراز العرق ب�سكل اكرب من الكمية التي يحتاج 
وي�سيب  اللحظات.  تلك  يف  منها  التخل�ص  اىل  اجل�سم 

التعرق ال��زائ��د يف اغ��ل��ب االأح��ي��ان االأي���دي واالأرج����ل، وال 
االإن�سان  الراحة وحتت االإبط واالأق��دام. وال يحتاج  �سيما 
الذي يعاين من مر�ص التعرق الزائد اإىل حافز خا�ص كي 
النهار،  االأو�ساع خالل  يتعرق يف خمتلف  ذلك النه  يبداأ 
بال�سيق  بال�سعور  ع��الق��ة  ل��ه  لي�ص  امل��ر���ص  ه���ذا  اأن  ك��م��ا 
نحو  امل��ي��ل  اإن  اجل�����س��دي.  بالن�ساط  ح��ت��ى  وال  ال��ت��وت��ر  اأو 
فان  ولهذا  مولده،  منذ  االإن�سان  مع  يبداأ  الزائد  التعرق 
اإمكانات الوقاية منه غري ممكنة عمليا، وغالبا ما يتطور 
�سبب  اأم��ا  النمو،  مرحلة  يف  اأو  الطفولة  عمر  يف  امل��ر���ص 
التعرق  املبالغة يف  اأن  اإىل خلل وظيفي. غري  ذلك فيعود 
ميكن اأن تكون موؤ�سرا على وجود مر�ص اآخر مثل وجود 
مبر�ص  االإ�سابة  اأو  ال�سكر  اأو  الدرقية  الغدة  يف  م�ساكل 
اأي  معٍد. وبطبيعة احلال ال يعني ذلك انه ال ميكن فعل 
�سيء للحد من مر�ص التعرق الزائد، غري اأن نوع العالج 
يتوقف على حجم ومدى جدية هذا املر�ص، وبالتايل من 
ال�سروري الت�ساور حول هذا االأمر مع الطبيب املخت�ص، 
غري انه ميكن قبل زيارته جتريب بع�ص االأدوية املتاحة يف 
ال�سيدليات التي حتتوي على كلور االأملنيوم الأنه يحد من 
التعرق، اأما تاأثريه اجلانبي على اجل�سم فيظهر من خالل 
بقع اأو حبوب. وقد ي�سف الطبيب للم�ساب اأدوية توؤثر يف 
العامل امل�سوؤول عن تنظيم درجات حرارة اجل�سم، وعادة ما 
تكون من النوع امل�ساد للكاآبة اأو املهدئات اأو بيتا. كما ميكن 
اأن يكون احلل باأخذ حقن البوتوك�ص يف االأمكنة امل�سابة، 
اأن  غري  التعرق.  على  حتر�ص  التي  االأع�ساب  ي�سل  الن��ه 
ن�سف  بعد  تكراره  اإىل  يحتاج  العالج  النوع من  مثل هذا 
اأما احلل االأخري عندما تف�سل كل الطرق االأخرى،  عام. 
فيكمن يف اإج��راء عمل جراحي تزال خالله غدد التعرق، 

رى فقط حتت االإبط.  غري اأن مثل هذه العملية جتجُ
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مزاد لتذكارات كنيدي بعد 50 عامًا من اغتياله
بيعت �سرتة ارتداها الرئي�ص االمريكي الراحل جون اف. كنيدي مببلغ 
م�ساعدا  تخ�ص  ملقتنيات  االول  اأم�ص  اأقيم  م��زاد  يف  دوالر  األ��ف   570
اغتيال  50 عاما على  نحو  م��رور  بعد  وذل��ك  ل�سنوات طويلة  عمل معه 

الرئي�ص.
وقال دان ميدر اخلبري املثمن ب�سالة مزاد جون مك ايني�ص ان ال�سرتة 
كانت  وكتبا  و���س��ورا  ر���س��ائ��ل  ال��ت��ي �سمت  املقتنيات  االف  ب��ني  م��ن  ك��ان��ت 

مكد�سة يف منزل ديفيد باورز م�ساعد كنيدي الذي تويف عام 1998.
باورز  اأق��ارب  كان  موؤخرا حني  اكت�سفت  املقتنيات  ب��اأن هذه  و�سرح ميدر 

يجهزون منزله يف ارلينجتون مبا�سات�سو�ست�ص للبيع.
وظل باورز مقربا من الرئي�ص االمريكي الراحل طوال �سنوات عمله يف 
. وظل بعد ذلك   1963 اغتياله عام  1946 وحتى  ال�سيا�سة منذ عام 
جلون  الرئا�سية  واملكتبة  للمتحف  اأمينا  وعمل  كنيدي  اأ�سرة  من  مقربا 

اف. كنيدي يف بو�سطن قبل ان يتقاعد عام 1994.
واأ�سرته.  كنيدي  مع  ب��اورز  عالقة  عك�ست  �سخ�سية  اأغرا�سا  امل��زاد  و�سم 
ومن بني اال�سياء التي طرحت يف املزاد ر�سائل لل�سيدة االمريكية االوىل 
ال�سابقة جاكلني كنيدي زوجة الرئي�ص الراحل وكتب دون فيها الرئي�ص 

مالحظات بخط يده.
التي  ال�سرتة اجللدية  تباع  ان  املتوقع  وك��ان من  االول  اأم�ص  امل��زاد  وب��داأ 
األف دوالر لكن �سعرها و�سل  20 و40  ارتداها كنيدي مبا يرتاوح بني 

اىل 570 األف دوالر.
تفا�سيل  اأعمال ت�سمن  املثرية لالهتمام جدول  املقتنيات  وكان من بني 
اأنطونيو وداال���ص بوالية  ب��اورز مع كنيدي يف �سان  اخر يومني ق�ساهما 

تك�سا�ص قبل اغتياله يوم 22 نوفمرب ت�سرين الثاين عام 1963 .

جهاز يزرع يف الدماغ لعالج مر�ض باركن�سون 
الدماغ  يف  ت��زرع  كهربائية  باأقطاب  يرتبط  جهازاً  اأوروب��ي��ون  علماء  ابتدع 
ويعطيهم  الباركن�سون،  مر�سى  مل�ساعدة  ��ة  ال��دقنّ عالية  جراحية  بعملية 
ونطقهم  حياتهم  نوعية  حت�سني  يخ�ص  ما  يف  االأدوي���ة  من  اأف�سل  نتائج 
وم�سيهم. وذكرت �سحيفة )ديلي ميل( الربيطانية اأن الباحثني يف جامعة 
كري�ستيان-األربخت�ص االأملانية وجدوا اأن التحفيز الدماغي من العمق عرب 
ا�ستخدام جهاز كهربائي، يعمل ب�سكل اأف�سل من االأدوية وحدها يف املراحل 
ن اأف�سل بن�سبة  املبكرة من مر�ص باركن�سون. واأ�سار العلماء اإىل وجود حت�سنّ
%26 يف نوعية حياة املر�سى بعد اجلرحى، مقارنة مبن يتناولون االأدوية 
االأن�سطة  %50، يف حني  بن�سبة  االآخرين  التن�سيق مع  ن  وحدها. وحت�سنّ
نت بن�سبة %30 عند الذين  مثل الكالم والكتابة واللب�ص وامل�سي فقد حت�سنّ
االأدوية،  من  اأق��ل  كميات  تناولوا  اأنهم  كما  اجلهاز.  زرع  جلراحة  خ�سعوا 
وعانوا من م�ساعفات اأقل تتعلق بالعالجات و�سملت اأحدث جتربة اأجريت 
مت حتفيزاً عميقاً  واأملانيا، حيث قدنّ 251 مري�ساً يف فرن�سا  على اجلهاز 
للدماغ عند االأ�سخا�ص الذين يعانون من باركن�سون منذ قرابة 7 �سنوات. 
النتائج تظهر  اإن هذه  الدرا�سة غانرث دو�سكل  امل�سوؤول عن  الباحث  وقال 

تغرياً يف الطريقة التي ميكن فيها عالج مر�ص باركن�سون .
العميق ميكن  الدماغي  التحفيز  اأن عالج  برهن  اجلهاز  هذا  اأن  واأ�ساف 
حني  املر�ص،  من  املبكرة  املراحل  يف  حتى  املر�سى  حياة  نوعية  ن  يح�سنّ اأن 
يعتمد االأطباء عادة على االأدوية فقط. وي�سبه اجلهاز الذي يزرع يف عملية 
جراحية دقيقة للدماغ، جهاز �سبط نب�سات القلب، حيث يرتبط باأقطاب 
كهربائية يف اأجزاء معينّنة من الدماغ. ويرتبط اجلهاز الكهربائي ببطارية 
كهربائية  اإ���س��ارات  الإط���الق  بطنه  اأو  املري�ص  �سدر  يف  اجللد  حت��ت  ت��زرع 
�سغرية لتحفيز الدماغ، ويتم التحكم بذلك عرب جهاز يحمل باليد وتبلغ 

كلفة العملية 30 األف جنيه اإ�سرتليني.

دعوة ال�ستخدام املواد املغذية ب�سكل اأكرث كفاءة للبيئة 
النرتوجينية  اال�سمدة  ا�ستخدام  ان  االثنني  ام�ص  تقرير  يف  علماء  ق��ال 
ب�سكل اكرث كفاءة ميكن ان يخف�ص اال�ستهالك ال�سنوي بواقع 20 مليون 
طن وي�ساعد البيئة ويوفر 170 مليار دوالر �سنويا بحلول نهاية العقد. 
وي�ستخدم النرتوجني والفو�سفور واملواد املغذية االخرى اال�سا�سية لنمو 
املواد  على  العاملي  الطلب  لتلبية  اال�سمدة  يف  طويلة  ف��رتة  منذ  النبات 
االخرى  املعدنية  واال���س��م��دة  النرتوجني  ان  وي��ق��در  وال��ط��اق��ة.  الغذائية 
ت�ساعد يف تغذية نحو ن�سف �سكان العامل والذي من املنتظر ان يزيد اىل 
اليوم.  2050 مقابل �سبعة ماليني ن�سمة  ت�سعة مليارات ن�سمة بحلول 
ان  اي�سا  ميكن  ا�ستخدامها  �سوء  او  لال�سمدة  املفرط  اال�ستخدام  ولكن 
مما  امل��اء  يف  الفو�سفور  ومركبات  ون���رتات  بالبيئة  م�سرة  غ���ازات  يطلق 
الذي  التقرير  وق��ال  البيئي.  بالنظام  واال���س��رار  الرتبة  تاكل  يف  ي�ساهم 
ال�سنوية  التكلفة  ان  اع��داده  املتحدة  ل��المم  التابع  البيئة  برنامج  طلب 
من اال�سرار الناجمة عن تلوث النرتوجني فقط تبلغ نحو 800 مليار 
املئة  يف   20 بن�سبة  املغذية  امل���واد  ا�ستخدام  ك��ف��اءة  حت�سني  ول��ك��ن  دوالر 
بحلول 2020 لن يوفر امواال فح�سب. وقال مارك �سوتون كبري معدي 
التقرير والربوفي�سور يف مركز علوم البيئة يف بريطانيا ان حتليلنا يثب 
انه بتح�سني ادارة تدفق املواد املغذية ن�ستطيع امل�ساعدة يف حماية البيئة 
واملناخ و�سحة االن�سان يف الوقت الذي نعالج فيه املخاوف املتعلقة بالطعام 
الدول  افارقة كثريين من  ان مزارعني  الرغم من  الطاقة. وعلى  وامن 
كافية  مغذية  م��واد  على  للح�سول  ينا�سلون  ال�سحراء  جنوب  الواقعة 
النتاج حما�سيل جيدة اجلودة فان ا�ستخدام الدول الغنية والنامية ب�سرعة 
واال�ستخدام  احليوي.  والتنوع  املناخ  يهدد  مفرط  ب�سكل  املغذية  للمواد 
 80 احلايل للمواد املغذية غري فعال جدا. ويف املتو�سط يفقد اكرث من 
يف املئة من النرتوجني وما بني 25 و75 يف املئة من الفو�سفور يف البيئة 
يتم اهدار الطاقة امل�ستخدمة لتح�سريهما. وقال اويني اوينيما امل�سارك 
جامعة  م��ن  وه��و  املتحدة  ل��المم  التابع  البيئة  برنامج  تقرير  اع���داد  يف 
فاجنني بهولندا ان هناك حاجة ملا يرتاوح بني اربعة و12 كيلوجراما من 
كل من النرتوجني والفو�سفور النتاج كيلوجرام من كل منهما يف الطعام 

املقدم على طبق م�ستهلك.
وتدعو الدرا�سة التي قام بنها نحو 50 خبريا يف 14 دولة اىل اطار عملي 

بني احلكومات ملعاجلة اال�ستخدام غري الكفء للمواد املغذية.

يت�شدر  �شعب  ملوت  منا�شب  يوم  فيلم 
الأمريكية  ال�شينما  اإي��رادات  لئحة 
احتل فيلم يوم منا�سب ملوت �سعب 
�ساالت  يف  ال�سدارة  مركز  اجلديد 
�سباك  واأف����اد  االأم��ريك��ي��ة  ال�سينما 
فيلم  ان  موجو  االأم��ريك��ي  التذاكر 
يوم منا�سب ملوت �سعب من بطولة 
ب��رو���ص ويلي�ص  االأم���ريك���ي  ال��ن��ج��م 
االأف����الم  ب��ني  االأول  امل��رك��ز  ح��ل يف 
املعرو�سة يف اأمريكا وبلغت اإيراداته 
فيلم  وت��راج��ع  دوالر.  مليون   25
بطولة  م���ن  ال�����س��خ�����س��ي��ة  م��ن��ت��ح��ل 
مكارثي  وميلي�سا  بامتان  جاي�سون 
من املركز االأول اإىل الثاين مببيعات 
دوالر.  م��ل��ي��ون  ب�23.43  ق�����درت 
املركز  اآم�����ن يف  م����الذ  ف��ي��ل��م  وح����ل 
مليون   21.43 واإي��رادات��ه  الثالث 
الهرب  فيلم  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��اً  دوالر، 
ال��ذي حل رابعا  من كوكب االأر����ص 
مليون   16.066 بلغت  مببيعات 
اخلام�ص  امل��رك��ز  ك���ان  ف��ي��م��ا  دوالر، 
من ن�سيب فيلم اأج�سام حارة الذي 
بلغت مبيعاته 9 مليون دوالر. وحل 
يف املراكز االأخرى على التوايل كل 
�ساد�ساً  ج��م��ي��ل��ة  خم���ل���وق���ات  م����ن: 
اآث����ار  ،و  دوالر(  م��ل��ي��ون   7.46(
 6.307( �سابعاً   2013 جانبية 
اليننغز  �سيلفر  و  دوالر(،  م��ل��ي��ون 
مليون   6.088( ثامناً  باليبوك 
و هان�سيل وغريتل: �سيادا  دوالر(، 
مليون  تا�سعاً)3.470  ال�����س��ح��رة 
 zero dark thirty دوالر(، و

عا�سراً )3.1 مليون دوالر(.

ب�������رو��������س وي����ل����ي���������س ي�������ش���ري 
ن����ي����وي����ورك  يف  مم�����ي�����زة  ����ش���ق���ة 
ال��ه��ول��ي��ودي برو�ص  ال��ن��ج��م  اأن���ف���ق 
ل�سراء  دوالر  م��ل��ي��ون   8 وي��ل��ي�����ص 
اإىل  تعود  نيويورك  �سقة مميزة يف 
واأفاد  امل��ا���س��ي.  ال��ق��رن  ثالثينيات 
االأمريكي  اأون���الي���ن  رادار  م��وق��ع 
يف  فخمة  �سقة  ا�سرتى  ويلي�ص  ان 
نيويورك ب�8 مليون دوالر، م�سرياً 
انها تطل على منتزه �سنرتال  اإىل 
اأن  و�سبق  باملدينة  ال�سهري  ب���ارك 
واأ�ساف  النجوم.  م��ن  ع��دد  �سكنها 
ا�سرتاها  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  ال�سقة  ان 
م��ب��ن��ي��ة يف  ����س���ن���ة(  وي��ل��ي�����ص )57 
ث��الث��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن امل��ا���س��ي، وهي 
موؤلفة من 3 غرف نوم تطل كلها 
على املنتزه و4 حمامات. واأ�سار اإىل 
ان من بني مالكي ال�سقة ال�سابقني 
كل من املو�سيقي يف فرقة يو 2 اآدم 
األيك  االأمريكي  والنجم  كاليتون، 

بالدوين وغريهما.

اأوب�����ام�����ا ي���ت�������ش���ارك م����ع ت��اي��غ��ر 
غ����ول����ف  ل�����ع�����ب�����ة  وودز.. 
باراك  االأم��ريك��ي  الرئي�ص  اجتمع 
اأوب���ام���ا م��ع الع���ب ال��غ��ول��ف البارز 
واح����د  م��ل��ع��ب  ع���ل���ى  وودز  ت���اي���غ���ر 
ت�ساركا  ح��ي��ث  ف��ل��وري��دا  ج��ن��وب  يف 
حلظة  باأنها  و�سفت  غولف  لعبة 

تاريخية .
واأف����اد م��وق��ع ي��و اأ����ص م��اغ��ازي��ن ان 
اإىل جنوب  ت��وج��ه  ال����ذي  اأوب����ام����ا، 
ف���رتة ق�سرية،  ل��ق�����س��اء  ف��ل��وري��دا 
الع�سب  على  الوقت  بع�ص  اأم�سى 

االأخ�سر برفقة وودز )37 �سنة(.
اإىل  ان�����س��م  وودز  ان  اإىل  واأ����س���ارت 
اأوب���ام���ا وت�����س��ارك��ا ل��ع��ب��ة يف حلظة 
و�سفها تيم روزافورت الذي يقدم 
برنامج غولف دايج�ست باأنها كانت  

تاريخية يف عامل الريا�سة.
املتوقع  لكن  النتيجة،  ت��ذك��ر  ومل 
اأن يكون وودز هو الفائز ويذكر ان 
اأوباما يتدرب على الغولف، و�سبق 
اأخ���ذ درو����س���اً م��ن م���درب وودز  اأن 

ال�سابق بات�ص هارمون.

املاأكوالت ال�سريعة
 تتلف الكبد كااللتهاب 

ي�سر  ب�سكل م�ستمر ال  ال�سريعة  املاأكوالت  تناول  اأن  درا�سة جديدة  اأظهرت 
م�سابهة  بطريقة  الكبد  يتلف  اأن  اأي�ساً  ميكن  بل  اخل�سر،  مبحيط  فقط 

اللتهاب الكبد.
ونقلت �سحيفة )ديلي ميل( الربيطانية عن الباحث االأمريكي درو اأوردون، 
موؤلنّف كتاب برت اإين 7 ، اأنه تبنينّ يف الدرا�سة اأن تناول املاأكوالت ال�سريعة 

ل�سهر واحد فقط كفيل باأن ي�سبب تغيريات ملحوظة يف الكبد.
امل�سافة  املمواد  ب�سبب  خطرية  خا�ص  ب�سكل  املقلية  البطاطا  اأن  اإىل  واأ�سار 
وهي  امللح،  اإليها  ي�ساف  باأنه  نعرف  الطبيب  وق��ال  حتتويها  التي  الكثرية 
تطبخ يف الدهون، لكنهم ي�سيفون لها اأي�ساً ال�سكر. ملاذا ال�سكر. الأنه ي�ساعد 

جة ذهبية . على جعلها متمونّ
واأ�سار اإىل اأن االأطعمة مثل الدجاج املقلي وحلقات الب�سل �سينّئة ب�سكل خا�ص 
امل�سبنّعة تخلق حالة تدعى الكبد  اأن كمية الدهون والدهون  للكبد واأ�ساف 

الدهني ، الفتاً اإىل اأن التغيريات يف الكبد ت�سبه اآثار التهابه.

التعرق 
املبالغ فيه 

مر�ض 
ميكن عالجه 

ال��زائ��د  ال��ت��ع��رق  م��ر���س  ي�شيب 
الرجال والن�شاء على حد �شواء، 
غري اأن الن�شاء يتعرقن ب�شكل عام 
اقل من الرجال، رغم اأنهن ميتلكن 

عددا اأكرب من غدد التعرق.



•• ابو ظبى - الفجر

والفنون  ل��ل��ث��ق��اف��ة  اأب���وظ���ب���ي  جم��م��وع��ة  ع���ق���دت 
�سل�سلة من ور�ص العمل الفنية امل�سممة خ�سي�ساً 
“اأربعاء  عنوان  حتت  اخلا�سة  االحتياجات  ل��ذوي 
مركز  طلبة  من  طفاًل   45 العجائب” مب�ساركة 
ن��ي��و اإجن����الن����د، م��رك��ز ت��ن��م��ي��ة ال����ق����درات، ومركز 
ال��رع��اي��ة اخل��ا���س��ة يف اأب��وظ��ب��ي، واإ����س���راف معلمة 
الفنون حمبوبة كرمية العو�سي، وذلك يف الفرتة 

من 23 يناير لغاية 13 فرباير 2013.
��وؤ���س�����ص جمموعة  وق��ال��ت ال�����س��ي��دة ه���دى ك��ان��و، مجُ
جمموعة  يف  “اإننا  وال��ف��ن��ون:  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ن��ع��م��ل  وال��ف��ن��ون  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي 
�سركائنا املجتمعيني، وبخا�سة مع برنامج �ستارت 
االرتقاء  �سبيل  يف  ال��ت��وايل،  على  ال��راب��ع��ة  لل�سنة 
ورعاية  واحت�سان  الفنون،  باأهمية  املجتمع  بوعي 
التفكري  وت��ع��زي��ز  النا�سئة،  ل��دى  الفنية  امل��واه��ب 
االإبداعي من خالل االأن�سطة الالمنهجية لتعليم 

الفنون«.
حتفيز  يف  ت�سهم  الفنية  الور�ص  هذه  “اإن  وتابعت 
الذهنية  امل��ع��رف��ي��ة  ال����ق����درات  ي  وت���ق���ونّ ال��ت��ن��م��ي��ة، 
من  وال�سباب  االأط��ف��ال  ل��دى  اجل�سدية  وامل��ه��ارات 

تركيزها  ج��ان��ب  اإىل  اخل��ا���س��ة،  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
ع��ل��ى ج��ان��ب ال��رتف��ي��ه واإدخ������ال ال���ف���رح يف نفو�ص 
والتطوير  التاأهيل  اآل��ي��ات  خ  تر�سنّ كما  امل�ساركني، 
ذوي  رعاية  مراكز  يف  واملدرنّبني  للمدر�سني  املهني 

االحتياجات اخلا�سة«.
والت�سكيل  ال��ر���س��م  الفنية  ال��ور���ص  ت�سمنت  وق��د 
باالألوان املائية وال�سمع، وتناول خاللها امل�ساركون 
عدداً من املحاور مبحاكاة االأعمال الفنية الثنني 
الفنانني هما رومريو بريتو )1963(،  من كبار 
منها   ،)1986 –  1887( اأوك��ي��ف��ي  وج��ورج��ي��ا 
االأل���وان،  تركيز  بالفر�ساة،  وال��ر���س��م  اآرت،  ال��ب��وب 
الظالل واالأبعاد يف اللوحة، ر�سم امل�ساهد الطبيعية 
املواد  ا�ستخدام  وكيفية  االأب��ع��اد  ثالثية  وال�����س��ور 

املعاد تدويرها.
ب���داأ العمل يف م��اي��و عام  اأننّ ال��ربن��ام��ج ق��د  وي��ذك��ر 
وموؤ�س�سة  اآرت  دبي  معر�ص  من  بتنظيم   2007
لتعليم  الفن  ا�ستخدام  بهدف  اخلريية،  “املدد” 
اخلا�سة  االح���ت���ي���اج���ات  وذوي  االأي����ت����ام  ومت���ك���ني 
االأو���س��ط، حيث  ال�سرق  م��ن  الالجئني  واالأط��ف��ال 
قام الربنامج بتنظيم عدد من ور�ص العمل الفنية 
لتعليم  العملية  ال��ف��ر���ص  ت��وف��ر  ال��ت��ي  وامل��ع��ار���ص 

مهارات الفن لذوي االحتياجات اخلا�سة.

•• العني - الفجر

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ا�ستقبل 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  نهيان  ال 
الرئي�ص االعلى جلامعة االمارات  العلمي 
العربية املتحدة بق�سر معاليه يف البطني 
بالعا�سمة ابو وظبي وفد جامعة االمارات 
الريا�سي بعد ح�سول العب ملتقى ا�سرة 
اجل��ام��ع��ة ع��م��رو ���س��وق��ي يف جم����ال لعبة 
ال��ك��ارات��ي��ه ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف بطولة 
الكومتيه”  “فردي  امل��ف��ت��وح��ة  االم�����ارات 
وبعد ادائه املميز يف بطولة النادي االأهلي 
والتي  للكاراتيه  املفتوحة  الثانية  الدولية 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ب��رع��اي��ة  اقيمت 
ال مكتوم ويل عهد دبي  را�سد  حممد بن 
اللقاء  ال��ن��ادي االه��ل��ي م��وؤخ��را وح�سر  يف 
ال�سيخ حممد بن نهيان اآل نهيان وال�سيخ 

�سخبوط بن نهيان اآل نهيان.
وقد ا�ساد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك ال 
نهيان باالإجناز الذى حققه الربعم عمر 
امليدالية الربونزية  �سوقي بح�سوله على 
وم�ساركته  املفتوحة  االم����ارات  بطولة  يف 
الثانية  الدولية  االأهلي  النادي  بطولة  يف 
�سنوات   10 حت���ت  ل��ل��ك��ارات��ي��ه  امل��ف��ت��وح��ة 
والتي �سهدت م�ساركة 965 العب والعبة 
، وكاأ�ص ملتقى جامعة  دول��ة   44 ميثلون 
االمارات للتفوق الريا�سي ، وقال معاليه 
ان ه��ذا االجن���از ال��ري��ا���س��ي ال���ذي حققته 
جامعة االم����ارات م��ن خ��الل ال���دور الذي 
هو  امن��ا  اجلامعة  ا���س��رة  ملتقى  ب��ه  يظلع 
جت�سيد للرغبة يف تاأ�سي�ص ملتقى جامعي 
ا�سر  ي�سم  مكان مالئم  ايجاد  على  يعمل 
بينهم  فيما  ويخلق  اجلامعة  يف  العاملني 
مناخ ا�سري وتفاعل اجتماعي وثقايف وهو 
للجامعة  الفعلي  لالنتماء  ب��ل��ورة  كذلك 

وايجاد متنف�ص �سحي للهوايات واالن�سطة 
االجتماعية والريا�سية والثقافية ال �سرة 
املجتمع ، وانا ادعو جميع العاملني يف هذا 
املجال ان يكثفوا اجلهود ويوجهوها نحو 
الذي  واال���س��ري  االجتماعي  ال��دور  تعزيز 
والتعليم  الرتبية  موؤ�س�سات  ب��ه  ت�سطلع 
يف ال���دول���ة م��ن اج���ل م��وا���س��ل��ة م��ث��ل هذه 
ال�سباب  وت��اأ���س��ي�����ص ج��ي��ل م��ن  االجن������ازات 
الغالية  اماراتنا  لر�سالة  حتقيقا  الواعي 
اق�سى  هو  وال��ذي  االن�ساين  اال�ستثمار  يف 

هدف ممكن حتقيقه واجنازه 
من جانبه تقدم ال�سيد يحيى �سهاب مدير 
االم��ارات اىل معايل  ا�سرة جامعة  ملتقى 

ال�سيخ نهيان بن مبارك ال نهيان بال�سكر 
الريا�سي  للوفد  ا�ستقباله  على  وال��ث��ن��اء 
الكرمية  االب��وي��ة  رعايته  وعلى  للجامعة 
اجلامعية  والفعاليات  االن�سطة  هذه  ملثل 
حيث ق��ال دائ��م��ا م��ا ع��ودن��ا م��ع��ايل ال�سيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان على مثل هذه 
املبدعني  احت�سان  يف  ال��ك��رمي��ة  امل��ب��ادرات 
متابعة  على  ال��دائ��م  وحر�سه  واملوهوبني 
االجنازات التي يحققونها فال ي�سعني اال 
ان اتقدم ملعاليه بخال�ص ال�سكر واالمتنان 

لهذه االلتفاتة الكرمية. 
ا�سرة  م��ل��ت��ق��ى  ����س���ه���اب  ال�����س��ي��د  وا�����س����اف 
اجلامعة  ادارة  وب��ت��وج��ي��ه��ات  اجل���ام���ع���ة 

والفعاليات  ب��ال��ن�����س��اط��ات  ي��ح��ف��ل  ال��ع��ل��ي��ا 
ال��ي��وم��ي��ة ل��ي��ك��ون ب��ح��ق ت��ع��ب��ري ع���ن رغبة 
لهم  منا�سبة  بيئة  ايجاد  يف  اجلامعة  ا�سر 
مت  فقد  ال��ع��م��ل،  اوق���ات  خ���ارج  ولعوائلهم 
 ( املختلفة  الريا�سية  باالأن�سطة  االهتمام 

كرة القدم- التايكواندو- الكاراتيه – كرة 
الطاولة  – تن�ص  ال�سي�ص  – �سالح  ال�سلة 
– ال�سباحة( وجدير بالذكر ان عدد العبي 
االن�سطة الريا�سية بامللتقى بلغ اكرث من 

املختلفة. االلعاب  ميثلون    175

بكم تتكامل خدماتنا 
االإعالن عن امللتقى ال�سنوي 

خلدمات الرتبية اخلا�سة 
حت��ت رع��اي��ة م��دي��ر ع���ام جمل�ص 
اأب������وظ������ب������ي ل���ل���ت���ع���ل���ي���م م����ع����ايل 
تنظم  اخل��ي��ي��ل��ي  م��غ��ريخ��م��ي�����ص 
مبكتب  اخل��ا���س��ة  ال��رتب��ي��ة  اإدارة 
ال�سنوي  امللتقى  التعليمي  العني 
خل���دم���ات ال���رتب���ي���ة اخل���ا����س���ة يف 
26فرباير  الثالثاء  من  الفرتة 
28من  اخلمي�ص  وحتى  احل��اىل 
�سعاربكم  ال�������س���ه���رحت���ت  ن���ف�������ص 

تتكامل خدماتنا .
ويف معر�ص االإعالن عن تنظيم امللتقى ذكرت ال�سيدة فاطمة الكعبي رئي�ص 

فريق خدمات الرتبية اخلا�سة اأن امللتقى ي�ستهدف 
املجتمع من خالل  اأف��راد  ن�سر ثقافة  الرتبية اخلا�سة لدى  امل�ساهمة يف 
برامج توعوية تدريبية هادفة ، تطوير برامج العمل مع ذوي االحتياجات 
اخلا�سة مبا يدعم منوهم وتطورهم على م�ستوى املدر�سة واالأ�سرة واملجتمع 
اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  الفاعلة  ال�سراكات  بناء   ،
والفنية  التدري�سية  للهيئتني  املهنية  التنمية  دعم   ، والتعليمية  الرتبوية 
والدرا�سات يف  االأبحاث  اإليه  اأح��دث ما تو�سلت  اإطالعهم على  من خالل 

جمال الرتبية اخلا�سة .
وي�ستهدف امللتقى باأوراق العمل التي �ستطرح فيه الهيئات االإدارية والفنية 
والتدري�سية والطالب يف املدار�ص اإ�سافة اإىل اأولياء االأمور واملجتمع املحلي 
 ) حتكى  جتربة  درا�ستي  العمل)  اوراق  بني  من  ليكون  اأطيافه  مبختلف 
عبداهلل عو�ص مربوك بالليث طالب جامعي كفيف ورقة عمل كيف تخلق 
اخت�سا�سي  العزيز  عبد  اأح��م��د  حممد  االم���رد.  ويل  م��ع  ايجابية  عالقة 
نف�سي مكتب العني ورقة عمل تنويع اأ�ساليب التدري�ص د . هالة حوير�ص– 
جامعة االمارات ورقة عمل التعامل مع ا�سطربات النطق يف مرحلة ريا�ص 
االطفال عمر بني م�سطفى – اأخت�سا�سي نطق ولغة – مكتب العني ورقة 
الزيودي  التعليمية د.حممد  امل�سكالت  املنهاج لذوي  تكييف وتعديل  عمل 
– جامعة االمارات ورقة عمل تكتيكات ابداعية يف التدري�ص الفعال اأمرية 
اخلليفي - اخ�سائي دعم تربية خا�سة –مكتب العني ورقة عمل االعاقة 
ال�سمعية اأحمد اأبو �سريحة – اخت�سا�سي نطق ولغة – مكتب العني ورقة 

عمل ا�سرتاتيجيات رعاية املكفوفني
ب��اأن مدر�سة  العني علما  – معلم جوال– مكتب  اأ�سرف حممد م�سطفى 
امللتقى  وفعاليات  االفتتاح  برنامج  �ست�ست�سيف  العني  يف  للبنات  اجلاهلي 

املختلفة والدعوة موجهة للجميع حل�سور الفعاليات .
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ا�شتقبل الالعب ال�شاعد يف الكاراتيه عمرو �شوقي 

نهيان بن مبارك ي�سيد بدور جامعة االمارات
 يف تطوير ورعاية االن�سطة الريا�سية

لل�شنة الرابعة على التوايل بالتعاون مع مراكز الرعاية اخلا�شة

ور�ض عمل فنية لذوي االحتياجات اخلا�سة بتنظيم من جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون



وقد ا�ستعمل القدماء الفواكه يف عالج الكثري من االأمرا�ص فهي حتتوي على مكونات مفيدة لل�سحة، باالإ�سافة اإىل اأنها م�سدر مهم من 
م�سادر العناية بالب�سرة واحلفاظ عليها نقية وجذابة من خالل خلطها مع بع�ص املكونات لتكون ما�سكات اأو اأقنعة فعالة يف تن�سيط 

امل�سام وتنقية الب�سرة.
ي�سكل املاء ن�سبة كبرية جدا من الفاكهة الطازجة، االأمر الذي ي�سهم يف اإرواء الظماأ وترطيب اجل�سم باالإ�سافة اإىل تن�سيط 

اخلاليا، ودائما نن�سح اجلميع ب�سرب 8 اأكواب من املاء ب�سكل يومي ل�سمان ب�سرة ن�سطة ومظهر رائع.
اليوم �سنتناول نوعا مهما من الفاكهة وهو التفاح من حيث فوائده التجميلية يف تن�سيط الب�سرة ومنحها نعومة 

وجاذبية اأكرث.

التفاح
ال  ك��ان  واإن  وه��و  لالك�سدة،  امل�سادة  للمواد  مهما  م�سدرا  التفاح  يعترب 
اأحما�سا  يحتوي  ان��ه  اإال  �سي  فيتامني  من  كبرية  كميات  على  يحتوي 
فينولية وفالفونويد تعمل على اإمداد اجل�سم مب�سادات االأك�سدة، وهذا 

ما جنده خا�سة يف ع�سري التفاح االأحمر، فهذا اللون يعترب دليال قويا 
على وجود امل�سادات، وهذا ي�سهم يف منع تلف اخلاليا وجتددها.

فهو  الثقيلة،  الوجبات  وخ�سو�سا  الطعام،  قبل  طازجا  التفاح  بتناول  نن�سح 
ال�سعرات احلرارية من خالل  ال��وزن، وتقليل كمية  اإنقا�ص  بال�سبع وي�سهم يف  ي�سعر 

امت�سا�سها ومنع ارتفاع الكولي�سرتول ال�سار.
ال�سرتيك،  من   %10 وهناك  التفاح  داخل  االأحما�ص  ن�سبة  من  وي�سكل حم�ص املاليك %90 

ومع اأن التفاح فاكهة حم�سية اإال اأنه لي�ست له م�سار على ال�سحة العامة، فحالوته تاأتي من ال�سكروز 
والفركتوز وهما طبيعيان وال ي�سران حتى امل�سابون بال�سكر.

اأقنعة من �شنع يديك
بعد اأن علمنا فوائد التفاح واأنه فاكهة حم�سية نافعة، ننتقل اىل معرفة فوائده يف تغذية الب�سرة وحماربة التجاعيد 

وذلك من خالل بع�ص االقنعة التي نن�سح ال�سيدات بتجربتها:

للب�شرة الباهتة
ال�سباح االأوىل، خ�سو�سا بعد اال�ستيقاظ مبا�سرة، ولذلك  الب�سرة وكونها باهتة عند �ساعات  الكثريات من �سحوب  تعاين 

ملعقة �سغرية من  ون�سف  ب��ذور  بال  وتفاحة  ع�سل  ملعقتي  يتكون من  وهو  اال�ستيقاظ،  فور  القناع  هذا  با�ستخدام  ين�سح 
املرميية املجففة. تخلط املكونات جيدا يف خالط، وتو�سع يف الثالجة ملدة 10 دقائق.

بعد ذلك �سعيها على وجهك ومرريها عليه حتى ي�سبح اخلليط لزجا جدا، ثم ا�سطفي الوجه جيدا باملاء الدافئ، وانتظري 
النتائج التي �ستح�سلني عليها مبا�سرة، عرب اإ�سراقة ا�ستثنائية ب�سبب حترك الدم يف الب�سرة و�سعوده اإىل �سطحها. 

للحد من التجاعيد
باإمكان من تعاين من التجاعيد تقطيع تفاحة وو�سعها على وجهها، فهذه الطريقة �ستعمل على �سد الب�سرة وتنقيتها 

وتنظيفها، وحت�سن �سكل التجاعيد. اتركي قطعة التفاح على املكان ما بني 10 و20 دقيقة قبل اإزالتها.

لنتفاخ العيون
التفاح عن�سر مهم يف التخفيف من انتفاخات العيون، كل ما عليك فعله هو خلط 

�سعي  مب�سورة.  �سغرية  بطاطا  حبة  م��ع  التفاح  ع�سري  م��ن  ط��ع��ام  ملعقتي 
و20   10 ب��ني  م��ا  مل��دة  داف��ئ��ة  مبن�سفة  وغطيهما  عينيك  على  اخلليط 

دقيقة، وبعد ذلك ا�سطفي وجهك باملاء الدافئ.

حلب ال�شباب
م�سادر  من  اً  مهمنّ م�سدرا  التفاح  يعد  ال�سباب  حب  من  يعاين  من  لكل 
الطازج  التفاح  من  مت�ساوية  مقادير  اخلطي  الب�سرة،  بتنقية  االهتمام 
ثم  دق��ائ��ق،   10 مل��دة  واتركيه  ب�سرتك  على  و�سعيه  الع�سل  م��ع  املب�سور 

ا�سطفيه باملاء البارد، و�ستح�سلني على نتائج مميزة و�سيخفف املزيج من 
تاأثريات احلبوب. 

�شحــة �ملـــر�أة
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ت�شكل الفاكهة اأحد اهم العنا�شر املفيدة لل�شحة، 
فبالإ�شافة اإىل املتعة التي ي�شعر بها من يتناول اأي نوع 

منها، فهي حتقق له ما ل يحققه �شنف اآخر من الأغذية. كل 
منا ينجذب بطبيعته الفطرية نحو الفاكهة فهي جميلة اللون، 

لذيذة الطعم، وبالإمكان اأكلها طازجة من دون احلاجة اىل �شاعات 
من العمل امل�شتمر والدوؤوب لعداد وجبة كاملة من الفواكه، 

فبطرق ب�شيطة يتم تناولها والنتفاع بها.

االأظفار  ا�ستعمال طالء  تنت�سر يف يومنا هذا مو�سة 
الأجل  ل��ك��ن،  االأزرق.  اأو  ال���وردي  اأو  االأخ�����س��ر  باللون 
توخي  امل�ستح�سن  من  االأظ��ف��ار،  �سحة  على  احلفاظ 

احلذر وعدم اإ�ساءة ا�ستخدام الطالء.

طالء الأظفار منتج كيماوي.
الع�سوية  اأو  املعدنية  االأ���س��ب��اغ  م��ن  يتاألف  �سحيح: 
وت�سهيل  ���س��ال���س��ت��ه  زي�������ادة  ب���ه���دف  وال����رات����ن����ج����ات. 
)ال�سيليكون(  امل���ق���وي���ات  اإل���ي���ه  ت�����س��اف  ا���س��ت��ع��م��ال��ه، 
والتولوين  والفورمالديهايد،  )االأ�سيتون،  واملذيبات 
بتجمد  وت�سمح  تتبخر،  عندما  االإي��ث��ي��ل(.  واأ�سيتات 
ط��ب��ق��ة ال���ط���الء. اإن����ه ال��ت��ول��وي��ن ال����ذي ي��ع��ط��ي طالء 
االأظفار رائحته املميزة. يف النهاية، حتتوي الرتكيبة 
وامللينات  وامللدنات  الراتنجات  من  تتاألف  م��واد  على 

)الزيوت واملاء(.

ا�شتعماله املفرط يوؤذي الأظفار.
�سحيح: فذلك قد ي�سعف االأظفار. لكن اإذا كانت هذه 
االأخرية مموجة ومت�سققة، فهذا ي�سري اإىل ا�سطراب 
يف التقرن )ت�سكيل املادة القرنية التي ت�سكل االأظفار(. 
تنتج هذه امل�سكلة من نق�ص يف الفيتامينات واالأمالح 
املعدنية اأو نتيجة ا�ستعمال منتجات التنظيف القوية. 
يف هذه احلالة، ميكن تناول مكمالت العنا�سر النزرة 
والفيتامينات للم�ساعدة يف حل امل�سكلة. ومن ال�سروري 

احلد من مالم�سة مواد التنظيف وارتداء قفازات.

الطالء يف�شد الأظفار.
م��ن خ��الل و�سع طبقة  ق��د يحميها  �سحيح وخ��ط��اأ: 

من احلماية اأواًل، �ست�ساعد على جعلها مقاومة لهذه 
املواد ومتنعها من اال�سفرار والتلون ب�سبب االأ�سباغ. 
الظاهرة.  اخلطوط  متلي�ص  على  اأي�ساً  ذلك  ي�ساعد 
ث���م، ي��ج��ب و���س��ع ط��ب��ق��ت��ني م���ن ال���ط���الء، ب��ع��د مرور 
يف  والثانية.  االأوىل  الطبقة  ب��ني  دقيقة   20 فا�سل 
�سار اإىل  النهاية، من املثايل و�سع طبقة من املجفف. يجُ
اأن الطالء ي�سبح لزجاً مع الوقت، لكن ال ين�سح اأبداً 
التي  تركيبته  تغيري  من  خوفاً  باملديبات،  بتخفيفه 

حتتوي على زيوت ومياه حتمي الب�سرة.
 

يجب ال�شماح لالأظفار باأن ترتاح بني 
ال�شتعمالت.

�سحيح: من امل�ستح�سن ال�سماح لالأظفار باأن تتنف�ص 
م��ن وق��ت اإىل اآخ���ر، م��ن خ��الل مناوبة )ف��رتة طالء 
االأظ����ف����ار( و)ف�����رتة ال����راح����ة(. ال ف���ائ���دة م���ن و�سع 
�سبيل  على  ال�ستاء  يف  القدمني  اأظ��ف��ار  على  ال��ط��الء 
املثال! واإذا كنت فعاًل ال ت�ستطيعني االمتناع عن ذلك، 
امنحي اأظ��ف��ارك ف��رتة ي��وم��ني م��ن اال���س��رتاح��ة بني 

اال�ستعماالت.

يف حال الأظفار ال�شعيفة، املتك�شرة، 
واملت�شققة... من الأف�شل المتناع عن و�شع 

الطالء.
خ���ط���اأ: ل��ي�����ص ب��ال�����س��رورة، الأن����ك اإذا مل ت��ف��رط��ي يف 
حماية،  بقوة  اأي�ساً  يتمتع  االأظ��ف��ار،  ط��الء  ا�ستعمال 
اأو  للتك�سر  م�����س��ادة  خ�سائ�سه  ك��ان��ت  اإذا  �سيما  وال 
الت�سقق. تواجه اأظفارنا الكثري من احلركات اليومية 
ال�سادمة: الكتابة على الكمبيوتر، االأعمال اليدوية، 
لذلك،  امل��اء.  مع  ال��دائ��م  واالت�سال  املنزلية  االأع��م��ال 

اإن الطبقة التي ي�سكلها الطالء جتعلها اأقوى واأكرث 
مقاومة للهجامات اخلارجية.

الركيبات اخلالية من املذيبات هي الأن�شب 
لالأظفار.

�سحيح: اأواًل، مت تطويرها لتجنب ح�سا�سية االت�سال. 
قرب  خ�سو�ساً  بالوجه،  االأظفار  احتكاك  الواقع،  يف 
اإىل  ي���وؤدي  ق��د  اأخ���رى م��ن اجل�سم  العينني وم��ن��اط��ق 
هذا النوع من التفاعالت. غالباً ما يتم توجيه اأ�سابع 
االتهام اإىل الراتينج ال�سنوبري، لكن كذلك اإىل غريه 
من مواد كاملذيبات التي ميكن على املدى البعيد، اأن 

تعدل تركيبة املادة القرنية وت�سبب احل�سا�سية.

يو�شى با�شتخدام الطالء املعالج.
االأظفار  طبيعة  على  اخ��ت��ي��اره  يعتمد  لكن  �سحيح: 
تتك�سر  االأظ��ف��ار  كانت  اإذا  ال��ط��الء.  ا�ستعمال  ومن��ط 
الرتكيبات  اخل��ط��وط،  واإظ��ه��ار  الت�سقق  اإىل  ومت��ي��ل 
الغنية بال�سيليكون تعزز املادة القرنية وجتعل االأظفار 

اأقوى.

يجب القلق عندما ي�شبح لون الأظفار داكنًا.
م��ا هي  ق��در  ه��ذه م�سكلة خطرية على  لي�ست  خ��ط��اأ: 
م�سكلة جمالية. ميكننا تنظيف �سطح االأظفار بلطف 
لتخفيف درجة اللون وانتظار اإعادة منو االأظفار التي 

قد ت�ستغرق �سنة كاملة.

طالء االأظفار... بالطريقة املنا�سبة 

ب�سرة نقية مع التفاح 

عالج قيا�سي ل�سرطان املبي�ض 
عادة ما ينطوي عالج �سرطان املبي�ص على مزيج من اجلراحة والعالج 
اجلراحية  والتقنية  وكميته  االأخ��ري  العالج  توقيت  يعتمد  الكيماوي. 

املحددة على و�سع املراأة اإىل حدنّ كبري.
بالن�سبة اإىل غالبية املر�سى، تتطلب اجلراحة القيا�سية فتح البطن، اأو 
اإحداث �سق عمودي فيه. يف بع�ص احلاالت، قد ت�سكل جراحات املناظري 

اأو اأنواع اأخرى من اجلراحات خياراً جيداً.
متلك املراأة مبي�سني، واحد على كل جانب من الرحم، ينتجان بوي�سات 
وهرمونات االإ�سرتوجني والربوج�سرتون والتي�ستو�ستريون. يجُعتقد اأن 
�سرطان املبي�ص قد يبداأ يف املبي�ص اأو اأنابيب فالوب القريبة، ومبا اأنه 
نادراً ما تظهر اأعرا�سه يف مراحله املبكرة، فاإنه ينت�سر يف حو�ص املراأة 

والبطن قبل الك�سف عنه.
ت�سمل اجلراحة ا�ستئ�سال املبي�سني وقناتي فالوب والرحم. عادة ما يتم 
ا�ستئ�سال العقد اللمفاوية يف احلو�ص وحول االأوعية الدموية الكربى 
)ال�سريان االأورطي والوريد االأجوف ال�سفلي(، واالأن�سجة الدهنية يف 

البطن املعروفة  ب� )الرثب(.
يف حاالت ال�سرطان املتقدمة التي ت�سمل االأمعاء ال�سغرية اأو الكبرية، 
قد يحتاج جزء من االأمعاء اإىل اال�ستئ�سال �سمن تقنية ت�سمى عملية 

ت�سغري، ال�ستئ�سال ما ميكن من ال�سرطان يف البطن.
اإجراًء  ت��ك��ون  فقد  ال��ن��ط��اق،  وا�سعة  املبي�ص  �سرطان  ج��راح��ة  اأن  ومب��ا 
طوياًل. من املهم ا�ستئ�سال اأكرب قدر من ال�سرطان يف عملية جراحية، 
بعد  تبقى  التي  ال�سرطان  كمية  قلت  كلما  اأن��ه  اأظهرت  الدرا�سات  الأن 
اجل���راح���ة، زادت ف��ر���ص امل�����راأة ب��ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة ع��ل��ى املدى 

الطويل.

اخلطوة التالية
بعد التعايف من اجلراحة، تتمثل اخلطوة التالية يف العالج الكيماوي، 
الت�سغري  اإج��راء جراحة  ال�سعب  يف بع�ص احل��االت، عندما يكون من 
على نحو فاعل، قد يتلقى بع�ص الن�ساء عالجاً كيماوياً قبل اجلراحة 

لتقلي�ص االأورام قبل ا�ستئ�سالها.
لدى بع�ص املر�سى قد تكون جراحة املناظري �سرورية، وهي عبارة عن 
التقليدية، وقد توؤدي  التي جترى يف اجلراحة  اأ�سغر من تلك  �سقوق 
اإىل التعايف يف وقت اأق�سر. لالأ�سف، يتم ت�سخي�ص �سرطان املبي�ص لدى 
اأف�سل طريقة  اأنحاء البطن، وتتمثل  اأن ينت�سر يف  الن�ساء بعد  غالبية 

ملعاجلته يف اجلراحة التقليدية.
رغم اأن �سرطان املبي�ص يظهر ن�سبة عالية من تواتر حاالت املوت، اإال 
اأن معدل البقاء على قيد احلياة ملدة خم�ص �سنوات يرتفع. يرجع ذلك 
والتقدم يف جمال  اجلراحية  التقنيات  اإىل حت�سني  منه  كبري  يف جزء 

الرعاية لتلك الن�ساء قبل اجلراحة وبعدها.
يف الواقع، اأحدث التقدم الذي �سهدته نظم العالج الكيماوي، مبا فيها 
االأخرية،  ال�سنوات  يف  متاحة  اأ�سبحت  التي  االأدوي��ة  من  جديدة  فئات 

فرقاً كبرياً.
بحكم  اأ�سبه  لي�ص  ولكنه  خميفاً  املبي�ص  �سرطان  ت�سخي�ص  يكون  قد 
اإيجاد  املهم  العك�ص. من  يثبت  لل�سفاء حتى  قابلة  االإع��دام. فكل حالة 
امل��راأة التي تعاين �سرطان املبي�ص، ويقدم لها معلومات  طبيب تثق به 
خيارات  لها  ي�سرح  االختبار،  ونتائج  الت�سخي�ص  عن  ودقيقة  وا�سحة 
العالج، ويكون على ا�ستعداد للردنّ على االأ�سئلة، لتتخذ املري�سة قرارات 

م�ستنرية.

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
    اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/38  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ عبدالهادي حممد ب�سري �سعيد عناية اجلن�سية: االردن مدعى عليه: 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  اللوغاين  احمد  حممد  احمد  علي 
احمد  حممد  احمد  اعالنه/علي  املطلوب  درهم   74.000 مالية  مطالبة 
اللوغاين اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة التجارية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/301  مدين كلي             
وميثلها/ ليمتد  ج����روب  ك��ون�����س��رتاك�����س��ن  ف��اون��دي�����س��ن  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
اآرث���ر ج��ون��ز  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / النجم املوثوق  �ستيفن 
لتجارة وتاأجري معدات البناء ���ص.ذ.م.م وميثله:من�سور عبداهلل حممد احمد 
الزرعوين   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ص 
مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
 ch 2.D.18 بالقاعة  �ص   9:30 ال�ساعة   2013/3/14 املوافق  اخلمي�ص  يوم 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
االقل.ونعلنكم  على  ايام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

بالطلبات املعدلة(.
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1059  عقاري كلي             
اىل املدعى عليه/1- اري�ستوكرات ا�ستار لال�ستثمارات �ص.ذ.م.م  جمهول 
ادوارد ج��وردن وميثله: �سالح  املدعي / جو�ستني  ان  االقامة مبا  حمل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  مبا�سري  حممد  ح�سن 
بالت�سديق على حكم حتكيم يف الدعوى مع الزام املدعي عليها بالر�سوم 
وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.  وح���ددت لها جل�سة ي��وم االح���د املوافق 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  �ص   11:00 ال�ساعة   2013/3/10
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1519  احوال نف�س م�شلمني               
اىل املدعى عليه/1- جمعان �سالح ح�سن الرويعي جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / اآالء �ساكر رحيم وميثله: حميد غالم دروي�ص ابراهيم   قد اقام عليك 
خدمة  واجرة  ح�سانة  واثبات  لل�سرر  بالطالق  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
ال�سداق  وتوفري م�سكن ح�سانة وموؤخر  واجرة خادمة  ونفقة عدة  املح�سونة 
املحاماة.    واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  وامل�ستندات  الر�سمية  الوثائق  وت�سليم 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة 
ch1.C.14 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�شم ق�شايا اال�شرة                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1049  مدين جزئي                   
ماهاديفان  بيالي  فياليودهان   -2 �سينتامارا  برا�ساد  كري�سنا  عليهما/1-  املدعى  اىل 
بيالي جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / عمران الراوي للمحاماة واال�ست�سارات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ومي��ث��ل��ه: ع��م��ران ع��ل��ي ���س��امل ن��ا���س��ر ال�������راوي     ق��د اق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
والر�سوم  دره���م(   40000( وق���دره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
املبلغ يف 2011/11/15 وحتى  ا�ستحقاق  القانونية 12% من تاريخ  وامل�ساريف والفائدة 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
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 بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/11  عمايل كلي                     
اىل املدعى عليهم/1- �سركة اوريك�ص غلوبال ليمتد ) فرع جي ال تي( 2- �سركة هيبكو 
3 بي ذ.م.م 3- مها حممد عبدالرحيم الكيايل- �سريك ومدير �سركة اوريك�ص غلوبال 
ليمتد- ) فرع جي ال تي( �سريك  مدير �سركة هيبكو 3 بي ذ.م.م 4- غ�سان حلمي حممد 
زيد الكيالين - �سريك يف �سركة اوريك�ص غلوبال ليمتد )فرع جي ال تي(   جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / ا�سماعيل م�سباح حممد حجري قد اقام عليك الدعوى 
بالت�سامن  والرابع  والثالث  والثاين  االول  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والتكافل بدفع �سايف مب�ستحقات عمالية وقدرها )393592 درهم(  وحددت لها جل�سة 
فانت مكلف  لذا   ch1A.2 بالقاعة  9:30 �ص  ال�ساعة   2013/3/3 املوافق  االحد  يوم 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/256  عمايل جزئي                     
الثقيلة -  املواد بال�ساحنات  اىل املدعى عليه/1- االف�سلية االوىل لنقل 
�ص.ذ.م.م   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / رو�ستام خان مظفر خان  
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية  وقدرها 
    .)2012/135765( ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م(   23440(
�ص   8:30 ال�ساعة   2013/3/12 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
مبكتب القا�سي  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على االقل. 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1272  مدين جزئي                   
اىل املدعى عليه/1- حممد احمد منظور ا�سف جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �سركة التاأمني االيرانية وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم  
بالت�سامن  املدعى عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  قد 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   9450( وق��دره  مببلغ  والت�سامم 
التام.  ال�����س��داد  وح��ت��ى  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  التاخريية  وال��ف��ائ��دة 
بالقاعة  8:30 �ص  ال�ساعة   2013/3/6 املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

االقل. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
   اعالن حكم متهيدي بالن�شر         

   يف  الدعوى 2012/1482  جتاري كلي             
لل�سياحة  اليمامة   ( ال�سركة  �سريك ومدير  م��رادي- ب�سفته  املدعى عليه/1- حبيب حمزة  اىل 
�ص.ذ.م.م(   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / علي ابراهيم حممد احلمادي ب�سفته �سريك 
يف �سركة اليمامة لل�سياحة �ص.ذ.م.م  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/1/30 بتاريخ 
اآخر  ت�سمية خبري  يتفق طريف اخل�سومة على  باجلدول- ما مل  ال��دور  خبري ح�سابي- �ساحب 
خالل ا�سبوعا من تاريخ ا�سدار هذا احلكم- تكون مهمته بعد مطالعة االوراق ومنها عقد تاأ�سي�ص 
ال�سركة وعقد تعديلها املوثق لدى الكاتب العدل يف تاريخ 2012/2/9 وما ع�سى ان يقدم له من 
ا�سول م�ستندات بيان وح�سر م�ستحقات ال�سركة لدى الغري وما عليها من ديون وبيان املت�سبب يف 
حدوث تلك الديون وح�ساب بح�سة كل �سريك من ال�سركاء يف االرباح واخل�سائر وكلفت املحكمة 
بايداع مبلغ ع�سرة االف درهم الزمت املدعيني بايداعها كامانة للخبري.   وحددت لها املحكمة 

   ch1.C.15 جل�سة يوم االحد املوافق 2013/2/24 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة رقم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/2782 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- والنربامبيل نينان راجن  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ جمموعة 32 )�ص.ذ.م.م( وميثله: علي عبداهلل ماجد 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )152463( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة . .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف 
تاريخ ن�سر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم االلتزام 

االعالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/915  ا�شتئناف جتاري
اىل امل�ستاأنف �سدهما / 1 -�سركة ات�ص تى ا�ص تريدينغ م م ح منطقة حرة 
م  م  تريدينغ  ا���ص  تي  ات�ص  ل�سركة  واملدير  املالك  2- خالد حممود حممد 
التجارية  �سيدو  ابو  امل�ستاأنف /موؤ�س�سة  ان  االقامة مبا  ح  جمهويل حمل 
وميثله: عبداهلل ح�سن احمد بامدهاف قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
لها  وح���ددت   2012/7/9 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/2027 رق��م  ب��ال��دع��وى 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم  املوافق 2013/4/1  جل�سه يوم االثنني 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال  وعليه يقت�سي ح�سوركم   ch2D.16

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/728  ا�شتئناف جتاري
حمل  جمهول  العامة   والنيل  �سويدان  -�سركة   1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
�ص.ذ.م.م  لال�سا�سات  االم���ارات  /�سرتوميك  امل�ستاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة 
القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد  املطوع  وميثله: عبدالرحمن ح�سن حممد 
 2011/7/5 ب��ت��اري��خ  كلي  جت���اري   2010/1994 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر 
 10.00 ال�ساعة   2013/3/20 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2D.16 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1172  ا�شتئناف جتاري
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -الدولية للتجارة الت�سويقية �ص.م.�ص  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /مارك كري�سانتا فيليب بريرا وميثله: عبدالرحمن 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  امل��ط��وع  حممد  ح�سن 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت   2012/10/9 بتاريخ   2011/383
وعليه   ch2E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/3/12
�ستجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����س��ورك��م  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
مذكرة   اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1172  ا�شتئناف جتاري
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -موؤ�س�سة دلتا التجارية  جمهول حمل االقامة 
عبدالرحمن  وميثله:  بريرا  فيليب  كري�سانتا  /م��ارك  امل�ستاأنف  ان  مبا 
ح�سن حممد املطوع قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
2011/383     بتاريخ 2012/10/9 وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 
وعليه   ch2E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/3/12
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2011/1100   جتاري جزئي                         
اىل املحكوم عليه /1-  مرينا اليا�ص الع�سم جمهول حمل االقامة  نعلنكم 
الدعوى  يف   2012/6/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
املذكورة اعاله ل�سالح/ بدر حممد علي القرق: بالزام املدعى عليها بان 
توؤدي اىل املدعي مبلغ )�سبعة وخم�سون الف( درهما ورف�ست ماعدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا التجارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2011/751   جتاري جزئي                         
اىل املدعي عليهما/1- ا�ص ايه زد لتجارة املواد الغذائية )���ص.ذ.م.م( 2- فرحات يو�سف 
م�سلم عجمي وميثله:  علي  امل��دع��ى/  ان  االق��ام��ة مب��ا  اح�����س��ان جم��ه��ويل حم��ل  حممد 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  الكبان   ريا�ص عبداملجيد حممود 
2012/1/11 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ علي م�سلم عجمي ويف مو�سوع الدعوى 
درهم   52.500 وق��دره  مبلغ  للمدعى  يوؤديا  بان  بينهما  بالت�سامن  عليهما  املدعى  بالزام 
)اثنان وخم�سون الف وخم�سمائة درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عن  ف�سال  التام  ال�سداد  وحتى   2011/6/15 يف  اال�ستحقاق 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�شم الق�شايا التجارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/1297   جتاري كلي                         
املدعى/  ان  االق��ام��ة مب��ا  بلبل جمهول حم��ل  علي  عليه/1- حممد  امل��دع��ي  اىل 
حممد احمد العبود وميثله: علي ابراهيم حممد احلمادي   نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/1/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
مبلغ ثالثة  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  ب��ال��زام  اوال:  العبود  احمد  حممد 
رقم 2012/225  التحفظي  وتثبيت احلجز  ب�سحة  وثانيا:  اماراتي  درهم  مليون 
اتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  امل�سروفات  عليه  املدعي  بالزام  وثالثا:  جت��اري. 
املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا التجارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
    اعالن بالن�شر 

ايجارات   )2012/3282( رق��م  ال��دع��وى  يف  خماطبتكم  ت��ق��رر   
املنظورة امام جلنة ف�ص املنازعات االيجارية )ابوظبي( اللجنة 
العقارية،  االول  اخلليج  �سركة  املدعي/  من  واملرفوعة  الثانية 
العقارات،  الدارة  ت���امي  ت���وب  ع��ل��ي��ه��ا/  امل��دع��ى  الع����الن  وذل����ك 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ال��دع��وى جل�سة  وق��د حت��دد لنظر  ن�سرا 
2013/3/12 يف ال�ساعة 6.00 م�ساًء يف مقر اللجنة وذلك على 

نفقة �ساحب العالقة.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2853  عم جز- م ع- ب- اأظ

بنغالدي�ص    اجلن�سية:  دا�ص  كومار  �ساجاندرا  ليت  دا�ص  هون  هاراد  مدعي/ 
مدعى عليه: ا�ستربق لتف�سيل وخياطة املالب�ص اجلن�سية: االمارات  مو�سوع 
وخياطة  لتف�سيل  اعالنه/ا�ستربق  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  املالب�ص 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مزيد مول �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا 

�سدر بتاريخ 2013/2/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
    اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/38  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ عبدالهادي حممد ب�سري �سعيد عناية اجلن�سية: االردن مدعى عليه: 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  اللوغاين  احمد  حممد  احمد  علي 
احمد  حممد  احمد  اعالنه/علي  املطلوب  درهم   74.000 مالية  مطالبة 
اللوغاين اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة التجارية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
  اخطار دفع يف الق�شية التنفيذية - رقم 2011/3018  تنفيذ عمايل 

م�شل�شل عام:2010/17987
اىل املحكوم عليه /الراجحي للم�ساريع واالن�ساءات- االمارات عنوانه: بالن�سر - قد 
�سدر �سدك حكم يف الق�سية رقم 2011/373 ل�سالح املدعي/)فادي فوزي دانيال- 
لبنان ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ، ودفع الر�سم املحدد 
املطلوب  املبلغ   -1 مالية    مطالبة  ك��االت��ي:  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومب��ا  لذلك 
حت�سيله:115.137 درهم  -2-ر�سم الت�سريح بالتنفيذ: -3- املجموع: 115.137 درهم 
ال�ساعة  املحددة يف  للجل�سة  املحكمة  ام��ام هذه  فانت مكلف باحل�سور  لذا  ام��ارات��ي  
)9.00( من �سباح يوم  3/3/ 2013  لتنفيذ ما ذكر اعاله، ويف حال تخلفك عن ذلك 
وختم  بتوقيعي  �سدر  املنا�سبة.  القانونية  االج���راءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  ف��ان 

املحكمة بتاريخ 2013/2/12 م .
القا�شي/ جمال الدين وداعة       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
   حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
  اخطار دفع يف الق�شية التنفيذية - رقم 2011/3016  تنفيذ عمايل 

م�شل�شل عام:2010/17987
 - بالن�سر  عنوانه:  االم���ارات  واالن�����س��اءات-  للم�ساريع  /الراجحي  عليه  املحكوم  اىل 
فادي     املدعي/)اليا�س  ل�سالح   2011/372 رق��م  الق�سية  يف  حكم  �سدك  �سدر  قد 
، ودفع  دانيال- لبنان ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور 
الر�سم املحدد لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي: مطالبة مالية+تذكرة 
بالتنفيذ:  الت�سريح  -2-ر���س��م  دره���م   حت�����س��ي��ل��ه:114.494  املطلوب  املبلغ   -1 �سفر 
-3- املجموع: 114.494 درهم اماراتي  لذا فانت مكلف باحل�سور امام هذه املحكمة 
للجل�سة املحددة يف ال�ساعة )9.00( من �سباح يوم  3/3/ 2013  لتنفيذ ما ذكر اعاله، 
ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة. 

�سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/12 م .
القا�شي/ جمال الدين وداعة       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
   حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2012/1386 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليهما/ 1- علي خليفة عبداهلل الرميثي 2- علي �سلطان علي بن الر�سيد  
العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/2/13م  قد حكمت عليك هذه احلكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / ال�سركة ال�سينية-كاتيك بالتايل: حكمت 
املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ 
وخم�سمائة  الفا  وخم�سني  وت�سعة  واربعمائة  مليونان  دره���م(   2.459.597( وق���دره 
الدعوى  رفع  تاريخ  �سنويا من  بواقع %5  التاخريية  والفائدة  درهما  وت�سعني  و�سبعة 
يف 2012/6/25 حتى ال�سداد التام مبا ال يجاوز املبلغ املطالب به باال�سافة اىل ر�سوم 
وم�ساريف الدعوى ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة. .�سدر بتوقيعي وختم 
املحكمة بتاريخ املوافق 2013/2/18 حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�شي/حممد عمر مقن�شة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2012/1503 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليهما/ 1- �سركة ركن الوادي ملواد  البناء ذ.م.م 2- حممد حبيب    
العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/1/27م  قد حكمت عليك هذه 
�سادي   �سالما  �ساحلا   / ل�سالح  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  احلكمة 
يوؤديا  بان  عليهما  املدعى  بالزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
اىل املدعية مبلغا وقدره 58105 درهما والزمتهما بامل�ساريف منها مائتي درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. .�سدر بتوقيعي وختم 
يوما   30 خ��الل  لال�ستئناف  قابال  حكما   2013/2/10 املوافق  بتاريخ  املحكمة 

اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�شي/ه�شام توفيق عبدالغني        
 رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية االوىل      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
اعالن حكم  الدعوى 2012/775 ح نف�س- م ر-ب - اأظ

بالن�سر  العنوان:  اجلن�سية  /عماين  النقبي  نا�سر  �سعد  خالد   -1 عليه/  املحكوم  اىل 
املوافق 16/يناير2013م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  انه بتاريخ  نعلمك 
حكمت  ب��االآت��ي:  اجلنيبي  عي�سى  علي  �سالح  حنان  املدعية/  ل�سالح  اع��اله  امل��ذك��ورة 
البنها  املدعي  ح�سانة  اثبات   -1 عليه:  للمدعى  بالن�سبة  احل�سوري  مبثابة  املحكمة 
)من�سور( 2- الزام املدعى عيه با�ستخراج بطاقة هوية للمح�سون )من�سور( من دولة 
با�ستخراج  املدعى عليه  ال��زام   -3 بيد احلا�سنة.  وت�سليمهما  و�سلطنة عمان  االم��ارات 
بطاقة �سحية للمح�سون وت�سليمها بيد احلا�سنة 4- الزام املدعى عليه ب�ستليم املدعية 
�سورة طبق اال�سل جلواز �سفر املح�سون �سارية املفعول . والزام املدعى عليه بامل�ساريف 
واتعاب املحاماة ورف�ص طلب زيادة النفقة على حالة. حكما قابال لال�ستئناف خالل 

ثالثون يوما من تاريخ االعالن. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/1/17م.
 حممد �شامل املن�شوري            

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء )      
حمكمة ابوظبي االبتدائية 



•• ابوظبي-الفجر:

للثقافة  زاي�����د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  م���رك���ز  ن��ظ��م 
للكاتب  حما�سرة  ام�����ص  م�ساء  واالأع����الم 
ال�سحفي خالد عمر بن ققة مدير حترير 
�سحايا  ب��ع��ن��وان  والع�سر  االع���الم  جملة 
االإع���الم االأح��م��ر وذل��ك يف مقر امل��رك��ز يف 
اأبوظبي بح�سور من�سور �سعيد املن�سوري 
مانع  وحم���م���د   ، ال���ث���ق���اف���ة  ادارة  م���دي���ر 
الب�سرية،  امل���وارد  ق�سم  رئي�ص  املن�سوري 
واالعالميني  الدبلوما�سيني  م��ن  وجمع 

واملهتمني.
بدا خالد بن ققة حما�سرته بالتاأكيد على 
الوطني  ال��وع��ي  ت�سكيل  يف  االع����الم  دور 
تطرح  املحا�سرة  اإن  وق���ال  واالج��ت��م��اع��ي، 
جملة من الق�سايا املعرفينّة، واالإ�سكالينّات 
باأنواعه  االإع���الم���ي  امل���ج���ال  يف  ال��راه��ن��ة 
ك �سمن  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة واحل��دي��ث��ة، وت��ت��ح��رنّ
جدلية املتابعة لالأحداث العربية الراهنة، 
اإىل داللة ومعنى االإعالم االأحمر  م�سريا 
يف املجاالت املختلفة، وم�ساهمته يف �سنعه 
وتوجهات  الفاعلة،  واأط��راف��ه  ل��الأح��داث، 
امل�ستويات،  خمتلف  على  االأط����راف  ه��ذه 
االأحمر  االإع����الم  �سحايا  اىل  ت��ط��رق  ث��م 
االأفراد،  القيم،  الزمن  االإعالميون،  وهم 
وما  وال��دول��ة.  املجتمع،  النخب،  االأ���س��رة، 
يلعبه هذا االإعالم من دور يف �سفك دماء 
واأزمنتهم،  حياتهم  يف  وفتنتهم  ال�سحايا 
اال�ستقرار،  ان���ع���دام  م��ن  ذل���ك  ي��ت��ب��ع  وم���ا 

وتفكك الدولة القطرية وانهيارها.
االعالم  اأن م�سطلح  اإىل  ققة  اب��ن  وا���س��ار 
اجلزائرية  ال��ت��ج��رب��ة  يف  ظ��ه��ر  االح���م���ر 
بالع�سريَّة احلمراء، حني  ما عرف  خالل 
ى خربياً ومالياً على  كانت اجلرائد تتغذَّ
اأخبار حوادث االإرهاب و�سحاياها، واإدمان 
هذا الفعل لدرجة ا�سطناع اأحداث دموية 
يوم  البالد  على  اأتى  لو  اأخباراً  يتها  وت�سمنّ
ه����ادئ، االأم����ر ال���ذي زاي���د يف ت��وت��ر �سبكة 
ال��ع��الق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة، و���س��اه��م ب�سكل 
اأن��ذاك يف العمل على تدمري الدولة  ب�سع 
اجلزائرية، رمبا عن وعي ورمبا عن غري 
وعي. وذكر املحا�سر اأن االأمرية ال�سعودية 
ب�سمة بنت �سعود بن عبد العزيز اآل �سعود 
كتبت مقاال يف مدونتها )بتاريخ 9 اأبريل 
االأحمر  االإع���الم  عنوان  حمل   ،)2010  �
ملاذا  ب��داي��ت��ه:  يف  ت�ساءلت  امليتة  وال��ق��ل��وب 
ي��ك��ون االإع����الم اأح��م��ر؟، وه��ل ه��و �سرعة 
ظاهرة  اأم  ج���دي���د؟  ت���وج���ه  اأم  ج���دي���دة؟ 

اإنه كل هذا،  اإىل القول:  فريدة؟، لتنتهي 
ى؟،  واإذا �ساأل �سائل من اأين جاء هذا املجُ�سمَّ
ف�����اأق�����ول: اإن����ن����ي م����ن اب���ت���ك���رت���ه وال���ك���الم 
لالأمرية يف مدونتها. وا�سار اىل انه بغ�ص 
النظر عن ذلك فاإن كانت االأم��رية ب�سمة 
غريها،  اأح��د  ابتكره  اأو  ابتكرته  التي  هي 
يتنّخذ  م��ن  اأول  ق���راءات���ي،  ف��ه��ي، وح�����س��ب 
للكالم عن  اجتماعية مدخال  من ق�سينّة 

االإعالم االأحمر.
وا����س���اف خ��ال��د ب��ن ق��ق��ة ق��ائ��اًل اإن داللة 
ومعنى االإعالم االأحمر ال تقف عند عامل 
اإىل  املعنى  حيث  م��ن  تتعداه  اإمن��ا  القيم، 
ذات  بع�سها  خمتلفة،  مل��ج��االت  �سموليته 
�سلة مثل املواقع، ومنها ما يتعلق مب�سري 
فعل  رد  اأن��ه  يعني  ما  واملجتمعات،  ال��دول 
اأ�ساليب  ب���اخ���رتاع  ال���راه���ن���ة،  ل���الأح���داث 
واإحداث  الرا�سخة،  القيم  على  للتحايل 
الفنت الداخلية ، وظهور جماعات و�سلت 
اإىل احلكم يف بع�ص الدول العربية، وت�سعى 
اأخرىحماولة  دول  يف  اإليه  الو�سول  اإىل 
م��ا يخدم  وف��ق  م��ن جديد  اأ�سلمتنا  اإع���ادة 

م�ساحلها.
وذكر خالد عمر بن ققة اأن االإعالم االأحمر 
حتول اإىل ثقافة عامة، تعمل جاهدة على 
اإل��غ��اء واإق�����س��اء وق��ت��ل ال��ث��ق��ة يف اخل�سرة 
والبيا�ص واجلمال، م�سحوبة ب�سعور عام 
اأو  �سابقا،  العراق،  اأن قتل املاليني يف  من 
قتل ع�سرات االآالف يف ليبيا ثم يف �سوريا 
حالياً، ومن �سيقتلون م�ستقباًل يف الدول 
العربية االأخرى، اأو تربير اجلرائم.. كل 
هذا يعد مقبواًل عندهم بل ومطلوباً من 
اأجل التغيري.. لدرجة اأن القتل بات ثقافة 

ال��ت��خ��ل�����ص م���ن عقدتها  ن���ح���اول  ي��وم��ي��ة، 
بتغيري ال�سا�سة نحو فيلم هزيل م�سحك، 
اأن املجتمع الدويل بات يتعامل  والنتيجة 

معنا على هذا االأ�سا�ص.
وحتدث املحا�سر عن االأطراف الفاعلة، اأو 
ال�سانعة لالإعالم االأحمر، م�سريا اىل انها 
اأط��راف عدة، متلك القدرة على الرتويج 
لالأكاذيب واالأباطيل من خالل ما يعرف 
ب��ت��ل��ف��زي��ون ال����واق����ع، ح��ي��ث ال���ك���ذب على 
تلك  ح��رب،  وق��ود  اإىل  وحتويلها  ال�سعوب 
االأطراف ت�سمل ال�سيا�سيني واالإعالميني 

والدعاة، والنُّخب ب�سكل عام. 
ن��ت��اأم��ل و���س��ائ��ل االإعالم  اإن���ه عندما  وق���ال 
واملرئي،  وامل�����س��م��وع،  امل���ق���روء،  االأح���م���ر) 
ال�سلطة  غ���ي���اب  ن�����درك  واالج���ت���م���اع���ي(، 
الباحثة عن احلقيقة، و�سيادة ما  الرابعة 
الق�سري  التوظيف  عليه  نطلق  اأن  ميكن 
لالإعالم مبا يوجه ال�سياق العام للمرحلة 
نحو اأهداف تهدد م�سالح اأمتنا، واإن بدت 
��اً ي���رى ف��ي��ه ك��ث��ريون خرياً  ع��م��اًل ت��غ��ي��ريينّ
قاعدة  على  ال�سابقة،  ل��الأج��ي��ال  منتظراً 
اأحادينّة  يعك�ص  ، مع جزم  فيجنون  نغر�ص 
عملية  الأن  ذلك  امل�ستقبل،  �سوب  النظرة 
اأر�ص  يف  النتائج  م�سمونة  غ��ري  الغر�ص 
اجتماعية قد تكون بوراً، ثم من اأدرانا اأال 
اً، مادام الفعل الراهن  يكون ما نغر�سه �سرنّ
يتحقق بالدماء وعدم اال�ستقرار ومبزيد 
م��ن ال��ف��ت��ن��ة.  وحت����دث خ��ال��د ب��ن ق��ق��ة يف 
االأحمر،  االإع��الم  �سحايا  عن  حما�سرته 
����رٌث اأول���ه���م االإع����الم  م�����س��ريا اىل ان��ه��م كجُ
ن��ف�����س��ه، م���ن ح��ي��ث ت��غ��ري ر���س��ال��ت��ه ودوره 
من  واأي�سا  وامل�سترتة،  الظاهرة  واأهدافه 

القاعدة،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �سانعيه  ن��اح��ي��ة 
حيث مل يعد وظيفة خا�سة يحا�سب عليها 
اأ���س��ح��اب��ه��ا، ح��ني ال ي��وؤدون��ه��ا ع��ل��ى اأكمل 
وجه، بل هو جمال مفتوح لكل من اأراد اأن 
وال  �سروط،  وال  �سوابط  بال  فيه  ي�ساهم 

حتى تدقيق يف االأخبار واملعلومات.
اأما ال�سحية الثانية، فهي عن�سر الزمن، 
االإعالم  �سيا�سة  تقوم  اإذ  الثالثة،  باأبعاده 
االأح���م���ر ع��ل��ى م��ه��اج��م��ة امل��ا���س��ي ب��ك��ل ما 
ي��ح��م��ل��ه م����ن ق���ي���م ج���م���ال���ي���ة وب����ط����والت 
�سحايا  ث��الث  اإىل  باالإ�سافة  واإجن����ازات، 
اآخ����ري����ن، م��رت��ب��ط��ني ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، وهم 
فبالن�سبة  وامل��ج��ت��م��ع.  واالأ����س���رة  االأف�����راد 
االأحمر  االإع���الم  تاأثري  يالحظ  ل��الأف��راد 
ع��ل��ى ن��ظ��رت��ه��م ل��ل��ح��ري��ة، والأدواره��������م يف 
ِهما القيم التي ن�ساأوا  احلياة، اإذ مل يعد مجُ
ع��ل��ي��ه��ا، وال���ت���ي ت�����س��ع ح�����داً ف��ا���س��اًل بني 
وبني  بكرامة،  فيها  والعي�ص  احلياة  حب 
كربى،  �سامية  قيم  اأج���ل  م��ن  الت�سحية 
عملية  على  االإع��الم��ي  الرتكيز  ولنتابع 
و�سار  ال��ب��وع��زي��زي،  ب���داأه  اأن  احل���رق منذ 

بعدها على دربه اآخرون.
اأم�����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���الأ����س���ر ال���ع���رب���ي���ة، فقال 
املحا�سر اإنها تعي�ص يف حرية من تداعيات 
االإع������الم االأح����م����ر، مب���ا ف��ي��ه��ا ت��ل��ك التي 
فيها  يحرك  لكونه  اأح��ي��ان��ا  معه  تتجاوب 
ي��ق��وم على  ال��ت��غ��ي��ري، ح��ي��ث  اإىل  احل���اج���ة 
ويطالبها  الأخ��ط��ائ��ه��ا،  وال���رتوي���ج  تفنيد 
اأ�سلوبها  النظر يف  اإع��ادة  اإىل  ويدفعها  بل 
العربية،  املجتمعات  يف  خا�سة  ال��رتب��وي، 
�سحاياها  يزيد  دموية،  فتنة  ت�سهد  التي 
ك��ل ي����وم، ل��ك��ن االأم����ر امل��ح��رينّ ف��ع��اًل )من 

وجهة نظره( هو اأن تكون الننّخب الثقافية، 
النوع  لهذا  وال�سيا�سية، �سحية  والدينية، 
م��ن االإع�����الم ح��ي��ث ت�����س��اه��م اأغ��ل��ب��ي��ت��ه��ا يف 
ذلك  ال�سعوب،  ل��دى  احلا�سلة  الفو�سى 
تكون  ال��ت��ي  ه��ي  ال��واع��ي��ة  املجتمعات  الأن 
ال�سعف  ح���االت  ع��ن��د  ل��ه��ا  ح��ام��ي��ة  نخبها 

واال�سطراب واحلروب والفنت.
ال�سابقني  ال�����س��ح��اي��ا  اإن  ق��ق��ة  ب���ن  وق����ال 
جميعهم ينتهون بنا اإىل ال�سحية االأكرب، 
وهي الدولة، مو�سحا اأن االإعالم االأحمر 
داخل  الفو�سى  ن�سر  اإىل  باالأ�سا�ص  يهدف 

املجتمع، لتنهار الدولة بعد ذلك.
ويف اخل��ت��ام ت�����س��اءل امل��ح��ا���س��ر ه��ل هناك 
م�����س��ت��ق��ب��ل اآم�����ن ل�����س��ح��اي��ا ه����ذا االإع�����الم 
الدموي؟ وهل هناك و�سفة عاجلة لدرء 
ال��ف��نت، ووق���ف ن��زي��ف ال���دم���اء، وتوظيف 
ال���زم���ن مل���اه���و خ����ري؟ م�������س���ددا ع��ل��ى دور 
مكوناته  بكل  املجتمع  توجيه  يف  النخبة 

والن�سح للدول بكل م�ستوياتها .
املحررة مبجلة  ادارت  املحا�سرة  ويف ختام 
االعالم والع�سر جنات بو منجل حورا بن 
م�سطلح  على  تركز  واجلمهور  املحا�سر 
ت�سميته  دق����ة  وم�����دى  االح���م���ر  االع������الم 
وال��ن��ظ��رة االع��الم��ي��ة واالك���ادمي���ي���ة اليه 
التغيري  يف  االع������الم  دور  اىل  ا����س���اف���ة   ،
وال���ث���ب���ات. وق���د ث��م��ن اجل��م��ه��ور انطالق 
املو�سم الثقايف للمركز موؤكدين على دوره 
بف�سل  املجتمع  يف  التثقيفي  ال��ت��ن��وي��ري 
الرعاية الكرمية ل�سمو ال�سيح �سلطان بن 
زايد ال نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�ص 
الدولة، رئي�ص املركز، وحر�سة على رعاية 

الثقافة واملثقفني.

•• دبي –الفجر:

ينظم مركز وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع باأم 
بالتعاون  العربية  ملتقى  املقبل  اخلمي�ص  يوم  القيوين 
املاجد  جمعة  ومركز  العربية  اللغة  حماية  جمعية  مع 
ويتناول  االم����ارات،  اأدي��ب��ات  وراب��ط��ة  وال���رتاث  للثقافة 
اللغة  بحماية  املتعلقة  امل��و���س��وع��ات  م��ن  ع���دداً  امللتقى 
املوؤ�س�سات واالأفراد وكذا  العربية ودعمها على م�ستوى 
امللتقى  يتناول  كما  واجلامعات،  املدار�ص  م�ستوى  على 
اأهلها،  عند  العربية  اللغة  تواجه  التي  التحديات  اأه��م 
حيث تعد اللغة العربية اأحد اأهم ركائز الهوية الوطنية 
مبا حتمله من ثقافة وتراث وتاريخ االإمارات واملنطقة 

العربية.
الثقافة  وزارة  خ��ط��ة  حتقيق  اإط����ار  يف  امل��ل��ت��ق��ي  وي���اأت���ي 
وال�سباب وتنمية املجتمع )2011-2013( واالأهداف 
الثقافية  االأن�����س��ط��ة  ب��دع��م  يتعلق  وم��ا  اال�سرتاتيجية 
والهدف  االإم��ارات��ي��ة،  بالثقافة  ال��وع��ي  م�ستوى  ورف���ع 
ال��ه��وي��ة الوطنية  امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى  اإىل  ال��رام��ي  ال��ث��اين 
التي  املبادرات  ملجموعة  وا�ستلهاما  مقوماتها،  وتعزيز 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي،  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 
رعاه اهلل، حلماية اللغة االأم و�سرورة اأن تاأخذ مكانتها 
العربية، وهو  والثقافة  والهوية  الدين  االأ�سا�سية كلغة 
ما كان له اأكرب االأثر يف زيادة اهتمام املوؤ�س�سات واالأفراد 
على  حقيقية  ل��ن��ج��اح��ات  وحتقيقها  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة 

م�ستوى التطبيق واالإبداع.

ومركز  العربية  اللغة  حماية  جمعية  كل  تعاون  وياأتي 
جمعة املاجد للثقافة والرتاث ورابطة اأديبات االمارات 
اإطار  يف  املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزارة  م��ع 
ح��ر���ص ه���ذه اجل���ه���ات ع��ل��ى ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وتطابق 
الزخم  يعطي  مبا  الثقافة،  وزارة  اأه��داف  مع  اأهدافها 
املطلوب للملتقى الذي ي�ستمر ملدة يوم واحد لتحقيق 

الهدف املرجو منه.
ويعر�ص مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث عدداً من 
املخطوطات  م��ن  وجمموعة  العربي  باخلط  اللوحات 
التاريخية يف االأدب و الطب وغريها والتي يرجع تاريخ 
اإىل عر�ص  اإ�سافة  ع��ام،   1000 اأك��رث من  اإىل  ن�سخها 
باأ�سكال  القراآنية  ال�سور  فيها  خطت  التي  للم�ساحف 
هند�سية. كما �سيقدم املركز �سرحا لزوار املعر�ص حول 
الدور الكبري الذي يقوم به مركز جمعة املاجد يف حفظ 

املخطوطات القيمة وكيفية ترميمها.
العربية بعر�ص الهم  اللغة  كما ت�سارك جمعية حماية 
اإ�سدارتها واأخر م�ستجداتها يف طرح الكتب القيمة التي 
عدة  ت�سارك  كما  العربية،  اللغة  يخ�ص  ما  كل  تتناول 
جهات كاملجل�ص االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة بال�سارقة وفريق 

لغة ال�ساد ببلدية دبي �سمن اأركان امللتقى.
امل��ع��ر���ص جل�سة ح��واري��ة ي��دي��ره��ا ك��ل من؛  وي��ق��ام بعد 
ال���زرع���وين م��ن جمعية اللغة  ي��و���س��ف  ال��دك��ت��ور ج��م��ال 
العربية،  اللغة  جماليات  عن  فيها  و�سيتحدث  العربية 
اال�سرة  ل�سوؤون  االأعلى  املجل�ص  من  العبدويل  وجن��الء 
تتحدث عن جتربة املجل�ص يف حماية اللغة العربية عرب 

حملة )اأنا البحر( يف حب اللغة العربية.
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بالتعاون مع جمعة املاجد وحماية اللغة العربية واأديبات الإمارات

ملتقى العربية ينطلق اخلمي�ض مبركز وزارة »الثقافة« باأم القيوين

يف حما�شرة مبركز �شلطان بن زايد 

االإعالم االأحمر يهدف اإىل ن�سر الفو�سى وانهيار الدولة الُقطرية
علم ال�سرف كتاب جديد الإ�سالمية دبي 
اأ�سدرت دائرة ال�سوؤون االإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي كتاب مر�سد 
الغناء �سرح اأمثلة البناء تاأليف العالمة م�سلح الدين الالري حممد بن 
درا�سة وحتقيق علي عبد اهلل  ال�سافعي  الدين  الدين بن جالل  �سالح 
الدكتور  و�سرح   . الدائرة  واملطبوعات يف  امل�سحف  ق�سم  رئي�ص  الري�ص 
ي��اأت��ي �سمن خطة  االإ���س��دار  ال��ب��ح��وث..اإن  اإدارة  اجل��اب��ري مدير  �سيف 
الديني  ال��وع��ي  وتر�سيخ  املفيد  العلم  ن�سر  يف  االإ�سرتاتيجية  ال��دائ��رة 
تتناول  درا���س��ة حتليلية  وت��ق��دمي  املجتمع  اأف���راد  ل��دى جميع  وال��ل��غ��وي 
بال�سرح والتعليق خمطوطة للعالمة م�سلح الدين الالري الذي �سرح 
فيها متنا يف علم ال�سرف م�سهورا ومتداوال عند طلبة العلم وهو منت 
اأمثلة البناء اأو بناء االأفعال . من جانبه اأ�سار علي عبد اهلل الري�ص اإىل 
افتتاحية وملخ�ص  ا�ستمل على  ن�سخة  األ��ف  ال��ذي طبع منه  الكتاب  اأن 
ومقدمة وق�سمني االأول منهما خ�س�ص لدرا�سة املوؤلف والكتاب وا�ستمل 
املوؤلف  ا�سم  تناول  اأولهما  مبحث  حتته  يندرج  ف�سل  كل  ف�سلني  على 
واأ�ساف  وتالميذه.  و�سيوخه  ورحلته  ون�ساأته  ووالدت��ه  ون�سبه  وكنيته 
واآثاره  و�سعره  العلمية ومذهبه  الكاتب  تناول مكانة  الثاين  املبحث  اأن 
وقيمته  الكتاب  ل��درا���س��ة  ال��ث��اين  الف�سل  وخ�س�ص  ووف��ات��ه  وم��وؤل��ف��ات��ه 
الكتاب..بينما  وترجيحاته يف  واآراوؤه  ومنهجه  املوؤلف  وم�سادر  العلمية 
احتوى الق�سم الثاين على الن�ص املحقق ومقدمة ال�سارح واأبنية االأ�سماء 

واأبنية االأفعال التي هي لب الكتاب ومو�سوعه .

زيادة عدد املر�سحني جلائزة 
�سلطان العوي�ض الثقافية

عدد  زي���ادة  ع��ن  الثقافية  العوي�ص  علي  ب��ن  �سلطان  موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت 
امل��ر���س��ح��ني امل��ت��ق��دم��ني جل���ائ���زة ���س��ل��ط��ان ب���ن ع��ل��ي ال��ع��وي�����ص الثقافية 
ال��دورة الثالثة ع�سرة 2012 � 2013 مع اق��رتاب موعد اإغ��الق باب 
ال��رت���س��ي��ح��ات يف 28 ف��رباي��ر احل����ايل. وب��ل��غ ع���دد امل��ر���س��ح��ني 1326 
يف  و290  ال�سعر  جم��ال  يف   233 منهم  احل��ق��ول  جميع  يف  مر�سحا 
والنقد  االأدب���ي���ة  ال��درا���س��ات  يف  و228  وامل�����س��رح��ي��ة  وال���رواي���ة  الق�سة 
الثقايف  الدرا�سات االن�سانية وامل�ستقبلية و178 يف االجناز  و397 يف 
اأديبا وكاتبا ومفكرا عربيا فازوا باجلائزة حتى   68 اأن  العلمي. يذكر 
111 حمكما من خمتلف امل�سارب  االآن .. وحكم يف حقولها اأكرث من 
الثقافية.. وتر�سل االأمانة العامة ملوؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�ص يف كل 
دورة �ستة اآالف ا�ستمارة تر�سيح و�ستة اآالف دعوة للرت�سيح اإ�سافة اإىل 
�ستة اآالف مطوية معلومات عن املوؤ�س�سة واجلائزة اإىل معظم اجلامعات 
واالأكادمييات واملوؤ�س�سات الثقافية والروابط واالأ�سر واالحتادات االأدبية 
واإىل بع�ص االأدباء والكتاب يف جميع اأرجاء الوطن العربي وذلك للتقدم 
اإىل الدورة . وين�ص النظام االأ�سا�سي للجائزة على اأنه يحق خلم�سة من 
االأدباء العرب تر�سيح من يرونه منا�سبا لينالها ويحق اأي�سا للمبدع اأن 
ير�سح نف�سه مبا�سرة اإىل االأمانة العامة اإ�سافة اإىل املوؤ�س�سات الر�سمية 
واجلامعات واالحتادات واالأ�سر والروابط االأدبية والثقافية واجلامعات 
ا�ستمارة  اأن  علما  املوؤ�س�سة  يف  بها  املعمول  واالأن��ظ��م��ة  اللوائح  وح�سب 

الرت�سيح متوفرة يف موقع املوؤ�س�سة على االإنرتنت. 
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اأيام االأمل واحلرية لالديب بهاء طاهر
بهاء  االأدي��ب  ي�ستعد 
ط������اه������ر الإ��������س�������دار 
)اأيام  اجلديد  كتابه 
االأم��������ل واحل��������رية(، 
الن�سر  دور  اأح��د  عن 
اخلا�سة يف القاهرة. 
ي���ت�������س���م���ن ال���ك���ت���اب 
روؤية بهاء لالأحداث 
التي  وال�����ت�����ط�����ورات 
م�سر  �����س����ه����دت����ه����ا 
يناير  ث���������ورة  ب����ع����د 
باأيام  و�سفها  والتي 
ف����ارق����ة م����ن ت���اري���خ 
م�����س��ر، وت��ع��رب هذه 
راأى  ع���ن  ال��ك��ت��اب��ات 
االأديب وتعاي�سه مع 
ال�سيا�سية  املتغريات 
واالج������ت������م������اع������ي������ة، 
وت������������وق������������ع������������ات������������ه 

للم�ستقبل.
ي��ع��د ال���ك���ت���اب ج����زءاً 
بهاء  م����ذك����رات  م���ن 

اأ�سد  اأح���د  ط��اه��ر، يف 
اأنه ميلك  اأوق��ات التاريخ امل�سري خطورة، بحد و�سفه. وال يدعي الكاتب 
يف هذا الكتاب نا�سية احلكمة، بعد اأن وزَّع اأجزاء روحه على تالل رواياته 
اأ�سدر  م�سرحي،  وخم��رج  ومرتجم  روائ��ي  طاهر  بهاء  املختلفة.  ال�سابقة 
�سفية  خالتي  �سحى،  قالت  النخيل،  )�سرق  بينها:  من  عدة  اأدبية  اأعمااًل 
والدير، احلب يف املنفى، نقطة نور، واحة الغروب(، وجمموعات ق�س�سية 
من بينها: )اخلطوبة، باالأم�ص حلمت بك، اأنا امللك جئت، ذهبت اإىل �سالل، 
مل اأكن اأعرف اأن الطواوي�ص تطري(، ف�ساًل عن عدد من الدرا�سات النقدية 

يف جمال امل�سرح.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  171285    بتاريخ :  29 /  03  / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:2011/10/03

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري اأزيوين
وعنوانه: 4، بيازا مونتي جرابا- روما، اإيطاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  واالإنقاذ  )االإ���س��راف(  املراقبة  واالإ�سارة  والقيا�ص  ال��وزن  واأدوات  الب�سرية  واالأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية ، اأقرا�ص ت�سجيل، ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع 

النقد، اآالت ت�سجيل النقد، اآالت حا�سبة، معدات واأجهزة احلوا�سيب ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإطفاء احلرائق.
الواق�عة بالفئة: 09

بحروف  ايرما�سي" كتبت  و�سف العالمة: عبارة عن الكلمات “ALENIA AERMACCHI” "األينيا 
التينية فقط كبرية باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170281     بتاريخ : 07 / 03 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:  كا�ستوري با�سيفيكا اإ�ص دي اإن بي اإت�ص دي
وعنوانه: ليفيل 8، �سوريان تاور، منرب 1 جاالن بي جو 3/7، 

موتيارا دامان�سارا، 47810 بيتالينغ جايا، �سيالجنور، ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الينابيع ال�سحية؛ خدمات للعناية بالب�سرة؛ حمامات البخار والتدليك؛ توفري �سالونات التجميل؛ 
�سالونات التجميل؛ خدمات ت�سذيب االأظافر و العناية باالقدام؛ خدمات بيع الزهور.

الواق�عة بالفئة: 44
باللون  ك��ب��رية  ب��ح��روف  كتبت   ”THE DATAI“ الالتينية  الكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة   : ال��ع��الم��ة  و���س��ف 

االأ�سود.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170272     بتاريخ : 07 / 03 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:  كا�ستوري با�سيفيكا اإ�ص دي اإن بي اإت�ص دي
وعنوانه: ليفيل 8، �سوريان تاور، منرب 1 جاالن بي جو 3/7،

 موتيارا دامان�سارا، 47810 بيتالينغ جايا، �سيالجنور، ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

من�سورات مطبوعة؛ جمالت؛ اأغلفة )قرطا�سية(؛ بطاقات بريدية؛ اأكيا�ص من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة؛ 
واقيات ورقية تو�سع حتت االأباريق اأو الكوؤو�ص؛ مناديل املائدة امل�سنوعة من الورق؛ دفاتر للر�سائل؛ دفاتر 

املالحظات؛ اأقالم الر�سا�ص؛ اأقالم حرب. 
الواق�عة بالفئة: 16

االأ�سود. باللون  كبرية  بحروف  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية “THE DATAI” كتبت 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170277     بتاريخ : 07 / 03 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:  كا�ستوري با�سيفيكا اإ�ص دي اإن بي اإت�ص دي
وعنوانه: ليفيل 8، �سوريان تاور، منرب 1 جاالن بي جو 3/7، 

موتيارا دامان�سارا، 47810 بيتالينغ جايا، �سيالجنور، ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات اإدارة االأعمال؛ خدمات حمالت البيع بالتجزئة اخلا�سة باملالب�ص واملجوهرات واحللي ال�سخ�سية او 
امنزلية والهدايا و متنوعات من هذه االأ�سياء واالأكل وال�سرب؛ خدمات مركز االأعمال؛  تقدمي الت�سهيالت 

ال�ستخدام معدات املكاتب واالآالت؛ خدمات برنامج والء الزبون.
الواق�عة بالفئة: 35

االأ�سود. باللون  كبرية  بحروف  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية “THE DATAI” كتبت 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  171289    بتاريخ :  29 /  03  / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:2011/10/03

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري اأزيوين
وعنوانه: 4، بيازا مونتي جرابا- روما، اإيطاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، االأن�سطة الريا�سية والثقافية.
الواق�عة بالفئة: 41

بحروف  ايرما�سي" كتبت  و�سف العالمة: عبارة عن الكلمات “ALENIA AERMACCHI” "األينيا 
التينية فقط كبرية باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170391     بتاريخ : 11 / 03 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية: 2011/09/16

با�س��م:  وورلدجيم براند�ص ا�ص.اآر.ال. �سو�سييتا كون يونيكو �سو�سيو
وعنوانه: فيا بيازون، 82، 36051 اأوملو دي كريزو )يف اآي( – اإيطاليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو املطلية بها، غري الواردة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات واالأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة.
الواق�عة بالفئة: 14

بحروف التينية فقط  �سييلو" كتبت  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات “MATTIA CIELO” "ماتيا 
ب�سكل كبري باللون االأ�سود. 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170274     بتاريخ : 07 / 03 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:  كا�ستوري با�سيفيكا اإ�ص دي اإن بي اإت�ص دي
وعنوانه: ليفيل 8، �سوريان تاور، منرب 1 جاالن بي جو 3/7، 

موتيارا دامان�سارا، 47810 بيتالينغ جايا، �سيالجنور، ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االأثاث واملرايا واإطارات ال�سور؛ مراتب لال�ستعماالت الغري طبية؛ و�سائد؛ خمدات ؛  اإطارات ال�سور؛ �سناديق 
من اخل�سب اأو البال�ستيك ؛ حماالت تعليق املالب�ص؛ اأغطية املالب�ص.

الواق�عة بالفئة: 20
االأ�سود. باللون  كبرية  بحروف  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية “THE DATAI” كتبت 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170278     بتاريخ : 07 / 03 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:  كا�ستوري با�سيفيكا اإ�ص دي اإن بي اإت�ص دي
وعنوانه: ليفيل 8، �سوريان تاور، منرب 1 جاالن بي جو 3/7، 

موتيارا دامان�سارا، 47810 بيتالينغ جايا، �سيالجنور، ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مواقف  ت�سغيل  ال��رح��الت؛  ت��ذاك��ر  حجز  خ��دم��ات  ال��رح��الت؛  ت��وف��ري  ال��رح��الت؛  تنظيم  ال�سفر؛  تخطيط 
ال�سيارات؛ خدمات �سائقي ال�سيارات اخلا�سة؛ النقل باحلافالت؛ خدمات بواب الفنادق وخا�سة جمع االأمتعة 
و تخزين االأمتعة وخدمات غرفة املالب�ص  و خدمات حمال )االأمتعة( و مرافقة وحرا�سة امل�سافرين وخدمات 

الدليل ال�سياحي ال�سخ�سي؛ خدمات احلجز للنقل.
الواق�عة بالفئة: 39

االأ�سود. باللون  كبرية  بحروف  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية “THE DATAI” كتبت 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  171290    بتاريخ :  29 /  03  / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:2011/10/03

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري اأزيوين
وعنوانه: 4، بيازا مونتي جرابا- روما، اإيطاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�سناعية، 
خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج احلا�سوب، خدمات قانونية.  

الواق�عة بالفئة: 42
بحروف  ايرما�سي" كتبت  و�سف العالمة: عبارة عن الكلمات “ALENIA AERMACCHI” "األينيا 

التينية فقط كبرية باللون االأ�سود.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  171286    بتاريخ :  29 /  03  / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:2011/10/03

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري اأزيوين
وعنوانه: 4، بيازا مونتي جرابا- روما، اإيطاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي.
الواق�عة بالفئة: 12

بحروف  ايرما�سي" كتبت  و�سف العالمة: عبارة عن الكلمات “ALENIA AERMACCHI” "األينيا 
التينية فقط كبرية باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170392     بتاريخ : 11 / 03 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية: 2011/09/16

با�س��م:  وورلدجيم براند�ص ا�ص.اآر.ال. �سو�سييتا كون يونيكو �سو�سيو
وعنوانه: فيا بيازون، 82، 36051 اأوملو دي كريزو )يف اآي( – اإيطاليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
�سييلو" كتبت بحروف التينية  “MATTIA CIELO” "ماتيا  الكلمات  : عبارة عن  العالمة  و�سف 

فقط ب�سكل كبري باللون االأ�سود. 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170275     بتاريخ : 07 / 03 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:  كا�ستوري با�سيفيكا اإ�ص دي اإن بي اإت�ص دي
وعنوانه: ليفيل 8، �سوريان تاور، منرب 1 جاالن بي جو 3/7،

 موتيارا دامان�سارا، 47810 بيتالينغ جايا، �سيالجنور، ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأكيا�ص  الو�سائد؛  اأغطية  ال��ب��ول(؛  ل�سال�سة  امل�ستعملة  )بخالف  للمراتب  اأغطية  وامل��ائ��دة؛  ال�سرير  اأغطية 
اأكيا�ص  املن�سوجات؛  من  م��الءات  القما�ص؛   من  �ستائر  بطانيات؛  بالري�ص(؛  حم�سو  )حلاف  دوفيت  و�سائد؛ 

و�سائد مزخرفة.
الواق�عة بالفئة: 24

االأ�سود. باللون  كبرية  بحروف  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية “THE DATAI” كتبت 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170279     بتاريخ : 07 / 03 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م: كا�ستوري با�سيفيكا اإ�ص دي اإن بي اإت�ص دي
وعنوانه: ليفيل 8، �سوريان تاور، منرب 1 جاالن بي جو 3/7،

 موتيارا دامان�سارا، 47810 بيتالينغ جايا، �سيالجنور، ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املرافق  اأو  املالهي  بحدائق  املتعلقة  اخل��دم��ات  تقدمي  والثقافية؛  الريا�سية  االأن�سطة  الرتفيه؛  التعليم؛ 
حية  معار�ص  اأو  عملية  عرو�ص  و  واملناف�سات  امل�سابقات  و  والعرو�ص  الفعاليات  وتنظيم  ترتيب  الرتفيهية؛ 
وكلها تتعلق بالرتفيه واالأهداف الثقافية والتعليمية؛ تقدمي اخلدمات للحجز وحجز تذاكر ال�سفر للرتفيه 
و  واملعار�ص  واالتفاقيات  املوؤمترات  و  وامل�سابقات  اللقاءات  تنظيم  اأو  اإع��داد  والثقافية؛  الريا�سية  واالن�سطة 
الت�سلية؛  اأو  الرتفيهية  و  والتعليمية  واالإجتماعية  الثقافية  لالأهداف  العمل  ور���ص  اأو  الدرا�سية   احللقات 
املعلومات  خدمات  تقدمي  البدنية(؛  )اللياقة  ال�سحية  النوادي  خدمات  الريا�سية؛  االألعاب  ن��وادي  خدمات 

والن�سائح واالإ�ست�سارات اخلا�سة بجميع اخلدمات ال�سالفة الذكر.   - الواق�عة بالفئة: 41
االأ�سود. باللون  كبرية  بحروف  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية “THE DATAI” كتبت 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170270     بتاريخ : 07 / 03 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:  كا�ستوري با�سيفيكا اإ�ص دي اإن بي اإت�ص دي
وعنوانه: ليفيل 8، �سوريان تاور، منرب 1 جاالن بي جو 3/7، 

موتيارا دامان�سارا، 47810 بيتالينغ جايا، �سيالجنور، ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات التجميل؛ م�ستح�سرات العناية بال�سعر واجللد؛ م�ستح�سرات لالإ�ستحمام الغري الطبية؛ زيوت 
عطرية؛ لو�سيون اليد واجل�سم؛ مواد عطرية؛ �سابون.

الواق�عة بالفئة: 03
و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية “THE DATAI” كتبت بحروف كبرية باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  171287    بتاريخ :  29 /  03  / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:2011/10/03

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري اأزيوين
وعنوانه: 4، بيازا مونتي جرابا- روما، اإيطاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص.
الواق�عة بالفئة: 25

بحروف  ايرما�سي" كتبت  و�سف العالمة: عبارة عن الكلمات “ALENIA AERMACCHI” "األينيا 
التينية فقط كبرية باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170394    بتاريخ : 11 / 03 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:

با�س��م:  فريزالند براند�ص بي يف
وعنوانه: �ستي�سينزبلني 4  3818  يل اأمري�سفورت، هولندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
احلليب و  منتجات احلليب و منتجات االلبان االأخرى التي اأ�سا�سها مواد غذائية.

الواق�عة بالفئة: 29
و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات  منو حيوي و ابوقو�ص هو احلليب و بروتني طبيعي و كال�سيوم و فيتامني د و 
اأعلى امل�ستطيل بحروف عربية باخلط العري�ص  فيتامني ك و عبارة قولوا نعم للطعم حيت ان عبارة منو حيوي كتبت يف 
التي كتبت بخط عري�ص باللون االأ�سود ب�سكل  ابو قو�ص  ابي�ص ب�سكل مميز. وحتتها عبارة  باللون االأ�سود و حماطة بخط 
مميز و فوقها ر�سمة على �سكل قو�ص و حتتها عبارة هو احلليب كتبت ب�سكل مميز باللون الرمادي و حتتها يوجد ر�سم على 
�سكل حليب م�سكوب ب�سكل مميز و على ي�سار الر�سمة توجد عبارة بروتني طبيعي كتبت بللون الرمادي و على ي�سارها �سهم 
اإىل االأعلى باللون الرمادي و حتت هذه العبارة جند ر�سمة لطفل واقف و �سيم و مبت�سم ي�سع يده اليمنى على راأ�سه مرتديا 
الطفل  لهذا  االأي�سر  و على اجلانب  الطول.  لقيا�ص  ر�سم  و على ميينه يوجد  الكمني  و قمي�ص فوقي ق�سري  اأ�سود  �سروال 
فيتامني  و  د  فيتامني  الكلمتان  وحتته  الرمادي  باللون  لالأعلى  �سهم  اأمامها  و  الرمادي  باللون  كتبت  كال�سيوم  كلمة  جند 
ك  2 كتبتا باللون الرمادي و امامهما �سهم متجه اإىل االأعلى باللون الرمادي و حتتها يف ازاوية الي�سرى توجد عبارة قولوا 
نعم للطعم كتبت باللون االأبي�ص ماعدا كلمة نعم التي كتبت باللون االأ�سود داخل ر�سمة �سبيهة بقطرة ماء باللون االأبي�ص 
و عبارة     قولوا نعم للطعم ككل كتبت داخل ر�سم هند�سي مموج و مميز.و هذه املكونات جميعها كتبت على خلفية م�ستطيلة 

لعلبة حليب ب�سكل طويل و مبني عر�سها.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170276     بتاريخ : 07 / 03 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:  كا�ستوري با�سيفيكا اإ�ص دي اإن بي اإت�ص دي
وعنوانه: ليفيل 8، �سوريان تاور، منرب 1 جاالن بي جو 3/7، 

موتيارا دامان�سارا، 47810 بيتالينغ جايا، �سيالجنور، ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص.
الواق�عة بالفئة: 25

االأ�سود. باللون  كبرية  بحروف  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية “THE DATAI” كتبت 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170280     بتاريخ : 07 / 03 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:  كا�ستوري با�سيفيكا اإ�ص دي اإن بي اإت�ص دي
وعنوانه: ليفيل 8، �سوريان تاور، منرب 1 جاالن بي جو 3/7،

 موتيارا دامان�سارا، 47810 بيتالينغ جايا، �سيالجنور، ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

توفري خدمات االإقامة املوؤقتة؛ اعداد )ترتيب( االإقامة املوؤقتة خا�سة بالفنادق واملنتجعات وال�سقق املفرو�سة 
و الوحدات ال�سكنية واملنازل ال�سكنية اأثناء العطل واملنتجعات االإجتماعية؛ خدمات مراكز الرعاية النهارية 
واحل�سانة النهارية؛ توفري مرافق املوؤمترات؛ خدمات توفري االطعمة وامل�سروبات؛ خدمات املطاعم؛ خدمات 
التموين؛ خدمات املاآدب؛ تقدمي خدمات املعلومات والن�سائح واالإ�ست�سارات اخلا�سة بجميع اخلدمات ال�سالفة 

الذكر. - الواق�عة بالفئة: 43
االأ�سود. باللون  كبرية  بحروف  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية “THE DATAI” كتبت 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  170271     بتاريخ : 07 / 03 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�س��م:  كا�ستوري با�سيفيكا اإ�ص دي اإن بي اإت�ص دي
وعنوانه: ليفيل 8، �سوريان تاور، منرب 1 جاالن بي جو 3/7، 

موتيارا دامان�سارا، 47810 بيتالينغ جايا، �سيالجنور، ماليزيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأزرار  اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة؛  االأحجار الكرمية؛ املجوهرات واملجوهرات املقلدة؛ 
اأكمام؛ دبابي�ص لربطات العنق.

الواق�عة بالفئة: 14
االأ�سود. باللون  كبرية  بحروف  و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية “THE DATAI” كتبت 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  171288    بتاريخ :  29 /  03  / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:2011/10/03

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري اأزيوين
وعنوانه: 4، بيازا مونتي جرابا- روما، اإيطاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإن�ساء املباين واالإ�سالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع.
الواق�عة بالفئة: 37

بحروف  ايرما�سي" كتبت  و�سف العالمة: عبارة عن الكلمات “ALENIA AERMACCHI” "األينيا 
التينية فقط كبرية باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720



�ملال و�لأعمال
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حوايل 15 م�سروعًا نفذها �سندوق اأبوظبي للتنمية يف البحرين منذ العام 1974 وحتى يناير 2013 

وزارة االقت�ساد تنظم ور�سة تعريف امل�ستثمر 
االإماراتي باالتفاقيات الثنائية لال�ستثمار

•• اأبوظبي -وام:

ال�سوء  ت�سلط  عمل  ور�سة  غدا  االقت�ساد  وزارة  يف  اال�ستثمار  اإدارة  تنظم 
من خاللها على حقوق والتزامات امل�ستثمر االإماراتي يف اإطار االتفاقيات 
االقت�سادية  املتحدة  االأمم  بالتعاون مع جلنة  وذلك  لال�ستثمار  الثنائية 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  مع  وبال�سراكة  االإ�سكوا  اآ�سيا  لغرب  واالجتماعية 
اأب��وظ��ب��ي. واأك����د ���س��ع��ادة حم��م��د ���س��ال��ح ���س��ل��واح ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د ل�سوؤون 
اإطار  اأن هذه الور�سة تندرج يف  ال�سيا�سات االقت�سادية يف وزارة االقت�ساد 
�سعي الوزارة وبتوجيهات من معايل املهند�ص �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
وزير االقت�ساد اإىل تعزيز وعي امل�ستثمرين االإماراتيني بخ�سو�ص اأف�سل 
انطالقا  ا�ستدامتها وكفاءتها  ا�ستثماراتهم يف اخلارج و�سمان  اإدارة  �سبل 
من املعرفة التامة واالإملام الكامل بطبيعة البيئة اال�ستثمارية والقوانني 
والت�سريعات الناظمة للعمل اال�ستثماري يف الدول التي ترتبط مع دولة 
اأن الوزارة عرب هذه  االإم��ارات العربية املتحدة باتفاقيات ثنائية. واأو�سح 
اخلارج  يف  االإم��ارات��ي��ني  امل�ستثمرين  ت�ستهدف  التي  التوعوية  امل��ب��ادرات 
حتر�ص على التعريف باأهم مزايا البيئة اال�ستثمارية يف ال�سوق اخلارجية 
اأر�سا  التي جتعل منها  املقومات  بالكثري من  التي تتمتع  وباالأخ�ص تلك 
خ�سبة لال�ستثمار يف خمتلف القطاعات �سواء كانت التجارة اأو ال�سناعة 
�سعادته  واأث��ن��ى  وال�سحة.  كالتعليم  اخل��دم��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�سياحة  اأو 
يج�سد  ب�سفته  اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  مع  القائم  التعاون  على 
حتقيق  �سبيل  يف  واملحلية  االحتادية  املوؤ�س�سات  بني  التعاون  معاين  اأبهى 
كما  الدولة  اقت�ساد  تنعك�ص على متانة  التي  الوطنية  وال��روؤى  االأه��داف 
االأمم  راأ�سها  وعلى  ال��رائ��دة  الدولية  املنظمات  مع  اجليد  بالتعاون  اأ�ساد 
االإ�سكوا  اآ�سيا  لغرب  واالجتماعية  االقت�سادية  اللجنة  يف  متمثلة  املتحدة 
االإماراتيني  امل�ستثمرين  اإىل توعية  اأ�سا�سي  ب�سكل  العمل  . وتهدف ور�سة 
ا�ستثماراتهم  العام واخلا�ص الذين ين�سدون تو�سيع رقعة  من القطاعني 
الثنائية  االتفاقيات  اإط��ار  �سمن  والتزاماتهم  حقوقهم  بكافة  اخل��ارج  يف 
لال�ستثمار وذلك من خالل الرتكيز على البنود االأ�سا�سية يف االتفاقيات 

واأهميتها يف توجيه اال�ستثمار. 

•• دبي-وام:

افتتح �سمو ال�سيخ ماجد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
رئي�ص هيئة الثقافة والفنون بدبي ام�ص منتدى �سركة 
 2013 للعام  امل��ح��دودة   ل��الإل��ك��رتون��ي��ات  �سام�سوجن 
وامل��ع��ر���ص امل���راف���ق ل���ه يف ف��ن��دق ج���ران���د ح��ي��اة بدبي 
اأيام تطرح من خاللها ال�سركة  والذي ي�ستمر ثالثة 
اإليه من تقنيات قطاع االلكرتونيات  اآخر ما تو�سلت 
قطاع  مل�ستقبل  روؤيتها  فيه  وت�ستعر�ص  اال�ستهالكية 

االإلكرتونيات اال�ستهالكية.

واط��ل��ع ���س��م��وه خ���الل ج��ول��ت��ه ب��امل��ع��ر���ص ع��ل��ى اأح���دث 
جلمهور  ال�سركة  تقدمها  التي  واملنتجات  اخل��دم��ات 
امل�ستهلكني يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 
االأجهزة  متنوعة من  املعرو�سات جمموعة  وت�سمنت 
والكامريات  الذكية  املنزلية  واالأج��ه��زة  التلفزيونية 
بالغة  بتقنيات  امل��زودة  والطابعات  احلا�سوب  واأج��ه��زة 
التطور حيث اأعرب �سموه عن اأمنياته لل�سركة العاملية 

والقائمني عليها مبزيد من التوفيق واالزدهار.
واأكد �سمو ال�سيخ ماجد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  اإم����ارة  ال��ت��ي حتتلها  ال��رائ��دة  امل��ك��ان��ة  تنامي  على 

كقبلة للباحثني عن التميز ومنارة لالإ�سعاع احل�ساري 
وذلك بف�سل ما توفره من بيئة عمل داعمة لالإبداع 
واالبتكار وما تقدمه من مقومات ت�ساهم يف الدخول 
اإمكانات  م��ن  حتمله  مب��ا  الرحبة  امل�ستقبل  اآف���اق  اإىل 
على  املوؤ�س�سات  اأو  االأف��راد  متناول  يف  ت�سعها  وفر�ص 

حد �سواء.
ال�سراكة  تويل  دبي  ا�سرتاتيجية  اأن  اإىل  �سموه  واأ�سار 
مع موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص اأهمية نوعية اإميانا منها 
بدور هذا القطاع احليوي يف دعم جهود التنمية حيث 
للموؤ�س�سات  الداعمة  العمل  بيئات  اأف�سل  دب��ي  توفر 

البنى  ذل��ك  ���س��واء مب��ا يف  وال��ع��امل��ي��ة على ح��د  املحلية 
االأ�سا�سية رفيعة امل�ستوى واخلدمات اللوجي�ستية ذات 
اأر�ص دبي  باأعمالها من على  العالية لتنطلق  الكفاءة 

نحو اأ�سواق املنطقة والعامل.
رافق �سمو ال�سيخ ماجد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
يف اجلولة كل من �سعادة جمعه املاجد رئي�ص جمل�ص 
ع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  و�سعادة  االإقت�سادي  دبي 
لهيئة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ص  امل��ن��ت��دب  االإدارة  جمل�ص 
كهرباء ومياه دبي وال�سيد يانك �سو كني رئي�ص �سركة 

�سام�سوجن اخلليج لاللكرتونيات. 

•• اأبوظبي-وام:

القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  ا�ستقبلت 
ام�����ص مبقر  ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة يف مكتبها  وزي����رة 
ر�ستم نورعلي مينيخانوف  باأبوظبي معايل  الوزارة 
بحث  اللقاء  خالل  ومت  تتار�ستان.  جمهورية  رئي�ص 
وو�سع  واال�ستثماري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون  دع��م  �سبل 
يف  االإم��ارات��ي��ة  التتار�ستانية  ال�سراكة  لتعزيز  اط��ر 
التحويلية  ال�سناعات  وباالأخ�ص  الت�سنيع  جماالت 
وال����زراع����ة ف�����س��ال ع��ل��ى جم���ال ���س��ن��اع��ات االأغذية 
احلالل. وا�سارت معايل ال�سيخة لبنى اىل االهتمام 
الكبري من قبل امل�ستثمرين االإماراتيني للتواجد يف 
تتار�ستان  جمهورية  يف  وباالأخ�ص  االورال  منطقة 
اجلغرايف  وموقعها  الطبيعية  مواردها  لتعدد  نظرا 
ب��ني ق��ارت��ي اأ���س��ي��ا واأوروب�����ا وه��و م��ا ي��دع��م انطالقة 
اال���س��ت��ث��م��ارات وال��ت��ج��ارة االإم��ارات��ي��ة وب��امل��ق��اب��ل فان 

ب�سهولة  تنطلق  ان  ميكن  التتار�ستانية  ال�����س��ادرات 
الأ����س���واق ال�����دول امل���ج���اورة يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ت���ي يبلغ 
اأي�سا  اللقاء  وت��ن��اول  ن�سمة.  مليون   300 تعددها 
جماالت  يف  امل�سرتكة  اال�ستثمارات  تعزيز  اإمكانية 
جانبه  م��ن  ال�����س��ي��ارات.  و�سناعات  البرتوكيماويات 
اكد رئي�ص تتار�ستان رغبة بالده يف تعزيز عالقاتها 
التجارية واال�ستثمارية مع االإمارات يف ظل جناحها 
املوؤ�سرات  اع��ل��ى  ح��ق��ق  ت��ن��م��وي  من����وذج  ���س��ي��اغ��ة  يف 
العاملية. ودعا رئي�ص تتار�ستان معايل ال�سيخة لبنى 
القا�سمي لزيارة بالده على راأ�ص وفد جتاري خالل 
ال��ع��الق��ات االقت�سادية  ت��ع��زي��ز  اإط����ار  ال��ع��ام يف  ه���ذا 
ال�سنوي  املنتدى  �سيح�سر  ان��ه  وق��ال  البلدين  ب��ني 
اخلارجية  التجارة  وزارة  تنظمه  ال��ذي  لال�ستثمار 
�سالح  اآل  اهلل  عبد  �سعادة  اللقاء  ح�سر  ال��ع��ام.  ه��ذا 
وكيل وزارة التجارة اخلارجية و�سعادة جمعة الكيت 

الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون التجارة اخلارجية.

ماجد بن حممد يفتتح منتدى ومعر�ض �سام�سوجن 2013 

لبنى القا�سمي تبحث التعاون التجاري واال�ستثماري مع رئي�ض تتار�ستان

••  اأبوظبي-وام:

نفذها  التي  التنموية  امل�ساريع  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ 
البحرين  مم��ل��ك��ة  يف  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق 
عدة  يف   2013 يناير  وح��ت��ى   1974 ال��ع��ام  منذ 
ق��ط��اع��ات اأه��م��ه��ا االإ���س��ك��ان وال��ط��اق��ة ح����وايل 15 
م�سروعا بقيمة اإجمالية بلغت نحو مليار و 385 
مليون درهم موزعة على 10 قرو�ص بلغت قيمتها 
درهم وخم�ص منح  60 مليون  و  االإجمالية مليار 
323 مليونا و  بلغت قيمتها االإجمالية ما يقارب 

درهم. األف   700
التنموية  ل��ل��م�����س��اري��ع  وامل���ن���ح  ال��ق��رو���ص  و���س��م��ل��ت 
 1974 العام  منذ  البحرين  مملكة  يف  لل�سندوق 
كهرباء وم��ي��اه ���س��رتة 1 وك��ه��رب��اء وم��ي��اه ���س��رتة 2 
البحرين  ال�سغرية وكهرباء  ال�سناعية  والوحدات 
الرفاعة وتو�سعة �سبكة خطوط نقل الطاقة واإعادة 
اجلديد  امليناء  ردم  وم�سروع  �سرتة  حمطة  تاأهيل 
نقل  �سبكتي  وتطوير  باحلد  ال�سناعية  واملنطقة 
 66 و   220 اجل��ه��دي��ن  ذات  الكهربائية  ال��ط��اق��ة 
مل�سروع  االإقت�سادية  اجل��دوى  ودرا���س��ة  فولت  كيلو 
ال���ري امل��رك��زي ب��االإ���س��اف��ة مل�����س��روع م��دي��ن��ة ال�سيخ 
زايد املرحلتني االأوىل والثانية وم�سروع ا�ست�سالح 

االأرا�سي باملنطقة ال�سمالية الدفان .
2010 قر�سا للبحرين  العام  وقدم ال�سندوق يف 
ذات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ن��ق��ل  �سبكتي  ل��ت��ط��وي��ر 

العمل  66 كيلو فولت م�ستمر  و   220 اجلهدين 
و  مليونا   183 بلغت  اإجمالية  بقيمة  تنفيذها  يف 
الكهرباء  قطاع  تطوير  بهدف  دره��م  األ��ف   650
على  الطلب  يف  امل�ستمرة  الزيادة  لتلبية  اململكة  يف 

الكهرباء.
حتويل  حمطة   39 اإن�ساء  امل�سروع  ه��ذا  ويت�سمن 
على  قائمة  حت��وي��ل  حمطة   11 وتو�سعة  ج��دي��دة 
66 ك. ف ومد كابالت  220 ك. ف و  اجلهدين 
التحويل اجلديدة  لربط كل من حمطات  اأر�سية 
واملعدات التي �سيتم اإ�سافتها اإىل حمطات التحويل 
اإىل  القائمة بال�سبكة الوطنية للكهرباء باالإ�سافة 
املوؤ�س�سي  وال��دع��م  اال�ست�سارية  اخل��دم��ات  ت��وف��ري 

للهيئة.
للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  ق��دم   2000 العام  ويف 
قر�سا لتمويل م�سروع ردم امليناء اجلديد واملنطقة 
ال�سناعية باحلد يف البحرين بقيمة اإجمالية بلغت 
367 مليونا و 300 األف درهم بهدف دعم املالحة 

البحرية املتزايدة وحركة نقل الب�سائع باململكة.
امليناء  م���وق���ع  وردم  ح���ف���ر  يف  امل�������س���روع  وي�����س��ه��م 
اإل���ي���ه واأعمال  امل�����وؤدي  اجل���دي���د ب��احل��د وال��ط��ري��ق 
مرا�ص  �ستة  بناء  اإىل  باالإ�سافة  البحرية  احلماية 
1800 مرت  ح��وايل  يبلغ  باإجمايل ط��ول  للميناء 
وبناء مر�سى  املذكور  امليناء  تعميق حو�ص  واأعمال 

للم�سافرين.
للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  ق��دم   1996 العام  ويف 

من  اأك��رث  بلغت  اإجمالية  بقيمة  للبحرين  قر�سا 
�سبكة  تو�سعة  م�سروع  لتمويل  درهم  مليون   51
اإىل تو�سيع  ي��ه��دف  ال����ذي  ال��ط��اق��ة  ن��ق��ل  خ��ط��وط 
ال�سبكة الكهربائية ال�ستيعاب الزيادة امل�سطردة يف 

ا�ستهالك الكهرباء يف عدد من مناطق اململكة.
وي��ت��ك��ون ه���ذا امل�����س��روع م��ن اإن�����س��اء اأرب����ع حمطات 
كهربائية فرعية يف كل من منطقة عراد و�سناب�ص 
والرفاع و�سرتة باالإ�سافة اإىل زيادة عدد املحوالت 
�سلمان  ميناء  يف  الفرعية  املحطات  يف  الكهربائية 

واملنطقة الدبلوما�سية.
ويف نف�ص العام قدم �سندوق اأبوظبي للتنمية قر�سا 
درهم  األ��ف   500 و  مليونا   57 بقيمة  للبحرين 
مل�����س��روع اإع����ادة ت��اأه��ي��ل حمطة ���س��رتة ب��ه��دف اإعادة 
واأجهزة  وامليكانيكية  الكهربائية  امل��ع��دات  ت��اأه��ي��ل 
حمطة  م��ن  االأوىل  للمرحلة  وال��ت��ح��ك��م  ال��ق��ي��ا���ص 
���س��رتة ح��ت��ى ت��واك��ب ال��ع��م��ر االف��رتا���س��ي لوحدات 

حتلية مياه البحر.
وي��ت��ك��ون ه��ذا امل�����س��روع م��ن ع��دد م��ن امل��راح��ل وهي 
واإعادة  االأج��ه��زة  يف  متخ�س�سة  فحو�سات  اإج���راء 
واأجهزة  وامليكانيكية  الكهربائية  امل��ع��دات  ت��اأه��ي��ل 
القيا�ص والتحكم لوحدات املرحلة االأوىل ووحدتي 
ال���ب���ح���ر وحم���ط���ة ت��خ��ف��ي�����ص الغاز  حت��ل��ي��ة م���ي���اه 
اإىل  باالإ�سافة  البخار  الطبيعي وحمطة تخفي�ص 

اأعمال الت�ساميم واالإ�سراف.
وقد ر�سد لهذا امل�سروع خطة متويل من جانب كل 

من �سندوق اأبوظبي للتنمية والبنك االإ�سالمي.
 1974 ال��ع��ام  ق���دم يف  ال�����س��ن��دوق  ان  اإىل  وي�����س��ار 
درهم  مليون   40 بقيمة  البحرين  ململكة  قر�سا 
مل�سروع كهرباء ومياه �سرتة والذي ا�ستهدف توفري 
الكهرباء واملياه للبحرين و�سمل عددا من املولدات 
املحوالت  م��ن  ع���دد  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وال��ت��ورب��ي��ن��ات 
للتدريب  وم��رك��ز  العلوية  وال��ك��اب��الت  الكهربائية 
�ساهم  حيث  ال��الزم��ة  املدنية  االإن�����س��اءات  واأع��م��ال 
ال�سندوق يف متويله اإىل جانب عدد من ال�سناديق 

العربية .
كما قدم ال�سندوق ململكة البحرين يف العام 1976 
قر�سا مل�سروع كهرباء ومياه �سرتة 2 بقيمة 100 
مليون درهم بهدف زيادة القدرة االإنتاجية ملحطة 
اإزالة  اإىل  باالإ�سافة  �سرتة  بجزيرة  الطاقة  توليد 
م��ل��وح��ة امل���ي���اه وت��ع��ت��رب امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة لتطوير 
حم��ط��ة ����س���رته وال���ت���ي ت�����س��اه��م يف ت��ن��م��ي��ة مملكة 

البحرين ال�سقيقة.
اإن�������س���اء ع����دد م���ن املولدات  امل�������س���روع  و���س��م��ل ه����ذا 
املحوالت  م��ن  ع���دد  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وال��ت��ورب��ي��ن��ات 
للتدريب  وم��رك��ز  العلوية  وال��ك��اب��الت  الكهربائية 

واأعمال االإن�ساءات املدنية الالزمة.
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  ق��دم   1977 ع��ام  ويف 
م�سروع  لتمويل  دره���م  مليون   20 بقيمة  قر�سا 
تلبية  اإىل  يهدف  ال��ذي  الرفاعة  البحرين  كهرباء 
الكهرباء  املتزايدة من  البحرين  احتياجات مملكة 

بتوربينات  مولدات  اأربعة  اإن�ساء  خالل  من  وذل��ك 
غازية بقدرة 50 يف املائة ميغا واط باالإ�سافة اإىل 
66 كيلو فولت  �سبكات جهد  كيلومرتا من   112
واإن�ساء 11 حمطة فرعية ومركز للتحكم بالطاقة 
التدريب  م��رك��ز  وت��و���س��ي��ع  جتهيز  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
اأنظمة حما�سبية  واإر�سال متدربني للخارج وو�سع 

واالإ�سراف على تطبيقها.
لتمويل  ق��ر���س��ا  ال�����س��ن��دوق  ق���دم   1976 ع���ام  ويف 
م�����س��روع ال���وح���دات ال�����س��ن��اع��ي��ة ال�����س��غ��رية بقيمة 
اإجمالية بلغت 60 مليون درهم بهدف امل�ساهمة يف 
تنمية اقت�ساد مملكة البحرين ال�سقيقة باالإ�سافة 

اإىل ت�سجيع ال�سناعات مبختلف قطاعاتها.
وت�����س��م��ن امل�������س���روع اإن�������س���اء ع�����دد م����ن ال����وح����دات 
بيطرية  وح��دة  ت�سم  وال��ت��ي  ال�سغرية  ال�سناعية 
لتفريخ الدواجن ووحدة اإنتاج االأثاث وامل�سنوعات 
اخل�سبية ووحدة اإنتاج اأ�سياخ اللحام ووحدة ت�سنيع 
البثق  وح����دة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االأمل���ن���ي���وم  ���س��رائ��ط 

واالأك�سدة االأنودية لقطاعات االملنيوم.
ال�سندوق  قام  احلكومية  املنح  اإدارة  يخ�ص  وفيما 
قيمتها  بلغت  البحرين  ململكة  منح  خم�ص  ب���اإدارة 
دره���م  األ�����ف   700 و  م��ل��ي��ون��ا   323 االإج���م���ال���ي���ة 
خ�����س�����س��ت م��ع��ظ��م��ه��ا ل��ت��م��وي��ل ق��ط��اع االإ����س���ك���ان يف 

البحرين.
بقيمة  منحة  ال�سندوق  اأدار   1991 ال��ع��ام  ففي 
ال�سندوق من خاللها يف  �ساهم  درهم  األف   412

الري  مل�سروع  االقت�سادية  اجل��دوى  درا�سة  متويل 
املركزي وم�ساريع اأخرى.

لتمويل  منحة  ال�سندوق  اأدار   1996 ال��ع��ام  ويف 
ب  االأوىل  امل��رح��ل��ة   - زاي���د  ال�سيخ  مدينة  م�����س��روع 
200 وحدة �سكنية بقيمة 84 مليونا و 500 األف 
االإ�سكان وذلك  دع��م قطاع  ا�ستهدف  وال��ذي  دره��م 
من خالل متويل حوايل 200 وحدة �سكنية على 

م�ساحة 10 هكتارات.
للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  اأدار   2004 العام  ويف 
ا�ست�سالح  م�سروع  لتمويل  البحرين  ململكة  منحة 
 91 بقيمة  ال��دف��ان  ال�سمالية  باملنطقة  االأرا���س��ي 
مليونا و 800 األف درهم بقيمة متثل 15 يف املائة 
تطوير  ا�ستهدف  الذي  امل�سروع  قيمة  اإجمايل  من 
االأرا�سي  ا�ست�سالح  خ��الل  من  ال�سمالية  املنطقة 
لالإ�سكان  ال�ستخدامها  ال�سكنية  الرقعة  وتو�سيع 
املتوقع  االأخ��رى حيث من  واخلدمات االجتماعية 
وحدة  األ���ف   90 ح���وايل  اجل���زر  تلك  ت�ستوعب  اأن 

�سكنية.
لتمويل  منحة   2004 عام  يف  ال�سندوق  اأدار  كما 
زايد  ال�سيخ  مدينة  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  م�����س��روع 
بحوايل 91 مليونا و 800 األف درهم متثل 15 
يف املائة من اإجمايل قيمة امل�سروع الذي ا�ستهدف 
مملكة  يف  االإ�سكان  لقطاع  الدعم  تقدمي  موا�سلة 
البحرين وذل���ك م��ن خ��الل مت��وي��ل ح���وايل 290 

وحدة �سكنية . 

•• عجمان ـ حممد بدير :

النعيمي،  ال�سيخ حميد بن عمار بن حميد  حتت رعاية 
ت��ن��ظ��م غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة ع��ج��م��ان م��ع��ر���ص رواد 
امل�ستقبل خالل الفرتة من 21 اىل 23 فرباير اجلاري 
�سباب  مركز  مع  بالتعاون  عجمان  �سنرت  �سيتي  مبركز 

عجمان واملنطقة التعليمية بعجمان.
اإدارة  مدير  النعيمي،  نا�سر  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  واأو���س��ح 
عجمان  بغرفة  واملتو�سطة  ال�سغرية  الوطنية  امل�ساريع 
االويل  للمرة  ينظم  وال��ذي  امل�ستقبل  رواد  ان معر�ص   ،
بعجمان يهدف اىل دعم وثقل املواهب واالفكار اخلا�سة 
بال�سباب وخا�سة الطلبة وت�سجيعهم واإبراز م�ساريعهم، 
35 م�سارك  املعر�ص �سوف ي�سم ح��وايل  ان  واأ�سار اىل 
اإع��داد ور�سة عمل لهم خا�سة باملعر�ص،  بنني وبنات مت 
بالغرفة  عقد  ال��ذي  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
عجمان،  �سباب  مركز  مدير  الرئي�سي  احمد  بح�سور 

جا�سم اخلاجة مدير عام �سيتي �سنرت عجمان. 

واأ�ساد ال�سيخ �سقر النعيمي بالدعم الكبري والت�سهيالت 
من قبل �سيتي �سنرت عجمان للعمل على جناح املعر�ص 
ت�سهد ح�سور  اأي����ام  ث��الث��ة  خ���الل  �سيقام  اأن���ه  وخ��ا���س��ة 
واإق���ب���ال ك��ب��ري م���ن ق��ب��ل امل��ت�����س��وق��ني. م���ن ج��ان��ب��ه وجه 
احمد الرئي�سي، ال�سكر لغرفة عجمان الإتاحة الفر�سة 
تتواءم  املعر�ص  فكرة  اأن  وخا�سة  باملعر�ص  للم�ساركة 
ت��وج��ه��ات م��رك��ز �سباب ع��ج��م��ان، م��وؤك��دا دور املركز  م��ع 
لل�سباب،  متعددة  اأن�سطة  وتقدميه  ال�سباب  تنمية  يف 
واإظهار  ال�����س��ب��اب  ف��ئ��ة  لت�سجيعه  ب��امل��ع��ر���ص  وم�����س��ي��دا 
افكارهم وم�ساريعهم للجمهور خا�سة واأن املعر�ص ي�سم 
ودعم  واأك��د جا�سم اخلاجة، م�ساندة   . اإبتكارات جديدة 
م�ساريعهم  وم�ساركتهم  لل�سباب  عجمان  �سنرت  �سيتي 
ت�سب  وال��ت��ي  للجمهور  وعر�سها  ت�سجيعهم  اج��ل  م��ن 
ي�سم  و���س��وف  وال��ت��ج��اري��ة.  الفنية  مهارتهم  تطوير  يف 
املعر�ص ع��دد من االب��ت��ك��ارات واالأف��ك��ار اجل��دي��دة والتي 
تنظيم  اأو  امل��ادي  بالدعم  �سواء  �ستتبناها غرفة عجمان 
امل�ساركات لها ملعار�ص اخرى، كذلك �سوف ي�سم املعر�ص 

منتجات و�سلع تعر�ص للبيع. ويف ختام املوؤمتر ال�سحفي 
اكد ال�سيخ �سقر بن نا�سر النعيمي، مدير اإدارة امل�ساريع 
الوطنية ال�سغرية واملتو�سطة بغرفة عجمان ، انه �سوف 
يتم اختيار اف�سل االعمال وامل�ساريع امل�ساركة لتكرميها، 

ك��م��ا ���س��ت��ع��م��ل ال���غ���رف���ة ع��ل��ى ت���وف���ري ك���ل ال���دع���م لهذه 
ابتكاراتهم  واإك��م��ال  لت�سجيعهم  ال�سباب  من  ال�سريحة 
وم�ساريعهم، باال�سافة اأن الغرفة �ستقوم كذلك بعر�ص 

االفكار وامل�ساريع على القطاع اخلا�ص النتاجها.  

غرفة عجمان تنظم معر�س رواد امل�شتقبل للمرة الأوىل بالإمارة

�سقر النعيمي: املعر�ض يهدف اإىل دعم املواهب واالأفكار اخلا�سة بال�سباب وخا�سة الطلبة
غرفة دبي تكرم اأع�ساءها 

املتميزين يف االأداء الت�سديري 
•• دبي -وام:

كرمت غرفة جتارة و�سناعة دبي ال�سركات الفائزة باملبادرة والتي تفوقت 
باأدائها الت�سديري يف االأ�سهر املمتدة من �سبتمرب وحتى دي�سمرب 2012 
خالل حفل اأقيم موؤخرا يف مبنى الغرفة وذلك يف اإطار جهودها لتقدير 
و�سمن  دب��ي  يف  العاملة  لل�سركات  الت�سديري  االأداء  وت�سجيع  ودع���م 
ال�سهرية  ال�سادرات  اأداء  يف  ومتو�سطة  �سغرية  �سركة  اأف�سل  مبادرتها 
اإدارة غرفة دبي  . وهناأ �سعادة عبدالرحمن �سيف الغرير رئي�ص جمل�ص 
لل�سركات  التذكارية  وال��دورع  التكرمي  �سهادات  وق��دم  الفائزة  ال�سركات 
الفائزة وهي مريكوري للتجارة العامة و مارينا غلف ترايدينغ و م�ساريع 
جراب الوطنية و �سركة االكريتي ال�سوق احلرة . وح�سلت �سركة مريكوري 
للتجارة العامة على جائزة ال�سركة �ساحبة اأكرب قيمة �سادرات يف �سهر 
�سبتمرب 2012 يف حني ح�سلت �سركة مارينا غلف ترايدينغ على جائزة 
ال�سركة امل�سدرة الأكرب عدد من االأ�سواق يف اأكتوبر 2012 وحازت �سركة 
م�ساريع جراب الوطنية على جائزة ال�سركة �ساحبة اأعلى عدد �سهادات 
من�ساأ تقدمت للح�سول عليها يف نوفمرب 2012 يف حني ح�سلت �سركة 
االكريتي-ال�سوق احلرة على جائزة ال�سركة اجلديدة �ساحبة اأعلى قيمة 

�سادرات يف دي�سمرب 2012 .
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•• ال�شارقة-وام: 

نائب  القا�سمي  �سامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 
بها  حتظى  التي  املتميزة  املكانة  ان  ال�سارقة  حاكم 
دولة االإمارات يف كافة املجاالت بقيادة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
يدعو  م�سبوقة  غ��ري  اإجن����ازات  م��ن  حققته  وم��ا  اهلل 
للحفاظ  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  م�ساعفة  اىل  اجل��م��ي��ع 
تفاين  بكل  وال��ع��م��ل  العظيمة  املكت�سبات  تلك  على 
العمل  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  يف  االإيجابية  للم�ساهمة 
ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف م��وا���س��ل��ة حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن تلك 
االإجنازات يف ظل اجلهود الرامية اىل دعم وم�ساندة 
كافة املبادرات التي تعزز من االإبداع واالبتكار. واأ�ساف 
والثقافية  والعمرانية  احل�سارية  النه�سة  ان  �سموه 
واالجتماعية وكذلك االقت�سادية التي ت�سهدها اإمارة 
م�ستمد  االإم���ارات  دول��ة  عن  معرب  كنموذج  ال�سارقة 
ال�سيخ  ال�سمو  الثاقبة احلكيمة ل�ساحب  الروؤى  من 
املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
على  جمملها  يف  ترتكز  التي  ال�سارقة  حاكم  االأعلى 
اإمكانياته وقدراته  بناء جمتمع ع�سري يعتمد على 
للم�ساهمة يف ا�ستكمال م�سرية النماء والتقدم. واأ�سار 
�سمو نائب حاكم ال�سارقة اىل ان ما حتظى به جائزة 
من  كرمية  رعاية  من  االقت�سادي  للتميز  ال�سارقة 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي 
ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة �سكلت دعما معنويا 
قويا وفاعال لدور اجلائزة يف خدمة القطاع اخلا�ص 
حمليا  مثيالتها  و�سط  ال��رائ��دة  مكانتها  م��ن  وع��زز 
تطوير  يف  �سموه  توجيهات  اأ�سهمت  كما  واإقليميا 
التي  امل��ت��غ��ريات  مل��واك��ب��ة  دائ��م��ة  ب�����س��ورة  م�سمونها 
واأ�ساد  عامليا.  واجل��ودة  التميز  اإدارة  اأنظمة  ت�سهدها 
�سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل القا�سمي بجهود غرفة 
والقائمني على اجلائزة يف  ال�سارقة  جتارة و�سناعة 
بني  اجل��ودة  واأ�ساليب  ومعايري  نظم  تطبيق  تعزيز 
جمتمع االأعمال واإطالق املبادرات املحفزة وامل�سجعة 
على االرتقاء باالأداء املوؤ�س�سي منوها مبا اأ�سهمت به 
اجلائزة منذ انطالقتها يف اإبراز مناذج ريادة النجاح 

�سمو  ودع��ا  اخلا�سة.  االقت�سادية  للمن�ساآت  والتميز 
نائب حاكم ال�سارقة كافة القائمني على اجلائزة اىل 
املراجعة الدورية والتقييمية ملعايري وفئات اجلائزة 
املن�ساآت  ���س��م��وه  وه��ن��اأ  اأه��داف��ه��ا  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق 
ح�سلت  التي  وتلك  اجلائزة  يف  الفائزة  االقت�سادية 
على �سهادات التقدير اآمال للجميع املزيد من التقدم 
واالزدهار. جاء ذلك خالل ح�سور �سمو نائب حاكم 
و�سناعة  جتارة  غرفة  اأقامته  الذي  احلفل  ال�سارقة 
ال�سارقة �سباح اليوم مببنى الغرفة مبنا�سبة تكرمي 
للتميز  ال�سارقة  جلائزة  العا�سرة  بالدورة  الفائزين 
االقت�سادي عن العام 2012 . ح�سر احلفل ال�سيخ 
�سمو  القا�سمي مدير مكتب  الرحمن  بن عبد  �سامل 
جمل�ص  رئي�ص  املدفع  حممد  احمد  و�سعادة  احلاكم 
ال�سويدي  ه���ده  ب��ن  �سلطان  و���س��ع��ادة  ال��غ��رف��ة  اإدارة 
�سيف  هنا  و�سعادة  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�ص 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  رئي�ص  ال�سويدي 
را�ص  و�سناعة  جتارة  غرفة  رئي�ص  النعيمي  ويو�سف 
االول  النائب  ه��وي��دن  ب��ن  �سلطان  وحم��م��د  اخليمة 
اأع�ساء  م���ن  وع����دد  ال��غ��رف��ة  ادارة  جم��ل�����ص  ل��رئ��ي�����ص 
جمل�ص اإدارة الغرفة وح�سني حممد املحمودي مدير 
الدوائر  م��دراء  ع��دد من  ايل  باال�سافة  الغرفة  ع��ام 
تنفيذيني  وروؤ���س��اء  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات 
بال�سارقة.  ال�سركات واملوؤ�س�سات االقت�سادية  ومدراء 
ووجه �سعادة احمد حممد املدفع رئي�ص جمل�ص ادارة 
الغرفة يف كلمته االفتتاحية با�سمه واع�ساء جمل�ص 
ام���ن���اء اجل���ائ���زة ال�����س��ك��ر ل�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
نائب حاكم  العهد  القا�سمي ويل  �سلطان  حممد بن 
القا�سمي  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  ول�سمو  ال�سارقة 
املنا�سبة  ه��ذه  يف  ان��ه  وا���س��اف  ال�سارقة.  حاكم  نائب 
�سيتم تكرمي كوكبة جديدة من املن�ساآت االقت�سادية 
املتميزة لتن�سم اإىل لوحة �سرف نيل جائزة ال�سارقة 
للتميز االقت�سادي يف هذه الدورة ولتوؤكد بذلك ان 
جمتمع االعمال زاخر باملن�ساآت االقت�سادية املتميزة 
التي  اال�ستثمارية  القطاعات  جميع  يف  والناجحة 
امارة  يف  امل�ستدامة  التنمية  ق��اط��رة  دف��ع  يف  ت�سارك 
�سخي  وبدعم  ثاقبة  ب��روؤي��ة  يقودها  والتي  ال�سارقة 

حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
القا�سمي ع�سو املجل�ص االأعلى حاكم ال�سارقة لتظل 
االمارة دوما منوذجا م�سرفا ومراآة حقيقية ملا حتققه 
دولة االمارات من تقدم وازدهار واجنازات ناجحة يف 
انه  املدفع  واو�سح  القطاعات.  وكافة  امليادين  جميع 
يف اطار احلر�ص على االرتقاء ببيئة االعمال املحفزة 
ال�سارقة  ام����ارة  يف  اخل��ا���ص  لال�ستثمار  وامل�����س��ج��ع��ة 
امل�ستدامة  التنمية  يف  احل�ساري  مل�سروعها  ومواكبة 
�سمو  توجيهات  تنفيذ  اجل��ائ��زة  ام��ن��اء  جمل�ص  ت��اب��ع 
م�سروع  اجن���از  يف  ال�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  العهد  ويل 
تطوير اجلائزة من حيث معايريها وفئاتها لتنطلق 
متثلت  دول��ي��ة  ومعايري  بتطبيقات  اأرح���ب  اآف���اق  اىل 
النموذج االوروب��ي الإدارة اجل��ودة ومتكني  اعتماد  يف 
وم�ساعدة املن�ساآت االقت�سادية على م�ساعفة جهودها 
بجودة  واالرت��ق��اء  اإدارات��ه��ا يف حت�سني  وا�سرتاتيجية 
ومتيز اعمالها وان�سطتها يف اإطار بيئة ذات تناف�سية 
اال�ست�سارية  اخلدمات  فيها  تتوفر  ومثالية  ايجابية 
والفنية مع تنفيذ برنامج متكامل للندوات التعريفية 
والتاأهيلية  التدريبية  العمل  ول��ور���ص  والرتويجية 
ح���ول م��ف��ه��وم وم�����س��م��ون واأ���س�����ص اجل����ودة وف���ق هذا 
فريق  تاأهيل  اإع���داد  برامج  واإجن���از  العاملي  النموذج 
عمل متخ�س�ص واال�ستعانة مبجموعة من املقيمني 
تطبيق  مراحل  كافة  يف  والكفاءة  اخل��ربة  ذوي  من 
جمل�ص  رئي�ص  وا�سار  للجائزة.  التطويرية  اخلطة 
اثمرت عنها اجلهود  التي  النتائج  اىل  الغرفة  ادارة 
االيجابية التي اأ�سهمت يف تفعيل اآليات عمل املن�ساآت 
االقت�سادية وفق مفاهيم االبتكار واالبداع وا�ستنادا 
التي  ال�ساملة  اجل��ودة  وممار�سات  نظم  تطبيق  اإىل 
تعزز من تطور اداء القطاع اخلا�ص واالرتقاء بجودة 
وا�ساف  ع��ام.  ب�سكل  املجتمع  يف  واعماله  خمرجاته 
انه ا�ستمرارا الإجناح هذه اجلهود فقد حفلت خطة 
عمل الغرفة التي مت اقرارها لهذا العام مبجموعة 
من االحداث واالن�سطة واملبادرات خلدمة االع�ساء 
�سمو  اىل  والتقدير  بال�سكر  املدفع  وتقدم  واملجتمع 
ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل 
برعاية  �سموه  لتف�سل  ال�سارقة  حاكم  نائب  العهد 

�سامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  وت�سريف  اجل��ائ��زة 
وتكرمي  احل�����س��ور  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  القا�سمي 
الع�ساء  بال�سكر  ت��وج��ه  ك��م��ا  ب��ه��ا  املحتفى  امل��ن�����س��اآت 
فيلم  تقدمي  مت  ذل��ك  عقب   . العمل  وف��رق  اللجان 
ال�سارقة  ام��ارة  م�ساهمات  اب��رز  عن  ق�سري  وثائقي 
يرافقه  احل��ف��ل  راع���ي  �سمو  تف�سل  ث��م   . واجل��ائ��زة 
التي  امل��ن�����س��اآت  امل��دف��ع بتكرمي  اأح��م��د حممد  ���س��ع��ادة 
النربا�ص  معهد  وه��ي  تقدير  �سهادات  على  ح�سلت 
االأكادميي وفندق احلمرا وخمترب االأ�سنان لالأبعاد 
فئة  باجلائزة  الفائزين  تكرمي  مت  بعدها  الثالثية 
الف�سية  اجل��ائ��زة  على  االأع��م��ال حيث ح�سل  ري���ادة 
جمموعة اجلنيد ال�سناعية واأ�سول لتقنية املعلومات 
فيما ح�سل على اجلائزة الذهبية فئة ريادة االأعمال 
���س��ب��اب ال��ي��وم خل��ي��اط��ة امل��الب�����ص ال��رج��ال��ي��ة ويف فئة 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ح�سلت تيكون املحدودة 
املن�ساآت  بفئة  الفائزون  ام��ا  الف�سية.  اجلائزة  على 
الكبرية فقد فاز باجلائزة الف�سية الوطنية ل�سناعة 
الذهبية  التجاري اجلائزة  دبي  بنك  ونال  الكابالت 
لفئة املن�ساآت الكبرية وت�سلم بيرت بيلت�سون الرئي�ص 
احلفل.  راع��ي  �سمو  م��ن  اجل��ائ��زة  للبنك  التنفيذي 
كما مت تكرمي رعاة اجلائزة يف دورتها العا�سرة وهم 
الرئي�سي  الراعي  ال�سناعية  االإم��ارات للمدن  �سركة 
الراعي  والن�سر  والطباعة  لل�سحافة  اخلليج  ودار 
االإعالمي وموؤ�س�سة ال�سارقة لدعم امل�ساريع الريادية 
ا�سرتاتيجيني.  �سركاء  للتطوير  ال�سارقة  ومنتدى 
ال�سايغ  فائق  �سليم  ال��راح��ل  تكرمي  احلفل  و�سهد 
رجل االعمال وع�سو جمل�ص امناء اجلائزة ملا قدمه 
اجلائزة  اأعمال  يف  دائمة  وم�ساندة  واف��ر  عطاء  من 
ون��ال قدر منها  التميز  اأثمرت يف دعم جهود  والتي 
التذكارية  الهدية  وت�سلم  الناجحة  ا�ستثماراته  يف 
�سامر  الراحل  جنل  ال�سارقة  حاكم  نائب  �سمو  من 
وقدم �سعادة احمد حممد املدفع هدية تذكارية اإىل 
�سمو نائب حاكم ال�سارقة لتف�سله بت�سريف احلفل. 
اأقيم  ال��ذي  املعر�ص  وال�سيوف  �سموه  تفقد  بعدها 
للمن�ساآت الفائزة والراعية يف القاعة الرئي�سية ملبنى 

الغرفة. 

�ملال و�لأعمال
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عبد اهلل بن �سامل القا�سمي ي�سهد حفل توزيع جائزة ال�سارقة للتميز االقت�سادي

عرب طريان  م�سافر  األف   300
راأ�ض اخليمة يف العام 2012 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اأعلنت �سركة طريان راأ�ص اخليمة جتاوز عدد الركاب الذين �سافروا عرب 
�سبكة حمطات الناقلة حاجز 300 األف م�سافر يف العام 2012. 

ومن اأجل رفع م�ساهمة ال�سركة يف قطاع �سناعة الطريان املدين يف دولة 
ال�سواف  امل��راب��ط  ال�سيد  االإدارة  جمل�ص  عني  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
���س��امل بن  ال�سيخ  امل��ه��ن��د���ص  ق���ال  ل��ه  امل��ج��ل�����ص. ويف تعليق  ع�����س��واج��دي��د يف 
راأ�ص  القا�سمي، رئي�ص دائرة الطريان املدين، نائب رئي�ص طريان  �سلطان 
الناقلة  اخليمة  راأ����ص  ط���ريان  �سركة  اإدارة  جمل�ص  ق���رار  ج��اء   : اخليمة 
ودورها  ال�سركة  اأعمال  تقوية  بهدف  ال�سواف  تعيني  بخ�سو�ص  الوطنية 
بعد  ان��ه  ، م�سريا اىل  التي حتقق من��وا مت�ساعدا  االإم���ارة  تعزيزمكانة  يف 
اإ�ستكمال و�سع اللبنات االأ�سا�سية لل�سركة خالل املراحل ال�سابقة حان االآن 
وقت التو�سع واالإنطالق بن�ساط ال�سركة نحو اآفاق جديدة . وتابع القا�سمي 
: لقد حتولت طريان راأ�ص اخليمة االآن عالمة جديدة يف تاريخ الطريان 
بدولة االإمارات العربية املتحدة ، كونها الناقل اجلوي الوحيد الذي �سرع 
يف تنظيم رحالت داخلية نحو العا�سمة ابو ظبي ، واأول �سركة جوية وطنية 

ت�سرتك بالرمز مع ال�سركة الوطنية ال�سقيقة االحتاد للطريان .

•• دبي – الفجر:

للتمويل  م��وارد  �سركات  جمموعة  ا�ستحوذت 
�سركة  اأ���س��ه��م  ع��ل��ى معظم  م���وؤخ���را  ال��وط��ن��ي��ة 
اإي���ه  اأن�����د  اإت�������ص   H&A Exchange
ل��ل�����س��راف��ة واخل���دم���ات امل��ال��ي��ة ، وذل����ك عقب 
اأ�سهم  %90من  ح�����س��ة  م����وؤخ����را  ���س��رائ��ه��ا 
لدولة  امل��رك��زي  امل�سرف  وموافقة   ، ال�سركة 
ترخي�سها  على   ، املتحدة  العربية  االإم����ارات 
وت�سجيلها با�سم موارد لل�سرافة بدبي ، وذلك 
موارد  �سركات  جمموعة  خمططات  اإط���ار  يف 

للتمويل اال�ستثمارية التو�سعية. 
الرئي�ص  ال��ن��ع��ي��م��ي  م�����س��ب��ح  حم���م���د  ك�����س��ف 
 ، للتمويل  م��وارد  �سركات  ملجموعة  التنفيذي 
اقتنا�ص  يف  وتوا�سلها  املجموعة  حر�ص  عن 
وخارج  داخ��ل  ال��واع��دة  اال�ستثمارية  الفر�ص 
تعد   ، ل��ل�����س��راف��ة  م����وارد  اأن  معلنا   ، ال���دول���ة 
بالكامل  مم��ل��وك��ة  ���س��ب��ه  ف��رع��ي��ة  ���س��رك��ة  اأالن 
�سبه  امل��ل��ك��ي��ة  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���دا   ، ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
على  �ست�ساعد   ، لل�سرافة  م���وارد  ل���  الكاملة 
اآف���اق ج��دي��دة ، م��ن خالل  ق��ي��ادة ال�سركة اإىل 
�سوق  يف  للمناف�سة  مبتكرة  خ��ط��وات  ات��خ��اذ 

مالية عالية التناف�سية.
 90% على  اال�ستحواذ  اإن  النعيمي  واأ���س��اف 
م��ن اأ���س��ه��م �سركة ال�����س��راف��ة ���س��وف ي��ع��زز من 
املالية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ع  م��ك��ان��ت��ن��ا وع��الق��ات��ن��ا 
اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���دا ح��ر���س��ه   . ال��ن�����س��اط  ذات  يف 

ت�����س��ب��ح م�����وارد ل��ل�����س��راف��ة ويف غ�����س��ون فرتة 
ال����رائ����دة يف جمال  ال�������س���رك���ات  ، م���ن  ق��ل��ي��ل��ة 
خدماتها  متيز  خ��الل  م��ن  وذل��ك   ، ال�سرافة 
بتطبيق  وال��ت��زام��ه��ا   ، التناف�سية  واأ���س��ع��اره��ا 
الداخلية،  واالإج������راءات  وال��ل��وائ��ح  ال��ق��وان��ني 
، يف  نوعها  االأوىل من  �ستكون  لكونها  اإ�سافة 
جديدة  وق��ن��وات  مبتكرة  ملنتجات  انتهاجها 
تتما�سى ومبادئ واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية 
يف م��ع��ام��الت��ه��ا ، مب��ا يف ذل���ك جم��م��وع��ة من 
، الفتا  التي �ستقدمها  اخلدمات االإلكرتونية 
واملنتجات  املبتكرات  من  حزمة  هناك  اأن  اإىل 
لل�سرافة  م��وارد  �ستطرحها  التي  واخل��دم��ات 
الأول مرة تتوافق مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة 

االإ�سالمية. 

من  ب��اق��ة  �ستقدم  لل�سرافة  م���وارد  اأن  وق���ال 
املطورة  امل�������س���اف���ة،  ال��ق��ي��م��ة  ذات  اخل����دم����ات 
ل���الإف���راد وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة يف 
اأن�سطة  م���ن   ، امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات 
االأجنبية  ال��ع��م��الت  وب��ي��ع  ����س���راء  ال�����س��راف��ة 
العمالت  وحت���وي���ل  ال�����س��ي��اح��ي��ة  وال�����س��ي��ك��ات 
اخلدمات  فواتري  و�سداد   ، واالأجنبية  املحلية 
وخدمات ال�سكوك الوطنية و�سداد البطاقات 
خدمات  ل��ع��م��الئ��ه��ا  م���ق���دم���ة   ، االئ���ت���م���ان���ي���ة 
اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة جديدة  م��ت��ن��وع��ة ، م��ن خ���الل 
، وفتح قنوات جديدة  العمالء  لالنفتاح على 
ذلك  يف  مب��ا   ، واالأف����راد  لل�سركات  للخدمات 
اخلدمات االإلكرتونية عرب االإنرتنت، وكذلك 
حتويل االأموال عن طريق الهاتف، اإ�سافة اإىل 

التي  االأع��م��ال  وجميع  االأن�سطة  م��ن  العديد 
يجيزها امل�سرف املركزي واجلهات املخت�سة ، 
اأن املجموعة ب�سدد فتح عدد من  اإىل  م�سريا 
ال��ف��روع لل�سركة اجل��دي��دة يف م��دن واإم����ارات 

الدولة ، مع نهاية العام اجلاري .
يذكر اأن جمموعة �سركات موارد للتمويل مل 
من  االأغ��ل��ب��ي��ة  حل�سة  اقتنا�سها  على  مي�ص 
تقدمي  جم��ال  يف  تعمل  ال��ت��ي   ، تاكمي  �سركة 
املعلومات  وتقنية  املتخ�س�سة  الربامج  حلول 
بفروعها  والتجارية،  احلكومية  للموؤ�س�سات 
بدبي واأبو ظبي وم�سر الوقت الطويل ، مما 
اأن موارد للتمويل ما�سية فيما ر�سمته  يوؤكد 
ا�ستثمارية  ال��ف��ر���ص  الق��ت��ن��ا���ص  خ��ط��ط  م���ن 

الواعدة.  

خدماتها وفق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية 

موارد للتمويل ت�ستحوذ على 90 % من ح�سة �سركة �سرافة 
جمعية املهند�سني باالإمارات تفوز بجائزة 

امل�سوؤولية املجتمعية فى جمال التنمية امل�ستدامة
•• دبي-وام:

فازت جمعية املهند�سني باالمارات باملركز االول فى جمال التنمية امل�ستدامة والتوعية فى جمال االبنية اخل�سراء 
والتنمية  الطاقة  جمال  فى  املمار�سات  الف�سل  م�سابقة  يف  املتجددة  الطاقة  وا�ستخدام  الطاقة  على  واحلفاظ 
امل�ستدامة لعام 2012 التي نظمتها موؤ�س�سة انفورما على هام�ص معر�ص الل�سرق االو�سط للكهرباء والطاقة 
امليدور رئي�ص  املهند�ص عي�سى  �سعادة  . وقال   2013 19 فرباير  17 اىل  الفرتة من  اقيم يف  الذي  ال�سم�سية 
اقيم مبركز دبي  الذي  ا�ستالمة اجلائزة فى احلفل  ال�سحة بدبي خالل  العام لهيئة  املدير  املهند�سني  جمعية 
الدويل للموؤمترات واملعار�ص ان ح�سول اجلمعية على هذه اجلائزة يعك�ص الدور الريادي الذي لعبته اجلمعية 
ومنهت  املتحدة  االمم  برنامج  مع  عامليا  امل�ستدامة  التنمية  جمال  فى  مبادرات  خالل  من  املا�سي  العام  خالل 
مبادرة نحو الطاقة امل�ستدامة للجميع عام 2012  ومن خالل املقاالت املن�سورة مبجلة عامل الهند�سة وتنظيم 
�ساأنها  من  التي  التدريبية  والربامج  التوعوية  والندوات  الهند�سية  واجلوائز  واملعار�ص  املوؤمترات  من  العديد 
تطوير مهارات وقدرات املهند�سني خا�سة فى جماالت اال�ستدامة واالبنية اخل�سراء وتر�سيد ا�ستهالك الكهرباء 
والطاقة املتجددة. وا�ساف ان هذا الدور الريادي للجمعية جعل منها مكان لقاء بني اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلا�ص واملكاتب اال�ست�سارية و�سركات املقاوالت واجلامعات واخلرباء املخت�سني بتلك املجاالت. واكد امليدور ان 
املدن اخل�سراء امل�ستقبلية اخلالية من الكربون املباين اخل�سراء والنقل االأخ�سر والفنادق اخل�سراء واأ�سلوب 
احلياة االأخ�سر واالقت�ساد االأخ�سر هو التوجه احلايل الذي ت�سعى اجلمعية اليه يف احلفاظ على بيتنا ومواردنا 
الفتا اىل ان هذا التغيري ال يعتمد فقط على و�سع القوانني واال�س�ص واملعايري واملوا�سفات الفنية وامنا يعتمد 
اأي�سا على اآلية تغيري انف�سنا وطريقة تفكرينا وطريقة توعية املتعاملني و�سوال اىل م�ستقبل اأف�سل. وا�ساف ان 
احلفاظ على م�سادر الطاقة والتوجه اىل الطاقة البديلة من اهم توجهات قيادتنا الر�سيدة ويجب علينا االبداع 
واالبتكار حيث انه ال يوجد كلمة م�ستحيل فى م�سرية التميز وا�ستقطاب اخلربات الالزمة نحو الطاقة املتجددة 

كال�سم�ص والرياح وغريها.
 واأو�سح ان احلفاظ على البيئة اأمر �سروري وحتمي وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة من اأهم املوا�سيع التي يجب اأن 
نركز عليها موؤكدا ان االإ�ستدامة لي�ص املق�سود بها االأبنية اخل�سراء فقط اإمنا يف جميع جماالت احلياة اليومية 
م�سريا اىل ان تر�سيد ا�ستهالك املياه وكذلك الكهرباء يبداأ من خالل حمالت التوعية امل�ستمرة التي توؤدي اإىل 
واإدارة  البيئة  م��وارد  والبحوث يف جمال احلفاظ على  الدرا�سات  ال�سعوب وكذلك من خالل  نظام حياة  تغيري 
الطاقة . وقال ان احلفاظ على مواردنا الطبيعية لي�ست م�سوؤولية احلكومات اأو الدول واإمنا هي م�سوؤولية كل 

فرد يعي�ص بهذا املجتمع. 

اي �سمارت  ال���دي���ك  رائ����د  امل��ه��ن��د���ص  ���س��ع��ادة  اف��ت��ت��ح 
امل��دع��وي��ني ورج���ال االعالم  ه��وم بح�سور ع��دد م��ن 
وال�����س��ح��اف��ة وب��ع��د ق�����ص ال�����س��ري��ط ال��ت��ق��ل��ي��دي جاال 
دبي  من  اتخذت  والتي  ال�سركة  اق�سام  يف  احل�سور 
خمتلف  يف  اعمالهاوعملياتها  الدارة  رئي�سيا  مقرا 
عن  مب�سط  ل�سرح  احل�سور  وا�ستمع  ال��دول��ة  م��دن 
م��ن عمليات  ال�سركة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  االع��م��ال  اه��م 
وغريها  ذكية  منازل  اىل  التقليدية  امل��ن��ازل  حتويل 
من املن�سئات ال�سكنية والتجارية وال�سناعية واو�سح 
املهند�ص الديك بان حتويل املن�سئة من تقليدي اىل 
لكل  وال�سيطرة  التحكم  ذكية هي عبارة عن  من�سئة 

اال�سياء التي فيها طاقة كهربائيه بدء من اال�ساءة 
التكييف  م��ث��ل  ال��ك��ه��رب��اء  ع��ل��ى  يعمل  م��اه��و  ك��ل  اىل 
املراقبة  وكامرات  واالم��ان  واالم��ن  ال�سوت  وانظمة 

واجهزة االنذار وغريها.
ال��ت��ح��ول اىل االنظمة  ب���ان  امل��ه��ن��د���ص ال��دي��ك  واك����د 
عمر  يف  واالط��ال��ة  الطاقه  توفري  يف  ي�سهم  الذكية 
املعدات الكهربائيه وكذلك ا�سافة قيمة للمن�ساأة او 
املفاتيح  لوحات  اخت�سار  خالل  من  املكتب  او  املنزل 
وفق  ال�سلة  ذات  اخل��دم��ات  كافة  امل��وج��ودة وحت�سني 
اجلودة  عالية  معي�سيه  ا�ساليب  املعايريلتوفر  ارقى 
ب��ان االن��ظ��م��ة االخرى   ال��دي��ك  وب��ني املهند�ص رائ���د 

ب��ع�����ص االجهزة  حم������دوده والت���ت���واف���ق غ��ال��ب��ا م���ع 
�سمارت  اي  بينما  احل��دي��ث��ة    والتطبيقات  املتطورة 
هوم تتوافق مع جميع التطبيقات املرنة مثل اجهزة 
ابل �ستورز) اي فون( واالندروير ماركت وبكلفة يف 
متناول اجلميع ا�سافة اىل مفاتيح حتكم فريدة من 

نوعها
ال�سركة لديها خطط لتطوير  ان  وا�سار الديك اىل 
اىل  لتحويلها  جن��وم  الثالث  ذات  الفنادق  من  ع��دد 
فنادق ذات م�ستوى راقي وخدمات عالية عن طريق 
وكذلك  الذكية  االنظمة  �ستوفرها  التي  اخل��دم��ات 
للجامعات  ا�سافة  واحلكومي  منها  اخلا�ص  امل�سايف 

واملدار�ص والبنايات التجارية والفلل ال�سكنية 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الثاقبة  ال��روى  ب��اأن  م��وؤك��دا 
حممد بن را�سد ال مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جنل�ص الوزراء حاكم دبي يف نهج املبادرات ال�سباقة يف 
ن�سع خطط م�ستقبلية  والتكنولوجيا جعلتنا  العلم 
لدرا�سة ادراج مواد االمتته يف املناهج املدر�سية عرب 
كتيبات تعريفية لت�ساف هذه اىل �سل�سلة االجنازات 
ال��رائ��ع��ة وال��ت��ي مت��ت��از ب��ه��ا االم�����ارات ع��م��وم��ا ودبي 
ذوي   اخل��ا���ص يف  ���س��م��وه  اه��ت��م��ام  وك��ذل��ك  خ�سو�سا 
تنفذ  ان  ال�سركة  اق��رت  فقد  اخلا�سة  االحتياجات 
جميع االعمال اخلا�سة يف هذه الفئة ب�سعر التكلفة.

اي �شمارت هوم تنطلق يف دبي

رائد الديك: حتول املنازل والفلل واملباين التقليدية اىل منازل ذكية 
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•• اأبوظبي-وام:

اأ����س���اد م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  نهيان  اآل 
ال��ع��ل��م��ي ب���ال���ع���الق���ات ال���ت���اري���خ���ي���ة بني 
اجلالية  اأب���ن���اء  ودور  وال��ه��ن��د  االإم������ارات 
ت�سهدها  ال���ت���ي  ال��ن��ه�����س��ة  يف  ال���ه���ن���دي���ة 
الدولة منذ ما قبل قيام االحتاد وتعاظم 
اإب���داع���ه���م وع��م��ل��ه��م االق���ت�������س���ادي على 
امل�ستوى العاملي. جاء ذلك يف كلمة األقاها 
اأقامها  معاليه خالل ماأدبة الع�ساء التي 
�سرف  على  االول  اأم�ص  م�ساء  ق�سره  يف 
ال�سيد راجان بهارتي ميتال نائب رئي�ص 
والوفد  الهندية  تيليكوم  بهارتي  �سركة 
امل���راف���ق ل��ه ال����ذي ي�����س��م ال�����س��ي��د ناري�ص 
للخطوط  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر  ج����وي����ال 
ايرويز  جيت  اخلا�سة  الهندية  اجل��وي��ة 
العالقات  ه���ذه  ���س��ب��ب  اأن  اإىل  واأ����س���ار   .
اجلالية  اأن  اإىل  يعود  التاريخ  يف  املوغلة 
الهندية تعمل وتعي�ص يف الدولة وتتمتع 
باالحرتام وت�سهم يف بناء املجتمع املحلي 
لالإمارات وخا�سة يف اجلانب االقت�سادي 
العامل  تبهر  الهند  اإن  وق��ال  والتجاري. 
ب���ت���ق���دم���ه���ا يف ال����ع����دي����د م�����ن امل����ج����االت 
م�ستلهمة يف ذلك مقولة الأديبها ال�سهري 

ط��اغ��ور ي��ق��ول ف��ي��ه��ا ت��ق��دم��وا اىل العال 
لتحقيق  بداية  احللم  الأن  بقوة  واحلموا 
تقدر  االإم�������ارات  اأن  واأ�����س����اف   . ال���ه���دف 
ه��ذا ال��ن��م��وذج ال��ه��ن��دي امل��ب��دع وت��اأم��ل اأن 
تتطورالعالقات بني البلدين ب�سكل اأقوى 
ويزداد مردودها م�سريا اإىل اأن الهند تثق 
االحت��اد مبقولة حول  قيام  قبل  ما  منذ 
له  للمغفور  واحل����وار  وال��ت��واد  الت�سامح 
نهيان رحمه  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
اهلل . واأ�سار اإىل اأن الهنود يعرفون متاما 
اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل يوؤكد 
للنا�ص  مفتوحة  االإم����ارات  اأن  با�ستمرار 
من كل اأنحاء العامل واأنها تدعم التعاون 
واالقت�ساد  ال��ت��ج��ارة  جم���االت  يف  العاملي 
ال�سمو  �ساحب  اأن  واأو���س��ح  واال�ستثمار. 
واملقيمني  املواطنني  يقود  الدولة  رئي�ص 
والرفاه  التطور  اىل  ال��دول��ة  اأر����ص  على 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مب�ساندة 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
رئ���ي�������ص جم���ل�������ص ال�����������وزراء ح����اك����م دب���ي 
والفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
معاليه  واأع��رب  امل�سلحة.  للقوات  االأعلى 
عن �سروره لنجاح اأبناء اجلالية الهندية 

يف اأعمالهم العديدة داخل دولة االإمارات 
ال��ك��ب��ري يف  اإ���س��ه��ام��ه��م  ال��وق��ت نف�سه  ويف 
منذ  ل��ب��الده��م  التنموية  ال��ظ��اه��رة  دع��م 
ذل���ك ج��واه��ر الل نهرو  ع��ل��ى  اأن ح��ث��ه��م 
وقال   .1947 ع���ام  وزراء  رئ��ي�����ص  اأول 
تاريخية  ب�سالت  يتمتعان  البلدين  اإن 
وع���الق���ات جت���اري���ة واق��ت�����س��ادي��ة طويلة 
الذي  الهندي  ال��وف��د  اأن  م�سيفا  وغنية 
ي�سم عددا من رجال االأعمال وم�سوؤولني 

من القطاع ال�سناعي �سيقدم لنا منتجات 
واأفكارا جديدة وخربات ثمينة. وراأى اأن 
هو  ال�سديقني  للبلدين  بالن�سبة  امل��ه��م 
الذهبية  القاعدة  غاندي  املهامتا  مقوله 
املتبادل  الت�سامح  هي  االن�ساين  لل�سلوك 
بني النا�ص وهو ما جت�سده االأمة الهندية 
م�سريا اإىل اأن االإمارات مثل الهند يعي�ص 
االأجنبية  اجلاليات  ع�سرات  اأر�سها  على 
لغاتها  اختالف  رغم  وان�سجام  تناغم  يف 

واأديانها وتقاليدها . وكان معاليه تبادل 
اال�ستقبال  خ���الل  ال��ه��ن��دي  ���س��ي��ف��ه  م���ع 
االقت�سادية  ال��ع��الق��ات  ح���ول  احل���دي���ث 
والهند  االإم���ارات  بني  القوية  والتجارية 
وال�سبل الكفيلة بتطويرها ملا فيه �سالح 
البلدين. ح�سر املاأدبة عدد من امل�سوؤولني 
يف غرفة �سناعة وجتارة اأبوظبي والعديد 
من الفعاليات االقت�سادية والتجارية يف 

الدولة.
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نهيان ي�ستقبل نائب رئي�ض �سركة بهارتي تيليكوم الهندية والوفد املرافق

مكتب اال�ستثمار االأجنبي ومركز االأعمال النم�ساوي 
يتعاونان يف جذب اال�ستثمارات النم�ساوية

•• دبي -وام:

 2010 ع��ام  افتتح يف  ال���ذي  دب��ي  يف  النم�ساوي  االأع��م��ال  م��رك��ز  متكن 
ب��ال�����س��راك��ة م���ع م��ك��ت��ب اال���س��ت��ث��م��ار االأج���ن���ب���ي ال��ت��اب��ع ل���دائ���رة التنمية 
االقت�سادية بدبي من ا�ستقطاب اأكرث من 100 �سركة من�ساوية جديدة 
املجاورة.  االأ�سواق  يف  والتو�سع  اأعمالها  ملزاولة  مقرا  االإم��ارة  من  تتخذ 
وقال خالد البوم نائب املدير التنفيذي يف مكتب اال�ستثمار االأجنبي يف 
ت�سريح �سحايف له اليوم اإن �سراكة املكتب مع مركز االأعمال النم�ساوي 
توؤكد مكانة دبي كوجهة مف�سلة للم�ستثمرين وال�سراكات لو�سع اللبنة 
االأوىل الأعمالهم كون االإمارة املدينة الرائدة يف املنطقة واملن�سة املثالية 
الرغم  على  اأن���ه  واأ���س��اف  االأج��ن��ب��ي.  واال�ستثمار  بامل�ساريع  ل��الن��ط��الق 
تقليل  على  امل�ستمر  والرتكيز  التجارية  امل��راك��ز  بني  املناف�سة  ح��دة  من 
النفقات ورفع جودة خدمة العمالء اإال اأن اإمارة دبي متثل اأف�سل املناطق 
امل�ستهدفة لال�ستثمار من خاللها ب�سبب موقعها املتميز والبنية التحتية 
و�سيا�سة احلكومة املوؤيدة لقطاع االأعمال واإجراءاتها ال�سل�سة يف تخلي�ص 
االأعمال  مركز  اأن  البوم  وبني  التجارية.  االأن�سطة  وممار�سة  املعامالت 
النم�ساوي يعد �سبكة عاملية ومن اأحدث املراكز املحرتفة يف تقدمي حزمة 
وا�سعة من حلول االأعمال التي تخدم اأ�سحاب امل�ساريع وال�سركات املحلية 
والدولية. واأ�سار اإىل اأن مكتب اال�ستثمار االأجنبي �سيقوم بزيارة النم�سا 
مرة اأخرى خالل حملته الرتويجية يف االأ�سواق االأوروبية للعام احلايل 
املرتفع  النمو  اإىل  ي�سعون  الذين  وامل�ستثمرين  ال�سركات  على  للرتكيز 
لتغطية  وتطويرها  م�ساريعهم  وا�ستدامة  ال�سريبي  العبء  وتخفيف 
تعترب  دب��ي  اأن  على  البوم  و�سدد  والقائمة.  اجلديدة  االأ���س��واق  يف  اأو�سع 
من�سة ال مثيل لها يف عامل االأعمال والتوا�سل ال�سريع والفعال مع 2.2 
مليار ن�سمة يف رقعة ال يتجاوز الو�سول اإليها اأربع �ساعات وتلهم االإمارة 
بنيتها  خالل  من  واال�ستدامة  النمو  نحو  الثقة  وتعطيهم  امل�ستثمرين 
والطريان  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  وتفوقها  املتطورة  التحتية 
واالت�ساالت وال�سيا�سات التي تركز على متكني رجال االأعمال من اإقامة 
جوزيف  وذكر  متكاملة.  اقت�سادية  منظومة  يف  اال�ستثمارية  ن�ساطاتهم 
كليندين�ست رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز االأعمال النم�ساوي اأن الهدف من 
الإقامة  النم�ساوية  لل�سركات  مهنية  عمل  بيئة  توفري  هو  املركز  اإن�ساء 
على  النم�ساوية  ال�سركات  طلبات  م��دى  تبني  حيث  دب��ي  يف  عملياتها 
امل�ساحات املكتبية واخلدمات يف طور االرتفاع باالإمارة االأمر الذي دفع 

اإىل فتح مركز جديد خلدمة رجال االأعمال. 

اأعلنت موؤ�س�سة االإمارات لالت�ساالت 
جمموعة  طرح  عن  اليوم  ات�ساالت 
باقة  �سمن  اخلا�سة  العرو�ص  من 
VIP Plan اجلديدة التي متنح 
باالإ�سافة  مميزة  اأرقاماً  امل�سرتكني 
مثل  امل����زاي����ا  م����ن  ك���ب���رٍي  ع������دٍد  اإىل 
الدقائق املجانية والر�سائل الن�سية 
التجوال  ودق���ائ���ق  ال��ب��ي��ان��ات  وح���زم 
العميل  خ��دم��ة  وب��رن��ام��ج  ال�����دويل 
 .Prestige Program املميز
ومي����ك����ن ل���ل���ع���م���الء اال������س�����رتاك يف 
ه���ذه ال��ب��اق��ة اجل���دي���دة م���ن خالل 
على  الت�ساالت  االإل��ك��رتوين  املوقع 
www.etisalat. ال���ع���ن���وان: 
باإمكانهم  ح��ي��ث   ae/online
اخ��ت��ي��ار ال��ب��اق��ة ال��ت��ي ي��رغ��ب��ون بها 
وحجز الرقم ملدة اأق�ساها 3 اأيام بعد 
كما  الباقة.  قيمة  من   10% دف��ع 
بالباقة  اال���س��رتاك  اإمكانية  تتوفر 
يف م��راك��ز اأع���م���ال ات�����س��االت يف كل 
من مركز اأبوظبي الرئي�سي ومركز 

ال���ع���ني ال��رئ��ي�����س��ي وم����رك����زي دي���رة 
ال�سارقة  يف  واملناخ  دبي  يف  والو�سل 
راأ�ص  وم��رك��ز  عجمان  يف  وم�سريف 
اخليمة الرئي�سي ومركز اأم القيوين 
الرئي�سي  وال���ف���ج���رية  ال��رئ��ي�����س��ي 
ح��ي��ث ي��ع��م��ل م��وظ��ف��و امل��ب��ي��ع��ات يف 
طلبات  ا�ستقبال  على  امل��راك��ز  ه��ذه 
وبهذا  وت�����س��ج��ي��ل��ه��ا.  امل�������س���رتك���ني 
ال�سدد قال خالد اخلويل، الرئي�ص 
ات�ساالت  اأن  للت�سويق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ت�سعى دوماً لتقدمي باقات وخدمات 
مم��ي��زة ل��ع��م��الئ��ه��ا امل��م��ي��زي��ن، ومن 
الباقة  هذه  لهم  نقدم  املنطلق  هذا 
اجل���دي���دة ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني التميز 
احل�سرية  واخل���دم���ات  االأرق������ام  يف 
امل���ت�������س���م���ن���ة ل���ل���ع���دي���د م�����ن امل����زاي����ا 
دقائق  م���ن  اخل���ا����س���ة  وال���ع���رو����ص 
عمالئنا  وباإمكان  وبيانات،  ور�سائل 
االختيار من بني اأربع فئات خمتلفة 
احتياجاتهم  ي��ن��ا���س��ب  مب���ا  ل��ل��ب��اق��ة 
ومتطلباتهم ومبا يقدم لهم اأف�سل 

اخليارات  خ��الل  من  وقيمة  خدمة 
ال��وا���س��ع��ة وامل���زاي���ا احل�����س��ري��ة التي 

 VIP ت�����س��م��ل��ه��ا ال��ب��اق��ة اجل���دي���دة
 .Plan

ات�ساالت تقدم باقة VIP Plan املميزة يف عر�ض 
ي�سمل اأرقامًا مميزة ودقائق ور�سائل وبيانات جمانية

لختبار خدمة فك رهن املركبات اإلكرونيًا

بنك االإمارات دبي الوطني يعقد �سراكة مع هيئة الطرق واملوا�سالت 

ارتفاع موؤ�سر بور�سة نا�سداك دبي بن�سبة 
اأم�ض تداوالت  ختام  يف  % ملائة   0.15

•• دبي-وام:

ارتفع موؤ�سر فوت�سي نا�سداك دبي االإمارات 20 لبور�سة نا�سداك دبي 
 2142.3 على  ليغلق  نقطة   3.2 متقدما  املائة  يف  بن�سبة 0.15 
على  البور�سة  يف  ال��ت��داول  واقت�سر  ام�ص.  ت���داوالت  ختام  يف  نقطة 
�سهم �سركة موانئ دبي العاملية بنحو 150 األف �سهم بقيمة مليوين 
دوالر حيث اأغلق ال�سهم عند �سعر 13.2 دوالر بارتفاع ن�سبته 0.7 
اأداء   20 االإم����ارات  دب��ي  نا�سداك  فوت�سي  موؤ�سر  ويتعقب  امل��ائ��ة.  يف 
20 �سهما الأكرب ال�سركات املدرجة يف �سوق دبي املايل و �سوق اأبو ظبي 
للتحوط  اآلية  ليكون  ت�سميمه  ومت  دب��ي  نا�سداك  و  املالية  ل���الأوراق 
العربي  اخل��ل��ي��ج  منطقة  م��ن  للم�ستثمرين  بالن�سبة  واال���س��ت��ث��م��ار 
دبي  مركز  تتخذ  التي  دب��ي  نا�سداك  وتعد  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  وخمتلف 
املايل العاملي مقرا لها بور�سة مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة 
بني غرب اأوروبا و�سرق اآ�سيا وت�ستقبل امل�سدرين �سواء من املنطقة اأم 
الفر�ص  اال�ستفادة من  اإىل  يتطلعون  الذين  العامل  اأنحاء  �ستى  من 
البور�سة  وت��درج  وال���دويل.  االإقليمي  امل�ستويني  على  اال�ستثمارية 
واملنتجات  البور�سات  يف  املتداولة  وال�سلع  وامل�ستقات  االأ�سهم  حاليا 
التقليدية. كانت  وال�سندات  االإ�سالمية  ال�سندات  وال�سكوك  املهيكلة 
نا�سداك دبي قد قامت بتعهيد عمليات التداول والت�سوية واملقا�سة 
وحفظ االأوراق املالية اإىل �سوق دبي املايل بتاريخ 11 يوليو من عام 
ت��داول االأ�سهم  اإىل تعزيز  الهادفة  اإ�سرتاتيجيتها  اإط��ار  يف   2010
جمموعة  يف  وجمعهم  االأف���راد  امل�ستثمرين  قبل  من  لديها  املدرجة 

واحدة مع �سيولة املوؤ�س�سات اال�ستثمارية.

•• العني-وام:

اأعلنت �سركة الفوعة عن �سرف 54 مليون درهم قيمة الدفعة 
املالية ال�ساد�سة للمزارعني عن ت�سويق متورهم خالل الفرتة 

من 23 يوليو وحتى 6 نوفمرب املا�سي.
عام  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري  باخلال�ص  عبيد  م�سلم  ���س��ع��ادة  واأو���س��ح 
ال�ساد�سة حوايل  املالية  الدفعة  ا�ستفاد من  اأنه  الفوعة  �سركة 

�سبعة االف و412 مزارعا من خمتلف مناطق الدولة قاموا 
اإجمايل  اأن  اإىل  م�سريا  الفرتة  ه��ذه  خ��الل  متورهم  بت�سويق 
املبالغ امل�سروفة للدفعات املالية منذ بدء املو�سم بلغ مايقارب 
مليون درهم. ولفت اإىل اأن اإجراءات �سرف م�ستحقات   550
تتطلب  لكونها  نظرا  املو�سم  انتهاء  بعد  تتم  اجلديدة  امل��زارع 
حتديد فئة املزرعة بعد ا�ستالم كافة الكميات من متور املزرعة 

ويتم �سرف م�ستحقات التمور بح�سب فئة املزرعة.

من جانبه اأو�سح �سعادة حممد غامن الق�سيلي املن�سوري نائب 
ا�ستالم  اإفتتاح مركز  املا�سي  املو�سم  اأنه مت خالل  العام  املدير 
ال��ت��م��ور ب��ال��ذي��د وال���ذي ي��خ��دم اأك���رث م��ن 2400 م���زارع من 
املوزعة يف  املراكز  باقي  اإىل  اإ�سافة  ال�سمالية  املناطق  مزارعي 

اأنحاء الدولة.
األ��ف طن من   93 اأن��ه مت ا�ستالم ما يزيد على  جدير بالذكر 

التمور خالل املو�سم املا�سي . 

الفوعة ت�سرف 54 مليون درهم قيمة الدفعة ال�ساد�سة ملزارعي التمور للعام املا�سي 

•• دبي-الفجر: 

اأع���ل���ن ب��ن��ك االإم��������ارات دب����ي ال��وط��ن��ي ، ال��ب��ن��ك ال���رائ���د يف 
مع  �سراكة  بعقد  قيامه  ام�ص عن  االأو�سط،  ال�سرق  منطقة 
دب��ي الختبار اخلدمة  اإم���ارة  وامل��وا���س��الت يف  ال��ط��رق  هيئة 

االإلكرتونية الإ�سعارات فك رهن املركبات.
وميكن ملالكي ال�سيارات املرهونة لبنك االإمارات دبي الوطني 
التقدم عرب فروع البنك ومراكز االت�سال التابعة له بطلب 
ا�ست�سدار اإ�سعار بفك الرهن عن قرو�ص �سياراتهم. وباملقابل 
�سيقوم البنك باإ�سدار االإ�سعار اإلكرتونياً واإر�ساله اإىل هيئة 
ال��ط��رق وامل���وا����س���الت، وب��ال��ت��ايل ت��ل��غ��ى احل��اج��ة اإىل زي���ارة 
يعني  ال��ذي  االأم��ر  االإ�سعار،  ا�ستالم  بهدف  �سخ�سياً  البنك 
على  احل�سول  يف  اأك��رب  و�سرعة  اأف�سل  جتربة  العميل  منح 
هذه اخلدمة. وبهذه املنا�سبة قال �سوفو �سركار، مدير عام 
االأعمال امل�سرفية لالأفراد يف بنك االإمارات دبي الوطني : 

يويل بنك االإمارات دبي الوطني اأهمية كربى لتقدمي اأف�سل 
على  دوم���اً  حري�سون  ونحن  لعمالئه،  امل��الءم��ة  م�ستويات 
تي�سري  بغية  الرائدة  املوؤ�س�سات  مع  الفاعلة  ال�سراكات  عقد 
االإطار،  ه��ذا  ويف  لهم.  نقدمها  التي  امل�سرفية  االإج����راءات 
ت�سكل قرو�ص ال�سيارات جزءاً هاماً من اخلدمات امل�سرفية 
االأمر  الوطني،  دب��ي  االإم����ارات  بنك  يقدمها  التي  ل��الأف��راد 
اإقبال العمالء على زي��ارة فروعنا كبرياً  الذي يجعل حجم 
بالتعاون  املقدمة  االإلكرتونية  اخلدمة  تاأتي  وهنا،  للغاية 
ب�سكل  التنفيذ  مع هيئة الطرق واملوا�سالت لتخف�ص زمن 
اإ�سعار  على  باحل�سول  الراغبني  للعمالء  بالن�سبة  ملحوظ 

فك رهن املركبات .
العمالء  على  يتوجب  ح��ال��ي��اً،  املعتمدة  ل���الإج���راءات  وت��ب��ع��اً 
ت�سجيل  اأوراق  ع��ل��ى  ال��ت��م��وي��ل  ���س��ج��ل  ب�����س��ط��ب  ال���راغ���ب���ني 
�سياراتهم احل�سول �سخ�سياً على اإ�سعار فك الرهن ال�سادر 
الطرق  هيئة  اإىل  بعدها  تقدميه  ليتم  امل��م��ول،  البنك  ع��ن 

واملوا�سالت.
وبدوره، قال اأحمد ها�سم بهروزيان، املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة 
الرتخي�ص يف هيئة الطرق واملوا�سالت: نحن �سعداء بتوقيع 
الذي  ال��وط��ن��ي،  دب��ي  االإم�����ارات  م��ع بنك  ال�����س��راك��ة  اتفاقية 
يعترب واحداً من اأكرب مزودي اخلدمات املالية املحليني على 
اجلديدة  االإلكرتونية  اخلدمة  الختبار  املنطقة،  م�ستوى 
الإ�سعارات فك رهن املركبات. وتتيح لنا هذه ال�سراكة اإمكانية 
مع  الدقة،  عالية  ال�سريعة  باخلدمة  البنك  عمالء  تزويد 
عدم  بف�سل  البيئة  على  املحافظة  مبعايري  االلتزام  �سمان 

احلاجة للمعامالت الورقية .
تتيح ال�سراكة مع هيئة الطرق واملوا�سالت لبنك االإمارات 
ال���ره���ن لعمالئها  ف���ك  اإ�����س����ع����ارات  ت���ق���دمي  ال���وط���ن���ي  دب����ي 
االإلكرتوين  املوقع  عرب  ال�سيارات  قرو�ص  من  امل�ستفيدين 
اإ�سعار  ا�ست�سدار  اإىل  احلاجة  دون  وذل��ك  مبا�سرة،  للهيئة 

ورقي لفك الرهن.

بدء االجتماع الثاين للجنة امل�سرتكة للتجارة 
واال�ستثمار بني جمل�ض التعاون وتركيا 

•• الريا�س-وام:

بداأ يف مقر االأمانة العامة ملجل�ص التعاون ام�ص االجتماع الثاين للجنة امل�سرتكة للتجارة واال�ستثمار بني جمل�ص 
التعاون لدول اخلليج العربية وتركيا وهي جلنة م�سكلة من ممثلني من اجلهات املخت�سة لدى اجلانبني مبا يف ذلك 
وزارات اخلارجية والتجارة و وغرف التجارة وال�سناعة يف دول املجل�ص واجلمهورية الرتكية . و�ستناق�ص اللجنة 
اللجنة يف خطة  �ستنظر  التعاون وتركيا كما  واال�ستثمار بني جمل�ص  التجارة  بتعزيز  املتعلقة  املوا�سيع  عددا من 
العمل التف�سيلية يف جمايل التجارة واال�ستثمار بني اجلانبني لل�سنتني القادمتني ومناق�سة مقرتحات مقدمة من 
اجلانب الرتكي وغرف التجارة ب�ساأن الرتويج لل�سادرات واإزالة العقبات التي تواجه اال�ستثمار وت�سجيع ال�سراكات 

بني قطاعي االأعمال اخلليجي والرتكي.

اأم�ض دبي  يف  العقارات  ت�سرفات  قيمة  درهم  مليون   486
•• دبي-وام:

بلغت قيمة ت�سرفات العقارات من اأرا�ص و�سقق وفيالت واإجراءات بيع ورهن و اإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ص 
اأرا�ص و�سقق وفيالت وعمليات رهن بقيمة حوايل  376 مليون درهم معامالت بيع  486 مليون درهم منها  نحو 
110 ماليني درهم. واأو�سح التقرير اليومي للت�سرفات الذي ي�سدر عن دائرة االأرا�سي واالأمالك بدبي باأن الدائرة 
�سجلت ام�ص 413 مبايعة منها 220 الأرا�ص بقيمة 122مليون درهم و 189 مبايعة ل�سقق بقيمة 246 مليون 
درهم واأربع مبايعات لفيالت بقيمة ثمانية ماليني درهم. وكان اأهم مبايعات االأرا�سي من حيث القيمة مبايعة مببلغ 

درهم فى منطقة اأم هرير الثانية تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم يف منطقة الثنية االأوىل . مليون   30
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ما ميّيزها عن غريها من الفنانات اأن جنوميتها )ال�شاروخية( انطلقت دفعة واحدة من لبنان، وانت�شرت ب�شرعة يف كل العامل العربي، 
لي�شبح ح�شور مايا دياب )ال�شارخ( عنوانًا لنجاٍح ا�شتثنائي يف التقدمي اأوًل ويف الغناء ثانيًا بانتظار الفر�شة املنا�شبة التي حتّولها 
جنمة متثيلية خالل الفرة املقبلة وعندما يتوافر العمل املنا�شب. دياب ترى اأنه مل يحن الوقت لكي تخو�س جتربة التمثيل، م�شيفة 
اأن العرو�س التمثيلية التي تتلقاها اأكرث بكثري مما يعتقد البع�س، لكن مو�شوع التمثيل موؤجل عندها كما اأنها ت�شعر باأنها )اأكرب( من 
اأن جترب اأي �شيء. واأ�شارت اإىل اأن ما قدمه لها املخرج �شعيد املاروق يف فيديو كليب )�شكَلك ما بتعرف( هو ما كانت تبحث عنه... 

مل يحن الوقت لكي اأخو�س جتربة التمثيل

مايا دياب: اأنا اإن�سانة ب�سيطة جدًا واأتقبل الواقع كما هو

الفخراين ي�ستعد
 لـ)ق�س�ض الن�ساء يف القراآن(

 
يف  ال��ن�����س��اء  )ق�س�ص  ل��ت��ق��دمي  ال��ف��خ��راين  يحيى  امل�����س��ري  ال��ف��ن��ان  ي�ستعد 
الكرتونية عن ق�س�ص  ال�سل�سلة  الثالث من  اجل��زء  يعترب  ال��ذي  ال��ق��راآن( 
القراآن، فقد �سبق واأن قدم اجلزء االأول منه حتت عنوان )ق�س�ص االإن�سان 
املا�سي بعنوان  ال��ذي عر�ص يف �سهر رم�سان  الثاين  ال��ق��راآن(، واجل��زء  يف 

)ق�س�ص احليوان يف القراآن(.
ي�ستقر  لكن مل  الكرمي،  القراآن  الن�ساء يف  الثالث ق�س�ص  ويتناول اجلزء 
املقرر عر�سه يف  اجل��زء اجلديد، ومن  له يف  امل�ساركني  االأبطال  بعد على 

�سهر رم�سان املقبل.

اأحمد مكي: )اأبوالنيل(... 
موجود يف ال�سارع

قال الفنان امل�سري اأحمد مكي اإنه يج�سد يف فيلمه اجلديد )اأبوالنيل( - 
الذي ت�سارك يف بطولته الفنانة اللبنانية نيكول �سابا - �سخ�سية بلطجي 
يقوم ببع�ص املمار�سات امل�سينة مع اأهل منطقته، )وهي �سخ�سية حقيقية 
يناير   25 ث��ورة  قيام  بعد  خ�سو�ساً  امل�سري،  ال�سارع  على  نف�سها  فر�ست 

وكاأنها مهنة للجدعنة وال�سهامة(.
الفنان  اأن مقاومات  وي��رى  املمثلني،  من  اأح��داً  ي�سبه  اأن��ه ال  واأ�ساف مكي 
الغناء،  اأم  التمثيل  يف  ���س��واء  يتقنها  التي  للمعايري  وف��ق��اً  تتحدد  الناجح 

واالأهم من ذلك هو تقبنّل اجلمهور ملا يقدمه.

ت�ستعد الفنانة اللبنانية �سريين عبد النور للم�ساركة يف بطولة امل�سل�سل التلفزيوين اجلديد 
اأو موت(، وهو ا�سم موقت للم�سل�سل الذي تقوم باإنتاجه قناة )cbc( امل�سرية ويدور  )حياة 

حول ق�سة حب جتمع بني �سريين وماجد امل�سري، و�سيقوم باإخراجه ال�سوري الليث حجو.
اأنه  املقبل(، موؤكدة  �سهر مار�ص  امل�سل�سل مطلع  بت�سوير  البدء  املقرر  النور: )من  قالت عبد 
ال��ذي القى جناحاً عند عر�سه يف  اأعمالها م�سل�سل )روب��ي(  اآخ��ر  �سيكون ع��ودة قوية لها بعد 

م�سر.
الرازق  عبد  غ��ادة  مع  جتربته  تكرار  على  امل�سل�سل  بطولة  يف  امل�ساركة  امل�سري  ماجد  ل  وف�سنّ
ر�ص  مب�سل�سلها اجلديد )حكاية حياة( بعد اأن قدما معاً م�سل�سل )مع �سبق االإ�سرار( الذي عجُ

يف �سهر رم�سان املا�سي.

�سريين عبد النور ت�ستعد 
لـ)حياة اأو موت(

الغنائية ي�سعر وكاأنك يف �سراع مع الوقت لناحية  • َمن يتابع خطواتك 
كثافة اإ�سداراتك وحر�سك على طرح اأغنية جديدة كل �سهرين اأو ثالثة 
اأ�سهر، فهل ترين اأنك بداأت تقطفني ثمار ما كنت تخططني له كمغنية، 
عن  بعيداً  الغنائية  مب�سريتك  اال�ستقالل  ق��ررِت  عندما  اأن��ك  �سيما  وال 

فريق )فور كات�ص(؟
- ال �سك اأن هذا االأمر حتقق.

• هل جتاوزِت اأزمة موت املخرج يحيى �سعادة؟
اأو  اأقاربنا  اأو  اأف��راد عائالتنا  امل��وت برحيل فرد من  ماأ�ساة  كلنا جربنا   -
اأ�سدقائنا، املوت هو امل�سيبة الوحيدة يف احلياة التي تبداأ كبرية جداً ومع 
مرور الوقت ال نلبث اأن ن�ستوعبها ب�سكل تدريجي، ونحن جمربون على 
ذلك، الأنه ال يوجد بديل. احلياة ال بد اأن ت�ستمر واملوت اأمر واقع وال بد 
واأن نتاأقلم معه. ال اأنكر اأنني ت�سايقت كثرياً لرحيل يحيى، ولكنني اليوم 
اإىل هذا املو�سوع  اأنظر  اأنه مات واأ�سبحتجُ  قت  ا�ستوعبت ما ح�سل و�سدنّ

من بعيد بعدما كنت طوال الفرتة املا�سية يف داخله.
مع يحيى كنت �ستبدعني، الأن )اجلنون( �سفة م�سرتكة بينكما، هل   •
امل��اروق يف فيديو كليب )�سكلَك ما بتعرف(  اأن تعاملك مع �سعيد  ترين 

عو�صنّ عليك قلياًل من اجلنون الذي كنت تن�سدينه؟
عنه  اإليه  ما حتدثت  وه��و  عنه  اأبحث  كنت  ما  هو  �سعيد  ما قدمه يل   -
واتفقتجُ معه يف �ساأنه. �سعيد مل يخذلني على االإط��الق، بل اأعطاين ما 
عه. اليوم عندما  ره وينتظره كالنا، بل حتى اأكرث مما كنا نتوقنّ كان يت�سونّ
يتم التطرق اإىل اأ�سماء االأ�سخا�ص املتفوقني يف جمال االإخراج يف العامل 
العربي ال ميكن اأن نتغا�سى عن ذكر ا�سم املخرج �سعيد املاروق. واأنا كنت 
�سعيدة جداً لتعاملي مع )اأ�ستاذ( الأنه يتميز بحرفية عالية يف العمل من 
ناحية، ومن ناحية اأخرى اأعطاين كل ما اأريده وما اأ�ستحقه الأنني اأملك 

روؤية معينّنة لنف�سي والأعمايل واأعرف جيداً كل ما اأريده.
لوحدها  اأغنية )�سكلك ما بتعرف( جميلة جداً  اأن  راأي اعترب  هناك   •
م�سمون  اأن  مبعنى  ل��وح��ده،  ولكن  اأي�����س��اً  جميل  بها  اخل��ا���ص  والكليب 

االأغنية مل يكن من�سجماً مع فكرة الفيديو كليب؟
تن�سجم مع  ب��ت��ع��رف( ال  م��ا  )�سكلك  كليب  ف��ك��رة  ن��ظ��ري،  وج��ه��ة  م��ن   -
م�سمون اأي اأغنية، ويف االأ�سا�ص مل يكن هذا هو هدفنا اأنا و�سعيد، الأنني 
عادة ال اأحب جت�سيد كلمات اأغنيتي يف الفيديو كليب، وهو مثلي، واأعترب 
اأنني من خالل كليب )�سكلك ما بتعرف( واأي�ساً من خالل كليبات عدد 
من الفنانني، ارتقيتجُ مب�ستوى الكليب العربي اإىل امل�ستوى ال�سينمائي، 
وهذه الناحية ال تخدم كثرياً م�سمون االأغنية، ولكنها ال تزعجني على 
االإطالق، الأنني ال اأرى اأنه يجب جت�سيد كالم االأغنية حرفياً من خالل 
ال�سورة. االأغنية وكما اأ�سرت جميلة جداً، واأنا اأريد اأن اأغتنم املنا�سبة كي 
اأتوجه بال�سكر لكل �سخ�ص تعاون معي فيها وجعلها ترى النور ب�سكلها 
اأتوجه  اأن  اأري���د  واأي�����س��اً  حلو،  وداين  ع�ساف  �سليم  وخ�سو�ساً  اجلميل، 
بال�سكر اإىل املخرج �سعيد املاروق الذي حقق يل ما كنت اأ�سبو اإليه، الأنني 
كليب،  الفيديو  التي ج�سدتها يف  ال��روؤي��ة  وف��ق  نف�سي  اأرى  اأن  اأري��د  كنت 
روؤيتي  جت�سد  اأن  ميكن  العامل  يف  اأغنية  اأي  توجد  ال  االأ�سا�ص  يف  والأن��ه 
من خالل ال�سورة، ومن هناك كنت حري�سة كما �سعيد على التوفيق بني 

امل�ساألتني.
�سعيد املاروق؟ املخرج  مع  متخا�سمة  اأم  متوافقة  اليوم  اأنت  • هل 

- بل متوافقان، وملاذا نختلف؟
بكليب  خا�ساً  �سحافياً  م��وؤمت��راً  تعقدي  اأن  املفرت�ص  من  ك��ان  الأن��ه   •
)�سكلك ما بتعرف( ومل يتحقق هذا االأمر ب�سبب التاأخري الذي طراأ على 

اإجنازه؟
- كان من املفرت�ص اأن اأعقد موؤمتراً �سحافياً اأثناء التح�سري للعمل كي 
تاأخري مل يكن  ال�سحافيني واالأ�سدقاء، ولكن ح�سل  اأم��ام  اأحت��دث عنه 
�سعيد امل�سوؤول عنه، بل �سركة االإنتاج )اآروما( يف م�سر، وهذا التاأخري مل 
يكن لفرتة وجيزة بل امتدنّ لنحو �سهرين واأ�سبوع، ولذلك وجدتجُ اأن عقد 
موؤمتر �سحايف جديد مل يعد منا�سباً، الأنني لو فعلت ومن ثم اأف�سحت 
املجال اأمام ال�سحافة للتحدث عن العمل ومناق�سته، فاإن االأمر �سيمتد ملا 

بعد العام 2012، وهذا التوقيت ال ي�سبنّ يف م�سلحتي وال ينا�سبني.
اأن م�سريتك كمقدمة اأكرث ي�سراً من م�سريتك الغنائية التي  • هل ترين 

يبدو اأنها ال تخلو من املطبات واملعوقات؟
- ملاذا هذا الكالم؟

اعرت�ستك م�سكلة مع هذه االأغنية ما ت�سبب بتاأخريها، وقبلها  • الأنه 
الأن اأوىل م�ساريعك الغنائية امل�ستقلة مع املخرج الراحل يحيى �سعادة مل 

يب�سر النور؟

ر  - اأنا اإن�سانة ب�سيطة جداً يف احلياة، وما ح�سل قد ح�سل، ال اأريد اأن اأع�سنّ
االأمور اأو اأن اأزيدها تعقيداً اأكرث مما هي عليه يف الواقع. اأنا اأتقبل الواقع 
اللي  اإال  بي�سري  )ما  ولكن  ونرك�ص  نرك�ص  نحن  احلياة،  اإنها  هو.  كما 

بدو ي�سري(.
برنامج )بحلم بيك(، اأينّ من الفنانات  يف  امل�ساركة  عليك  عر�ست  • لو 

تختارين كي ت�ساركينها الغناء؟
- وردة اجلزائرية.

غريها؟ من  اأكرث  بها  متاأثرة  • الأنك 
- كال، ولكن ا�سمها اأول ا�سم مرنّ يف بايل، وردة هي اأكرث فنانة ميكنني اأن 

اأغني اأغنياتها واأن اأقف اإىل جانبها.
اأن تقدمي ق�سة حياتها على ال�سا�سة؟ تتمنني  • هل 
- ال! ال اأعرف ملاذا تذهبون يف املوا�سيع حتى النهاية.

رح اأكرث  اأن جت�سيد ق�سة حياة الفنانة الراحلة وردة طجُ االأمر  • كل ما يف 
من مرة يف االإعالم؟

ال�سا�سة  على  يج�سد  اأن  ال�ساحة  على  حالياً  موجود  فنان  لكل  �سرف   -
ق�سة حياة عمالق اأو عمالقة من عمالقة الفن يف العامل العربي. هذه 
العرو�ص لها ظروفها واأوقاتها، وكل فنان ميكن اأن يقبل بها اأو يرف�سها 

وفق ما متليه عليه ظروفه.
االآن يف جمال التمثيل كتلك التي يف  حتى  منك  جراأة  نلم�ص  مل  • ملاذا 

الغناء والتقدمي؟
- هذا الكالم غري دقيق، الأنه مل يحن الوقت كي اأخو�ص جتربة التمثيل. 
اأن  اأعرف  اأ�سخا�ساً كثريين �سيقراأون هذه املقابلة واأنا  اأن هناك  ال �سك 
اأي منتج اأو اأي خمرج �سيقول بينه وبني نف�سه )ليت مايا تقبل اأن متثل 
معي(. العرو�ص التمثيلية التي اأتلقاها اأكرث بكثري مما يعتقد البع�ص، 
اإال اأن مو�سوع التمثيل موؤجل عندي. لكن ملاذا اأرف�سه! ال اأعرف، ورمبا 
اإذا تلقيتجُ عر�ساً مغرياً جداً على م�ستوى امل�سمون ميكن اأن اأتراجع عن 
ب اأي �سيء، اأي اأنه )ممنوع  موقفي، الأنني اأ�سعر باأنني )اأكرب( من اأن اأجرنّ
اأق��وم بها ومن  اأك��ون واثقة من كل خطوة  اأن  ب(، بل يجب  اأن��ا ج���رنّ علينّ 

النتائج التي ترتتب عليها.
ليلة  اإىل جنم بني  اأن يتحول  ميكن  الفنان  اإن  يقال  الزمن  هذا  يف   •
اأك��رث، هل  اأو  �سنوات  لع�سر  اً  وك��دنّ تعباً  االأم��ر  يعد يتطلب  و�سحاها ومل 

توافقني على هذا الراأي؟
اأن  اأرى  اأن��ن��ي  حتى  ب��ل  االإط����الق،  على  �سحيحة  لي�ست  امل��ق��ول��ة  ه��ذه   -
حتقيق النجومية يف هذا الزمن اأ�سعب بكثري مما كان عليه يف اأي زمن 
التوا�سل  و�سائل  وانت�سار  الع�سر  االإعالمي يف هذا  االنفتاح  م�سى، الأن 
النا�ص  ك��ان  عندما  ال�سابق  يف  النجومية.  وه��ج  م��ن  فا  خفنّ االجتماعي 
ي�ستاقون لروؤية النجم، كانوا يبحثون عنه يف ال�سحف واملجالت ملتابعة 
اأن�سر خرباً على )تويرت( كي يعرف النا�ص  اأن  اأخباره بينما اليوم يكفي 
�سئيلة جداً  اأ�سبحت  الع�سر  هذا  النجومية يف  اأخباري وحتركاتي.  كل 
وال��ن��ج��وم ع��دده��م حم���دود، وم��ن ي��راق��ب ال�ساحة ي��الح��ظ اأن���ه مل تعد 
كرثة  اإىل  يعود  وال�سبب  ال�سابق،  يف  يح�سل  ك��ان  كما  فنية  اأ�سماء  تلمع 
عدد برامج الهواة )اللي بطعمة وبال طعمة( كما ب�سبب كرثة التواجد 
والظهور، ولذلك فاإن ال�سعي وراء النجومية اأمر �سعب املنال، واأنا اأقول 
اأنه توجد الكثري  التاأكيد  اإن النجم هو من يكون جنماً يف االأ�سا�ص، مع 
من العوامل االأخرى التي ت�ساعده على اأن يربز وي�سطع. اأي اأنه اإذا مل 
تكن املقومات ال�سرورية متوافرة يف ال�سخ�ص واإذا مل تنبع النجومية من 

داخله، فهو لن ي�ستطيع اأن يكون موجوداً اأبداً.
• وبالن�سبة اإىل ال�سدفة، اأمل تلعب دوراً يف حتقيق جنوميتك، وحتديداً 
يف  ع�سواً  كنت  قبلها  الأن��ك  منغني(  )هيك  برنامج  يف  تواجدك  لناحية 
فريق )الفور كات�ص( هذا عدا عن جتربتك التمثيلية يف م�سر من خالل 

م�سل�سل )كالم ن�سوان(؟
- كل جتربة خ�ستها يف حياتي، من دون ا�ستثناء، لعبت دوراً يف �سناعة 

جنوميتي.
مة، هل تطمحني هذه  • بعد اأن فزت يف العام املا�سي بلقب اأف�سل مقدنّ

ال�سنة للفوز بقلب اأف�سل مغنية؟
- مل ال؟ اأمتنى ذلك.
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حتذير من جراحات جتميل االنف
باالآثار  اال�ستهانة  ومن  االن��ف  ت�سحيح  جراحة  من  املانية  ابحاث  ح��ذرت 
اأن  ���س��رورة  على  م��وؤك��دًة  اجل��راح��ة،  لهذه  املحتملة  وامل�ساعفات  اجلانبية 
تورمات  ظهور  يف  تت�سبب  اجل��راح��ة  ه��ذه  اأن  اعتبارهم  يف  املر�سى  ي�سع 
عليها  �سمادة  لربط  �سي�سطروا  واأنهم  اأ�سابيع  لعدة  اأنفهم  على  وكدمات 

ملدة ترتاوح من اأ�سبوع اإىل اأ�سبوعني.
اأوبرماي�سرت  م��ارت��ا  االأمل��ان��ي��ة  التجميلية  اجل��راح��ات  اأخ�سائي  واأو���س��ح��ت 
االأن���ف؛ الأنها  ب��اإج��راء ج��راح��ة جتميل  ق��رار  ات��خ��اذ  التمهل قبل  ب�سرورة 

عملية معقدة وخطرية.
من  معينة  نوعيات  الطبيب  ي�ستخدم  ما  ع��ادًة  اأن��ه  اأوبرماي�سرت  وك�سفت 
تخدير  بعد  وغ�ساريفها  االأن���ف  ع��ظ��ام  �سكل  لتعديل  وامل��ب��ارد  االأزام���ي���ل 
امل��ري�����ص، الف��ت��ًة اإىل اأن���ه ق��د ي��ق��وم اجل���راح يف كثري م��ن احل���االت باإجراء 

اجلراحة عرب فتحتي االأنف لتجنب ظهور ندبات خارجية بعد ذلك.

الزبيب 

مذاقا  ال���زب���ي���ب  ي�����س��ف��ي 
على  مم��ي��زة  ون��ك��ه��ة  �سهيا 
يتمتع  ك���م���ا  االأط�����ع�����م�����ة، 

بفوائد �سحية جمة.
التغذية  خ��ب��ري  واأو�����س����ح 
م��ارت��ن روت��ك��وف�����س��ك��ي من 
ال�سحية  احلياة  اأكادميية 
اأوب�����رور������س�����ل  م���دي���ن���ة  يف 
الزبيب:  ف��وائ��د  االأمل��ان��ي��ة، 
يعد الزبيب مبثابة حلوى 

فقدان  من  الرغم  على  اأن��ه  روتكوف�سكي  واأ���س��اف  بالطاقة.  غنية  �سحية 
العنب للكثري من حمتوى املاء املوجود فيه خالل مرحلة التجفيف، اإال اأن 
كن  ذلك ال يت�سبب يف ت�سقق طبقته اخلارجية الرقيقة املرنة، ومن ثمنّ ال ميجُ
احلافظة  امل��واد  ال�ستخدام  داع  اأي  يوجد  وال  اخرتاقه  الدقيقة  للكائنات 
االإن�سان.  ل�سحة  املفيدة  مبكوناته  حمتفظاً  العنب  يظل  وب��ذل��ك  م��ع��ه. 
بعد  العنب  داخ��ل  الغذائية  وامل��واد  الكربوهيدرات  حمتوى  ي��زداد  واأردف: 
ال�سكر  اأننّ  يذكر  اأ���س��ع��اف.  خم�سة  اإىل  اأرب��ع��ة  ب��ني  ي���راوح  مبعدل  جتفيفه 
ثل اأكرث من 60 % من مكونات الزبيب.  بنوعيه الفركتوز والغلوكوز ميجُ
واأو�سحت جابريل كاوفمان من مركز ا�ستعالمات امل�ستهلك يف مدينة بون 
اأن  دون  ب�سكل مبا�سر من  الغلوكوز  امت�سا�ص  للج�سم  كن  ��ه ميجُ اأننّ االأملانية 

تعمل الع�سارة اله�سمية على تفكيكه.
وعن ميزة ذلك، تقول كاوفمان: يجُعد الزبيب م�سدراً رائعاً الإمداد اجل�سم 
ب��ال��ط��اق��ة وال��ن�����س��اط. ك��م��ا اأننّ امل��ع��ادن امل���وج���ودة ف��ي��ه ع��ل��ى راأ���س��ه��ا احلديد 
لالأع�ساب  كبرية  بفائدة  تتمتع  والفو�سفور،  والكال�سيوم  والبوتا�سيوم 
والعظام. وت�ستكمل اخلبرية االأملانية كاوفمان فوائد الزبيب بقولها: تعمل 
االألياف الغذائية املوجودة يف الزبيب على حتفيز عملية اله�سم. كما يجُ�سهم 

فيتامني )ب( يف تعزيز وظيفة االأع�ساب وتن�سيط املخ.
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في  الصينية  السنة  رأس  احتفاالت  أثناء  الشوارع  في  تسير  خيول  هيئة  على  بأزياء  عرضاً  تؤدين  فتيات 
كولومبيا البريطانية. )رويترز(

؟ الفقمة  تنامه  الذي  الوقت  مقدار  تعلم  • هل 
- الفقمة تنام مدة ال تتجاوز دقيقة ون�سف فقط .

• ماذا تعرف عن درجة حرارة املاء قبل الغليان ؟
- املاء يبلغ درجة حرارة عالية قبل الغليان تفوق درجته اأثناء الغليان.

؟ هاواي  جزر  فواكه  اأ�شهر  هي  • ما 
جزر هاواي تنتج اأكرث من ثلث احتياج العامل من االنانا�ص .

تعلم اأن اأول مطبعة عربية اأن�سئت يف لبنان على يد عبد اهلل بن زكريا الزاخر احللبي الوالدة اللبناين  • هل 
االإقامة. ويعترب الزاخر من رجال النه�سة االأدبية واأول موؤ�س�ص ملطبعة عربية يف لبنان، يف دير مار يوحنا 
وم�سابك وم�سفات  وحروف  اآالت  من  مطبعته  يف  ما  كل  وكان  م.  ال�سايغ يف اخلن�سارة وذلك عام 1733 
ا�سمه ميزان  كتاب  املطبعة بطبع  ابتداأ عمل هذه  وقد  ي��ده.  وزخ��ارف من �سنع  ونقو�ص  ومكاب�ص  وحمابر 

الزمان. ثم اأو�سى مبطبعته اإىل الرهبان ال�سويريني وال تزال حمفوظة عندهم يف دير ال�سايغ.
اأول من اخرتع اآلة ل�سف حروف الطباعة العربية وذلك  العتيق ر�سيد اخلوري هو  اأن ال�سحايف  • هل تعلم 
لت�سريع عملية انت�سار اجلرائد. واخلوري �سحايف عمل يف خدمة ال�سحافة من�سئاً جريدة الرموز يف بيون�ص 

اآير�ص يف االأرجنتني �سنة 1908.
اأول من جمع حروف املعجم جميعها يف بيت واحد من  اأن الفراهيدي )اخلليل بن اأحمد( هو  تعلم  هل   •

ال�سعر وهو يف قوله:
�سف خلق خوٍد كمثل ال�سم�ص اإذ بزغت

يحظى ال�سجيع بها جنالء معطار

كانت النملة �ساحبة غرور قاتل لذلك كانت ترى نف�سها اجمل منلة يف الوجود ورغم �سكوى ال�سديقات منها 
اال ان ملكتهم مل ت�ستطيع ان تفعل �سيئا فالغرور مثله مثل املر�ص ياأخذ وقته ثم ي�سفي �ساحبه منه.. كان بيت 
النمل يعج بهم واجلميع يعملون يف جد واخال�ص ون�ساط وامللكة تراقبهم وهي �سعيدة.. لكنها فجاأة وجدت 
النملة املغرورة هي مت�سي بدون فائدة تذكر وقد تركت اجلميع يعملون بدون ان متد يد امل�ساعدة.. فجاءت 
امللكة اليها وقالت لن اطلب منك العمل مع من يعملون ولن اقول لك ان من يعمل هو من ياأكل ويعي�ص هنا يف 
حمايتي لذلك �ساأطلب منك التفكري اما ان تعي�سي هنا كما نعي�ص وتفعلي ما نفعل ومتتثلي الأمري او ترحلي 
وتبحثي لنف�سك عن مكان اآخر. بالطبع لن ت�ستطيع ان تعي�ص وحدها هكذا فكرت.. ولن ت�ستطيع ان تبني 
لنف�سها بيتا وحدها.. هذا �سحيح لكن رمبا �ساعدها جمالها ان جتد من ي�ساعدها وخرجت وم�ست تختال 
بنف�سها و�سط الزهور والطبيعة اجلميلة ومل تنظر امامها او حتت اقدامها لذلك وقعت يف م�ستنقع �سغري 
امل�ساعدة والعون ون�سيت  انه يغرق يف �سرب ماء فقد اخذت ت�سرخ وت�سرخ وتطلب  النمل معروف عنه  والن 
الذي مل ولن يفلح معه جمال ودالل،  املوت  اإىل من ينقذها فهي تواجه  جمالها وغرورها فهي االن حتتاج 
ومع �سرخاتها �سمعتها جمموعة من �سديقاتها كن يحملن بذرة كبرية فرتكنها وذهنب لروؤيتها ف�سحكن 
وقالت احداهن.. هيا.. هيا ايها اجلمال انقذ �ساحبتك.. هيا ايها اجلمال �سارع الوحل قبل ان يهطل املطر 
وت�سيع.. هيا ايها اجلمال القوي املتعجرف انقذ �ساحبتك التافهة.. هنا عرفت انها بحق تافهة فلم ينقذها 
جمالها وعجرفتها لذلك بكت ب�سدة وقالت و�سط دموعها لكم كل احلق ن�سيت نف�سي ومل اعرف قدرها اال 
بذلك  تاأثرن  اململكة،  و�سائر  واالخ��وات  اال�سدقاء  �سيدوم  ولكن  لكم كل احلق  ي��دوم يل..  لن  االآن فاجلمال 
الح�سا�سهن ب�سدقها فدفعن لها ق�سة قوية ركبتها وعادت و�سط اخواتها و�سديقاتها لتبداأ ع�سر جديد ن�سيت 

فيه الغرور واجلمال فقط متنت ان تتزوج وتنجب منلة اجمل منها بكثري ولكن لن تعلمها الغرور ابدا.

النملة املغرورة 

ال�سعور باآالم ال�ساق موؤ�سر لال�سابة 
بان�سداد ال�سريان املحيطي

ال�سقة كهربائية لعالج
 ال�سداع الن�سفي

 
 

ب�FDA موافقتها على   اعلنت هيئة الغذاء وال��دواء االأمريكية املعروفة 
ال�سداع  وحت��دي��دا  الن�سفي  ال�����س��داع  تعالج  كهربائية  ال�سقة  ا�ستخدام 

امل�سحوب با�سطرابات يف احلوا�ص.
ببطارية،  مرتبط  زر  ب�سغطة  وتعمل  واح����دة،  م��رة  الال�سقة  ت�ستخدم 
ملليغرامات  �ستة  ح��وايل  لرت�سل  الفخذ  اأو  العلوي  ال���ذراع  على  وتو�سع 
ون�سف امللليغرام من مادة �سوماتريبان املعالج لل�سداع الن�سفي على مدى 

اأربع �ساعات عرب اجللد مرورا باملعدة.
وتعترب الال�سقة اآمنة لال�ستعمال ماعدا على مر�سى القلب و�سغط الدم 
اأو  ا�ستخدامها  اأدوي��ة م�سادة لالكتئاب، فيف�سل جتنب  يتعاطون  والذين 

على االأقل ا�ست�سارة اأطبائهم قبل القيام بذلك. 
ومت اخ��ت��ب��ار ت���اأث���ري ذل���ك االخ������رتاع ع���ن ط��ري��ق درا����س���ة ت�����س��م��ن��ت 800 
مري�ص بال�سداع الن�سفي، ا�ستخدموا فيها اأكرث من ع�سرة اآالف ال�سقة 

كهربائية.
 18 بالكامل لدى  ال�سداع  �ساعتني، توقف  ملدة  الال�سقة  ا�ستخدام  فبعد 
يف املئة من عينة الدرا�سة، فيما خفَّ ال�سداع ب�سكل كبري عند 53 يف املئة 

منهم، ومل يعاين 84 يف املئة من الغثيان ب�سكل كبري.

باآالم  اال�سخا�ص  �سعور  ان  م��وؤخ��را  اج��ري��ت  املانية  درا���س��ة  ك�سفت 
ربه على  ال�ساق بعد ممار�سة اأي ن�ساط حركي لفرتة ق�سرية وجتجُ
االإ�سابة  اإىل  اأن ترجع  كن  ت��زول، ميجُ الوقت حتى  لبع�ص  الوقوف 
يف  ال��دم  �سريان  ا�سطراب  عن  الناجت  املحيطي  ال�سريان  بان�سداد 

ال�ساق.
رابطة  رئي�ص  �سميتاك  ن��ورب��رت  االأمل����اين  القلب  طبيب  واأو���س��ح 
اأطباء القلب مبدينة ميونيخ، االأعرا�ص املميزة لالإ�سابة بان�سداد 
م�سابهة  ب���اآالم  ال�سعور  ���س��ورة  يف  تظهر  باأنها  املحيطي  ال�سريان 
املري�ص بالربودة يف �ساقه  ال�ساق، كما ي�سعر  للت�سنجات يف باطن 

وي�سبح لونها �ساحباً وال ي�سعر باأي نب�ص ناحية ال�سرايني امل�سدود، 
مع العلم باأنه غالباً ما ت�سعر الن�ساء باالأمل يف �ساقهن باأكمله اأو يف 

كعوبهن فقط.
الدم  �سريان  ا���س��ط��راب يف  ح���دوث  االأمل���اين  القلب  واأرج���ع طبيب 
باجل�سم اإىل االإ�سابة بت�سلب ال�سرايني اأو متدد جدران ال�سرايني 
املدخنني  اأن  اإىل  الفتاً  الدموية،  االأوعية  يف  بالتهاب  االإ�سابة  اأو 
اأو  ال��وزن  زي��ادة  الذين يعانون من  ال�سكري واالأ�سخا�ص  ومر�سى 
ثلون  ال��دم ميجُ الكولي�سرتول يف  ن�سبة  زي��ادة  اأو  ال��دم  ارتفاع �سغط 

ر�سة لالإ�سابة بهذا املر�ص. الفئة االأكرث عجُ

بطي حممد �ل�شحي 
مع  متعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
الطالب  م�سابقة  يف  فاز  زمالئه.. 
املثايل.. يتمنى ان ي�سبح مهند�سا 
اإىل  �سورته  يهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

كرمي طارق عمارة
مع  متعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
الطالب  م�سابقة  يف  فاز  زمالئه.. 
املثايل.. يتمنى ان ي�سبح طبيبا يف 
امل�ستقبل.. يهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

حممد خالد �ل�شحي
مع  متعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
الطالب  م�سابقة  يف  فاز  زمالئه.. 
�سابطا  ي�سبح  ان  يتمنى  املثايل.. 
اإىل  �سورته  يهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عبد�لرحمن �شاوي�ش
مع  متعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
الطالب  م�سابقة  يف  فاز  زمالئه.. 
املثايل .. يتمنى اأن ي�سبح طبيبا يف 
امل�ستقبل.. يهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


