
روؤي�����ة ولدهم  ي�����ودون  الأه�����ل  اأن ج��م��ي��ع  ���ش��ك يف  ل 
كبرياً.  جن��اح��اً  ويحقق  وهانئة  �شعيدة  حياة  يعي�ش 
فح�شب،  عليهم  ي��ت��وق��ف  ل  الأم����ر  ه���ذا  اأن  �شحيح 
املجال.  ه��ذا  يف  رئي�ش  دور  اأداء  ي�شتطيعون  لكنهم 
لذلك ين�شحهم اخلرباء بتبني موقف ثقايف )بناء(. 
نعومة  منذ  ولدهم  م�شاعدة  عليهم  اأن  ذلك  ويعني 
حتّطم  التي  ال�شلبية،  الأفكار  مكافحة  على  اأظفاره 
ت�شاعده  التي  الإيجابية  بالأفكار  والتم�شك  فرحه، 
احلياة يف طريقه من  ترميه  قد  ما  كل  على حتمل 
ت�شاعدكم  ال��ت��ي  الن�شائح  بع�ش  اإل��ي��ك��م  م�����ش��اع��ب. 
على حتقيق هذه الأهداف ودفع ولدكم نحو الأمام، 

متحرراً من الت�شاوؤم الذي قد يكّبله.

�زرعو� يف قلبه �لرغبة يف �أن يكرب
يتاأثر  ال��ك��ل��م��ات،  م��ع��اين  بفهم  ال��ول��د  ي��ب��داأ  اأن  ق��ب��ل 
للحياة.  وحبكم  ال��وج��ود  اإىل  ونظرتكم  مبواقفكم 
حتى اأنه يت�شّرب كلماتكم. لذلك، حذاِر من اأن ترددوا 
ال�شوداوية  قلبه  تزرع يف  التي  الكلمات  على م�شمعه 
واخلوف. قد تظنون اأنه اأ�شغر من اأن يفهم، لكنكم 
قد تولدون يف داخله اإح�شا�ش اأنه اأتى اإىل هذا العامل 
ليعي�ش ويعاين الأمل فح�شب. ل جتعلوه يرزح حتت 
)ماتت  احل��ل��ي��ب(،  )ف��ار  مثل:  الت�شّكيات،  م��ن  واب��ل 
)�ُشرقت  بال�شينية(،  الكعكة  )الت�شقت  اجل�����ارة(، 
ال�����ش��ي��ارة( )ب��ات��ت ال��ع��ا���ش��ف��ة و���ش��ي��ك��ة( وغ��ريه��ا من 
باأن  التذمرات املماثلة. على العك�ش، ين�شح اخلرباء 
والب�شيطة  ال�شغرية  الأف����راح  ك��ل  لولدكم  ُت��ظ��ه��روا 
معاً  �شت�شاهدون  عطلة،  ي��وم  غ���داً  م��ث��ل:  ال��ع��امل،  يف 
الر�شوم املتحركة، �شي�شطحبه جداه يف رحلة ممتعة 
يوم الأحد، و�شتعدون الليلة قالب حلوى. فاإذا كنتم 
اأفراد  �شائر  على  هذا  �شعوركم  انعك�ش  فرحني،  اأنتم 
ال��ع��ائ��ل��ة، وم���ا ع���اد ول��دك��م يخ�شى احل��ي��اة مبختلف 

مراحلها.

مّنو� ثقته بنف�سه
حتمل احلياة حتديات كثرية �شغرية وب�شيطة ُي�شطر 
ولدكم اإىل مواجهتها، مثل القفز عالياً، امل�شاركة يف 
البداية  يف  يبدو  قد  ال�شباحة.  وتعّلم  جديدة،  لعبة 
مرتدداً ب�شبب ما ينتابه من قلق وخوف. ولكن على 
كان  واإذا  قدماً.  للم�شي  وم�شاعدته  ت�شجيعه  الأه��ل 
اأ�شتطيع  )�شاأجنح،  باإيجابية  التفكري  معتاداً  الولد 
قواه  ا�شتجماع  وعلى  الهدف  على  ف�شريكز  ذل��ك!(، 
والنجاح يف ما يعمل عليه. ل �شك يف اأن فرح النجاح 
جديدة.  اأه�����داف  ل��ب��ل��وغ  اإ���ش��اف��ي��ة  ط��اق��ة  �شيمنحه 

تنمية  م��ن  الأه���ل  يتمّكن  كيف  ول��ك��ن 
اخلرباء  ي��و���ش��ح  بنف�شه؟  ال��ول��د  ث��ق��ة 
اأ�شا�شية.  ولدهم  اإىل  الأه��ل  نظرة  اأن 
فيجب اأن ي�شعروه باأنه يتمتع بال�شفات 

وعليهم  للنجاح.  ال�شرورية  واملوؤهالت 
التي  ال�شغرية  اجلمل  وتفادي  النتباه 
ال��ول��د بنف�شه يف حال  ث��ق��ة  ت��ق��ّو���ش  ق��د 
بذلك عنك،  اأق��وم  )دعني  تكررت، مثل: 
جيداً  )تعرف  اأو  فعله(  حت�شن  لن  فاأنت 
ت�شارك  لأن  داع����ي  ف���ال  ���ش��ت��خ�����ش��ر،  اأن����ك 
يف ه��ذه ال��ل��ع��ب��ة(. ت���وؤدي ع��ب��ارات مماثلة 
مينعه  ما  بنف�شه،  الولد  ثقة  زعزعة  اإىل 
والتقّدم.  والتعّلم  ال��ت��ج��ارب  خ��و���ش  م��ن 
الولد  يرّتب  اأن  الأف�شل  من  اأن  تذكروا 

�شريره بطريقة قد ل تبدو منا�شبة على 
األ يحاول البتة. عندئٍذ ت�شتطيعون اأن تقولوا 

له: )يكفيك �شرف املحاولة. يف املرة املقبلة، �شنعلمك 
اأقل(.  وقتاً  منك  و�شيتطلب  اأ�شهل  بطريقة  ترتيبه 
اجلد  حممل  على  تاأخذونه  اأنكم  الولد  يظن  هكذا، 
وي�شعر بن�شوة النت�شار، التي تدفعه اىل ال�شعي وراء 

اأهداف اأكرب.

�ساعدوه ملو�جهة �لو�قع
الولد  ثقة  تنمية  تعني �شرورة  اخل��رباء: )ل  يحّذر 
بنف�شه اأن يجعله الأهل يظن اأنه العجيبة الثامنة يف 
العامل(. فالولد الذي يبالغ يف تقدير مواهبه يعي�ش 
يف الوهم. و�شرعان ما ي�شطدم بالواقع. فكي يحقق 
النجاح، ل يكفي اأن يثق بنف�شه ثقة عمياء، بل يجب 
اأن يدرك اأي�شاً اأن عليه العمل بكد والتحلي بكفاءات 
يقّدر  ك��ي  ول��ده��م  ي�شاعدوا  اأن  الأه���ل  وعلى  معينة. 

نف�شه حق قدرها ويعي اأن للجميع حدودهم.

�منعوه من �لتح�سر طوياًل على �إخفاقاته
ه��ل ع��ج��ز ول��دك��م ع��ن اإي���ج���اد اجل����واب امل��ن��ا���ش��ب عن 
فريقه  ه��ل خ�شر  امل��دّر���ش��ة؟  ال���ذي طرحته  ال�����ش��وؤال 
املباراة ب�شببه؟ هل �شقط عن دراجته؟ من الطبيعي 
ب��الأ���ش��ى يف ظ���روف مم��اث��ل��ة. ولكن  ال��ول��د  اأن ي�شعر 
على الأهل اأن يحولوا دون �شقوطه �شحية الت�شاوؤم. 
ين�شح اخلرباء الأهل باأن ي�شيئوا الأفق اأمام ولدهم. 
فعليهم اأن يفهموه اأنه اإذا اأخفق مرة يف املدر�شة، فهذا 
ل يعني بال�شرورة اأنه تلميذ فا�شل، واأن هذا الإخفاق 
وقد  باأكملها.  حياته  م�شار  يحدد  ول��ن  عابر  ح��ادث 
يكون من الأف�شل اأن يتيحوا له الفر�ش ليجدد ثقته 

بنف�شه ويخو�ش جتارب مماثلة بنجاح.

ال تدعوه يكتئب
ير�شم العامل املحيط بنا معايري عالية ن�شعى جميعنا 
اىل بلوغها. فهذا لي�ش ذكياً كفاية، وهذا اأق�شر من 
املعتمدة.  اجلمال  مقايي�ش  ي�شتويف  ل  وذاك  ال��الزم 
األ تكّبل هذه املعايري ولدكم. لذلك،  من ال�شروري 
وّبخوه اإن �شمعتموه يتفوه بعبارات مثل )اأنا نكرة( اأو 
)اأنا غبي(، واإل اقتنع يف النهاية باأنه كذلك. �شحيح 
اأن الأهل ل ي�شتطيعون حماية ولدهم من انتقادات 
الآخرين، ولكن باإمكانهم اأن ي�شّلحوه باملحبة والثقة 
بالنف�ش اللتني ت�شاعدانه على جتاهل كل هذا الكالم 
ال�شلبي. اأعربوا له با�شتمرار عن تقديركم خل�شاله 
م��ث��ل: )ت�شحكني  ع���ب���ارات  ل���ه  ف��ق��ول��وا  احل���م���ي���دة، 
با�شتمرار(، اأو )اأحب التحدث اإليك(. هكذا، ينعم يف 
املنزل بجو من الدعم والت�شجيع اللذين يتيحان له 

مواجهة العامل اخلارجي.

�أظهرو� له �أنه يحرز تقّدمًا
تناول  اأو  ا���ش��م��ه  ك��ت��اب��ة  ب��ع��د  ال��ول��د  يتعلم  ل��رمب��ا مل 
طعامه وحده. ولكن ما ل يجيده اليوم، يتعلمه غداً. 
يحرز  اأن��ه  له  لتظهروا  الفر�ش  كل  ا�شتغلوا  لذلك، 
تقّدماً كبرياً. ففي الأم�ش، عرب ن�شف الطريق وحده 
على الدراجة، مع اأن والده ما كان ي�شتطيع قبل �شهر 
تقّدماً  ال��ول��د يحرز  اأن  ت��ذك��روا  امل��ق��ود حلظة.  ت��رك 
يف  �شك  ول  الطفولة.  مرحلة  يف  التعّلم  يف  �شريعاً 
اأهله وم�شاعدتهم ليحافظ على  اإىل دعم  اأنه يحتاج 

تفاوؤله ويتعّلم النظر اإىل احلياة من منظار وردي.
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جرمية اغت�صاب وقتل 3 طفالت 
�صقيقات تهز املجتمع الهندي 

حيث  الأ�شبوع،  هذا  الهندي  املجتمع  جديدة  جن�شي  عنف  جرمية  هزت 
اأفيد عن اغت�شاب 3 اأخوات ترتاوح اأعمارهن بني 5 و11 �شنة، ثم قتلهن 

ورمي جثثهن يف بئر يف مقاطعة بهاندارا بولية ماهارا�شرتا.
14 �شباط-فرباير  اأنه يف  وذكرت قناة )نيودلهي تي يف( ام�ش الأربعاء، 
حني كان العامل يحتفل بعيد احلب وي�شهد يوم ت�شامن ن�شائي ملكافحة 
العنف �شد املراأة، مت ا�شتدراج الأخوات الفقريات واأعمارهن 5 و9 و11 
عن  الأم��ت��ار  مئات  ب�شع  بعد  على  الطريق  جانب  على  مطعم  اإىل  عاماً 

منزلهن يف مقاطعة بهاندارا، بعد اأن وعدن باحل�شول على الطعام.
وتقدمت الأم التي تعمل كمنظفة يف املنازل ب�شكوى حول اختفاء الفتيات 
حني مل يعدن اإىل املنزل ذلك امل�شاء، ويف اليوم التايل عرثت ال�شرطة على 

جثثهن يف بئر قريب من املطعم.
وق��د وج��دت ال�شرطة زج��اج��ات كحول ق��رب امل��ك��ان ال��ذي ع��رث فيه على 
اأحذية الفتيات واأ�شارت القناة اإىل اأن ال�شرطة حاولت التخفيف من وطاأة 
اجلرمية عرب القول اإنها حالة انتحار ناجتة عن اجلوع والفقر، ولكن بعد 

احتجاجات القرويني مت فح�ش اجلثث ما اأثبت وقوع عملية اغت�شاب.
جرمية  اأن��ه  على  باحلادثة  التحقيق  يتم  اإن��ه  ال�شرطة  يف  م�شوؤول  وق��ال 
قتل واغت�شاب ومت التحدث مع ما بني 100 و150 �شخ�ش وا�شتجواب 
ال�شهر  حا�شدة  م��ظ��اه��رات  �شهدت  الهند  وك��ان��ت  منهم.  و15   10 ب��ني 
املا�شي للمطالبة باحلد من ظاهرة العنف �شد الن�شاء، بعد تعر�ش فتاة 

لغت�شاب جماعي على منت حافلة يف نيودلهي توفيت على اأثره.

احلليب.. يخّل�صك من رائحة الثوم 
الغذائية  احلليب مع وجبتك  كوب من  تناول  اأن  درا�شة جديدة  وج��دت 
�شاين�ش  الفم. وذكر موقع  تنبعث من  التي قد  الثوم  رائحة  يخفف من 
ديلي الأمريكي، اأن الباحثني بجامعة اأوهايو ، وجدوا اأن �شرب احلليب مع 
الطعام الغني بالثوم ميكن اأن يخفف من رائحة الفم الكريهة املرتبطة 
الكامل  وكذلك  الد�شم  من  اخل��ايل  احلليب  اأن  العلماء  وذك��ر  بتناوله. 
الثوم.  يف  امل��وج��ودة  للرائحة  املحدثة  امل��رك��ب��ات  كمية  م��ن  يقلل  الد�شم 
الد�شم، فاإن  الكامل  املرتفعة املوجودة يف احلليب  وب�شبب كمية الدهون 
احلليب بالذات هو اأكرث فعالية يف اإزالة رائحة الثوم من الفم. وبالرغم 
من اأن �شرب احلليب بعد تناول الطعام ميكن اأن ي�شاعد يف هذا املجال، اإل 
اأن الدرا�شة وجدت اأن تناوله خالل تناول الطعام �شيعطي نتائج اأف�شل. 
ويعترب الثوم م�شدراً ممتازاً للمغنيزيوم، والفيتامني ب 6، والفيتامني 

�شي، وال�شيلينيوم، وهو معروف مبنافعه ال�شحية الكثرية.

تطبيق جديد على الأيباد للم�صاعدة على جتنب املر�ض 
اأ�شدر مركز وقاية مكافحة الأمرا�ش الأمريكي، تطبيقاً جديداً با�شم حلول 
تف�شي الأمرا�ش )Solve The Outbreak( يتيح مل�شتخدمي جهاز 
الأيباد مواجهة ظواهر تف�شي اأمرا�ش وهمية واتخاذ قرارات بهذا ال�شاأن. 
اأ�شدر  الأمرا�ش  اأن مركز وقاية ومكافحة  الإلكرتوين،  اأيباد  وذكر موقع 
مل�شتخدميه  يتيح  الأم��را���ش  تف�شي  حلول  با�شم  لالأيباد  جمانياً  تطبيقاً 
التطبيق  وي�شاعد  املنا�شبة.  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  وهمية،  اأم��را���ش  مواجهة 
اأو التكلم مع  اأمرا�ش متف�شية،  امل�شتخدمني على جتنب دخول قرى فيها 
التوا�شل الإجتماعي  اإىل و�شائل  اإنه يلجاأ  املركز  اأم ل. وقال  املر�شى فيها 
لل�شحة  املفيدة  الأع��م��ال  وتعزيز  الأم��را���ش،  ح��ول  النا�ش  تثقيف  بهدف 

العامة. واأ�شبح هذا التطبيق متاحاً لال�شتخدام يف الأ�شبوع احلايل.

ن�صيحة بوقف ممار�صة الريا�صة عند املر�ض 
يف  املناعة  حت�شني  يف  ي�شاعد  اأن  ميكن  اجل�شدي  الن�شاط  ان  �شحيح 
اجل�شم، اإل ان جمموعة من اخلرباء ن�شحت املر�شى بالتخفيف اأو حتى 
بتح�شن. ونقل موقع هيلث  ي�شعروا  اأن  اإىل  الريا�شة  وقف ممار�شتهم 
داي نيوز الأمريكي، عن جو بريغ، وهو مدرب ريا�شي يف مركز، لويول 
ال�شحي، قوله يف بيان، اإن التدريب الريا�شي امل�شتمر هو طريقة ممتازة 
لتخفيف الإجهاد وامل�شاعدة على النوم ب�شكل اف�شل، فهذا امر ي�شاعد 
يف تعزيز نظام املناعة يف اجل�شم، لكن التمارين الريا�شية املكثفة ميكن 
عند  مري�شاً  امل��رء  يكون  عندما  ال�شحة  على  �شلبياً  ت��اأث��رياً  تخلف  اأن 
ممار�شتها . واأو�شح بريغ انه عند حماربة مر�ش فريو�شي، من الأف�شل 
اإذا  التوقف عن ممار�شتها  اأو حتى  الريا�شية،  التمارين  التخفيف من 
كانوا مر�شى  ون�شح من  او فريو�ش معوي  ي�شكو من حمى  امل��رء  ك��ان 

بالعودة تدريجياً وببطء اإىل ممار�شة الريا�شية.

رجل اأعمال يعر�ض 32 األف دولر على اأي 
م�صوؤول بيئي ي�صبح يف نهر ملوث بال�صني 

عر�ش رجل اأعمال مبحافظة جيجيانغ ال�شينية، مبلغ 32 األف دولر 
على اأي م�شوؤول بيئي حملي م�شتعد لل�شباحة يف نهر مت�شخ ملدة 20 

دقيقة، يف م�شعى لإظهار مدى تلوث النهر و�شرره على ال�شحة.
وذكرت �شحيفة )ت�شاينا ديلي( اأن جني �شينغمني، وهو �شاحب �شركة 
ل�شنع النظارات حتدى امل�شوؤول املحلي عن احلفاظ على البيئة اأو اأي 
م�شوؤول باإدارته لينزل يف النهر الذي يعرب مبدينة روي اآن. وقال جني 
اإن هذا النهر وهو نف�شه الذي كنت اأ�شبح فيه ب�شغري وهو ذاته الذي 
كانت تغ�شل فيه والدته املالب�ش، م�شرياً اإىل ارتفاع ن�شبة ال�شابات يف 

ال�شرطان بني �شكان املنطقة ب�شبب امللوثات املوجودة يف النهر.

هيكل عظمي حليو�ن �ملاموث 
م��ز�د  يف  للبيع  �مل��ن��ق��ر���ض 
ي��ع��ر���ش ه��ول��ن��دي، ه��ي��ك��اًل عظمياً 
للبيع  املنقر�ش،  امل��ام��وث  حل��ي��وان 
مقابل اأكرث من 300 األف دولر، 
يف  ����ش���ن���وات   10 اأم�������ش���ى  اأن  ب��ع��د 
نيوز(  )دات�ش  موقع  وذك��ر  �شنعه. 
منطقة  م���ن  ���ش��ي��ن��ي��ن��غ،  ب�����ارت  اأن 
غارديرين، قال اإن الهيكل العظمي 
ال��ذي �شنعه من حوايل  للماموث 
خمتلفة،  ح��ي��وان��ات  عظمة   280
ح�شل على معظمها بعد ان علقت 
يف �شباك �شيد، معرو�ش للبيع عرب 
موقع ماركت بالت�ش لأنه مل يعد 
لديه ف�شحة يف املنزل حتى يحتفظ 
واجه  اأن���ه  اإىل  �شينينغ  واأ���ش��ار  ب��ه. 
�شعوبة يف البداية ببيع املاموث لأن 
ه��ول��ن��دا متلك  امل��ت��اح��ف يف  معظم 
املزاد  واح��داً يف جمموعتها. ويبداأ 
للماموث  ال��ع��ظ��م��ي  ال��ه��ي��ك��ل  ع��ل��ى 
ب�شعر 367895 دولراً. يذكر اأن 
الثدييات من  نوع من  هو  املاموث 
الفيلة، وهو حيوان �شخم  ف�شيلة 
م��ن��ق��ر���ش ك����ان ي��ع��ي�����ش يف اأوروب������ا 

الو�شطى قبل مليون �شنة.

بفريو�ض  ب��ري��ط��اين  وف���اة 
���س��ب��ي��ه ب����ع����دوى ���س��ار���ض
يف  ال�شحة  بقطاع  م�شوؤولون  ق��ال 
بريطانيا ان رجال بريطانيا م�شابا 
نف�ش عائلة  م��ن  ب��ف��ريو���ش ج��دي��د 
الفريو�ش �شار�ش تويف لريتفع اىل 
�شتة عدد الوفيات جراء الفريو�ش 

على م�شتوى العامل.
ال��ذي يطلق عليه  الفريو�ش  وك��ان 
ن��وف��ي��ل ك��ورون��اف��اي��ر���ش او ان.ك���و.
الب�شر حتى  ب��ني  م��ع��روف  يف غ��ري 
العام  الو�����ش����ط  ال�������ش���رق  يف  ظ��ه��ر 
12 �شخ�شا  ا�شابة  املا�شي. وتاأكد 
بالفريو�ش يف اأنحاء العامل بع�شهم 
وبريطانيا  والردن  ال�شعودية  يف 
حتى  ا�شخا�ش  �شتة  منهم  وت��وف��ى 

الن.
ال�شحية  احل��م��اي��ة  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
يف ب��ي��ان ل���الع���الن ع���ن وف����اة احد 
اربعة بريطانيني م�شابني باملر�ش  
ظ����ه����رت ع���ل���ى امل���ر����ش���ى اع����را�����ش 
لال�شابة  ع��ر���ش��ة  اك���رث  ج��ع��ل��ت��ه��م 

بعدوى يف اجهزتهم التنف�شية.
وام��ك��ن حت��دي��د  ان.ك����و.يف  عندما 
العاملية  ال�شحة  منظمة  ا���ش��درت 
 2012 اي��ل��ول  �شبتمرب  يف  ان���ذارا 
قالت فيه ان فريو�شا جديدا متاما 
ا�شاب مواطنا قطريا يف بريطانيا 

بعد زيارته لل�شعودية.

تتعهد  �ساكور  توباك  و�ل��دة 
�أعماله  جمموعة  ب��اإط��الق 
الراحل،  ال��راب  وال��دة مغني  تعهدت 
ب���اإط���الق جمموعة  ���ش��اك��ور،  ت��وب��اك 
ون���ق���ل موقع  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة  اأع���م���ال���ه 
املغني  والدة  الأمريكي، عن  بيلبورد 
اأ�ش�شت  التي  �شاكور،  اأفيني  الراحل، 
موؤ�ش�شة حتمل ا�شمه، وهي م�شوؤولة 
اأعتقد  اإدارة كل ما تركه، قولها  عن 
تتوفر  اأن  �شمان  م�شوؤوليتنا  من  ان 
جمموعة اأعمال توباك الكاملة لدى 
ابني  ل���دى  ان  واأ���ش��اف��ت   . معجبيه 
املنتهية،  غ��ري  الأع��م��ال  م��ن  الكثري 
والكثري من الأفكار التي مل ينجزها، 

واأنا ملتزمة القيام بهذا الواجب .
وذكر املوقع ان توم وايل، الذي وقع 
�شاكور،  م���ع  م��و���ش��ي��ق��ي  ات���ف���اق  اأول 
اأرتي�شت  جامبل  �شركة  م��ع  �شيعمل 
الراحل  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى  م��اجن��م��ن��ت 
قتل  �شاكور  ان  اإىل  ي�شار  املو�شيقية. 
 ،1996 ال��ع��ام  ف��ي��غ��ا���ش يف  يف ل����ش 
مو�شيقي  األ����ب����وم   11 ���ش��ج��ل  وق����د 
على  الأول  امل��رك��ز  جميعها  اح��ت��ل��ت 

لئحة بيلبورد 200 .

الإ�صابة بنزلت الربد 
ترتبط بالكروموزومات 

وجدت درا�شة جديدة اأن طول جزيئات التيلومري التي تغطي ال�شبغيات 
بنزلت  الأكرث عر�شة لالإ�شابة  الأ�شخا�ش  )الكروموزومات( قد حتّدد 

الربد.
وذكر موقع )هلث داي نيوز( الأمريكي اأن الباحثني يف جامعة كارينغي 
ميلون وجدوا اأن البالغني ال�شليمني اأكرث عر�شة لالإ�شبة بنزلت الربد 

عندما حتتوي خاليا جهازهم املناعي على تيلومريات ق�شرية ن�شبياً.
ونظر العلماء يف حالت 152 �شخ�شاً �شليماً يف عمر بني 18 و55 عاماً، 
تكافح  التي  التائية  اللمفاوية  اخل��الي��ا  يف  التيلومريات  ط��ول  وقا�شوا 

العدوى.
وبعدها عّر�ش الباحثون الرجال والن�شاء للفريو�ش امل�شبب لنزلت الربد 

عن طريق قطرات اأنفية.
اأ�شيبوا  الأ�شخا�ش  من   22% اأن  املقبلة  اخلم�شة  الأي��ام  خ��الل  وتبنّي 
باأعرا�ش نزلت الربد، وكان الحتمال اأعلى بني الذين لديهم تيلومريات 
 26% التيلومريات،  اأق�شر  الذي لديه  الثلث  اأق�شر يف خالياهم وبني 
باأطول  يتمتع  ال��ذي  الآخ��ر  الثلث  بني   13% مقابل  باملر�ش،  اأ�شيبوا 

التيلومريات.

عّلموا اأولدكم التفكري باإيجابّية
�أو  وردي  منظار  من  �حلياة  �إىل  �لنظر  ميكننا 
باإيجابية  �الأمور  تقّبل  ن�ستطيع  حالك.  �أ�سود 
معنا،  تولد  هبة  لي�ض  �لتفاوؤل  لكن  �سلبية.  �أو 

بل طريقة تفكري نتعّلمها.



•• العني - الفجر

يف اإطار �شيا�شة جامعة الإمارات العربية 
العلماء  ا�شتقطاب  اإىل  الهادفة  املتحدة 
ذوي اخلربات العلمية والبحثية املتميزة 
ومبا يتفق مع روؤيتها الهادفة اإىل توفري 
حتر�ش  لطلبتها  متميزة  تعليمية  بيئة 
لن�شاطاتها  الطلبة  دع��وة  على  اجلامعة 
ك��ب��ري يف �شقل  اأث���ر  م��ن  ل��ه��ا  مل��ا  العلمية 
وتنمية  م���ع���ارف���ه���م  وزي��������ادة  م���واه���ب���ه���م 
لهم  بعلماء  اللتقاء  قدراتهم من خالل 
ا���ش��ه��ام��ات ع��ل��م��ي��ة م��ت��م��ي��زة ك���ي ي�شريوا 
العلمية  بخطاهم  وي��ق��ت��دوا  درب��ه��م  على 

املتميزة.
ال�����روؤي�����ة جلامعة  ه�����ذه  م����ع  ومت���ا����ش���ي���ا 
بدعوة  الكيمياء  ق�شم  قام  فقد  الإم���ارات 
عامل الكيمياء الفرن�شي ال�شتاذ الدكتور 
جان ماري لن واحلا�شل على جائزة نوبل 
يف الكيمياء الذي حل �شيفا على جامعة 

الإمارات.
وق�����د ق�����ام ال���دك���ت���ور ل����ن خ�����الل زي���ارت���ه 
 “ بعنوان  قيمة  علمية  حما�شرة  باإلقاء 

احلياة” حيث  اإىل  امل����ادة  م��ن  ال��ك��ي��م��ي��اء 
حما�شرته  يف  الكيميائي  ال��ع��امل  ت��ط��رق 
ب����اأن ع��ل��م ال��ك��ي��م��ي��اء ه��و اجل�����ش��ر الرابط 
اأن  اأي  الأح��ي��اء،  وعلم  الفيزياء  علم  بني 
الفيزياء  قوانني  ي�شتخدم  الكيمياء  علم 
ا�شتك�شاف  يف  لتطبيقها  عامليا  امل��ع��روف��ة 
امل���ادة املكونة  اأن  علم الأح��ي��اء. وق��د ذك��ر 
من جزيئات متناهية يف ال�شغر ت�شتطيع 
ترتيب نف�شها ذاتيا لتكوين جزيئات اأكرب، 
واأن هذه اجلزيئات ت�شتطيع اأن تربط ما 
ي�شمى  ما  لتكوين  بروابط �شعيفة  بينها 
اأو�شح  اجلزيء” وق��د  “بعد  بعلم  ال��ي��وم 
تتعرف  اجلزيئات  ه��ذه  ب��اأن  لن  الدكتور 
نظرية  طريق  ع��ن  البع�ش  بع�شها  على 

القفل واملفتاح.
لن  الدكتور  اأو�شح  �شياق حما�شرته  ويف 
اأهمية علم بعد اجلزيئات  يف التطبيقات 
الأدوية،  املهمة مثل تطوير علم  العلمية 
وال�شت�شعار عن بعد، والنانو تكنولوجي، 
ويف ال��ن��ه��اي��ة اأك���د ال��دك��ت��ور ل��ن ب���اأن علم 
اخ����رتاع����ات ولي�ش  ع��ل��م  ه���و  ال��ك��ي��م��ي��اء 

اكت�شافات. 

جدير بالذكر ان الدكتور جان ماري لن 
الوطني  امل��رك��ز  يف  العلمية  م�شريته  ب��داأ 
ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف ف��رن�����ش��ا وذل�����ك بني 
بعد  ان��ت��ق��ل  ث��م   1966-1960 ع��ام��ي 
با�شتور حيث مت  لوي�ش  اإىل جامعة  ذلك 
الكيمياء  “ا�شتاذ” يف  درج��ة  اإىل  ترقيته 

بدرا�شة  لن  الدكتور  اهتم   ،  1970 عام 
ك��ي��م��ي��اء اجل���زي���ئ���ات ال�����ش��خ��م��ة واآل���ي���ات 
التفاعالت اخلا�شة لهذه اجلزيئات ولقد 
اأفادته هذه الدرا�شات اإىل اإر�شاء اأ�ش�ش فرع 
جديد يف الكيمياء واأنظمة ال�شت�شعار عن 
اجلزيئات  كيمياء  ا�شم  عليه  اأطلق   ، بعد 

ال�����ش��خ��م��ة وال����ذي ي��ع��ن��ى ب��درا���ش��ة وفهم 
اآل��ي��ة ال��رواب��ط ب��ني اجل��زي��ئ��ات ال�شخمة 
ونتيجة   ، الأخ��رى  الكيميائية  واملركبات 
ل��ه��ذه الأب��ح��اث ال��ت��ي ق��اده��ا ال��دك��ت��ور لن 
نوبل  ج��ائ��زة  على  امل�شرفة  الهيئة  قامت 
للكيمياء  ن��وب��ل  ج���ائ���زة  مب��ن��ح��ه  ل��ل��ع��ل��وم 
الدكتور  زال  وم��ا   1987 ع��ام  وذل��ك يف 
لن على راأ�ش عمله البحثي ويقدم الكثري 

لعلم الكيمياء. 
الإم����ارات  جلامعة  زي��ارت��ه  هام�ش  وع��ل��ى 
ب��اأع�����ش��اء الهيئة  ال���زائ���ر  ال���ع���امل  ال��ت��ق��ى 
التدري�شية وطلبة ق�شم الكيمياء وجميع 
يف  ال�شخمة   اجلزيئات  علم  يف  املهتمني 
التعاون  جم����ال  ب��ح��ث  ومت  اجل���ام���ع���ة.  
ل��ن على �شعيد  الدكتور ج��ان م��اري  م��ع 
امكانية تبادل الزيارات العلمية ملخترباته 
ال��ب��ح��ث��ي��ة م����ن ق���ب���ل ط��ل��ب��ة ال����درا�����ش����ات 
واإمكانية   ، الكيمياء  ق�شم  وطلبة  العليا 
ق�شم  يف  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  قيام 
الكيمياء بزيارات بحثية ق�شرية اأو ق�شاء 
اإجازات تفرغ علمي يف املختربات البحثية 

للربوفي�شور.

بلدية العني حت�صل على �صهادات نظام الإدارة 
املتكامل وتكرم فريق العمل وجائزة �صتيفي العاملية

•• العني – الفجر:

من   IMS ح�شلت بلدية مدينة العني على �شهادات نظام الإدارة املتكامل
قبل �شركة لويدز ريج�شرت يف حفل تكرمي نظمته البلدية على م�شرحها 
 )BPR( ام�ش الول ، و الذي رافقه تكرمي م�شروع اإعادة هند�شة العمليات
و فريق عمل جوائز �شتيفي العاملية تقديرا لفرق العمل التي �شاهمت يف 
م�شتويات  على  خدماتها  تطوير  و  العني  مدينة  بلدية  اجن���ازات  حتقيق 

عاملية .
وج���اء اإع����الن ح�����ش��ول ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني  ع��ل��ى ���ش��ه��ادات ن��ظ��ام الإدارة 
�شهر  لويد ريج�شرت يف  �شركة  اأجرته  الذي  التدقيق  بعد   IMS املتكامل 
 ISOاإدارة اجلودة ن��ظ��ام  ه��ي:  اأن��ظ��م��ة  ث��الث��ة  امل��ا���ش��ي يف  ال��ع��ام  دي�شمرب 
9001:2008 ونظام البيئة ISO  14001:2004 و نظام ال�شالمة 
OHSAS  18001:2007 وذل��ك بتطبيق جميع  املهنية   وال�شحة 
اجل حتقيق  واح��دة من  كمنظومة  اإداراتها  يتم  والتي  الأنظمة  متطلبات 
املبادرة من خالل  العاملية. حيث بداأت هذه  املعايري واملوا�شفات القيا�شية 
بالقطاعات  الإدارة  ممثلي  اإىل  بالإ�شافة   ، امل�شروع،  لإدارة  فريق  تكليف 

والذي كان لهم دور اأ�شا�شي يف جناح النظام.
زيادة  اإىل  يهدف  عاملي  نظام  هو  املتكامل  الإدارة  نظام  ان  بالذكر  جدير 
ال�شلبي  البيئي  الأث��ر  تقليل  و   ، واخلارجيني  الداخليني  املتعاملني  ر�شا 
الناجت عن اأن�شطة البلدية ، و تقليل اإ�شابات العمل  والإمرا�ش املهنية ، و 
اللتزام بجميع الأنظمة والقوانني والت�شريعات احلكومية ، و ال�شتخدام 
عدد  تاأهيل  مت  كما  امل�شتمرين.  والتطوير  التح�شني  و   ، للموارد   الأمثل 
من املوظفني ب�شهادات التدقيق الداخلي و�شهادات رئي�ش مدققني يف نظام 
  14001:2004 البيئة  ون��ظ��ام   ISO 9001:2008اجلودة اإدارة 
 .OHSAS  18001:2007  و نظام ال�شالمة وال�شحة املهنية ISO

بالإ�شافة اإىل عقد ور�ش تعريفية جلميع موظفي البلدية.

على  فهد  ال��ق��اه��ا  ال��ت��ي  املتكامل  الإدارة  ن��ظ��ام  م�����ش��روع  م��دي��ر  كلمة  يف  و 
املدراء  و�شعادة  العام  املدير  ل�شعادة  بال�شكر  تقدم  احلفل  اثناء  املن�شوري 
لقد  وق���ال:  امل�����ش��روع،  لنجاح  دعمهم  على  املوظفني  وجميع  التنفيذيني 
كان يف تطبيق هذا النظام فخُر لنا، لي�ش باحل�شول  على �شهادات عاملية 
فح�شب، بل لأن بلدية مدينة العني ا�شتثمرت جهود موظفيها لُتخرج منهم 

اأكرث من ثمانني مدققاً وزرعت ثقافة التحدي للتميز يف كل الظروف
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الإقليمي  امل��دي��ر  عبيد  با�شم  اك��د  جانبه  م��ن 
واأفريقيا ل�شركة لويدز ريج�شرت على ان ح�شول بلدية مدينة العني على 
�شهادة الأنظمة الإدارية املتكاملة دليل  على ا�شتمرارية بلدية مدينة العني 
على التح�شني امل�شتمر يف الرتقاء اإىل اأف�شل اخلدمات من اأجل زيادة ر�شا 

املتعاملني.
ت�شمن احلفل فيلما عر�ش اهم اجنازات بلدية مدينة العني و م�شاريعها 
يف اجلوائز الفائزة و دور فرق العمل يف حتقيق هذه الجنازات و امل�شاريع 
، بالإ�شافة لت�شليم �شهادات نظام الإدارة املتكامل IMS من �شركة لويذر 
عام  مدير  النعيمي  حممد  مطر  الدكتور  ل�شعادة  العني   مدينة  لبلدية 
بلدية مدينة العني ، فيما قام مدير عام بلدية مدينة العني و مدير �شركة 

لويدز يرافقهما املدراء التنفيذيني لتكرمي الفئات الفائزة و فرق العمل .
و قد كان لفريق عمل جوائز �شتيفي العاملية ن�شيب من التكرمي لدورهم 
الرائدة  العاملية  العني على هذه اجلائزة  بلدية مدينة  الفاعل يف ح�شول 
العامة  العالقات  و  التقني  التخطيط  ادارة  عليها  ح�شلت  ج��اءت  التي  و 
والت�شالت و خدمة العمالء و  مكاتب اخلدمة البلدية للقطاع ال�شمايل 

وادارة خدمات املوارد الب�شرية مل�شاريعهم املتميزة .
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ح�سرها جمع من �الأكادمييني و�لطالب

عامل حا�صل على جائزة نوبل فى الكيمياء يحا�صر فى جامعة المارات

•• اأبوظبي – الفجر

اأطلقت وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع الور�شة 
الرتاث  اإدارة  تنظمها  التي  البورتريه  لر�شم  الفنية 
والفنون بالوزارة يف املركز الثقايف باأبوظبي ويقدمها 
الفنان الت�شكيلي العراقي حمادي الها�شمي على مدى 
�شهر كامل حتى 17 من مار�ش املقبل، وتنعقد الور�شة 
يف الفرتة من اخلام�شة وحتى الثامنة م�شاء من اأيام 

الأحد والثالثاء واخلمي�ش من كل اأ�شبوع.

الفنية  ب���احل���رك���ة  الرت����ق����اء  اإىل  ال���ور����ش���ة  وت���ه���دف 
واحلفاظ على الرتاث الإماراتي غري املادي، كما تاأتى 
�شمن احلمالت التعريفية بالفن الت�شكيلى وت�شجيع 

الفنانني ودعمهم وحثهم على اإبراز مواهبهم.
الفنان  وجود  اأن  اإىل  الها�شمي  حمادي  الفنان  واأ�شار 
وتوا�شله مع حميطه الإبداعي دائما ما يخلق حالة 
م���ن احل�����راك ال��ث��ق��ايف امل��ت��وه��ج، وم���ن ه��ن��ا ف����اإن على 
واحت�شانهم  باملبدعني  الهتمام  الكربى  املوؤ�ش�شات 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  تفعله  ما  غ��رار  على 

املجتمع.
اأن يتعلم  ال��ه��ا���ش��م��ي ع��ن رغ��ب��ت��ه يف  ال��ف��ن��ان  واأع�����رب 
التى  الأول��ي��ة  ال�شا�شيات  بع�ش  للور�شة  املنت�شبني 
ب�شيط  اأويل  ب�شكل  الأورب����ي  ال��ف��ن  اأ���ش��ات��ذة  مار�شها 
اأن يروا بع�ش الأعمال املماثلة لكبار  لكى ي�شتطيعوا 
هناك  �شيكون  اأن��ه  اإىل  منوهاً  روب��ن��ز،  مثل  الفنانني 
معر�ش للوحات باأيدي الفنانني امل�شاركني يزين ختام 

ور�شة البورتريه.
املجالت  خمتلف  يف  امل��ب��دع��ني  اأن  الها�شمي  واع��ت��رب 

والت�شكيليني ميثلون روح املكان، وعند �شمور �شوتهم 
ومرعبة  خاوية  ت�شبح  الأمكنة  هذه  ف��اإن  واختفائهم 
وتفتقر للجمال الداخلي والنقد ال�شفاف وروح الألفة 
وي�شعى  داخ��ل��ه  يف  ال��ف��ن��ان  يخزنها  ال��ت��ي  وال��ت�����ش��ام��ح 

جاهدا وبكل حب لن�شرها.
اجلدير بالذكر ان الور�شة تدعو للم�شاركة وال�شتفادة 
التاريخي  وارت���ب���اط���ه  ال��ب��ورت��ري��ه  ف���ن  ت��ق��ن��ي��ات  م���ن 
من  اأوروب�����ا،  يف  الفنية  النه�شة  وع�����ش��ور  بالفل�شفة 

خالل تقنيات واآليات. 

ور�صة عمل يف فن ر�صم البورتريه



متاعب �أ�سهر �حلمل �الأوىل 
 Hyperemesis(

)Gravidarum
تنتاب بع�ش الن�شاء احلوامل )حواىل 
50% منهن( متاعب يف الأ�شهر الثالثة 
الأ�شبوع  خ��الل  )تظهر  احل��م��ل  م��ن  الأوىل 
عند  خ�شو�شاً  ال�شاد�ش(،  الأ�شبوع  اإىل  اخلام�ش 

احلمل للمرة الأوىل، وت�شمل:
- الغثيان.

- القيء.
- ال�شداع.

- الزغللة.
- ال�شيق.

عالجها
قد تكون هذه الأعرا�ش حادة يف ال�شباح مبجرد ال�شتيقاظ من النوم.

لتجنب متاعب احلمل يف الأ�شهر الأويل يح�شن اتباع ما يلي:
- يجب األ متتنع املراأة احلامل عن الطعام اأو ال�شراب خوفاً من نوبات القئ. اإمنا يجب تناول 
وجبات �شغرية وعلى فرتات متقاربة على اأن تتكون من اخلبز امل�شنوع من كامل احلبوب 

مع اجلنب القري�ش اأو زبدة اجلوز اأو البندق.
- لتجنب حالت الغثيان والقيئ احلادة يف ال�شباح ميكن تناول القليل من الطعام 

عند ال�شتيقاظ وقبل ترك ال�شرير.
بالإ�شافة  �شاعات،  اأربع  - ين�شح بتناول 50 مليغراماً من الفيتامني B6 كل 
اإىل 400 مليغرام من عن�شر املغن�شيوم �شباحاً يومياً خالل فرتة املتاعب 

فح�شب. ول ين�شح بتناول هذه اجلرعات لفرتة طويلة.
- تن�شح ال��ن�����ش��اء احل��وام��ل ب��ت��ن��اول ق���در م��ع��ق��ول م��ن ف��اك��ه��ة البلح 
)الرطب اأو التمر( طوال فرتة احلمل لأنه يوفر الطاقة والعنا�شر 

ل الولدة. الغذائية الالزمة حليوية الأم واجلنني، كما ي�شهِّ
- يجب األ تتناول املراأة احلامل اأي اأدوية لعالج اأمرا�ش اأخرى 

اإل حتت اإ�شراف الطبيب املتخ�ش�ش.

�أع�ساب مفيدة
اليان�شون،  ال��ك��راوي��ة،  اجلين�شنغ،  )ال��ك��ام��وم��ي��ل(،  ال��ب��اب��وجن 
النعناع، القرنفل، الريحان، الأ�شربج، التوت الإفرجني الأحمر، 
ال�شافورى  ال��زجن��ب��ي��ل،  الأزرق،  ال��زن��ب��ق  )ال��ث��م��ار(،  اجل��وج��وب��ا 
الف�شة  ال��ق��رف��ة،  العرق�شو�ش،  ال�شعري،  ال��ط��ل��ي��اين(،  )ال��ك��رن��ب 

)الرب�شيم احلجازي(، اللوبيا، والياأم.

)Mastitis( لتهاب �لثدي�
اأثناء فرتة الإر�شاع يف ما  قد يحدث احمرار واأمل يف الثدي 
يعرف بالتهاب الثدي. اإل اأن التهاب الثدي قد يحدث يف اأي 
�شن وقد ي�شاحبه ارتفاع يف درجة احلرارة واأعرا�ش ت�شبه 
الإنفلونزا. يحدث التهاب الثدي نتيجة ت�شقق احللمات 
الذي  الأم��ر  اأو ت�شلخات يف �شطحها،  اأو وج��ود ج��روح 
اأو  يت�شبب بدخول بكترييا من خالل هذه ال�شقوق 
اإفراغ  ع��دم  اأن  ع��ن  ف�شاًل  الت�شلخات.  اأو  اجل���روح 
ال��ث��دي م��ن احل��ل��ي��ب ب��اإر���ش��اع ال��ط��ف��ل اأو ارت����داء 
ان�شداد  يف  ي�شبب  ق��د  ال�شيقة  ال��ث��دي  ح��م��الت 
بع�ش قنوات احلليب، الأمر الذي يجعل منطقة 
حالت  )يف  وموؤملة  ومتحجرة  حممرة  الثديني 
نادرة يكون اللتهاب نتيجة وجود دمل اأو اأكرث 

يف الثدي امل�شاب(.

عالجه
اأو ع��دم وج��ود ان�شداد يف  - يجب التاأكد من وج��ود 
اأي  بتلم�ش  ذل��ك  امللتهب،  ال��ث��دي  يف  احلليب  ق��ن��وات 
اإذا وجدت  بقعة جافة من احلليب يف طرف احللمة. 
�شا�ش  قطعة  بوا�شطة  بلطف  اإزالتها  فيجب  البقعة 
الثدي  عر�ش  ثم  الدافئ  املعقم  باملاء  مبللة  نظيفة 
على الطفل قبل الثدي الآخر حيث تكون قوة امل�ش 
امل�شدودة  القنوات  يفتح  ما  �شديدة وهو جائع،  لديه 

ويزيل اللتهاب خالل 24 �شاعة.
نهاية  م��ن  ب���دءاً  ال��ث��دي  على  ال�شغط  اأي�����ش��اً  ميكن   -
ال��ث��دي يف اجت��اه احللمة اأث��ن��اء الإر���ش��اع، م��ا يعمل على 

اندفاع احلليب وت�شليك القنوات امل�شدودة.
- اإذا اكت�شفت اأن ثمة دماًل يف الثدي امل�شاب فيجب التوقف 
�شناعية  �شفط  اآل��ة  وت�شتخدم  ف���وراً.  منه  الإر���ش��اع  ع��ن 

لإفراغ هذا الثدي حتى �شفاء الدمل. يعتمد يف تغذية الطفل اأثناء ذلك على الثدي ال�شليم. كذلك 
يجب ا�شت�شارة الطبيب يف نوع امل�شاد احليوي الذي ميكن تناوله اإذا احتاج الأمر اإىل ذلك.

- ين�شح بتناول الكثري من ال�شوائل وتدليك الثدي با�شتخدام قربة حتتوي على ماء دافئ اأو حتت 
الد�ش الدافئ.

واحلبوب  والبي�ش  الطازجة  والفواكه  واخل�شروات  اخلمرية  على  الطعام  يحتوي  ب��اأن  ين�شح   -
والبقول.

- تناول الكال�شيوم )1 اإىل 1،5 غرام يومياً( واملغن�شيوم )500 اإىل 750 مليغراماً يومياً(، اإىل 
،D ،املركب A، B جانب الفيتامينات

وC، يقوي مناعة اجل�شم وي�شرع يف �شفاء الأن�شجة وي�شاعد على اإدرار احلليب.

�أع�ساب مفيدة
الذهب،  عرق  ال�شندل،  ال�شمفوطن،  اخلن�شار،  روب��رت،  ح�شي�شة  ال�شمر،  الزجنبيل،  البقدون�ش، 

الفربينا، الف�شة )الرب�شيم احلجازي(، القري�ش الأبي�ش، والهندباء الربية.

)Menopause( نقطاع �لطمث�
يطلق م�شطلح �شن الياأ�ش على الفرتة التي يتوقف فيها التبوي�ش بالن�شبة اإىل الن�شاء وينقطع 
اأو قبل ذلك بقليل. فقد تقل كثافة الدورة  58 �شنة  اإىل  الطمث. يحدث ذلك غالباً بني �شن 47 
ال�شهرية تدريجاً حتى يتوقف الطمث متاماً، اأو تتباعد فرتات الدورة ال�شهرية تدريجاً ثم ينقطع 
الطمث اأو قد ينقطع الطمث فجاأة. وتعاين الن�شاء عند انقطاع الطمث اأعرا�شاً قد ت�شتمر ب�شعة 

اأ�شهر اأو قد تطول اإىل ما يقارب من خم�ش �شنوات.

�أعر��سه
تكرث اأعرا�ش انقطاع الطمث لدى الن�شاء، وت�شمل:

- الكتئاب.
- الأرق.

- الع�شبية ال�شديدة.
- التوهج احلراري.

- الإجهاد.
- اخلفقان.
- الدوخة.

- ا�شطرابات اجلهاز اله�شمي.
- زيادة عدد مرات التبول اأو �شعوبة التبول.

- اآلم الع�شالت.
- ثقل الأقدام عند امل�شي.

- ال�شتق�شاء.

لتخفيف �أعر��سه �حلادة
- يعالج البع�ش اأعرا�ش �شن الياأ�ش بجرعات من هرمون الإ�شتريوجني )Estrogen(، اإل اأن 
اأثار جانبية �شيئة مثل: زيادة حدة  ا�شتخدامه ملا له من  الكثري من املراجع الطبية تن�شح بعدم 

نوبات الربو ال�شعبي وا�شطراب عمل القلب وتكون ح�شى الكلية وال�شداع الن�شفي وال�شرع.
- ين�شح بتجنب منتجات الألبان وال�شكر واللحوم والقهوة لالعتقاد باأنها ال�شبب يف حدوث موجات 

التوهج احلراري.
- العتماد على الأ�شماك مثل ال�شلمون وال�شردين كم�شدر للربوتني.

مثل  بالكربيت  الغنية  الطازجة  واخل�شروات  الأ�شود  الع�شل  على  الوجبات  حتتوي  باأن  ين�شح   -
الكرنب والقرنبيط والفاكهة الطازجة، خ�شو�شاً التفاح.

اإ�شافية من هرمون  اإفراز معدلت  اأن تناول العرق�شو�ش واجلين�شنغ ي�شاعد اجل�شم على  - وجد 
الإ�شرتوجني ويعمل على اإزالة الكتئاب والأعرا�ش الأخرى لنقطاع الطمث )ل يجب ا�شتخدام 

العرق�شو�ش ملن يعاين ارتفاعاً يف �شغط الدم(.
- تناول غرامني من عن�شر الكال�شيوم كجرعة يومية وعن�شر املغن�شيوم )غرام يومياً( واجلرمانيوم 

)60 مليغراماً مرتني يومياً( يقلل الع�شبية وي�شاعد على راحة الأع�شاب.
يومياً(  غرامات   5 - تناول عن�شر البوتا�شيوم )100 مليغرام يومياً( والفيتامني C )i 3اإىل 
على  ي�شاعد  ما  تدريجاً،  اجلرعة  زي��ادة  ثم  دولية(،  وح��دة   1600 ىل  Eاإ)400  والفيتامني 

اختفاء نوبات التوهج احلراري وال�شيق.
- تناول عن�شر ال�شيلينيوم مبعدل 200 ميكروغرام يومياً يعمل على توازن هرمونات اجل�شم.

- تناول الفيتامني B5 بجرعة مقدارها 100 مغ ثالث مرات يومياً، يوؤدي اإىل حت�شني وظائف 
الغدة اجلاركلوية وبالتايل تنظيم اإفراز الأدرينالني والكورتيزون.

من  التخل�ش  على  ي�شاعد  يومياً،  مرات  ثالث  مليغراماً   50 بجرعة   B6 الفيتامني  تناول   -
ال�شت�شقاء ويخفف من وطاأة الأعرا�ش الأخرى.

 500 مبعدل   )Argenine( واأرج��ن��ني   )Lisine( لي�شني  الأم��ي��ن��ني  احلام�شني  ت��ن��اول   -
مليغرام يومياً من كل منهما مع حام�ش الهريوكلوريك، يح�شن من عمليات اله�شم وي�شاعد على 

اختفاء ا�شطرابات اجلهاز اله�شمي.

�أع�ساب م�ساعدة
البقدون�ش  )ح�����ش��ال��ب��ان(،  اجل��ب��ل  اإك��ل��ي��ل  الأت��راك��ت��ل��ي�����ش،  )ال��ك��ام��وم��ي��ل(،  ال��ب��اب��وجن  العرق�شو�ش، 
املالك  ح�شي�شة  )الفالرييانا(،  القط  ح�شي�شة  الدينار،  ح�شي�شة  الإف��رجن��ي،  التوت  الإف��رجن��ي، 
ال�شبار،  ال�شذب،  ال�شحلب،  الآلم،  زه��رة  ال��زع��ف��ران،  ال��داب��وق،  احل��ن��دوق،  اجلين�شنغ،  ال�شيني، 

القري�ش الأبي�ش، كي�ش الراعي، الالوند، املره، امل�شيكة، والهندباء الربية.

واأزهارها  ق�شرتها  يف  الرائعة  الأزه���ار  ذات  املغنولية  �شجرة  حتتوي 
على مواد نا�شطة ت�شكن الب�شرة. اأما من ناحية عطرها، فكانت دائماً 

م�شدر وحي واإلهام.
ال��ع��امل. ويجب  النباتية يف  الأن���واع  اأق���دم  م��ن  ج���زءاً  املغنولية  ت�شكل 
املناطق  يف  وتنبت  املغنولية،  تزهر  حتى  ع��ام��اً   20 ح��واىل  النتظار 
الرطبة واخل�شبية يف اآ�شيا )ال�شني( واأمريكا ال�شمالية. وهي و�شلت 
اإىل اأوروبا يف بداية القرن الثامن ع�شر بف�شل حاكم لويزيانا، و�شميت 

املغنولية ن�شبة اإىل عامل النبات بيري مانيول.

فو�ئد مهدئة
وم�شادة  م��ه��دئ��ة  بخ�شائ�ش  تتمتع  م����واد  ع��ل��ى  امل��غ��ن��ول��ي��ة  حت��ت��وي 
الزيت  يحتل  التجميل،  جم��ال  يف  للميكروبات.  وم�شادة  لاللتهاب 
اأزه��ار من مي�شيليا  عليه من خالل تقطري  ال��ذي نح�شل  الأ�شا�شي، 
ال�شجرة  تتمتع هذه  ال�شتعمال. كذلك  الأوىل من حيث  املرتبة  األبا 
تاأثريها  خ��الل  من  الفكر  تهدئ  اأنها  عنها  ويعرف  جم��ددة،  بفوائد 
العطري )مبجرد �شم عطر الزيت الأ�شا�شي(. ف�شاًل عن ذلك، منذ 
اأكرث من 2000 �شنة، ا�شتخدم ال�شينيون م�شتخل�ش ق�شرة املغنولية 

لال�شتفادة من اآثارها املفيدة على الأ�شخا�ش امل�شابني بالكتئاب.

عطور ناعمة
ثم  كاحلم�شيات،  ليمونياً  عطراً  تزفر  بالتفتح،  الزهرة  تبداأ  عندما 
تتحول اإىل زهرة ج�شدية ح�شية. وميكن حتى اأن تتخذ مظهر التاج 
ح�شب تنوعها. ت�شكل املغنولية مع ذلك جزءاً من الأزهار التي ل ميكن 
احللو،  الزهري  رحيقها  غنى  لكن  طبيعي.  ب�شكل  عطرها  ا�شتخراج 
املمزوج بعطر الفانيليا والليمون، غالباً ما يلهم �شانعي العطور الذين 
يعيدون ت�شكيله من خالل لوحة املواد الأولية اخلا�شة بهم. جند هذا 

 Allure de الغنى يف العطور الكال�شيكية مثل
 Rumeur de Lanvinو  Chanel

و  L›Instant de Guerlainو
يف  اأم��ا   .Miracle de Lancome

 Acquaاألهم فقد  الأخ����رية،  الآون����ة 
di Parma وKenzo اللذين 

�شلطا ال�شوء عليه وكذلك 
 Chanel م��ن  ك��ل  فعل 
ال������ل������ذي������ن   Diorو
املزيد  لإ�شفاء  ا�شتخدماه 

والنعومة  الن��ت��ع��ا���ش  م���ن 
 Cristalle Eau اإىل 

.J›adore l›Eauو  Verte

 �ختيار�ت
منع�شة • مياه 

تذكر باأزهار املغنولية يف احلدائق املهيبة يف بحرية كومو، فهذه 
املياه املنع�شة تبداأ بع�شري اأ�شجار احلم�شيات وتتطور حول باقة من 

الأزهار البي�شاء.
Manolia Nobile، Acqua di Parma

ناعم • عبري 
باقة من اأ�شجار احلم�شيات وعطر زهري هوائي وخفيف مثل اأزهار 

املغنولية يف اليابان.
Eau de fleur de magnolia، Kenzo

مغٍذ • كرمي 
زيت  يعطر  الع�شوية،  ال�شيا  وزب���دة  ال�شم�ش  دوار  زي��ت  خال�شة  م��ع 

املغنولية الأ�شا�شي املهدئ اجل�شم بلطف.
 Crème pétale nourissante

corps، Sanofore
منعم • زيت 

مينح  اآن،  يف  والوجه  اجل�شم  الكهرماين  الزيت  هذا  ينا�شب 
الب�شرة الإ�شراق وينعمها ف�شاًل عن تهدئتها بعد تعر�شها لأ�شعة 

ال�شم�ش. ي�شاعد على احلفاظ على ال�شمرار لوقت اأطول.
 Huile de magnolia corps et visage، Leonor

Greyl
فاعل • عالج 

انقطاع  مرحلة  يف  الب�شرة،  ي�شاعد  م�شتخل�شاً  املغنولية  زهرة  توؤمن 
الطمث، على ا�شتعادة توازنها الهرموين.

 Succes Age Splendid Soin jour profond،
Guerlain

�شحة وتغذية
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متر �ملر�أة باأوجاع كثرية ومتاعب، تنتهي ب�سرعة �أو تطول بح�سب �حلالة. يف ما يلي ن�ستعر�ض 
�لتفا�سيل عن متاعب �الأ�سهر �الأوىل من �حلمل، �لتهاب �لثدي، و�نقطاع �لطمث. �طلعي 
على �لن�سائح �لتي ت�ساعدك يف �حلد من �أعر��ض هذ� �حلاالت.

ت�سكل جزءً� من �أقدم �الأنو�ع �لنباتية يف �لعامل

�صجرة املغنولية... �صحر اجل�صد والفكر

وّدعي متاعب احلمل وانقطاع الطمث بالأع�صاب املنا�صبة 

اأمل الربلة... م�صاكل يف الع�صب
ب��ع��د دق��ائ��ق م��ع��دودة ع��ل��ى البدء  ال��رب��ل��ة  ب����الأمل يف  اأب����داأ بال�شعور  مل���اذا 

بامل�شي؟
يتاأتى هذا الأمل غالباً من اإجهاد يف ع�شالت الربلة. يجب اأن ي�شبب هذا 
اأكرث كلما زاد ا�شتخدامك للع�شالت، على �شبيل املثال  الإجهاد اأعرا�شاً 

مبا�شرة بعد بدء امل�شي. مع ذلك، تواجه اأي�شاً احتمالني غري حميدين.
اإذا كنت تعاين ت�شلب ال�شرايني يف تلك التي تو�شل الدم اإىل ال�شاقني، 
ت�شل ع�شالت ال�شاق مع البدء يف العمل اإىل نقطة ل حت�شل فيها على 
ما يكفي من الدم. اإنها حالة ي�شميها الأطباء عرج ال�شرايني )اأو العرج(. 
مع اإ�شابتك بالعرج، لن ت�شعر باأمل الربلة على الفور مع البدء يف امل�شي، 

لكن بعد دقائق عدة من ا�شتخدام الع�شالت.
الفقري(  العمود  )ت�شيق  ي�شمى  مبا  باإ�شابتك  الآخ��ر  الحتمال  يتمثل 
الذي تطور فيه عظام العمود الفقري التهاب املفا�شل وتبداأ يف ت�شييق 
احلالة  ه��ذه  ت�شمى  والأع�����ش��اب.  ال�شوكي  احلبل  من  املطلوبة  امل�شاحة 
م��ن خالل  ال�����ش��راي��ني  ع��رج  م��ن  امل��ن�����ش��اأ. ميكن متييزه  الع�شبي  ال��ع��رج 
الكثري من امليزات: قد ل يرافق امل�شي فح�شب، لكن اأي�شاً بعد الوقوف 
اأن يخف الأمل غالباً مع النحناء اإىل الأمام عند  لفرتة طويلة؛ ميكن 
اخل�شر، اأو مبجرد تغيري و�شعية اجل�شم؛ قد ي�شبب الأمل لي�ش يف ربلة 
ال�شاق فح�شب، لكن اأي�شاً يف الفخذ اأو الأرداف اأو حتى الظهر، قد ي�شبب 
�شعفاً يف ال�شاق ف�شاًل عن الأمل؛ ل يتوقف الأمل غالباً عندما تتوقف 
اأوق��ات الراحة. ي�ّشخ�ش الطبيب كل من  عن امل�شي، وقد يزعج حتى يف 
عرج ال�شرايني والعرج الع�شبي املن�شاأ ب�شهولة. ُيذكر اأن عدد العالجات 
املختلفة واملتاحة لهذه احلالت كبري جداً. فال ترتدد يف مراجعة الطبيب 

عند ال�شعور باأمل يف ربلة ال�شاق، لأن العالج متاح.
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العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/2467 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1-  �شونيل كوجنومان كوجنو كري�شنان جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة التامني املتحدة- )���ش.م.ع( فرع 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  الطنيجي    دب��ي  وميثله: علي جا�شم حممد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20156( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/257 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1-  مازار�ش لتدقيق احل�شابات ب�شفته م�شفيا    جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ كري�شتني ريبمان   وميثله: حمدان 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الهرمي  علي  عبدالرحمن  عبداهلل 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1012187( درهم 
مبلغ)10122(  اىل  .بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/672  ا�صتئناف عقاري
القامة  الب�شتاين جمهول حمل  نعمه  -ر�شدي   1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
مبا ان امل�شتاأنف /تريبوبال�شت انف�شتمنت ليمتد وميثله: حبيب حممد 
بالدعوى  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار/ احلكم  ا�شتاأنف  ق��د  امل���ال    ع��ب��داهلل  �شريف 
جل�شه  لها  وح��ددت   2012/11/29 بتاريخ  كلي  عقاري   2009/179 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/3/27 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch1C.11

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1161  ا�صتئناف مدين
اىل امل�شتاأنف �شدهما/ 1 -ا�شفنديار رحيم باد�شاه 2- ا�شماعيل عبداهلل 
ح�شني عبداهلل جمايل  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /مذكر 
املرباطي       نوال م�شطفى حممد �شالح  الهاجري وميثله:  نا�شر مذكر 
قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2012/68 مدين كلي 
بتاريخ 2012/12/27 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2013/3/20 
يقت�شي  وع��ل��ي��ه   ch2D.17 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   10.00 ال�����ش��اع��ة 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1109  ا�صتئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شدهم/ 1 -�شركة كبريي لل�شياحة وال�شحن ) ذ.م.م(2- 
ار�ش ح�شن كبريي اح�شني بور 3- �شركة تاكت للو�شاطة التجارية )ذ.م.م( 
جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك �شادرات ايران - فرع �شارع 
ا�شتاأنف  قد  القا�شم  احمد حممد  ابرهيم حممد  زاي��د وميثله:  ال�شيخ 
القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2011/291 جتاري جزئي بتاريخ 
2012/8/28 وحددت لها جل�شه يوم الثالثاء املوافق 2013/3/12 ال�شاعة 
او  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2E.23 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2011/477  ا�صتئناف  جتاري
)ذ.م.م(  وال�شحن  لل�شياحة  بوبيان  -�شركة   1 �شدهما/  امل�شتاأنف  اىل 
امل�شتاأنف /بنك  ان  الق��ام��ة مبا  2-ام��ري ج��واد م�شكي  جمهويل حمل 
���ش��ادرات اي���ران - ف��رع امل��ك��ت��وم ومي��ث��ل��ه: اب��ره��ي��م حممد اح��م��د حممد 
 2010/192 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  القا�شم 
جتاري كلي بتاريخ 2012/5/30 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 
وعليه   ch2D.16 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/4/10
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا  .علما بان التقرير قد ورد
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/979  ا�صتئناف جتاري
�شدف   -2 �����ش.ذ.م.م(   ( للتجارة  املتحدة  -اخلليج   1 �شدهما/  امل�شتاأنف  اىل 
اخلليج للتجارة )����ش.ذ.م.م(   جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك 
���ش��ادرات اي���ران )ف���رع ���ش��وق م��ر���ش��د( ومي��ث��ل��ه:اب��راه��ي��م حممد اح��م��د حممد 
القا�شم  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2011/1369 جتاري 
املوافق 2013/3/12  الثالثاء  بتاريخ 2012/7/24 وحددت لها جل�شه يوم  كلي 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او   ch2E.23 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/414 ا�صكاالت جتاري
لوقف  جت���اري   2012/780 رق���م  التنفيذ  يف  ا���ش��ك��ال  الق�شية:  م��و���ش��وع 
كوميك�ش  �شده/1-  امل�شت�شكل  اعالنه  -املطلوب  التنفيذية    الج���راءات 
ل�شناعة اخلر�شانة اجلاهزة  �ش.ذ.م. م  جمهول حمل القامة. مو�شوع 
املوافق 2013/2/24  بانه قد حتددت جل�شة يوم الحد  الع��الن: نعلنكم 
ch1B.6للنظر يف ال�شكال اعاله والتي  ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة 
يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف 

غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/653   عقاري كلي                         
اىل املحكوم عليه/1-  تو�شيف اقبال حممد احمد  جمهويل حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ امالك للتمويل 
�ش م ع  ب( مبثابة احل�شوري- اول: بف�شخ اتفاقية الجارة املو�شوفة يف الذمة املوؤرخة 2008/11/24 
واملربمة بني املدعية واملدعى عليه عن الوحدة حمل التداعي. ثانيا: ب�شطب القيد العقاري الوارد 
يف ال�شجل العقاري اخلا�ش بالعقار مو�شوع الدعوى والذي ين�ش على ان )تخ�شع ملكية العقارة 
اىل ترتيبات الجارة املنتهية  بالتمليك طبقا لعقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى 
ومائة  مليون  درهم   1.120.183.43 مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  ثالثا:  الدائرة( 
بامل�شاريف ومبلغ  الزامه  واربعون فل�شا مع  الف ومائة وثالثة وثمانون درهما وثالثة  وع�شرون 
الف درهم ومقابل اتعاب املحاماة ورف�ش ما عدا ذلك من طلبات.  و حكما مبثابة احل�شوري قابال 
با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�صم الدعاوي العقارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/602   عقاري كلي                         
اىل املحكوم عليه/1-  حم�شن ح�شن ي��اوري   جمهويل حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ امالك للتمويل �ش م ع 
( مبثابة احل�شوري- بف�شخ العقد مو�شوع الدعوى ورد حيازة العقار للمدعية مع �شطب عبارة ) 
بالتملك  املنتهي  بالتملك طبقا لعقد الج��ارة  املنتهية  العقار اىل ترتيبات الج��ارة  تخ�شع ملكية 
وملحقاته املودع لدى الدائرة ( الواردة على �شهادة امللكية ال�شادرة عن دائرة الرا�شي والمالك 
وخماطبة الدائرة بذلك مع الزام املدعى عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 148.945.89 درهم 
والر�شوم  فل�شا  وثمانون  وت�شعة  دره��م  وارب��ع��ون  وخم�شة  وت�شعمائة  ال��ف  وارب��ع��ون  وثمانية  مائة 
وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  و حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�صم الدعاوي العقارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/601   عقاري كلي                         
بان  نعلنكم  الق��ام��ة   �شكندرو جم��ه��ويل حم��ل  ه��ريم��ن  �شكندرو  ف��ري��دي  ع��ل��ي��ه/1-   املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ امالك 
للتمويل )�ش م ع ( مبثابة احل�شوري- بف�شخ العقد مو�شوع الدعوى ورد حيازة العقار للمدعية 
مع �شطب عبارة ) تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة 
دائرة  ال�شادرة عن  امللكية  �شهادة  على  ال���واردة   ) ال��دائ��رة  ل��دى  امل��ودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي 
الرا�شي والمالك وخماطبة الدائرة بذلك مع الزام املدعى عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
وثمانية  درهما  وخم�شون  وثالثة  وثمامنائة  الفا  وثمانون  وثمانية  �شبعمائة  درهم   788.853.08
فلو�ش( والر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.حكما مبثابة احل�شوري قابال 
با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�صم الدعاوي العقارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/679   عقاري كلي                         
املحكمة  بان  نعلنكم  القامة   الزعبي  جمهول حمل  ار�شيد  يو�شف  ا�شامة  املحكوم عليه/1-   اىل 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2012/12/31 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ امالك للتمويل 
)�ش م ع ( مبثابة احل�شوري- بف�شخ عقدي الجارة املربمني بني املدعية واملدعى عليه ومالحقهما 
 ( فيها   والتي جاء  عليه  املدعى  ل�شالح  امللكية  ال�شهادتي  ال��واردة يف  العقاري  القيد  ا�شارة  والغاء 
املنتهي بالتملك  بالتملك طبقا لعقد الج��ارة  املنتهية  العقار اىل ترتيبات الج��ارة  تخ�شع ملكية 
وملحقاته املودع لدى الدائرة ( وخماطبة دائرة الرا�شي والمالك بذلك والزام املدعى عليه باأداء 
واربعة  ودرهمان  وت�شعمائة  الف  وخ�شمة  واربعمائة  مليون   ( درهم   1.405.902.24 وق��دره  مبلغ 
وع�شرون فل�شا للمدعية تعوي�شا لها عما حلقها من �شرر وما فاتها من ك�شب والزام املدعى عليه 
بالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.   حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�صم الدعاوي العقارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1243  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- كوانا�شبيك كارابايف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�ش.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )3146.00 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/2/26 ال�شاعة 9:30 �ش بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .  ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/418  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- امينو بيلو عثمان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة 
الم��ارات لالت�شالت املتكاملة )���ش.م.ع(  وميثله: عبدالعزيز عبداهلل حممد عبداهلل 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  احلمادي  
للمدعية مبلغ وقدره )6611.29دره��م( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد.   وحددت لها جل�شة يوم 
فانت مكلف  لذا   ch2.D.17 بالقاعة  8:30 �ش  ال�شاعة   2013/3/4 املوافق  الثنني 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون  ايام على القل  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري .
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1055  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- ا�شالم حممد اكرم عبداحلليم ابو غربية  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�ش.م.ع(  وميثله: 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4810.03درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
ال�شاعة 8:30 �ش  املوافق 2013/3/11  التام.   وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1141  مدين جزئي           
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  جينكول�ش  هاد  فيليبو�ش  عليه/1-  املدعى  اىل 
املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�ش.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )22478.90 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد .   وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/4 ال�شاعة 8:30 �ش بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1137  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- حممد عديل يون�ش حممد يون�ش  جمهول حمل القامة 
)������ش.م.ع(  وميثله:  املتكاملة  ل��الت�����ش��الت  الم����ارات  �شركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )5880.24 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
التام   .   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/11 ال�شاعة 8:30 �ش 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1025  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- داين جون بيلينغتون    جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�ش.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان   
مببلغ وقدره )8941.67 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام  .   وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/4 ال�شاعة 8:30 �ش بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1145  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- لوؤى �شليمان را�شد مطر   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�ش.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )6239.53 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شداد.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/4 ال�شاعة 8:30 �ش 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
    مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/889  مدين جزئي           
القامة  حمل  جمهول  جمال  حممد  ح�شن  ح�شن  احمد  عليه/1-  املدعى  اىل 
)������ش.م.ع(  وميثله:  املتكاملة  ل��الت�����ش��الت  الم����ارات  �شركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3787.03 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/4 ال�شاعة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���ش   8:30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل .  
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1149  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- هارون يايا ح�شني  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
�شركة الم��ارات لالت�شالت املتكاملة )���ش.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )16186.60درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد  .   وحددت لها 
 ch2.D.17 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/4 ال�شاعة 8:30 �ش بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1129  مدين جزئي           
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  حمد   �شامل  حممد  قائد  عليه/1-  املدعى  اىل 
املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�ش.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )6110.18 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شداد.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/11 ال�شاعة 8:30 �ش 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1047  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- نعمان احمد �شاتي �شري احمد   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�ش.م.ع(  وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3005.29 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شداد.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/3/11 ال�شاعة 8:30 �ش 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
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العدد  10722 بتاريخ 2013/2/21     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1059  مدين جزئي           
اىل املدعى عليه/1- را�شد �شقر �شلطان �شبيح الكعبي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�ش.م.ع(  وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي 
للمتنازع مبلغ وقدره )8.994.05 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شداد  متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
ال�شاعة  املوافق 2013/3/11  املحاماة.   وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني  اتعاب  ومقابل 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���ش   8:30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
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خالل  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  ع��ززت 
الأ���ش��ب��وع��ني الأخ����ريي����ن م���ن ���ش��ه��ر ف���رباي���ر اجل����اري 
اأنحاء  الإم���ارات���ي يف خمتلف  ال�����ش��ن��ع  ور����ش  ف��ع��ال��ي��ات 
التالحم  تعزيز  برنامج  تبنيها  م��ن  انطالقا  ال��دول��ة 
اأفراد  املجتمعي ون�شر وتر�شيخ القيم الأخالقية لدى 
املتعاقبة مع الرتكيز على فئة  الأجيال  املجتمع وبني 
تناولت  ور���ش  اأرب��ع  م��وؤخ��را  ال���وزارة  النا�شئة. ونظمت 
ال�شحيحة  والتقاليد  وال��ع��ادات  ال�شلوكيات  تاأ�شيل 
جزءا  ت�شكل  وباتت  ممار�شتها  الإماراتيون  اعتاد  التي 
من الهوية الوطنية وال�شخ�شية الإماراتية املعا�شرة. 
وق���دم���ت م����رمي ال�����ش��ح��ي ب��اح��ث��ة ال�����رتاث الإم����ارات����ي 
وتنمية  للت�شويق  الإم��ارات  مر�شدات  جمعية  مفو�شة 
املوارد ثالث ور�ش الأوىل حول تاأ�شيل الهوية الوطنية 
الجتماعي  للتمكني  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون 
اأبوظبي  ويف  الأ���ش��رة.  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�ش  مقر  يف 
يف  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  نظمت 
الأ�شا�شي..ور�شة  للتعليم  احل��ارث  بنت  اأمامة  مدر�شة 
عمل كانت الثانية ملبادرة ال�شنع �شمن الربع الأول من 
العام اجلاري 2013 وذلك �شمن توجه قطاع تنمية 
ال�شنع بني طالبات  ور���ش  لتنظيم  ال���وزارة  املجتمع يف 
امل��دار���ش..ف��ي��م��ا ���ش��ه��دت م��در���ش��ة اأ���ش��م��اء ب��ن��ت نعمان 
ث��ال��ث��ة. ويف منطقة  ور���ش��ة  دب��ي  الأ���ش��ا���ش��ي يف  للتعليم 
�شوكة التابعة لإمارة راأ�ش اخليمة حيث حطت القافلة 
ع��ل��ى هام�ش  اأق��ي��م  وال��ت��ي  رح��ال��ه��ا  الأخ����رية  الثقافية 
فعالياتها عدد من الفعاليات املتنوعة مت تقدمي ور�شة 
متحف  مدير  املطرو�شي  علي  الباحث  الرابعة  ال�شنع 
من  جم��م��وع��ة  ال�شحي  م���رمي  وا�شتعر�شت  ع��ج��م��ان. 
م��رك��زة على  الإم���ارات���ي  بال�شنع  اخل��ا���ش��ة  ال��ت��ع��اري��ف 
اأهمية البت�شامة كمفتاح موؤلف للقلوب ومدخل ل�شرح 
معنى ال�شنع وما يرتبط به من عادات واآداب تعامل بها 
حتى  عليها  حمافظني  وظلوا  املا�شي  يف  الإم��ارات��ي��ون 
اليوم مثل التطوع وم�شاعدة الآخرين والإيثار وح�شن 

ال�شيافة والعادات املتبعة يف الزيارات واآداب ال�شتئذان 
ح�شور  عند  وال�شنع  منها  واخل��روج  املجال�ش  ودخ��ول 
اإىل  العزاء..اإ�شافة  اأو  الفرح  يف  كانت  �شواء  املنا�شبات 
ال���ع���الق���ات الج��ت��م��اع��ي��ة وال����رتاح����م والح�������رتام بني 
الكبري وال�شغري وحق الأهل ب�شلة الأرحام وحق اجلار 
اإىل ترابط املجتمع من خالل موروثاته  ت��وؤدي  والتي 
تتقاطع  تيارات  اأي  والجتماعية يف مواجهة  الثقافية 
وتطرقت  الإم���ارات���ي.  للمجتمع  الأ���ش��ي��ل��ة  القيم  م��ع 
القهوة  وت��ق��دمي  ال�شيافة  اآداب  اإىل  ال�شحي  الباحثة 
بالأمثال  �شرحها  يف  م�شتعينة  الطعام  واآداب  العربية 
تلك  العر�ش  اأ�شاليب  قوبلت  وق��د  املتوارثة  ال�شعبية 
امل�����ش��ارك��ات يف الور�شة.  ال��ط��ال��ب��ات  ب��ت��ج��اوب ع���ال م��ن 
ال�شنع  م��ب��ادئ  تعليم  اأه��م��ي��ة  ال�����ش��ح��ي  م���رمي  واأك�����دت 
خمتلف  يف  اأظفارهم  نعومة  منذ  اجل��دي��دة  لالأجيال 
الأجيال  الإم��ارات��ي من خ��الل جلو�ش  املجتمع  اأن��ح��اء 
اجلديدة اإىل مثل هذه الور�ش يف املدار�ش واجلامعات 
عرب  مت��ري��ره��ا  يتم  واإمن���ا  تلقن  ل  القيم  اأن  باعتبار 
ن�شاء  ليكن  ي��ع��دن  م��ن  فيك�شبها  اليومية  امل��ع��ام��الت 
ب��ك��ل متطلباته  ال��ع�����ش��ر  ي���واك���نب  ال��ل��وات��ي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
التي  الأ�شيلة  ع��ادات��ه��ن  على  املحافظة  م��ع  احلديثة 
ت�شكل هويتهن املمتدة عرب الع�شور. وت�شمنت الور�ش 
الفائزين  على  ال��ه��داي��ا  وت��وزي��ع  امل�شابقات  م��ن  ع���ددا 
املحافظة  اأهمها  املقرتحات  من  جمموعة  اإىل  اإ�شافة 
على التوا�شل بني الأجيال والرتقاء بال�شلوك احل�شن 
وت��ع��زي��زه ل��دى النا�شئة وه��و م��ن اأه��م الأه����داف التي 
منهج  و�شع  لتحقيقها..بجانب  الم��ارات  دول��ة  ت�شعى 
ال�شنع وتعميم  املدار�ش متخ�ش�ش يف  تعليمي لطالب 
احلمالت الإعالنية يف املجتمع والرتكيز عليها لإيجاد 
حالة من الراأي العام الداعم لتلك الأخالقيات اإ�شافة 
الإماراتي.  بال�شنع  تتعلق  تلفزيونية  برامج  طرح  اإىل 
من جانبه تناول علي املطرو�شي يف جل�شات ال�شنع التي 
..عددا  �شوكة  الثقافية يف  القافلة  قدمها على هام�ش 

ال�شوي  ال�شلوك  ومنها  بال�شنع  اخلا�شة  امل��ح��اور  م��ن 
الذي يتميز به ال�شاب الإماراتي وال�شلوكيات الأخرى 
يتجنبها.. اأن  عليه  ال��واج��ب  م��ن  وال��ت��ي  ال�شوية  غ��ري 
وال�شتئذان  الإم��ارات��ي��ة  ال�شيافة  اآداب  ملحور  اإ�شافة 
زي���ارة الأق����ارب واجل����ريان. وا�شتعر�ش  وال��زي��ارة مثل 
14 ممار�شة �شلبية  املطرو�شي يف ور�ش ال�شنع حوايل 
يقع فيها البع�ش اأثناء الزيارة واحل�شور على الطعام 
وهي لي�شت من ال�شنع الإماراتي كقيم وعادات متوارثة 
الرتاث  خبري  واأو�شح  عنه.  بعيدة  ولكنها  له  اأ�شيفت 
اأن من اأبرز هذه املمار�شات الزيارة دون موعد اأو دعوة 
وع��دم اإج��اب��ة ال��دع��وة ب��دون ع��ذر والتاأخر عن ح�شور 
ال��دع��وة وع��دم الع��ت��ذار ع��ن الغياب وال��ت��اأخ��ر ب�شاأنها 
ل  م��ا  اأن  وذك���ر  ال��ط��ع��ام.  اأث��ن��اء  ال�شحك  اأي�شا  ومنها 
يجب ذكره اأثناء الطعام كذكر عيوب الطعام وح�شور 
واحدة..م�شريا  مائدة  على  الكبار  ج��وار  اإىل  الأطفال 
تقدمي  البع�ش  فيها  يقع  التي  املمار�شات  من  اأن  اإىل 
اإىل  اأن يكون بعدها لفتا  العود قبل الوليمة والأ�شل 
اأن الأوىل لل�شيف بعد انتهاء الوليمة اأن ين�شرف بذوق 
رفيع وي�شلم على اأهل البيت وي�شكرهم على �شنيعهم 

ور�ش  جمهور  تفاعل  ب���دوره  ل��ه��م.  وي��دع��و  ووليمتهم 
اإعجابه مب�شتوى املحا�شرة  املناق�شة مبديا  ال�شنع مع 
طرحتها  التي  امل�شابقة  يف  للم�شاركة  حما�شا  واأب���دوا 
اأ�شماء  الأ�شئلة حول  ودارت  الور�شة  اأعقاب  ال��وزارة يف 
التاريخ املحلي للدولة واأخ��رى تتعلق مب�شطلحات  يف 
زمانهم.  يف  ال�شن  كبار  األ�شنة  على  تداولها  يتم  ك��ان 
امل�شاعد  الوكيل  الها�شمي  حكم  �شعادة  قال  جهته  من 
وتنمية  وال�����ش��ب��اب  الثقافة  وزارة  يف  املجتمع  لتنمية 
ومتابعة من  بدعم  ت��اأت��ي  ال�شنع  م��ب��ادرة  امل��ج��ت��م��ع..اإن 
جمل�ش الوزراء و�شمن اخلطة ال�شرتاتيجية للوزارة 
الهادفة اإىل املحافظة على الهوية   2013  -  2011
ال��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز م��ق��وم��ات��ه��ا وت��ن��ف��ي��ذ ب��رام��ج فاعلة 
لتعريف املجتمع مبكونات الهوية و�شول اإىل احلفاظ 
والأعراف  بالتقاليد  والتم�شك  املجتمعية  القيم  على 
الأ�شيلة وتر�شيخ قيم الثقافة املجتمعية والتوا�شل مع 
الإن�شان الإماراتي مبا يف ذلك تر�شيخ قيم ال�شنع ونقله 
اإىل الأجيال اجلديدة والهتمام بالآداب والأخالقيات 
التي درج عليها املجتمع الإماراتي وال�شاربة بجذورها 

يف اأعماق التاريخ.

ال�شنوي  حفلها  الكرمي  للقراآن  الدولية  دبي  جائزة  اأقامت 
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ك��رمي يف  ال��ق��راآن  ل��ربن��ام��ج حتفيظ 
برنامج  على  عاما   11 م��رور  مبنا�شبة  بدبي  والإ�شالحية 
ال��ل��ج��ن��ة املنظمة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي  ال�����ش��ج��ون  ال��ت��ح��ف��ي��ظ يف 
بو  حممد  اإبراهيم  امل�شت�شار  �شعادة  احلفل  ح�شر  للجائزة. 
ملحة م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم دبي لل�شوؤون الثقافية 
الإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ريي  خلفان  خلفان  وال��ل��واء  والإن�شانية 
العامة لل�شوؤون الإدارية يف �شرطة دبي واللواء عبد الرحمن 
واللواء  املجتمع  خلدمة  العامة  الإدارة  مدير  رفيع  حممد 
للموؤ�ش�شات  العامة  الإدارة  مدير  ال�شويدي  حميد  حممد 
ال�شويدي  ع��ادل  الدكتور  والعقيد  والإ�شالحية  العقابية 
الرباك وكيل  النزلء وعبد اهلل  تعليم وتدريب  اإدارة  مدير 
م�شاعد ل�شوؤون القراآن الكرمي والدرا�شات الإ�شالمية بوزارة 

الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية بدولة الكويت.
العقابية  للموؤ�ش�شات  العامة  الإدارة  م�شرح  على  احلفل  بداأ 
ال��ذك��ر احلكيم تالها  اآي  ب��ت��الوة عطرة م��ن  والإ���ش��الح��ي��ة 
امللتحقني بالربنامج.. ثم كلمة رئي�ش اللجنة  النزلء  اأحد 
بوملحة  حممد  اإبراهيم  امل�شت�شار  �شعادة  للجائزة  املنظمة 
الإدارة  ب��ني  الكبري  وبالتعاون  بالربنامج  فيها  اأ���ش��اد  التي 
واجلائزة  بدبي  والإ�شالحية  العقابية  للموؤ�ش�شات  العامة 

وما يقدمه الربنامج من خدمة جليلة للنزلء تعود عليهم 
بالنفع يف الدارين.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اىل  اجلزيل  بال�شكر  �شعادته  وتوجه 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل موؤ�ش�ش اجل��ائ��زة وراع��ي��ه��ا .. 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ملكرمة  ك��ان  وق��ال 
ال��وزراء حاكم  اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
دبي موؤ�ش�ش اجلائزة وراعيها الأثر امللمو�ش والإيجابي فقد 
اأ�شدر �شموه توجيهاته الكرمية جلائزة دبي الدولية للقراآن 
الكرمي باإن�شاء برنامج لتحفيظ القراآن الكرمي يف املوؤ�ش�شات 
العقابية والإ�شالحية بدبي لتمكني من يرغب من النزلء 
ال��ك��رمي ويكافاأ على حفظه  ال��ق��راآن  وال��ن��زي��الت م��ن حفظ 
معينة  اأج��زاء  من  يحفظ  ما  مقابل  عنه  العقوبة  بتخفيف 
بدءا  للربنامج  املنظمة  الالئحة  ذل��ك  على  تن�ش  كما  منه 

من 3 اأجزاء ف�شاعدا وحتى حفظ امل�شحف كامال /.
واأ�شار اإىل اأن النزلء والنزيالت ت�شابقوا اإىل حفظ كتاب اهلل 
ي�شتفيدوا  حتى  واألوانهم  اأجنا�شهم  اختالف  على  وجل  عز 
�شببا يف  اأم��ل تكون  بارقة  راأوا فيها  املكرمة لأنهم  من هذه 
عودة �شفو حياتهم بني اأهليهم وذويهم وقد �شهدت الفرتة 
اأع��دادا متزايدة ممن حفظوا كتاب اهلل عز وجل اأو  املا�شية 

اأجزاء منه.
اهلل  بف�شل  اأح����دث  ال��ربن��ام��ج  اأن  بوملحة  امل�شت�شار  واأك����د 
الداخل  م�شتوى  على  ح�شنة  و�شمعة  طيبا  �شدى  �شبحانه 
اإليه �شاحب  ال��ذي رم��ى  املغزى  واخل��ارج ف�شال عن حتقق 
ي�شبح  اأن  وه��و  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
والفائدة  بالنفع  تعود  تربوية  اإ�شالحية  موؤ�ش�شة  ال�شجن 
على الفرد واملجتمع على حد �شواء .. مو�شحا ان من ثمرات 
هذا الربنامج املبارك اأنه كان �شببا يف اإخراج كثري من النزلء 

والنزيالت من ال�شجن وتخفيف العقوبة عن اآخرين.
وقال �شعادته انه بف�شل اهلل ومنته ومنذ انطالق الربنامج 
م��ن تخفيف  ا�شتفاد  م��ن  اإج��م��ايل  ف��اإن  للميالد   2002 يف 
بلغ  بالربنامج  امللتحقني  والنزيالت  ال��ن��زلء  من  العقوبة 

ونزيلة. نزيال   1634
تعليم  اإدارة  مدير  ال�شويدي  ع��ادل  ال��دك��ت��ور  امل��ق��دم  واأ���ش��اد 
وتدريب النزلء يف كلمة الإدارة العامة للموؤ�ش�شات العقابية 
نف�شيات  على  الطيبة  واآث��اره  الربنامج  ب��دور  والإ�شالحية 
للح�شور  وق���دم   .. ب��ال��ربن��ام��ج  امللتحقني  ال��ن��زلء  و���ش��ل��وك 
النزلء  ل��دى  النورانية  القاعدة  تعلم  كيفية  ع��ن  من��وذج��ا 
وقد  ج��زءا   11 ويحفظ  ال�شجن  يف  اأ�شلم  لنزيل  ومن��وذج��ا 

لقت النماذج ا�شتح�شان احلا�شرين.

ب��و ملحه  اإب��راه��ي��م  امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  ق��ام  ويف خ��ت��ام احل��ف��ل 
اللواء  و�شعادة  املهريي  خلفان  خلفان  اللواء  �شعادة  يرافقه 
حممد حميد ال�شويد بتوزيع �شهادات التكرمي على النزلء 
ثالثة  وت���ك���رمي   ..  2012 ل��ل��ع��ام  امل��ك��رم��ني  وال���ن���زي���الت 

ك��ام��ال ب�شهادة  اأمت����وا ح��ف��ظ امل�شحف  ال��ذي��ن  ال��ن��زلء  م��ن 
منهم  حافظ  لكل  اآلف   10 ق��دره��ا  مالية  وم��ك��اف��اأة  حفظ 
العقابية  للموؤ�ش�شات  العامة  الإدارة  من  املتعاونني  وتكرمي 

والإ�شالحية وحمفظي الربنامج.

ثقافة وفن�ن

25

جائزة دبي للقراآن الكرمي تكرم امل�صاركني يف برنامج التحفيظ يف ال�صجون

وزارة الثقافة تعزز فعاليات ور�ض ال�صنع الإماراتي يف اأنحاء الدولة

رئي�ض هيئة الفجرية للثقافة والإعالم ي�صهد افتتاح فوك�ض �صينما يف �صيتي �صنرت بالفجرية

افتتاح معر�ض الروي�ض للكتاب مب�صرح 
كليات التقنية العليا يف مدينة الروي�ض 
افتتح ال�شيد جوهان بيند كتربيرن الرئي�ش التنفيذي للعلميات 
الب�شرية  امل���وارد  مدير  املن�شوري  ه��الل  يرافقه  ب��روج  �شركة  يف 
�شركة  ترعاه  ال��ذي  الثاين  الكتاب  معر�ش  الول  اأم�ش  والإدارة 
بروج وذلك على م�شرح كليات التقنية العليا يف مدينة الروي�ش 
وح�شر  العليا.  التقنية  كليات  ط��الب  جمل�ش  واإ���ش��راف  بتنظيم 
نيابة  الكليات  املجتمع يف  وه��دان من�شق عالقات  الفتتاح طاهر 
اإىل جانب عدد من  عن نايل فرييل مدير كليات التقنية العليا 
وجني  ال��روي�����ش  مدينة  يف  العليا  التقنية  كليات  يف  امل�شئولني 

الها�شمي م�شئولة املكتبات يف كليات تقنية الغربية.
املدار�ش  طلبة  جموع  من  اإق��ب��ال  الأول  يومه  يف  املعر�ش  و�شهد 
من ال�شلع وغياثي والروي�ش لزيارة املعر�ش منذ ال�شباح الباكر 
و�شيوا�شل  العمرية.  مراحلهم  مع  تتنا�شب  التي  الكتب  و�شراء 
 150 الزائرين  بلغ عدد  لل�شيدات. وقد  اليوم  افتتاحه  املعر�ش 
طالب   300 من  اأك��رث  اإىل  العدد  ي�شل  اأن  املتوقع  وم��ن  طالبا 

اليوم مع نهاية فعاليات املعر�ش. 

طالبات كلية الإمارات للتطوير الرتبوي ي�صتعر�صن 
موهبتهن يف الكتابة خالل اأ�صبوع الطالب املوؤلف 

عر�شت 16 طالبة من طالبات ال�شنة الثالثة لبكالوريو�ش الرتبية 
يف كلية الإم��ارات للتطوير الرتبوي موهبتهن يف فن الكتابة كجزء 
من فعاليات املبادرة ال�شنوية الثانية اخلا�شة ب� اأ�شبوع الطالب املوؤلف 
يف الكلية. وت�شمن جدول الفعاليات عر�ش الكتاب الكبري لأ�شبوعني 
متتالني يف مكتبة الكلية بالإ�شافة اإىل فعاليتني يف القراءة اجلهرية 
الثاين  ال�شف  لطالب  والأخ���رى  الكلية  ومدر�شي  لطالب  اإح��داه��ا 
للنا�شرة  مبحا�شرة  الأ�شبوع  ويختم  حممد  بن  مبارك  مدر�شة  من 
املعرو�شة  الن�شو�ش  جميع  وك��ان��ت   . امل��ه��ريي  �شيخة  الإم��ارات��ي��ة 
يف  الثانية  ال�شنة  نهاية  يف  بتقييمهن  اخلا�ش  الطالبات  عمل  نتاج 
 .  2012 اللغة الإجنليزية حتليل الن�ش الأدب��ي ل�شهر يونيو  مادة 
وكمتطلب مل�شاق حتليل الن�ش الأدبي يف الكلية يقوم الطلبة باإعداد 
ملوا�شفات  وفقا  وذلك  والرابع  الثاين  ال�شف  اأدبيني لطالب  ن�شني 
الن�ش الأدبي املنبثق من النموذج املدر�شي اجلديد الذي قام بتطويره 
جمل�ش اأبوظبي للتعليم. وتعد فعاليات الطالب املوؤلف فر�شة مهمة 
تعترب  كما  وجتاربهم  وخرباتهم  كتبهم  لعر�ش  الإماراتيني  للكتاب 

فر�شة لالإحتفال باملواهب الأدبية لطالبات الكلية.
الكلية  يف  الطلبة  �شوؤون  مكتب  رئي�شة  النعيمي  �شمرية  واأو�شحت   
لغوية فقط ولكنها  ت�شكل مهارات  والكتابة لالأطفال ل  القراءة  اإن 
فن واإبداع اأي�شا م�شرية اإىل ان الكلية تقوم بتزويد الطلبة بقدرات 
متنوعة وكبرية جلعلهم مبدعني قدر الإمكان يف حياتهم التعليمية 
ملهمة  تظاهرة  ه��ذه  ان  لرو�ش  يوهان  ق��ال  جانبه  من  امل�شتقبلية. 
كلية  طلبة  ميتلكها  ال��ت��ي  والإب��داع��ي��ة  العلمية  للمواهب  وممتعة 
الإم����ارات للتطوير ال��رتب��وي وق��د ف��اق م��ا مت تقدميه م��ن عرو�ش 
للطالب  وامل��ع��ريف  الإب��داع��ي  التطور  م��دى  واأظ��ه��ر  التوقعات  �شقف 
العربية  ال��ل��غ��ة  اأ���ش��ت��اذة  ال��ب�����ش��ي��وين  �شامية  ال��دك��ت��ورة  واأو���ش��ح��ت   .
وال��درا���ش��ات الإ���ش��الم��ي��ة يف الكلية اأن���ه مت ت��ع��زي��ز داف���ع ال���ق���راءة يف 
�شفوف مدار�ش احللقة الأوىل حيث اأ�شبح املدر�ش منوذجا للقراءة 

من خالل م�شاركته الطلبة خلرباته وجتاربه يف القراءة. 

ح�شر ال�شيخ را�شد بن حمد بن حممد ال�شرقي رئي�ش هيئة الفجرية 
للثقافة والإعالم بالفجرية ام�ش الفتتاح الر�شمي ل� فوك�ش �شينما يف 

�شيتي �شنرت بالفجرية.
لتوفر  فائقة  رقمية  بتقنية  �شا�شة   11 من  �شينما  فوك�ش  وتتاألف 
بالكامل  الرقمية  �شا�شاتها  بف�شل  م�شبوقة  غ��ري  جت��رب��ة  ل��زواره��ا 
تلك  �شا�شات متوافقة مع  �شت  3 على  دي  الأبعاد  وبالتقنية ثالثية 
التقنية. و/فوك�ش �شينما هي الوحيدة يف اإمارة الفجرية التي تعر�ش 

لتتيح   - 20-مرتا  ماك�ش  فوك�ش  العمالقة  ال�شا�شة  على  اأفالمها 
جتربة �شينمائية على اأعلى م�شتويات من الفخامة والتميز.

وبداأت فوك�ش �شينما بالفعل بعر�ش اأحدث الأفالم العاملية والعربية 
التي تنا�شب الأذواق املختلفة للقاطنني يف الإمارة.

الفطيم  التنفيذي لدى ماجد  الرئي�ش  اإ�شماعيل  اأحمد جالل  وقال 
ال�شاد�ش  ال�شرتاتيجي  املوقع  يف  �شينما  فوك�ش  افتتاح  ان  للم�شاريع 
لها يف دولة الإم��ارات يعك�ش روؤية ماجد الفطيم للم�شاريع الرامية 

اإىل تو�شعة اخليارات الرتفيهية واإي�شالها لأ�شواق جديدة يف الإمارات 
العربية املتحدة وال�شرق الأو�شط.

وا�شاف ان التو�شع نحو الإم��ارات ال�شمالية بهدف الرتقاء ب�شناعة 
الرتفيه باإمارة الفجرية مبا يواكب تطلعات القاطنني بها.

اإمارة  ال�شكان للمرة الأوىل يف  ومع تد�شني فوك�ش �شينما �شي�شتمتع 
�شا�شة عمالقة عر�شها  الباهرة مع  الفجرية بتجربة فوك�ش ماك�ش 

الإطالق يف الإمارة. على  الأكرب  �شتكون  والتي  مرتا   20

اخلميس -    21   فبراير    2013 م    -    العـدد   10722
Thursday   21   February    2013  -  Issue No   10722



26 اخلميس -    21   فبراير    2013 م    -    العـدد   10722
Thursday   21   February    2013  -  Issue No   10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 169181  بتاريخ : 2/14/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ دانيل جيه. برا�شالويكز.

العنوان:  2970 كونكورد رود، اأ�شتون، با. 19014، الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات ال�شنفرة بالرمل للمباين؛ خدمات التنظيف الداخلي للمباين.
الواق�عة بالفئة: 37

و�شف العالمة: كلمتا " Mr. Sandless " بحروف لتينية كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�ش للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51539
با�ش��م: �ش. ا ب ث )�ش م ل(

وعنوانه: �ش.ب 590 بريوت، لبنان
وامل�شجلة حتت رقم : )44441(  بتاريخ:   2004/01/05م    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/02/17م  وحتى تاريخ :   2023/02/17م

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171373  بتاريخ : 4/1/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ �شورفري�ش براداي�ش كلوثينج كو.

العنوان:    جناح 5 انرتان�ش اأيه لندن كورت، بريث دبليو اأيه 6000، ا�شرتاليا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

واجل���وارب  والتحتية  الداخلية  املالب�ش  ال����ولدة؛  حديثي  والط��ف��ال  والط��ف��ال  والن�شاء  ال��رج��ال  مالب�ش 
واجلاكيتات وقم�شان التي�شريت وقم�شان البولو والقم�شان العادية وال�شراويل الق�شرية و�شراويل الربمودا 
وال�شبا�شب  الراأ�ش  وغطاء  والقلن�شوات  والقبعات  وال�شرتات  والبلوزات  العادية  والبناطيل  اجلينز  وبناطيل 

والحذية ولب�ش القدم.
الواق�عة بالفئة: 25

و�شف العالمة: كلمتا "SURFERS PARADISE" بحروف لتينية كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�ش للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 1999
با�ش��م: �ش. الفا لفال كوربوريت ايه بي

وعنوانه: �ش.ب. 73 ا�ش اأي - 22100 لوند ال�شويد
وامل�شجلة حتت رقم : )674(  بتاريخ:     1994/12/26م   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/09/12م وحتى تاريخ :   2023/09/12م 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170723  بتاريخ : 3/20/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ ات�شالت للخدمات القاب�شة – ذ.م.م.

العنوان:  المارات العربية املتحدة – اأبوظبي – �ش.ب: 3838 هاتف: 6134244-02 فاك�ش: 6314565 -02.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املطبوعات باأنواعها املختلفة �شامال ذلك او بالتحديد الكتب والدوريات والكتيبات واملفكرات ودفاتر ال�شيكات 
واللبومات والتقوميات/ الروزمانات والكتلوجات والبطاقات واجلرائد، والورق باأنواعه املختلفة �شامال ذلك 
املقوى وال�شلع امل�شنوعة منه، ومواد التجليد والتغليف ومتعلقاتهما، وال�شور الفتوغرافية، واأدوات الكتابة 
اأو الوراق اخلا�شة بت�شجيل برامج  ومواد الل�شق واملواد التعليمية والتدريبية)خالف الجهزة( وال�شرائط 
احلا�شب اليل واللوازم املكتبية)خالف الثاث( وال�شلع الكرتونية وخزائن القرطا�شية �شامال  اأو بالتحديد 

ال�شلع اعاله امل�شتعملة يف جمال الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية ذات العالقة بهذه الفئة.
الواق�عة بالفئة: 16

و�شف العالمة: كلمتا "البحث املحلي" بحروف عربية ب�شكل خا�ش باللون الأخ�شر يف نهايتها من الناحية 
اليمنى ر�شم جتريدي ملنظار تكبري يدوي باللونني الأبي�ش والأخ�شر كما يف ال�شكل املو�شح.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�ش للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51603
با�ش��م: ايه بي وايب

وعنوانه: �ش.ب 401، ا�ش - 792  27 مورا، ال�شويد
وامل�شجلة حتت رقم : )44442(  بتاريخ:  2004/01/05م   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/02/22م وحتى تاريخ : 2023/02/22م

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 171375  بتاريخ : 4/1/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ ابيال و�شركاه ) ذ.م.م (.

العنوان: �ش.ب: 1556، دبي � المارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات املطاعم، خدمات تقدمي الأكل وال�شرب، خدمات املقاهي.
الواق�عة بالفئة: 43

و�شف العالمة: كلمة " بيدر " بحروف عربية ب�شكل خا�ش حتتها كلمة " BAYDAR " بحروف لتينية 
ب�شكل خا�ش والكلمتان على خلفية م�شتطيل اأفقي كما يف ال�شكل املو�شح.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
�شما�ش للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 44196
با�ش��م:   �ش. بي تي اجل لنغجنغ.        

وعنوانه:  كيلو 27 جيه ال، رايا بيكا�شي، بوندوك انغو – بيكا�شي 17132، اندوني�شيا. 
وامل�شجلة حتت رقم : )34427(  بتاريخ: 2002/11/03

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2011/09/08  وحتى تاريخ :   2021/09/08 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170807  بتاريخ : 3/20/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ ات�شالت للخدمات القاب�شة – ذ.م.م.

العنوان:  المارات العربية املتحدة – اأبوظبي – �ش.ب: 3838 هاتف: 6134244-02 فاك�ش: 6314565 -02.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وخدمات  الت�����ش��الت  �شبكات  خ��دم��ات  بالتحديد  اأو  �شامال  املختلفة  باأنواعها  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�����ش��الت  خ��دم��ات 
بوا�شطة  الرتا�شل  وخدمات  بحرا(  )ب��را/  ال�شوئية  الب�شرية/  الأل��ي��اف  خدمات  خطوط  بوا�شطة  تكون  التى  الت�شالت 
بالتلغراف  والت�شالت  الفاك�ش  بوا�شطة  والرتا�شل  والتلك�ش  الهاتف  �شامال خدمات  كافة  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت 
وترا�شل الر�شائل وال�شور مب�شاعدة جهاز احلا�شب الآيل وخدمات الت�شالت بوا�شطة احلا�شب الآيل والربيد اللكرتوين 
وخدمات ار�شال املعلومات التى تكون ذات عالقة بالت�شالت والربيد اللكرتوين وخدمات النداء وايجار اجهزة الت�شالت 
ال�شلكية والال�شلكية �شامال خدمات ايجار اجهزة ار�شال الر�شائل وايجار اجهزة املودم والجهزة الهاتفية كافة ومتعلقاتها 
وكذلك خدمات القمار ال�شناعية يف جمال الت�شالت وخدمات �شبكة النرتنت والهواتف واخلدمات ال�شلكية والال�شلكية 
باأنواعها املختلفة وكذلك الهاتف اخللوي اأو الهواتف النقالة باأنواعها املختلفة مبا فيها نظام جي ا�ش ام ومتعلقاته، وخدمات 
الذكية  البطاقات  خدمات  اأو  مقدما  املدفوعة  البطاقات  خدمات  ذل��ك  �شامال  املختلفة  باأنواعها  اللكرتونية  البطاقات 
ذات  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  امل�شتعملة يف جمال  اعاله  بالتحديد اخلدمات  اأو  �شامال  امل�شفرة،  البطاقات  وخدمات 

العالقة بهذه الفئة.
الواق�عة بالفئة: 38

و�شف العالمة: كلمتا "Local Search" بحروف لتينية ب�شكل خا�ش باللون الأخ�شر يف نهايتها من الناحية الي�شرى 
ر�شم جتريدي ملنظار تكبري يدوي باللونني الأبي�ش والأخ�شر كما يف ال�شكل املو�شح.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 169809  بتاريخ : 2/26/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ ال�شال�شل التجارية )ذ.م.م(..

العنوان:    11 �شارع النعيم بن مقرن، منطقة الزهرة ماركا، عمان 11136، الردن.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

زيتون  زي��ت  الزيتون؛  معاجني  املخلالت؛  املح�شو؛  الزيتون  واملطهي؛  واملجفف  واملحفوظ  املعلب  الزيتون 
للطعام.

الواق�عة بالفئة: 29
و�شف العالمة: كلمة"Wafeer " بحروف لتينية كما يف ال�شكل املو�شح.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�ش للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51688
با�ش��م: كومباين غرفاي دانون ، �شو�شيتي انونيم

وعنوانه :  126-130 ، رو جولي�ش قو�شدي 92300  ليفالوي � بريي � فرن�شا 
وامل�شجلة حتت رقم : )43990(  بتاريخ:   2003/12/16م    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/02/23م وحتى تاريخ : 2023/02/23م

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�ش للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 1997
با�ش��م: �ش. الفا لفال كوربوريت ايه بي

وعنوانه: �ش.ب. 73 ا�ش اأي - 22100 لوند ال�شويد
وامل�شجلة حتت رقم : ) 668 (  بتاريخ:     1994/12/26م   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 2013/09/12م وحتى تاريخ :   2023/09/12م 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�ش للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51537
با�ش��م: �ش. ا ب ث )�ش م ل(

وعنوانه: �ش.ب 590 بريوت، لبنان
وامل�شجلة حتت رقم : )44521(  بتاريخ:   2004/01/05م    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/02/17م  وحتى تاريخ :   2023/02/17م 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170808  بتاريخ : 3/20/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ ات�شالت للخدمات القاب�شة – ذ.م.م.

العنوان:  المارات العربية املتحدة – اأبوظبي – �ش.ب: 3838 هاتف: 6134244-02 فاك�ش: 6314565 -02.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات ت�شميم البيانات وخدمات تبادل املعلومات يف جمال قاعدة بيانات النرتنت وخدمات برجمة وتطوير 
وت�شميم احلا�شب الآيل.

الواق�عة بالفئة: 42
و�شف العالمة: كلمتا "Local Search" بحروف لتينية ب�شكل خا�ش باللون الأخ�شر يف نهايتها من 

الناحية الي�شرى ر�شم جتريدي ملنظار تكبري يدوي باللونني الأبي�ش والأخ�شر كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170721  بتاريخ : 3/20/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ ات�شالت للخدمات القاب�شة – ذ.م.م.

العنوان:  المارات العربية املتحدة – اأبوظبي – �ش.ب: 3838 هاتف: 6134244-02 فاك�ش: 6314565 -02.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات ت�شميم البيانات وخدمات تبادل املعلومات يف جمال قاعدة بيانات النرتنت وخدمات برجمة وتطوير 
وت�شميم احلا�شب الآيل.

الواق�عة بالفئة: 42
و�شف العالمة: كلمتا "البحث املحلي" بحروف عربية ب�شكل خا�ش باللون الأخ�شر يف نهايتها من الناحية 

اليمنى ر�شم جتريدي ملنظار تكبري يدوي باللونني الأبي�ش والأخ�شر كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�ش للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51857
با�ش��م: �ش. اأوم فارما

وعنوانه:  22 رو دو بوا - دو - لن، 1217 مريين 2، جنيفا، �شوي�شرا
وامل�شجلة حتت رقم : ) 44443 (  بتاريخ: 2004/01/05م      

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/03/02م  وحتى تاريخ :   2023/03/02م 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�ش للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 1998
با�ش��م: �ش. الفا لفال كوربوريت ايه بي

وعنوانه: �ش.ب. 73 ا�ش اأي - 22100 لوند ال�شويد
وامل�شجلة حتت رقم : ) 670 (  بتاريخ:     1994/12/26م   

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/09/12م وحتى تاريخ :   2023/09/12م 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 �شما�ش للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51538
با�ش��م: �ش. ا ب ث )�ش م ل(

وعنوانه: �ش.ب 590 بريوت، لبنان
وامل�شجلة حتت رقم : )44440(  بتاريخ:   2004/01/05م    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/02/17م  وحتى تاريخ :   2023/02/17م

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170809  بتاريخ : 3/20/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ ات�شالت للخدمات القاب�شة – ذ.م.م.

العنوان:  المارات العربية املتحدة – اأبوظبي – �ش.ب: 3838 هاتف: 6134244-02 فاك�ش: 6314565 -02.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املطبوعات باأنواعها املختلفة �شامال ذلك او بالتحديد الكتب والدوريات والكتيبات واملفكرات ودفاتر ال�شيكات 
واللبومات والتقوميات/ الروزمانات والكتلوجات والبطاقات واجلرائد، والورق باأنواعه املختلفة �شامال ذلك 
املقوى وال�شلع امل�شنوعة منه، ومواد التجليد والتغليف ومتعلقاتهما، وال�شور الفتوغرافية، واأدوات الكتابة 
اأو الوراق اخلا�شة بت�شجيل برامج  ومواد الل�شق واملواد التعليمية والتدريبية)خالف الجهزة( وال�شرائط 
احلا�شب اليل واللوازم املكتبية)خالف الثاث( وال�شلع الكرتونية وخزائن القرطا�شية �شامال  اأو بالتحديد 

ال�شلع اعاله امل�شتعملة يف جمال الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية ذات العالقة بهذه الفئة.
الواق�عة بالفئة: 16

و�شف العالمة: كلمتا "Local Search" بحروف لتينية ب�شكل خا�ش باللون الأخ�شر يف نهايتها من 
الناحية الي�شرى ر�شم جتريدي ملنظار تكبري يدوي باللونني الأبي�ش والأخ�شر كما يف ال�شكل املو�شح.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170722  بتاريخ : 3/20/ 2012م
با�ش��م: �شركة/ ات�شالت للخدمات القاب�شة – ذ.م.م.

العنوان:  المارات العربية املتحدة – اأبوظبي – �ش.ب: 3838 هاتف: 6134244-02 فاك�ش: 6314565 -02.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وخدمات  الت�����ش��الت  �شبكات  خ��دم��ات  بالتحديد  اأو  �شامال  املختلفة  باأنواعها  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�����ش��الت  خ��دم��ات 
بوا�شطة  الرتا�شل  وخدمات  بحرا(  )ب��را/  ال�شوئية  الب�شرية/  الأل��ي��اف  خدمات  خطوط  بوا�شطة  تكون  التى  الت�شالت 
بالتلغراف  والت�شالت  الفاك�ش  بوا�شطة  والرتا�شل  والتلك�ش  الهاتف  �شامال خدمات  كافة  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت 
وترا�شل الر�شائل وال�شور مب�شاعدة جهاز احلا�شب الآيل وخدمات الت�شالت بوا�شطة احلا�شب الآيل والربيد اللكرتوين 
وخدمات ار�شال املعلومات التى تكون ذات عالقة بالت�شالت والربيد اللكرتوين وخدمات النداء وايجار اجهزة الت�شالت 
ال�شلكية والال�شلكية �شامال خدمات ايجار اجهزة ار�شال الر�شائل وايجار اجهزة املودم والجهزة الهاتفية كافة ومتعلقاتها 
وكذلك خدمات القمار ال�شناعية يف جمال الت�شالت وخدمات �شبكة النرتنت والهواتف واخلدمات ال�شلكية والال�شلكية 
باأنواعها املختلفة وكذلك الهاتف اخللوي اأو الهواتف النقالة باأنواعها املختلفة مبا فيها نظام جي ا�ش ام ومتعلقاته، وخدمات 
الذكية  البطاقات  خدمات  اأو  مقدما  املدفوعة  البطاقات  خدمات  ذل��ك  �شامال  املختلفة  باأنواعها  اللكرتونية  البطاقات 
ذات  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  امل�شتعملة يف جمال  اعاله  بالتحديد اخلدمات  اأو  �شامال  امل�شفرة،  البطاقات  وخدمات 

العالقة بهذه الفئة.
الواق�عة بالفئة: 38

ر�شم  اليمنى  الناحية  نهايتها من  الأخ�شر يف  باللون  ب�شكل خا�ش  املحلي" بحروف عربية  "البحث  كلمتا  العالمة:  و�شف 
جتريدي ملنظار تكبري يدوي باللونني الأبي�ش والأخ�شر كما يف ال�شكل املو�شح.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21  فرباير 2013 العدد 10722



•• ال�شارقة-وام:

بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اف��ت��ت��ح 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�ش الأعلى حاكم ال�شارقة 
���ش��ب��اح ام�����ش ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ش ال��وط��ن��ي اخلام�ش 
بح�شور  ال�����ش��ارق��ة  اك�شبو  م��رك��ز  يف  للتوظيف  ع�شر 
حاكم  نائب  القا�شمي  �شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو 

ال�شارقة.
جتارة  وغرفة  ال�شارقة  اإك�شبو  مركز  املعر�ش  ينظم 
و���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ارق��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ع��ه��د الإم������ارات 
للدرا�شات امل�شرفية و املالية ودائرة املوارد الب�شرية يف 

ال�شارقة وي�شتمر ملدة ثالثة اأيام.
وكان يف ا�شتقبال �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة لدى 
رئي�ش  القا�شمي  اح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  و���ش��ول��ه 
�شقر  بن  حممد  وال�شيخ  لالإعالم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
القا�شمي وكيل وزارة ال�شحة امل�شاعد ومدير منطقة 
اآل ثاين  الطبية وال�شيخ حممد بن عبداهلل  ال�شارقة 
�شامل  وال�شيخ  لالإح�شاء  ال�شارقة  مركز  ع��ام  مدير 
�شمو احلاكم  القا�شمي مدير مكتب  بن عبدالرحمن 
الثقافة  وزي��ر  العوي�ش  حممد  الرحمن  عبد  ومعايل 
وال�شباب وتنمية املجتمع ومعايل حميد حممد عبيد 
القطامي وزير الرتبية والتعليم و�شعادة عبدالرحمن 
ب���ن ع��ل��ي اجل�����روان امل�����ش��ت�����ش��ار يف ال���دي���وان الأم����ريي 
ب���ن ال�����ش��ي��خ رئ��ي�����ش الديوان  اأح���م���د  و����ش���ع���ادة را����ش���د 
اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  امل��دف��ع  اأح��م��د  و�شعادة  الأم���ريي 

ذياب  حممد  و�شعادة  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
املو�شى امل�شت�شار يف الديوان الأمريي والدكتور عمرو 
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  عبداحلميد 
واأع�شاء  امل�شوؤولني  العايل وعدد من  التعليم  ل�شوؤون 

املجل�ش التنفيذي وال�شت�شاري باإمارة ال�شارقة.
عقب  واحل�شور  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وق��ام 
ق�ش ال�شريط التقليدي اإيذانا بافتتاح املعر�ش بجولة 
تفقدية اطلع خاللها على اجلهات امل�شاركة .. وا�شتمع 
اجلهات  حققته  م��ا  اإىل  عنها  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  �شموه 
امل�����ش��ارك��ة يف جم���ال ال��ت��وط��ني يف ظ��ل م��ا ي��ح��ظ��ى به 
املعر�ش يف دورته اجلديدة من م�شاركة وا�شعة جت�شد 
اأهداف  للم�شاهمة يف حتقيق  والوعي  التجاوب  مدى 
التوطني وتوفري الوظائف املنا�شبة للمواطنني كافة 
القطاع  يف  للعمل  التعليمية  امل�شتويات  خمتلف  م��ن 
امل�شريف واحلكومي وعدد من جهات القطاع اخلا�ش 

واملوؤ�ش�شات الأخرى.
العام  �شي�شهد  ال��ت��وظ��ي��ف  جم���ال  يف  خل����رباء  ووف��ق��ا 
اإي��ج��اد فر�ش عمل جديدة يف  احل��ايل زي��ادة معدلت 
النفط  وق��ط��اع  امل�شريف  القطاع  منها  قطاعات  ع��دة 
قطاع  اإىل  بالإ�شافة  البرتوكيماويات  وقطاع  والغاز 
الإن�شاءات والتنمية العقارية.. واأظهر م�شح اأجراه اأحد 
الوظائف  اأكرب عدد من  اأن  الرائدة  التوظيف  مواقع 
يليه  وامل�شريف  امل��ايل  القطاعني  يف  �شيكون  ال�شاغرة 
قطاع النفط والغاز ثم قطاع البرتوكيماويات وقطاع 
الوطني  املعر�ش  يتزامن  الأوىل  وللمرة  الت�شالت. 

للتوظف الذي يقام حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
املجل�ش  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
الدويل  التعليم  معر�ش  م��ع  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
حيث �شيتمكن اخلريجون زائرو معر�ش التوظف من 
تقدمها  التي  العليا  ال��درا���ش��ات  برامج  على  الط��الع 
امل�����ش��ارك��ة يف معر�ش  امل��ح��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
للوظائف  احلقيقي  ويظهر احلجم  ال��دويل.  التعليم 
املتاحة من خالل املعر�ش الوطني للتوظف اخلام�ش 
اإىل   20 م��ن  بالفرتة  ال�شارقة  اإك�شبو  مب��رك��ز  ع�شر 
 100 من  اأكرث  فيه  وي�شارك   2013 فرباير   22
رائ��دة تقدم فر�ش  موؤ�ش�شة مالية وخا�شة وحكومية 

التوظيف ل�شباب اخلريجني من اأبناء الدولة.
من  ك��ل  برعاية  للتوظف  الوطني  املعر�ش  ويحظى 
ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري وم�����ش��رف ال�����ش��ارق��ة ال�شالمي 
اأكرب  وي�����ش��ارك يف فعالياته  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك 
امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة م��ن ال��ب��ن��وك وامل�����ش��ارف و�شركات 
والدوائر  ال���وزارات  من  والعديد  وال�شرافة  التاأمني 
جانب  اإىل  ال�شحة  وزارة  مثل  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
ال�����ش��رك��ات اخل���ا����ش���ة.. وحت���ر����ش القوات  ع����دد م���ن 
املعر�ش  يف  ال�شنوية  امل�شاركة  على  والبحرية  اجلوية 
ال�شواغر والوظائف للمواطنني  العديد من  وتقدمي 

واملواطنات.
دائرة  رئي�ش  خ��ادم  ب��ن  �شلطان  ط��ارق  �شعادة  واأع���رب 
ال�شمو  ل�شاحب  �شكره  بال�شارقة عن  الب�شرية  امل��وارد 
الذي عودنا  �شموه  ال�شارقة على ح�شور ودعم  حاكم 

على ح�شوره للمرة اخلام�شة ع�شر على التوايل وهو 
دليل على اهتمام �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة بتوفري 
�شوق  يف  ودجمهم  للمواطنني  الوظائف  من  العديد 
العمل.. ون�شكر �شموه على دعمه املتوا�شل من خالل 
وهذا  الإماراتيني  القيادين  من  كوكبة  �شموه  تكرمي 
دليل على اأن دولة الإمارات ارتقت يف جميع اجلوانب 
من  املواطنة  ال�شابة  ال��ق��ي��ادات  واأن  واملالية  الإداري����ة 
الدولة مكان  ن�شاء ورجال يبذلون اجلهود لأن تتبواأ 

مميز من بني الدول.
تدعم  ال�����ش��ارق��ة  يف  الب�شرية  امل����وارد  دائ����رة  ان  وق���ال 
من  العمل  ع��ن  الباحثني  وت��اأه��ل  التوظيف  معار�ش 
خ���الل ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي تعني 

الباحث يف اإيجاد فر�شة عمل منا�شبة.
وعن دور دائرة املوارد الب�شرية يف معار�ش التوظيف 
بل  وامل�شتندات  الأوراق  اأن��ه ل يقت�شر على جلب  قال 
املالية  امل�شارف  يف  وظائف  عن  الباحثني  فئة  لدعم 
جمتمعية  م�شوؤولية  ه��و  التوظيف  واأن  واحلكومية 
عن  معربا  واملوؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر  جميع  فيها  ت�شرتك 
امله اأن يتم توظيف 2500 من الباحثني والباحثات 
التي   2012 ب�شنة  م��ق��ارن��ة  ال�شنة  ل��ه��ذه  ع��م��ل  ع��ن 
ال��ذي مت فيه   2011 2122 وع��ام  مت فيه توظيف 

توظيف 2006 باحثني وباحثات.
واأكد �شعادته على اأهمية التدريب والتاأهيل من خالل 
امل��ه��ارات لأن  وال��ن��دوات واملحا�شرات ل�شقل  ال���دورات 

�شوق العمل يحتاج اإىل هذه املهارات.

املال والأعمال

27 حاكم ال�صارقة يفتتح املعر�ض الوطني اخلام�ض ع�صر للتوظيف
معر�ض ال�صرق الأو�صط للزراعة 2013 
يعر�ض اأحدث منتجات وخدمات الزراعة 

•• دبي-وام:

 28 حتى   26 من  الفرتة  خ��الل  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  ي�شت�شيف 
مار�ش املقبل فعاليات معر�ش ال�شرق الأو�شط للزراعة.

واملعر�ش هو الفعالية الوحيدة يف املنطقة املتخ�ش�شة بالأعمال الزراعية 
وزراعة  املائية  احل��ي��وان��ات  وتربية  الأ���ش��م��اك  و�شيد  وامل��وا���ش��ي  وال��دواج��ن 
للعار�شني  �شاملة  من�شة  يقدم  حيث  الزراعية  والآلت  والب�شتنة  الزهور 
لعر�ش احدث منتجاتهم وخدماتهم جلمهور من كبار العاملني يف القطاع 

و�شناع القرار.
اأعالف  واردات  اأن حجم  اإىل  ال�شعودية  الزراعيني يف  احد اخل��رباء  واأ�شار 
املوا�شي والدواجن يف اململكة �شي�شل لأكرث من 2.4 مليون طن بحلول عام 

احلالية. مبعدلته  النمو  القطاع  وا�شل  حال  2016يف 
وقال جون لوتون املدير العام ل�شركة التقنيات الزراعية يف اململكة العربية 
ال�شعودية انه فيما يخ�ش النتاج والكفاءة يعترب قطاع الألبان ال�شعودي 
ال��ع��امل مم��ا يجعل منه م�شدرا رئي�شيا وهاما  اك��رب ال���ش��واق يف  ب��ني  م��ن 

ملنتجات الألبان للدول اخلليجية املجاورة ودول ال�شرق الأو�شط.
واأو�شح لوتون املتحدث يف ملتقى م�شتقبل العمال الزراعية اأحد الفعاليات 
اأن �شادرات اململكة من الألبان  امل�شاحبة ملعر�ش ال�شرق الو�شط للزراعة 
من  واح��د  ج��رام  كليو  ا�شترياد  على  لالإ�شرار  ال�شعودية  احلكومة  ق��ادت 
اأعالف الدواجن واملوا�شي مقابل كل لرت من احلليب يتم ت�شديره للخارج 
الأع��الف ب�شكل كبري  ..م�شريا اىل ان هذا وح��ده �شاهم يف تعزيز واردات 
الزراعية لنتاج املحا�شيل  الأرا�شي  ا�شتثمار  اململكة وباملقابل �شاهم يف  يف 

الأخرى.
ووفق للمنظمة العاملية لر�شد الأعمال فمن املتوقع ان ينمو انتاج ال�شعودية 
للحليب بن�شبة 27 باملائة بحلول عام 2016 لي�شل اإىل 2.4 مليون طن 
على  العامل  يف  تقدما  اللبان  م��زارع  اك��رث  لبع�ش  موطنا  اململكة  وتعترب 
راأ�شها �شركة املراعي التي تعترب اكرب �شركة متكاملة على م�شتوى العامل 
يف ت�شنيع اللبان وهي مثال حي لآخر ما تو�شلت له التقنيات امل�شتخدمة 

يف هذا القطاع.
الأعمال  م�شتقبل  ملتقى  يف  �شيلقيها  التي  كلمته  يف  لوت���ون  و�شيتطرق 
الزراعية للحديث عن اأمن الغذاء يف منطقة اخلليج من وجه نظر زراعية. 
وقال اأن قطاع الدواجن يف ال�شعودية يتو�شع وجمددا بقيادة �شركة املراعي 
الرائدة يف هذا القطاع ومن املتوقع ان يرتفع ا�شتهالك ال�شعودية للدواجن 

بن�شبة 14باملائة بحلول عام 2016 لي�شل اإىل 1.6 مليون طن.
30 عاما من تطوير  واأ�شاف ان اململكة العربية ال�شعودية متكنت خالل 
ويف  املحلية  املحا�شيل  من  ج��دا  كبرية  ن�شبة  انتاج  متكنها  زراعية  قاعدة 
والبطاطا  والبي�ش  الأل��ب��ان  يف  ب��امل��ائ��ة   100 اإىل  ت�شل  الأح��ي��ان  بع�ش 

وغريها من املحا�شيل املتخ�ش�شة.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ي�شارك وفد عن موؤ�ش�شة الإمارات لالت�شالت 
�شالح  املهند�ش  التنفيذي  الرئي�ش  ي��رتاأ���ش��ه 
التنفيذين  كبار  من  وع��دد  العبدويل  عبداهلل 
لأنظمة  ال���ع���امل���ي  امل�����وؤمت�����ر  يف  ات���������ش����الت  يف 
ينعقد  وال����ذي   GSM املتنقلة  الت�����ش��الت 
واإىل   25 م��ن  باإ�شبانيا  بر�شلونة  م��دي��ن��ة  يف 
من  كثيف  ح�شور  و�شط  املقبل،  فرباير   28
الت�شالت  قطاع  وممثلي  املوؤ�ش�شات  اأه��م  قبل 

وتكنولوجيا املعلومات يف العامل. 
وتاأتي م�شاركة ات�شالت يف هذا املوؤمتر بهدف 
ت�شليط ال�شوء على اإجنازات املوؤ�ش�شة وريادتها 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الت�شالت  لقطاع 
واإعطاء �شورة وا�شحة للنجاحات التي حققتها 
الطالع  اإىل  بالإ�شافة  امل�شتقبلية  وامل�شاريع 
القطاع وما يقدمه  امل�شتجدات يف  اأح��دث  على 
متطورة  خدمات  من  العامل  يف  امل�شّغلني  كبار 
يف جمال التقنية واأح��دث التوجهات يف جمال 

حلول الت�شالت وال�شبكات. 
ويف هذا ال�شدد قال العبدويل اأن املعر�ش العاملي 
امل��ت��ن��ق��ل��ة ي��ع��ت��رب املوؤمتر  لأن��ظ��م��ة الت�����ش��الت 
الأب�����رز والأك�����رث ج��ذب��اً ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف قطاع 
الت�شالت، ونحر�ش دائماً على امل�شاركة ب�شكل 
و�شنحظى  العاملية،  الفعالية  ه��ذه  يف  اأ�شا�شي 
احلاليني  ���ش��رك��ائ��ن��ا  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل  ب��ف��ر���ش��ة 
بالإ�شافة اإىل �شركاء حمتملني �شي�شمهم هذا 
للتوا�شل  فر�شة  ي�شكل  ال��ذي  العاملي  امل��وؤمت��ر 

امل�����ش��غ��ل��ني م���ن خم��ت��ل��ف دول العامل  ك��ب��ار  م���ع 
وخ��ا���ش��ة امل��ت��ق��دم��ة م��ن��ه��ا ل���الط���الع ع��ل��ى ما 
الدولة.   يف  عمالءنا  تهم  خدمات  من  تقدمه 
يف  م�شاركتها  اأث��ن��اء  ال�شوء  ات�شالت  وت�شلط 
بنية  باإن�شاء  املتمثلة  اإجن��ازات��ه��ا  على  امل��وؤمت��ر 
حتتية متقدمة لقطاع الت�شالت وتكنولوجيا 
يف  مثيالتها  م��ن  اأي  ت�شاهيها  ل  امل��ع��ل��وم��ات 
الإقليميني  امل�شغلني  اأك��رب  فهي  املنطقة،  دول 
ا���ش��ت��ث��م��اراً يف ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، حيث 
 LTE الرابع  اجليل  �شبكة  ات�شالت  و�شعت 
يف  م�شّغل  اأول  بذلك  لتكون  الت�شغيل  مو�شع 
تغطية  وب��اأو���ش��ع  ال�شبكة  ه��ذه  يطلق  املنطقة 
الدولة،  املاأهولة يف  املناطق  ت�شمل %80 من 
 99.8% م��ن  ي��ق��رب  مل��ا  تغطيتها  ع��ن  ف�شاًل 
م���ن م�����ش��اح��ة ال���دول���ة الإج��م��ال��ي��ة م���ن خالل 

الثاين  اجل��ي��ل  ب��ن��ظ��ام  تعمل  حم��ط��ة   5000
فح�شب  بذلك  ات�شالت  تكتفي  ومل  والثالث. 
فقد اأجرت وبنجاح اختبار ال�شرعة الأعلى على 
الرابع ل�شبكة  العامل يف تقنية اجليل  م�شتوى 
الهاتف املتحرك، حيث مت الو�شول اإىل �شرعة 
ال�شرعة  هذه  وتتيح  ميجابت-الثانية،   300
الفيديو  وت�شغيل  الإن��رتن��ت  ت�شفح  للعمالء 
فائقة.   ب�شرعة  الإل��ك��رتوين  املحتوى  وتنزيل 
واإ�شافة اإىل ريادة ات�شالت يف جمال الهواتف 
املتحركة وخدماتها من حيث معدلت النفاد، 
كان لها ق�شب ال�شبق يف قطاع ال�شبكات الثابتة 
حيث مل تدخر جهدا عن ا�شتثمار مبالغ هائلة 
ما  فاأنفقت  ال�شوئية  الألياف  �شبكة  اإن�شاء  يف 

يقرب من 19 مليار درهم على اأ�شخم م�شروع 
من نوعه على م�شتوى املنطقة وقامت بتمديد 
الألياف  من  مرت  كيلو  مليون   2.8 طوله  ما 
ال�شوئية يف كل اأنحاء الدولة وا�شعًة الإمارات 
�شبكة  تغطية  ن�شبة  يف  عاملياً  الثاين  املركز  يف 
عن  للغاية  �شئيل  وب��ف��ارٍق  ال�شوئية  الأل��ي��اف 
كوريا اجلنوبية �شاحبة املركز الأول، وا�شهمت 
ت���ك���ون ام����ارة  ب���ه���ذا الن����ف����اق ال�����ش��خ��م يف ان 
التي  العامل  يف  الأوىل  العا�شمة  هي  اأبوظبي 
يتم تغطيتها ب�شبكة الألياف ال�شوئية تغطية 
�شاملة وكاملة، ول �شّك اأن مثل هذه الإجنازات 
دفع  يف  وت�شهم  ل��ل��دول��ة،  العاملية  املكانة  ت��ع��زز 

عجلة التنمية.  

البعثة التجارية الربازيلية اإىل الإمارات تبداأ اأعمالها يف دبيات�صالت ت�صارك باملوؤمتر العاملي لأنظمة الت�صالت املتنقلة يف بر�صلونة
•• دبي-وام:

بداأت ام�ش يف فندق جمريا اأبراج الإمارات-دبي اأعمال ملتقى البعثة التجارية الربازيلية اإىل الإمارات مب�شاركة 
�شبل تعزيز العالقات القت�شادية الثنائية  امللتقى  ويناق�ش  احليوية.  القطاعات  خمتلف  من  برازيلية  �شركة   30

مع كربى �شركات ال�شترياد والت�شدير يف الإمارات وخمتلف دول منطقة ال�شرق الأو�شط.
وافتتح �شعادة جاوو دي ميندونكا ليما نيتو �شفري جمهورية الربازيل الحتادية لدى الدولة اعمال البعثة التي 
تنظمها اأبيك�ش برازيل ووزارة ال�شناعة والتنمية والتجارة اخلارجية يف الربازيل حتت رعاية ال�شفارة الربازيلية 
يف الإمارات. وت�شتمر اأعمال البعثة التجارية ملدة يومني وفق روؤية وا�شحة تهدف اإىل متكني ال�شركات الربازيلية 
من بناء ح�شور قوي �شمن اأبرز الأ�شواق الواعدة يف ال�شرق الأو�شط عرب توفري من�شة تفاعلية لتاأ�شي�ش �شراكات 
ل�شركات  بالن�شبة  باأهمية خا�شة  امل�شيف  امل�شرتي  برنامج  ويحظى  القليميني.  النظراء  مع  متينة  ا�شرتاتيجية 
البعثة  اأعمال  املقررة على جدول  الفعاليات  اأب��رز  اأحد  باعتباره  الأو�شط  ال�شرق  والت�شدير يف منطقة  ال�شترياد 
التجارية الربازيلية اإىل الإمارات. و�شيحظى امل�شاركون باإمكانية ال�شتفادة من فر�ش ال�شراء مبا�شرة من جهات 
البيع املعتمدة يف حني �شتتخلل احلدث جمموعة من الجتماعات اخلا�شة التي �شتوفر من�شة مثالية لبناء �شراكات 
البيع املعتمدة ا�شافة اىل تو�شيع �شبكة العالقات مع رجال  اأبرز جهات  ا�شرتاتيجية وتوقيع اتفاقيات توزيع مع 

الأعمال والرواد من خمتلف القطاعات احليوية.
ومتثل الندوات ال�شتثمارية املقررة يف دبي واأبوظبي اإحدى الفعاليات الرئي�شية مللتقى البعثة التجارية الربازيلية 
اإىل الإمارات حيث �شتتمحور حول جمموعة من اأبرز املوا�شيع املوؤثرة حتت عنوان  ملحة عامة عن واقع ال�شتثمار 
لالأ�شهم  امل�شتقبلية  والآف��اق   .. الربازيل  يف  بال�شتثمار  ال�شلة  ذات  الرئي�شية  القانونية  والق�شايا  الربازيل..  يف 
اخلا�شة يف الربازيل.. وقطاع راأ�ش املال ال�شتثماري . واأعرب ممثلو ال�شركات الربازيلية عن تفاوؤلهم بنتائج البعثة 
التجارية الربازيلية اإىل الإم��ارات .. وقال فرناندو ري�ش كو�شتا من كافيه فازيندا كايتيه ال�شركة املتخ�ش�شة يف 
اأ�شواق ال�شرق الأو�شط  اإنتاج النب املطحون واملحم�ش ان البعثة تتطلع اىل تعزيز تواجد ال�شركات الربازيلية يف 
وانها ترى اأن دبي متتلك اإمكانات واعدة على م�شتوى قطاع ال�شال�شل الفندقية وهو ما ميثل ركيزة اأ�شا�شية لدفع 
املبيعات  م�شوؤول  نونيز  �شريجيو  قال  جانبه  من  الرئي�شية.  ال�شوق  هذه  �شمن  وخدماتنا  منتجاتنا  على  الطلب 
اأمازونيا اإنريجي ال�شركة الربازيلية املخت�شة بت�شدير فاكهة الأ�شاي وغريها من منتجات الفاكهة الع�شوية  يف 
املهرو�شة ان البعثة التجارية الربازيلية اإىل الإمارات ت�شعى اإىل تعزيز اأطر التوا�شل والتعاون البناء التي مت اإر�شاء 
قواعدها على مدى ال�شنوات املا�شية ا�شافة اىل تو�شيع نطاق �شراكاتنا ال�شرتاتيجية مع كبار املوزعني يف العديد 
من دول املنطقة.. ا�شافة اىل ا�شتك�شاف الفر�ش املتوفرة �شمن قطاع �شناعة الع�شائر ومنتجات الفاكهة املهرو�شة 

مع احلر�ش على و�شع هيكلية وا�شحة للتخزين يف �شبيل اإعداد منتجات جاهزة للت�شليم عند الطلب .

•• دبي- وام:

اإنها ت�شعى  اإمارات ومقرها دبي ام�ش  قالت موؤ�ش�شة الإمارات العامة للبرتول 
يف  يعقد  ال��ذي   2013 جلفود  لالأغذية  اخلليج  معر�ش  يف  م�شاركتها  خ��الل 
28 من  اإىل   25 الفرتة من  واملعار�ش خالل  للموؤمترات  ال��دويل  دبي  مركز 
ال�شهر احلايل لتعزيز ودعم عالماتها التجارية فري�ش بل�ش و بيكريا و كافيه 

اأرابيكا ول�شتقطاب امل�شتثمرين للح�شول على حق المتياز التجاري لها.
واأكد الدكتور ارحمة بن حممد ال�شام�شي مدير مبيعات التجزئة يف املوؤ�ش�شة اإن 
اإمارات حتر�ش على اختيار املنتجات املتميزة وتطلقها حتت ا�شم وعالمة جتارية 

وذلك �شمن �شيا�شتها و�شعيها امل�شتمر لبتكار خدمات متيزها عن غريها من 
امل�شتمرة لتوقعات العمالء وحر�شها  ا�شتجابتها  املناف�شة من خالل  املوؤ�ش�شات 
على الوفاء مبا يوفر لهم الراحة واخلدمة النوعية ال�شريعة على اأيدي طواقم 
قيمة  فر�شة  املعر�ش  يف  ترى  اإم��ارات  اأن  واأو�شح  وعناية.  بدقة  خمتارة  عمل 
للتعريف بعالماتها التجارية والرتويج لها مبا يخدم اأهداف املوؤ�ش�شة ويحقق 
لها التو�شع والنت�شار ..م�شيفا اأن مثل تلك املعار�ش تتيح فر�شا فريدة اأمام 
اأ�شحاب المتيازات التجارية لتبادل اخلربات والأخذ بالأفكار اجليدة وعر�ش 
عن  ف�شال  اإقليميا  اأعمالهم  تنمية  فر�ش  وا�شتك�شاف  وخدماتهم  منتجاتهم 
تر�شيخ ح�شورهم يف الأ�شواق املحلية والإقليمية. واأ�شار الدكتور ال�شام�شي اإىل اأن 

الغر�ش الأ�شا�شي من امل�شاركة يف املعر�ش لقاء املجموعات ال�شتثمارية الراغبة 
العالمات  امتياز  حق  على  واحل�شول  وم�شمون  ناجح  م�شروع  يف  بال�شتثمار 
عالية من  �شخ�شية  معايري  تتوفر  اأن  اأهمها  �شروط حم��ددة  التجارية �شمن 
الأمانة والنزاهة واإمكانية العمل �شمن نظام موحد وال�شتقرار والنمو وتوفر 
نظام مايل ميكن العتماد عليه واأخالقيات عمل متميزة واإدارة تتمتع بخربة 
ودراية كافية وقادرة على تطوير �شل�شلة العالمات التجارية. ولفت اإىل اأن جناح 
العالمة التجارية يعتمد على نظام دعمها وفائدة الت�شويق والإعالن والدعم 
اخلا�ش بت�شغيلها وعليه فان ما مينح عالمات اإمارات التجارية القوة اأنها حتت 
مظلة موؤ�ش�شة رائدة ومعتمدة وتوفر �شل�شلة من املنتجات واخلدمات ذات �شمعة 

عالية ووجود بنى حتتية متينة تقدم دعما اأثناء تنفيذ امل�شروع اإ�شافة اإىل توفر 
ما  اإعالنية  وم��واد  ت�شويقية  وخطط  تدريب  وبرامج  �شاملة  ت�شغيل  اإج���راءات 
يجعل احل�شول على المتياز التجاري لها جمد من جانب ال�شتثمار املعقول 
يف  املوؤ�ش�شة  فيها  ت�شارك  التي  التجارية  العالمات  وت�شمل  املناف�شة.  والعوائد 
البيع  املعر�ش كال من فري�ش بل�ش وهي �شل�شلة حديثة ومتطورة من متاجر 
املتنوعة وتعد قفزة نوعية يف مفهوم الت�شوق باأ�شلوب ع�شري راق ويف اأجواء من 
الراحة والرفاهية مع الرتكيز على القيمة واجلودة .. و بيكريا التي تعد الأوىل 
من نوعها يف منطقة ال�شرق الأو�شط حيث توفر ت�شكيلة وا�شعة من الوجبات 

واملاأكولت اخلفيفة وال�شاندويت�شات واخلبز الطازج واملعجنات واحللويات.

اإمارات البرتولية ت�صارك يف معر�ض اخلليج لالأغذية 2013 لرتويج عالماتها التجارية
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•• اأبوظبي-وام: 

املركزي  امل�����ش��رف  اإدارة  جم��ل�����ش  اع��ت��م��د 
والتعامل  ل��الإي��داع��ات  الق�شوى  احل��دود 
بالعمالت الأجنبية والرتباطات الأخرى 
م���ع ال��ب��ن��وك وامل��ن�����ش��اآت امل��ال��ي��ة الأخ����رى 
املخاطر  وت��ق��ل��ي��ل  ال�����ش��ي��ول��ة  ي�شمن  مب��ا 
لح���ت���ي���اط���ي���ات امل�������ش���رف امل�����رك�����زي من 

العمالت الأجنبية.
ل�شنة  الأول  ذل���ك خ���الل الج��ت��م��اع  ج���اء 
2013 الذي عقده جمل�ش اإدارة امل�شرف 
برئا�شة  اأبوظبي  يف  الول  اأم�ش  املركزي 
ال���ك���ن���دي رئي�ش  م���ع���ايل خ��ل��ي��ف��ة حم��م��د 
جمل�ش الإدارة وح�شور معايل خالد جمعة 
املاجد نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة ومعايل 
�شلطان بن نا�شر ال�شويدي املحافظ وكل 
اخل���وري حمد  ح��اج��ي  يون�ش  �شعادة  م��ن 
م��ب��ارك ب��وع��م��ي��م وخ��ال��د اأح��م��د الطاير 
حممد  و���ش��ع��ادة  الإدارة  جمل�ش  اأع�����ش��اء 
ع��ل��ي ب��ن زاي���د ال��ف��ال���ش��ي ن��ائ��ب املحافظ 
م�شاعد  احل��ام��ز  ع��ب��داهلل  �شعيد  و���ش��ع��ادة 
البنوك  ال��رق��اب��ة على  ل�����ش��وؤون  امل��ح��اف��ظ 
م�شاعد  ال�شام�شي  ه��ادف  و�شيف  �شعادة 

النقدية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ل�������ش���وؤون  امل��ح��اف�����ظ 
وال���ش��ت��ق��رار امل���ايل وجم��م��وع��ة م��ن كبار 

موظفي امل�شرف املركزي.
واط��ل��ع امل��ج��ل�����ش ع��ل��ى ت��ق��ري��ر م��ق��دم من 
التي مت  ب�شاأن اخلطوات  املحافظ  معايل 
ال�شريبي  المتثال  قانون  حول  اتخاذها 
اخلا�شة  الأجنبية  للح�شابات  الأمريكي 
وفقا  لل�شريبة  اخلا�شعني  بالأ�شخا�ش 
اف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  لقوانني 
. كما اطلع املجل�ش على  اي��ه  اي��ه تي �شي 
امل�شرف  اأر�شله  ال��ذي  ال�شتبيان  نتيجة 
املركزي للبنوك و�شركات التمويل العاملة 
العقاري  الرهن  قرو�ش  ب�شاأن  الدولة  يف 
لالأفراد وفق ال�شيغة املقدمة من جمعية 
م�شارف الإمارات ووجه الإدارة با�شتكمال 
ال��ن��ظ��ام اىل جانب  الإج������راءات لإ����ش���دار 
ال��ن��ظ��ام الداخلي  الط����الع ع��ل��ى م�����ش��ودة 
املركزي  امل�شرف  اإدارة  جمل�ش  حلوكمة 
عليها.  التعديالت  بع�ش  اإج���راء  وط��ل��ب 
واطلع اأي�شا على تقرير مقدم من دائرة 
املايل  املوقف  يبني  البنوك  على  الرقابة 
وي�شمل  الأخ��رى  املالية  واملن�شاآت  للبنوك 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف ك�شف  الأرق�������ام  ال��ت��ق��ري��ر 

مف�شل بالإ�شافة اإىل تقييم الو�شع املايل 
العاملة  البنوك  من  بنك  لكل  والرقابي 
يف الدولة .. وكذلك على تقرير م�شاعد 
النقدية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ل�������ش���وؤون  امل���ح���اف���ظ 
التقرير  ب���ني  وق����د  امل�����ايل  وال����ش���ت���ق���رار 
الن�شب الحرتازية الكلية للنظام امل�شريف 
امل�شرف  وب���ي���ان���ات  امل�����ش��ريف  ال���ش��ت��ق��رار 

املركزي ال�شيولة واأكد باأن كافة املوؤ�شرات 
يف  البنوك  واأن  اإيجابية  تعترب  امل�شرفية 
راأ�ش  بكفاية  تتمتع  اإذ  جيد  م��ايل  و���ش��ع 

مال ممتازة.
ون��اق�����ش امل��ج��ل�����ش ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��دم��ة من 
ال��ب��ن��وك وامل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال���دول���ة ب��ت��و���ش��ي��ع ن�����ش��اط��ه��ا وف��ت��ح فروع 

ج���دي���دة ل��ه��ا ح��ي��ث واف�����ق امل��ج��ل�����ش على 
ل��ل�����ش��روط ح�شب  امل�����ش��ت��ك��م��ل��ة  ال��ط��ل��ب��ات 
واخلا�شة  بها  املعمول  والأنظمة  القانون 

بكل ن�شاط على حدة.
باقي  م���ن���اق�������ش���ة  امل���ج���ل�������ش  وا����ش���ت���ك���م���ل 
اأعماله  ج��دول  على  امل��درج��ة  املو�شوعات 

واتخذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها. 

•• اأبوظبي، ال�شارقة-الفجر: 

ي�شارك بنك اأبوظبي الوطني، البنك الرائد يف دولة 
الإمارات، يف املعر�ش الوطني اخلام�ش ع�شر للتوظيف 
الذي ينظم مبركز اك�شبو ال�شارقة يف الفرتة من 20 
2013، �شمن جهوده ل�شتقطاب  22 فرباير  اىل 

واحلفاظ على اأف�شل الكوادر واملواهب الإماراتية.
بن  �شلطان  ال�شيخ  الدكتور  ال�شمو  �شاحب  وتفقد 
حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�����ش��و امل��ج��ل�����ش الأع����ل����ى، حاكم 
ال�شارقة، جناح البنك يف املعر�ش. وكان يف ا�شتقباله 
الرئي�ش  نائب  الرحيم،  عبد  �شالح  حممد  اهلل  عبد 
وخلف  ال��وط��ن��ي،  اأب��وظ��ب��ي  بنك  ملجموعة  التنفيذي 
وعدد  العمليات  رئي�ش  الظاهري  را�شد  بن  �شلطان 

من م�شوؤويل البنك.
الب�شرية  امل��وارد  اإيهاب ح�شن، رئي�ش جمموعة  وقال 
ا�شرتاتيجيتنا  ت���اأت���ي  ال���وط���ن���ي:  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  يف 
للتوطني متا�شيا مع اخلطة البنك التو�شعية وتلبية 
الماراتية  والكوادر  ال�شابة  للمواهب  البنك  حلاجة 
حيث يعد املعر�ش الوطني للتوظيف من�شة مثالية 
للقاء وا�شتقبال الباحثني عن العمل من اأبناء وبنات 
الإمارات والرتويج للفر�ش الوظيفية املتاحة يف بنك 

اأبوظبي الوطني. 
باإجراء  اخل��ا���ش  جناحه  خ��الل  م��ن  البنك  و�شيقوم 
البنك  للعمل لدى  املوؤهلني  املر�شحني  مقابالت مع 
كما �شي�شت�شيف م�شوؤولني من عدة قطاعات واأق�شام، 
والإجابة عن  بالأق�شام  املعر�ش  زوار  لتعريف  وذلك 

املتاحة  الوظيفية  بالفر�ش  املتعلقة  ال�شتف�شارات 
فيها.

مبادرات  اأرب���ع  ب��اإط��الق  الوطني  اأبوظبي  بنك  وق��ام 
الكوادر  م��ه��ارات  وتعزيز  لتطوير  ت��ه��دف  للتوطني 
املبادرات  ه��ذه  وت�شمل  امل��راح��ل،  خمتلف  يف  املواطنة 
ب��رن��ام��ج اآف����اق ح��ي��ث ي��ق��وم امل��ت��درب��ون ب��ال��درا���ش��ة يف 
اأكادميية البنك لنيل �شهادة الدرا�شات العليا يف العلوم 
وبعد  البنك.  من  روات��ب  على  ح�شولهم  مع  املالية 
املتدربون  ينتقل  الدرا�شة،  من  الأوىل  ال�شنة  اإكمال 
اإىل العمل يف وظائفهم بالبنك مع موا�شلة الدرا�شة 
املالية  العلوم  املاج�شتري يف  ب�شكل جزئي لنيل درجة 
مينح  ال��ذي  ال�����ش��دارة   برنامج  وه��ن��اك  وامل�شرفية. 
الكوادر الوطنية العاملة فر�شة احل�شول على دبلوم 
اكت�شاب اخلربة  اإىل جانب  وامل�شرفية  املالية  العلوم 

يف املجال امل�شريف. 
وي��ق��وم ب��رن��ام��ج ال��ب��داي��ة ل��ل��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي بتعريف 
خريجي وخريجات الثانوية العامة بعمليات الفروع 
وخدمة العمالء واملبيعات مل�شاعدتهم يف اتخاذ قرار 
ب�شاأن م�شريتهم املهنية يف البنك. ويح�شل املتدربون 
عند اإكمال الربنامج على �شهادة يف اخلدمات املالية 

وامل�شرفية. 
ويف العام املا�شي، طرح بنك اأبوظبي الوطني برنامج 
طموح لتوفري منح درا�شة لطالب وطالبات الثانوية 
العامة املتفوقني لإكمال تعليمهم اجلامعي خارج دولة 
الإمارات والتدريب والعمل لدى البنك بعد التخرج. 
كذلك يقوم البنك برعاية الطالب والطالبات خالل 

�شهرية  ع��الوات  مبنحهم  الأكادميية  الدرا�شة  فرتة 
توظيفهم  �شمان  م��ع  العملية  ب��اخل��ربة  وت��زوي��ده��م 

عند التخرج من خالل برنامج م�شتقبلي . 
بنك  التوطني يف  رئي�شة  اأماين اخلالدي،  واأو�شحت 
التوظيف  ب���رام���ج  ت�شميم  مت  ال��وط��ن��ي:  اأب��وظ��ب��ي 
ال�شباب  لت�شليح  بالتوطني  املهني اخلا�شة  والتاأهيل 
حاجة  لتلبية  م��ه��ارات��ه��م  وتنمية  وامل��ع��رف��ة  بالعلوم 
ال�����ش��وق ل��ل��ك��ف��اءات الم��ارات��ي��ة. ووف��ق��ا ل��ذل��ك، جنح 
عام  يف  م��ن 30%  التوطني  م��ع��دل  رف��ع  م��ن  البنك 
و   .2012 ع��ام  نهاية  بحلول   37% اإىل   2008

ن��ه��دف يف ه���ذا ال��ع��ام اإىل ت��وظ��ي��ف اأك���رث م��ن 100 
مواطن ومواطنة. 

اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي يف تعزيز  ل����دور ب��ن��ك  وت���ق���دي���راً 
الب�شرية  امل��وارد  تنمية  بجائزة  فاز  التوطني،  عملية 
فاز  كما  و2009،   2004 يف  امل�شريف  القطاع  يف 
مايكل  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  لبنك  التنفيذي  الرئي�ش 
جمال  يف  تنفيذي  رئي�ش  اأف�����ش��ل  ب��ج��ائ��زة  ت��وم��ال��ني 
التوطني عامي 2010 و2012 وهي اجلائزة التي 
متنحها جلنة تنمية املوارد الب�شرية مبعهد الإمارات 

للدرا�شات امل�شرفية واملالية.
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جمل�ض اإدارة امل�صرف املركزي يعقد اجتماعه الأول للعام احلايل

هيئة التاأمني ت�صارك يف املعر�ض الوطني للتوظيف 2013 يف ال�صارقةوفد من �صلطة مركز دبي املايل العاملي يزور منطقة عجمان احلرة 

بنك اأبوظبي الوطني ي�صارك يف املعر�ض التوظيف بال�صارقة

ا�صكتلندا ت�صارك يف معر�ض جلفود 
2013 للعام اخلام�ض على التوايل

•• دبي -وام:

الأ�شبوع  الذي ينطلق يف   2013 ي�شهد معر�ش اخلليج لالأغذية جلفود 
املقبل مبركز دبي التجاري العاملي م�شاركة 12 �شركة من كربى �شركات 

الأغذية وامل�شروبات ال�شكتلندية.
ازدهار ال�شادرات  التوايل بف�شل  امل�شاركة للعام اخلام�ش على  وتاأتي هذه 
وتزايد  الأو�شط  ال�شرق  اأ�شواق  اإىل  وامل�شروبات  الأغذية  من  ال�شكتلندية 
الإمكانيات  ت��درك  التي  ال�شكتلندية  وامل�شروبات  الأغ��ذي��ة  �شركات  اأع��داد 

الكبرية لالأ�شواق اخلليجية.
وقال كولن كراب املدير القليمي ل�شوؤون ال�شرق الأو�شط يف هيئة التنمية 
الدولية ال�شكتلندية امل�شوؤول عن ا�شتقطاب ال�شتثمارات اإىل ا�شكتلندا باأن 
يوا�شل يف توفري من�شة مثالية لعر�ش  معر�ش اخلليج لالأغذية جلفود 
واعدة  املنطقة  هذه  اأن  ون��رى  ال�شكتلندية  وامل�شروبات  الأغذية  منتجات 
بالفر�ش التجارية املجزية لهذا القطاع واأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
للطعام  عاملية  وجهة  ب�شفتها  مكانتها  ر�شخت  قد  اخل�شو�ش  وج��ه  على 
ال�شكتلندية  ال�شركات  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  �شاهدنا  ق��د  اأن���ه  وت��اب��ع  ال��راق��ي. 
اإقامة عالقات جتارية  تنجح يف  الإقت�شادية  القطاعات  �شتى  النا�شطة يف 
خالل  النجاح  ه��ذا  م�شرية  ا�شتمرار  ون��اأم��ل  اخلليجية  الأ���ش��واق  يف  قوية 

معر�ش اخلليج لالأغذية جلفود هذا العام.
�شركات  و�شائر  الإم��ارات��ي��ة  ال�شركات  قبل  م��ن  اإق��ب��ال كبريا  ك��راب  وت��وق��ع 
منطقة ال�شرق الأو�شط على الأغذية وامل�شروبات ال�شكتلندية يف معر�ش 
املنطقة  اأ���ش��واق  يف  املنتجات  لتلك  املتميز  احل�شور  بف�شل  احل��ايل  ال��ع��ام 
تعزيز  يف  حموريا  دورا  جلفود  لالأغذية  اخلليج  معر�ش  ويلعب  م��وؤخ��را. 
تركز  املنطقة حيث  اأ�شواق  اإىل  ال�شكتلندية  وامل�شروبات  الأغذية  �شادرات 
من  عدد  يف  ح�شورها  تعزيز  على  جهودها  املعنية  ال�شكتلندية  ال�شركات 
البحرين وال�شعودية والإمارات  املنطقة عموما ويف  الرئي�شية يف  الأ�شواق 
ب�شفة خا�شة وعادة ما تقوم تلك ال�شركات باإبرام اتفاقيات توزيع منتجاتها 

يف الأ�شواق باملعر�ش.
ال�شكتلندية  وال�شادرات  املنتجات  اأه��م  من  وامل�شروبات  الأغ��ذي��ة  وتعترب 
وبدءا من اأ�شماك ال�شلمون وحلم الأبقار ال�شكتلنديني ومرورا باملاأكولت 
البحرية واأ�شناف البقالة وامل�شروبات الآ�شطورية ال�شكتلندية و�شول اإىل 
ال�شوفان والفاكهة ال�شكتلندية املتميزة وذاع �شيت ا�شكتلندا ب�شفتها تنتج 

بع�ش اأ�شهر املاركات العاملية من الأغذية وامل�شروبات باأ�شعار مناف�شة. 
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اآينوك تدر�ض اإمكانية اإطالق اخلدمة الذاتية خالل �صاعات العمل املتاأخرة يف حمطات الوقود

•• عجمان-وام: 

�شباح  احل���رة  عجمان  منطقة  �شلطة  ا�شتقبلت 
العاملي  امل��ايل  دب��ي  �شلطة مركز  م��ن  وف��دا  ام�ش 
���ش��م ع����ددا م���ن امل�����ش��وؤول��ني وامل��وظ��ف��ني باملركز 
عجمان  منطقة  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  اط��ل��ع��وا  وال���ذي���ن 
ونظام  امل��ت��ط��ورة  ال�شحابية  اللكرتونية  احل��رة 

البوابة اللكرتونية.
وت���اأت���ي ال���زي���ارة ف���ى اإط�����ار ال��ت��ب��ادل امل���ع���ريف بني 
امل�شرتكة من خالل عر�ش  اجلهتني وال�شتفادة 
اأحدث خمرجات التكنولوجيا وكيفية ت�شخريها 

يف خدمة املتعاملني.
واطلع الوفد من خالل �شرح مف�شل على اأحدث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ب��ع��ة ف���ى م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احلرة 
باتت  التى  الإلكرتونية  اأنظمتها  تطور  ومراحل 
اأم��ث��ل��ة ي��ح��ت��ذى ب��ه��ا م���ن خ����الل جم��م��وع��ة من 
التي جعلت من  اللكرتونية احلديثة  اخلدمات 
املعامالت  واجن���از  ال�شلطة  م��ع  التعامل  جتربة 
عن  ف�شال  وال��ب�����ش��اط��ة  ال�شهولة  غ��اي��ة  يف  اأم����را 
مبقدورهم  اأ�شبح  والذين  املوظفني  ر�شا  ك�شب 
اإنهاء الجراءات ب�شرعة اأكرب وب�شهولة من خالل 

الأنظمة اللكرتونية احلديثة والب�شيطة.
عام  مدير  الها�شمي  خليل  حممود  �شعادة  واأك��د 
�شلطة منطقة عجمان احلرة اأن عملية التطوير 
امل�شتمرة لالأنظمة اللكرتونية هدفها الأ�شا�شي 
العناية والهتمام بامل�شتثمرين .. مبينا اأن املنطقة 
امل�شتثمر على قمة  اإىل و�شع  احلرة ت�شعى دائما 
من  مقدرا  ج��زءا  تنال  اأن  وا�شتطاعت  اأولوياتها 
املميزة  اللكرتونية  اخلدمات  خ��الل  من  ر�شاه 

التكنولوجيات  ت��ط��ورات  اأح���دث  تدعمها  وال��ت��ى 
والأنظمة اللكرتونية ال�شحابية. وقال الها�شمي 
ب�شاأن  ال���ق���ي���ادات  م���ن  واه���ت���م���ام  دع����م  ه��ن��اك  اأن 
الإلكرتونية  وال��ت��ج��ارة  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
واحلكومة الإلكرتونية وا�شاف اأنه على ثقة تامة 
اأن جتارب �شلطة منطقة عجمان احلرة فى  من 
املوؤ�ش�شات  م�شتوى  رفع  يف  �شت�شهم  امل�شمار  هذا 
والتي  الم���ارة  يف  املالية  واخل��دم��ات  والعمليات 
تتخذ من منطقة عجمان احلرة منوذجا لها وان 
هذا الأمر �شينعك�ش اإيجابيا على مناخ ال�شتثمار 
واأو�شح  للم�شتثمرين.  الأع���م���ال  ك��ف��اءة  وع��ل��ى 
حممد جا�شم اآل علي مدير اإدارة تقنية املعلومات 
الزائر  الوفد  اأن  احل��رة  عجمان  منطقة  ب�شلطة 

واآليات  وال��ك��ف��اءة  اخل��دم��ة  ج���ودة  باأنظمة  اأ���ش��اد 
اخل�شو�شية  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة 
واأمن املعلومات فى النظام اللكرتوين .. م�شيفا  
اللكرتونية احلديثة  للحلول  دائم  �شعي  اإننا يف 
بالتوازي مع  ت�شاعدنا يف حت�شني خدماتنا  التي 
تخفي�ش التكاليف من على عاتق املتعاملني من 

خالل برامج �شريعة واآمنة وغنية بالإمكانيات .
اإمكانات  ح��ول  مف�شل  �شرح  اىل  الوفد  وا�شتمع 
منطقة عجمان احلرة فى جمال خدمة وار�شاء 
امل��ت��ع��ام��ل��ني واآل��ي��ات��ه��ا امل��ع��ت��م��دة ف���ى ق��ي��ا���ش راأي 
اآلية  ج��ان��ب  اإىل  احتياجاتهم  وف��ه��م  املتعاملني 
الواجب  وال�شلوك  املتعاملني  خ��دم��ات  ت�شميم 

توفره فى موظف خدمة املتعاملني.

•• ابوظبي -وام:

املعر�ش  يف  ال��ت��اأم��ني  هيئة  ت�����ش��ارك 
الوطني اخلام�ش ع�شر للتوظيف يف 
واحلكومي  وامل��ايل  امل�شريف  القطاع 
الذي يقام يف مركز اإك�شبو ال�شارقة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
ب������ن حممد  �����ش����ل����ط����ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  امل��ج��ل�����ش  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 

حاكم ال�شارقة.
وقال �شعادة اإبراهيم عبيد الزعابي 
ال��ق��ائ��م ب���اأع���م���ال م��دي��ر ع����ام هيئة 
هذا  يف  الهيئة  م�شاركة  اإن  التاأمني 
املعر�ش تعك�ش اهتمامها بالتوطني 
وجت�شد حر�شها على توفري فر�ش 
جمالت  وف��ت��ح  للمواطنني  ال��ع��م��ل 

العمل كافة اأمامهم.
ق�شية  ت�����ش��ع  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأو�����ش����ح 
ا�شرتاتيجيتها  �شلب  يف  ال��ت��وط��ني 
على  اأو  الهيئة  م�شتوى  على  ���ش��واء 
مبا  وذل��ك  باأكمله  القطاع  م�شتوى 
احلكيمة  القيادة  روؤي��ة  مع  ين�شجم 
دع����م  احل�����ك�����وم�����ة يف  وت�����وج�����ه�����ات 
وتاأهيله  امل��واط��ن  واإع���داد  التوطني 
علميا وعمليا وتوفري فر�ش العمل 

املنا�شبة لهم.
يف  التاأمني  هيئة  م�شاركة  اأن  واأك��د 
التاأكيد  اإىل  ت��ه��دف  امل��ع��ر���ش  ه���ذا 
يف  للتوطني  املتقدمة  امل��ك��ان��ة  على 

وخططها  ال��ه��ي��ئ��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
للقاء  الفر�شة  واغتنام  الت�شغيلية 
ال��ب��اح��ث��ني ع���ن فر�ش  امل���واط���ن���ني 
جمالت  يف  وا�شتقطابهم  وظيفية 
ف�شال  املختلفة  ال��ت��اأم��ي��ن��ي  ال��ع��م��ل 
مبهام  امل�����واط�����ن�����ني  ت����ع����ري����ف  ع�����ن 
الهيئة واأهدافها ودورها يف التنمية 
ت�شهدها  التي  املتطورة  الإقت�شادية 

الإمارات.
التاأمني  هيئة  اه��ت��م��ام  على  و���ش��دد 
ال�������دائ�������م ب������ال������ك������وادر ال����واط����ن����ي����ة 
ال����ع����م����ل على  ع�����رب  امل���ت���خ�������ش�������ش���ة 
عن  الباحثني  املواطنني  ا�شتقطاب 
التخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ع��م��ل 
والتطوير  التاأهيل  عملية  وتعزيز 
ال���ع���ل���م���ي وال���ع���م���ل���ي مب�����ا ي���واك���ب 
القطاع  يف  احل��ا���ش��ل��ة  ال���ت���ط���ورات 
التنموي  ال���ن���م���وذج  م���ع  وي��ن�����ش��ج��م 

املتقدم يف الدولة.
وقال القائم باأعمال مدير عام هيئة 
التاأمني اإن ما مييز هيئة التاأمني يف 
م�شاألة التوطني اأن دورها ون�شاطها 
توطني  ع���ل���ى  ف���ق���ط  ي���ق���ت�������ش���ر  ل 
بل  الهيئة  م�شتوى  على  الوظائف 
م�شتوى  على  التوطني  تعزيز  على 
جانب  اإىل  بالدولة  التاأمني  قطاع 
احلر�ش على �شقل مهارات الكوادر 
الوطنية العاملة يف الهيئة والقطاع 
باملفاهيم العلمية اجلديدة وباأحدث 

ميدان  يف  ال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
التاأمني مبختلف اأنواعه.

وت�������ش���ت���ع���ر����ش ه���ي���ئ���ة ال����ت����اأم����ني يف 
املعر�ش الوطني للتوظيف 2013 
اأمام املواطنني ال�شباب فر�ش العمل 
الهيئة  اإدارات  خمتلف  يف  امل��ت��اح��ة 
اأوامل�شاندة  الإداري��ة  اأو  الفنية  �شواء 
التي  التدريبية  وال��ف��ر���ش  وامل��زاي��ا 
بال�شافة  لديها  للعاملني  توفرها 
اإىل عر�ش الإجن��ازات التي حققتها 
�شمن  كافة  امل�شتويات  على  الهيئة 
التي  والتحديث  التطوير  م�شرية 

ت�شهدها الدولة.
التاأمني  ه��ي��ئ��ة  اأن  ال��زع��اب��ي  واأك�����د 
املا�شية  ال�������ش���ن���وات  خ����الل  ع��م��ل��ت 
ع���ل���ى ا����ش���ت���ق���ط���اب جم���م���وع���ة من 
كفاءة  اأث���ب���ت���وا  ال���ذي���ن  امل���واط���ن���ني 
متطورة  وخ�����ربة  ع��ال��ي��ة  وم��ه��ن��ي��ة 
واملجالت  التخ�ش�شات  جميع  يف 

ن�شبة  اأن  وق��ال  وغ��ريه��ا  التاأمينية 
92.2 يف  التوطني يف الهيئة بلغت 
لتتجاوز   2012 ع��ام  نهاية  امل��ائ��ة 
بذلك الن�شبة امل�شتهدفة يف اخلطة 
 2012 عام  للهيئة  ال�شرتاتيجية 
وتلك املعتمدة من الهيئة الإحتادية 
للموارد الب�شرية احلكومية م�شريا 
ال�شرتاتيجية  اخل���ط���ة  اأن  اإىل 
رفع  ت�شتهدف   2013 لعام  للهيئة 
اأعلى  م��ع��دلت  اإىل  التوطني  ن�شبة 
اإن�شجاما مع اإعالن احلكومة بجعل 
وذلك  للتوطني  عاما   2013 ع��ام 
ع���رب ت��ع��زي��ز ج��اذب��ي��ة ال��ع��م��ل فيها 
وحت��ق��ي��ق ال���ش��ت��ق��رار ال��وظ��ي��ف��ي يف 
املزيد  وا�شتقطاب  الإدارات  خمتلف 
املتخ�ش�شة  املواطنة  الكفاءات  من 
يف قطاعات العمل املختلفة يف هيئة 
الوطنية  ال��ك��وادر  وتطوير  التاأمني 

يف جميع املجالت.
�شركات  يف  ال��ت��وط��ني  اأن  واأ����ش���اف 
التاأمني الوطنية والأجنبية العاملة 
بالدولة يتبواأ مكانة مهمة يف اأجندة 
عمل هيئة التاأمني ون�شاطاته نظرا 
بالن�شبة  ال���ق���ط���اع  ه�����ذا  حل���ي���وي���ة 
ل��الإق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي وق���درت���ه على 
املواطنني  م����ن  امل����زي����د  ا���ش��ت��ي��ع��اب 
القوي  الأداء  ظ����ل  يف  ال���ع���ام���ل���ني 
داخل  املتطور  ودوره  القطاع  لهذا 

منظومة الإقت�شاد الوطني.

•• دبي-الفجر: 

اإطالق  اإمكانية  اينوك  الوطنية  الإم���ارات  ب��رتول  �شركة  تدر�ش 
اينوك- حمطات  �شبكة  �شمن  ال��وق��ود  لتعبئة  الذاتية  اخلدمة 

ايبكو ، من خالل توفري هذه اخلدمة يف �شاعات العمل املتاأخرة 
خطوة  يف  �شباحاً،  ال�شاد�شة  ال�شاعة  وحتى  الليل  منت�شف  بني 
خالل  من  لل�شائقني  الت�شهيالت  من  املزيد  تقدمي  اإىل  تهدف 
لل�شركة  الت�شغيلية  الكفاءات  تعزيز  بالتزامن مع  الوقت،  توفري 
املدير  الها�شمي،  ال�شياق قال برهان  التكاليف.  يف هذا  وخف�ش 
املرحلة  يف  نقوم   : اينوك  يف  التجزئة  اأع��م��ال  لوحدة  التنفيذي 
الراهنة بدرا�شة اإمكانية تقدمي اخلدمة الذاتية كمبادرة تهدف 
تعترب  التي  اجلديدة،  املفاهيم  هذه  مبزايا  العمالء  تعريف  اإىل 

على  حري�شون  ون��ح��ن  ال���دول.  م��ن  الكثري  يف  التطبيق  �شائعة 
اعتماد اأف�شل املمار�شات العاملية على كافة امل�شتويات �شمن جميع 
الكفاءات  تعزيز  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  ي�شمن  مم��ا  �شبكتنا،  حم��ط��ات 
الرتقاء  على  با�شتمرار  اينوك  وتركز    . ال�شركة  يف  الت�شغيلية 
مبعايري خدمة العمالء اإىل اآفاق جديدة من التميز، وا�شتثمرت 
م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 50 م��ل��ي��ون دره����م يف حت��دي��ث واأمت���ت���ة حمطات 
اخلدمة. وتاأتي املبادرة اجلديدة من�شجمة يف امل�شمون والأهداف 
مع الروؤية اخل�شراء لدولة الإمارات العربية املتحدة، التي ت�شعى 

اإىل ت�شجيع ال�شتهالك امل�شتدام ملوارد الطاقة.
تعريف  ب��اأن  ثقة  على  نحن  ال�شياق:  ه��ذا  يف  الها�شمي  واأ���ش��اف 
يف  اإي��ج��اب��ي  دور  ل��ه  �شيكون  ال��ذات��ي��ة  اخل��دم��ة  مبفاهيم  العمالء 
كل جهد  و�شنبذل  الطاقة.  م��وارد  على  على احلفاظ  ت�شجيعهم 

العمالء،  يحتاجها  التي  الت�شهيالت  كافة  توفري  ل�شمان  ممكن 
من خالل فريق عمل املحطات الذي �شيعرفهم على كيفية تعبئة 
توفري  اأن  بالذكر  واجلدير    . متاماً  اآم��ن  باأ�شلوب  ذاتياً  الوقود 
خيار اخلدمة ال�شخ�شية لن يوؤدي اإىل اإعادة هيكلة فريق العمل، 
اأخرى  عمل  مواقع  اإىل  ال�����ش��رورة،  ح�شب  حتويله،  �شيتم  ال��ذي 
تعاونت  البّناءة  ال�شتدامة  م��ب��ادرات  اإط��ار  ويف  املوؤ�ش�شة.   �شمن 
، التابعة لينوك ، موؤخراً مع هيئة الطرق  �شركة غاز الإم��ارات 
و�شائل  �شمن  امل�شغوط  الطبيعي  الغاز  ل�شتخدام  واملوا�شالت 
وتعترب  البيئية.  ال���ش��ت��دام��ة  تعزيز  ب��ه��دف  ال��ع��ام��ة  امل��وا���ش��الت 
افتتاحها  مت  والتي  نوعها  من  الأوىل  اخل�شراء  اينوك  حمطة 
املبادرات  من   2011 ع��ام  الإم���ارات  بتالل  الرو�شة  منطقة  يف 
ال�شّباقة التي تهدف اإىل خف�ش الب�شمة البيئية للم�شتخدمني. 
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اأبوظبي التجاري عالء  فاز الرئي�ش التنفيذي لبنك 
ع��ري��ق��ات ب��ج��ائ��زة اأف�����ش��ل رئ��ي�����ش ت��ن��ف��ي��ذي يف جمال 
التوطني والتي متنحها جلنة تنمية املوارد الب�شرية 
مبعهد الإمارات للدرا�شات امل�شرفية واملالية لت�شجيع 
اإ�شرتاتيجيات فاعلة  الروؤ�شاء التنفيذيني على و�شع 

وطموحة للتوطني يف القطاع امل�شريف واملايل.
وقام �شاحب ال�شمو الدكتور ال�شيخ �شلطان بن حممد 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى،  امل��ج��ل�����ش  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
�شمن  وذل���ك  ع��ري��ق��ات،  ع���الء  اإىل  اجل��ائ��زة  بت�شليم 
الوطني  للمعر�ش  ع�شر  اخلام�شة  ال���دورة  فعاليات 

للتوظف يف القطاع امل�شريف واملايل. 
للتوطني  تنفيذي  رئي�ش  اأف�شل  جائزة  اإط��الق  ومت 
ال��ب�����ش��ري��ة يف القطاع  امل������وارد  ت��ن��م��ي��ة  ���ش��م��ن ج���وائ���ز 
اجلائزة  م��ع��اي��ري  وت�شمل   ،2007 ع���ام  يف  امل�����ش��ريف 
الروؤية والقيادة واإجنازات التوطني والن�شح والإر�شاد 

اإ�شافة اإىل امل�شوؤولية الجتماعية.
وعرب عالء عريقات عن �شعادته لفوزه بهذه اجلائزة 
ق���ائ���اًل: م��ن دواع����ي ال��ف��خ��ر والع���ت���زاز اأن��ن��ا يف بنك 
اأكرث  التوطني  اإ�شرتاتيجية  نرى  التجاري  اأبوظبي 
اأه����م م��ا مي��ي��ز بنك  م��ن جم���رد اأرق�����ام ون�����ش��ب اإذ اأن 
اأبوظبي التجاري هو توافر الإرادة اجلادة وال�شادقة 
التي  للبنك  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  جمل�ش  لدى 
الوظائف  لتوطني  فقط  لي�ش  ج��ب��ارة  ج��ه��وداً  بذلت 
اأدوات  ال��دول��ة م��ن  اأب��ن��اء وب��ن��ات  لتمكني  اأي�شاً  واإمن���ا 
وتو�شيع  معارفهم  تنمية  خالل  من  امل�شريف  عملهم 

مداركهم يف خمتلف نواحي احلياة وتطوير مهارتهم 
م�شتقبل  وبناء  طموحاتهم  حتقيق  على  مل�شاعدتهم 
قناعة  التوطني  عملية  اأ�شبحت  لقد  واع���د.  مهني 
را���ش��خ��ة ل���دى ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ب��ن��ك ومل تعد 
حيث  فح�شب،  الب�شرية  امل����وارد  دائ���رة  على  ق��ا���ش��رة 
مرموقة  منا�شب  الإماراتيني  من  كبري  عدد  ي�شغل 
اإىل  العليا  الإدارة  من  متتد  امل�شتويات  خمتلف  على 

وظائف اإدارّية عادّية. 
وي��اأت��ي ف���وز ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري ب��ه��ذه اجلائزة 
ُمنحت  مرموقتني  جائزتني  اىل  بالإ�شافة  الرفيعة 
العاملني  املواطنني  وزميالتنا  زمالئنا  من  لإثنني 
يف بنك اأبوظبي التجاري تاأكيداً على متا�شي �شيا�شته 
مع معايري اجلائزة اخلا�شة بالتوطني وتنمية املوارد 

الب�شرية والتخطيط. 
ك��م��ا ح���از ع��م��رو امل��ن��ه��ايل، ن��ائ��ب ت��ن��ف��ي��ذي للرئي�ش، 
اأبوظبي  بنك  يف  الإ�شالمية  ال�شريفة  دائ��رة  رئي�ش 
ال��ت��ج��اري على ج��ائ��زة ت��ك��رمي ال��ك��ف��اءات امل��واط��ن��ة يف 
حيث   ، امل�شريف  القطاع  يف  العليا  الإداري����ة  املنا�شب 
ب��ه��ذا التكرمي ق��ائ��ال: ل ي�شعني يف  ع��رّب ع��ن ف��رح��ه 
هذا املقام اإل اأن اأتقدم بال�شكر اجلزيل ملعهد الإمارات 
الذي  التكرمي  امل�شرفية واملالية على هذا  للدرا�شات 
ميثل �شرفاً عظيماً لنا يف بنك اأبوظبي التجاري، كما 
ي�شرين اأن اأنتهز هذا الفر�شة لتقدمي خال�ش ال�شكر 
للبنك الذي طاملا قدم لنا كل الدعم الالزم لتطوير 
ال��ع��م��ل، وت��وف��ري فر�ش  ���ش��وق  الوطنية يف  ال��ك��ف��اءات 

العمل امل�شتدامة واملتميزة يف القطاع امل�شريف ملواطني 
دولة الإمارات. 

ت��ن��ف��ي��ذي للرئي�ش،  ن��ائ��ب  ���ش��م��را ح��ب��و���ش،  وح�����ش��ل��ت 
على جائزة  والأبحاث  العمالء  دائ��رة خدمات  رئي�ش 
املراأة املتميزة يف القطاع امل�شريف واملايل والتي اأعربت 
بالقول:  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على  بح�شولها  �شعادتها  عن 
الإم�����ارات للدرا�شات  ت��اأت��ي ه��ذه اجل��ائ��زة م��ن معهد 
امل�شرفية  مل�شريتي  كبري  كتقدير  واملالية  امل�شرفية 
يف بنك اأبوظبي التجاري، الذي يعمل ب�شكل متوا�شل 

ثمينة  فر�ش  وتوفري  موظفيه  وحتفيز  متكني  على 
للتطور الوظيفي. 

الب�شرية  امل��وارد  رئي�ش جمموعة  دروي�ش،  علي  وقال 
اأبوظبي التجاري: يعك�ش فوزنا بهذه اجلوائز  لبنك 
التجاري  اأب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  ح���ر����ش  م����دى  ال��رف��ي��ع��ة 
بهدف  موظفيه  لدعم  م���وارده  وتكري�ش  واهتمامه 
�شمان  وكذلك  قدراتهم،  واإب��راز  طموحاتهم  حتقيق 
البنك  اأ�شرة  �شمن  العاملة  الإماراتية  امل��راأة  ح�شول 

على فر�شتها للم�شي قدماً يف م�شريتها املهنية. 

املال والأعمال
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بنك �أبوظبي �لتجاري يفوز بجائزة �أف�سل رئي�ض تنفيذي للتوطني

رئي�ض دائرة خدمات العمالء والأبحاث تفوز بجائزة 
املراأة املتميزة  يف القطاع امل�صريف واملايل

�صعود موؤ�صر �صوق دبي 
املايل ختام تداولت اأم�ض 

•• دبي-وام:

�شعد موؤ�شر �شوق دبي املايل بن�شبة 0.44 يف املائة رابحا 8.4 نقطة ليغلق 
على 1922.9 نقطة يف ختام تداولت ام�ش التي بلغت قيمتها 525.7 
ت�شع  اأ�شهم  وه��ب��وط  �شركة   13 اأ�شهم  اأ�شعار  ارت��ف��اع  و�شط  دره��م  مليون 

�شركات وثبات اأ�شعار �شت �شركات اأخرى.
وكانت املزايا القاب�شة اأكرث ال�شركات ارتفاعا من حيث التغري يف اأ�شعارها 
11.1 يف املائة بينما كان م�شرف  باإغالق درهم واحد بن�شبة تغري بلغت 
ال�شالم � ال�شودان اأكرث ال�شركات انخفا�شا يف اأ�شعارها باإغالق 1.97 درهم 

بن�شبة تغري �شالب 1.5 يف املائة.
يذكر اأن نطاق التقلب املعمول به يف �شوق دبي املايل هو 15 يف املائة �شعودا 

كحد اأق�شى و 10 يف املائة هبوطا كحد اأدنى.
من  ن�شاطا  الأك��رث  تربيد  املركزي  للتربيد  الوطنية  ال�شركة  �شهم  وك��ان 
حيث قيمة التداول اإذ بلغت نحو 187 مليون درهم با�شتحواذ ما ن�شبته 
35.6 يف املائة من قيمة تداولت ال�شوق مرتفعا �شعره فل�شني ليغلق على 
اأ�شهمها  باقي القطاعات املتداول  اخلدمات  قطاع  وت�شدر  درهم.   1.69
من حيث قيمة التداول يف ال�شوق مببلغ 187 مليون درهم اأي ما ن�شبته 
وفيما يتعلق بال�شتثمار الأجنبي يف �شوق دبي املايل فقد  املائة.  يف   35.6
 199.3 نحو  ام�ش  الأ�شهم  م��ن  الأج��ان��ب  م�شرتيات  قيمة  اإج��م��ايل  بلغ 
مليون درهم لت�شكل ما ن�شبته 37.9 يف املائة من اإجمايل قيمة امل�شرتيات 
39 يف  204.9 مليون درهم بن�شبة  يف حني بلغ اإجمايل قيمة مبيعاتهم 
املائة من اإجمايل قيمة املبيعات لي�شل بذلك �شايف ال�شتثمار الأجنبي اإىل 

بيع.  كمح�شلة  درهم  مليون   5.7

طرق دبي تطرح اأرقامًا مميزة يف مزادها 
الإلكرتوين يوم 26 فرباير اجلاري 

•• دبي-وام:

خالل  دب��ي  ف��ى  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة  يف  الرتخي�ش  موؤ�ش�شة  تطرح 
م��زاده��ا الإل���ك���رتوين ال��ث��ام��ن ع�شر جم��م��وع��ة مم��ي��زة م��ن اأرق����ام لوحات 
ال��ف��ئ��ات حيث بداأ  600 رق��م مميز م��ن جميع  امل��رك��ب��ات وال��ب��ال��غ ع��دده��ا 
الت�شجيل يف 19 فرباير اجلاري وي�شتمر ملدة اأ�شبوع ويبداأ املزاد يوم 26 

فرباير اجلاري وملدة ثالثة اأيام.
مبوؤ�ش�شة  املركبات  ترخي�ش  اإدارة  مدير  نعمت  الكرمي  عبد  حممد  وق��ال 
الرتخي�ش يف الهيئة انه من املتوقع اأن يحظى املزاد مب�شاركة وا�شعة من 
قبل اجلمهور خا�شة اأنه ي�شمل فئات  اإم و اإل و كيه و جيه و اآي  وهو ما 

ينتظره املتعاملون منذ بداية العام اجلاري.
اأنهم  املتعاملني خا�شة  رغبة  ن��زول عند  ج��اء  امل��زاد  تنظيم  ان  اىل  وا���ش��ار 
لهم  حتقق  حيث  �شواها  ع��ن  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل���زادات  يف  بامل�شاركة  يهتمون 

احلرية الكاملة يف اختيار الأرقام املنا�شبة دون عناء وانتظار.
تعزيز  اأ���ش��ه��م يف  ال�شابق  امل����زادات يف  م��ن  النوعية  ه��ذه  اأن جن��اح  وا���ش��اف 
اخلدمات الإلكرتونية التي تطرحها اإدارة ترخي�ش املركبات خالل خطتها 
ال�شنوية املو�شوعة والرامية اإىل تطوير نوعية املعامالت مع اجلمهور مبا 

يحقق ر�شاهم ويلبي رغباتهم املختلفة.
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•• اأبوظبي-وام:

القا�شمي  حممد  جا�شم  ال�شفري  �شعادة  ا�شتقبل 
والتعاون  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�������ش���وؤون  اإدارة  م��دي��ر 
الدويل يف وزارة اخلارجية يف مكتبه يف ديوان عام 
وزير  نائب  بان�شكي  الك�شاندر  ال��وزارة..���ش��ع��ادة 
التنمية القت�شادية والتجارة الأوكراين وال�شيد 
ب���اول���و دوم��ا���ش��ن��ي��ف امل��ل��ح��ق الق���ت�������ش���ادي لدى 
اللقاء  الدولة. مت خالل  الأوكرانية يف  ال�شفارة 
الثنائية و�شبل تطويرها  التعاون  بحث عالقات 
وخا�شة يف املجالت القت�شادية والتجارية بني 
ال��ب��ل��دي��ن. كما اأب���دى اجل��ان��ب الأوك�����راين رغبة 
اأع��م��ال وجلان  اإن�����ش��اء جمال�ش رج���ال  ب���الده يف 
تعزيز  فر�ش  يتيح  مم��ا  البلدين  ب��ني  م�شرتكة 

التعاون القت�شادي يف جمالته كافة.

اإدارة ال�صوؤون القت�صادية تبحث التعاون
 مع وزارة التنمية القت�صادية الأوكرانية

فعاليات ت�صويقية ملنتجات الأ�صر املنتجة 
يف دبا تنظمها ال�صوؤون الجتماعية 

•• دبى-وام:

نظمت وزارة ال�شوؤون الجتماعية يف مركز التنمية الجتماعية بدبا عددا 
اأقامت  حيث  املنتجة  الأ�شر  ملنتجات  وامل�شوقة  الرتويجية  الفعاليات  من 
وبالتعاون مع جمعية بيت اخلري معر�شا يف مقر اجلمعية �شمن م�شروع 
اإبداعات للت�شويق املوؤ�ش�شي �شمن مبادرة اإدارة برامج الأ�شر املنتجة والذي 
على  وت�شجيعهم  املنتجة  الأ���ش��ر  ملنتجات  والت�شويق  التعريف  اإىل  يهدف 

العطاء والإنتاج.
املعر�ش  اأن  بدبا  الجتماعية  التنمية  مركز  مديرة  الكعبي  علياء  وقالت 
�شم منتجات و�شناعات يدوية متنوعة تقوم باإنتاجها الأ�شر املنتجة حيث 
اإدارة  كيفية  تاأهيلهم يف  خ��الل  الأ�شر من  ه��ذه  وت�شجع  تدعم  ال���وزارة  اأن 
امل�شاريع ال�شغرية م�شاهمة بذلك يف حت�شني م�شتوى الدخل لدى الأ�شر 

ذات الدخل املحدود وت�شخري طاقاتهم يف تنمية عجلة التقدم يف البالد.
تنوعت  اأ�شر  ع�شر  عددها  والبالغ  امل�شاركة  املنتجة  ال�شر  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
منتجاتهم كالبخور والعطور وم�شتلزمات زينة املنزل و الإك�ش�شوارات وقد 
لقى املعر�ش اقبال من اجلمهور على مدى الأيام الثالث والتي اأقيم فيها 

املعر�ش.
وقالت الكعبي اأنه بالتعاون مع مدار�ش الإمارة تقوم اجلمعية اأي�شا بعر�ش 
الأمهات  ن�شاطات  على  اأب��ن��اوؤن��ا  ليتعرف  امل��دار���ش  يف  الأ���ش��ر  تلك  منتجات 
التي يعرب ج��زء منها ع��ن ما�شي  الأ���ش��ر  وال��ت��ق��رب م��ن منتجات  والأ���ش��ر 
من  جتارتي  �شعار  حتت  معر�ش  تنظيم  كذلك  مت  ان��ه  واأ�شافت  الأج���داد 
بيتي لع�شر اأ�شر منتجة والذي ياأتي �شمن برنامج فر�شتي ومب�شاركة ع�شر 
اأ�شر منتجة يف مقر املركز وبح�شور طالب وطالبات مدار�ش دبا وتنوعت 
املنتجات ح�شب الفئة العمرية للطالب والطالبات بالإ�شافة اىل امل�شغولت 

اليدوية والعطور.
فقرة  والطالبات  للطالب  تخ�شي�شه  مت  وال��ذي  املفتوح  اليوم  تخلل  وقد 
ال�شعبية من  الألعاب  وفقرة  وقا�ش  اأب��ي  بن  �شعد  اليولة لطالب مدر�شة 
طالبات  اأداء  من  قدميا  العر�ش  وفقرة  حباب  بنت  لبنى  مدر�شة  تقدمي 
م��در���ش��ة ال��دي��ار ال��دول��ي��ة اخل��ا���ش��ة ب��الإ���ش��اف��ة اىل ور����ش ت��راث��ي��ة قدمتها 

ع�شوات املركز كال�شفافة والتلي وخياطة املالب�ش وال�شعفيات.

العقارات يف دبي اأم�ض ت�صرفات  قيمة  درهم  مليون   355
•• دبي-وام:

بلغت قيمة ت�شرفات العقارات من اأرا�ش و�شقق وفيالت واج��راءات بيع ورهن و اإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ش نحو 355 مليون درهم منها 
مليون درهم معامالت بيع اأرا�ش و�شقق وفيالت وعمليات رهن بقيمة حوايل 95 مليون درهم. واأفاد التقرير اليومي للت�شرفات الذي ي�شدر   260
عن دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي باأن الدائرة �شجلت ام�ش 213 مبايعة منها 126 لأرا�ش بقيمة 116 مليون درهم و 84 مبايعة ل�شقق بقيمة 
131 مليون درهم وثالث مبايعات لفيالت بقيمة 13 مليون درهم. وكان اأهم مبايعات الأرا�شي من حيث القيمة مبايعة مببلغ ت�شعة ماليني درهم 
فى منطقة ال�شوق الكبري تلتها مبايعة بقيمة ثمانية ماليني درهم يف منطقة املنارة . وت�شدرت الثنية اخلام�شة مناطق دبي من حيث عدد املبايعات 
بت�شجيلها 11 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم فمنطقة جممع دبي لال�شتثمار الول بت�شجيلها خم�ش مبايعات قيمتها مليوين درهم. كما �شهدت 
27 مليون  بقيمة  و�شقق  رهنا لفيالت   14 و  درهم  68 مليون  لأرا�شي مببلغ   23 درهم منها  95 مليون  بقيمة  رهنا  الدائرة ام�ش ت�شجيل 37 

درهم.  مليون   18 بقيمة   6 ال�شفا  وادي  منطقة  فى  واأخرى  درهم  مليون  درهم كان اأهمها يف منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة بقيمة 24 

•• دبي-وام:

�شعيد  حممد  ال��ل��واء  �شعادة  التقى 
ادارة  جمل�ش  رئي�ش  امل���ري  حممد 
ال�شماك  ل�����ش��ي��ادي  دب����ي  ج��م��ع��ي��ة 
وفدا من موؤ�ش�شة دبي لال�شتثمارت 
عبداهلل  �شعادة  برئا�شة  احلكومية 
العمليات  ادارة  م��دي��ر  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
للجمعية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وب��ح�����ش��ور 
ال���دل���ي���ل ع�شو  ون���ائ���ب���ه وع����ب����داهلل 

جمل�ش الدارة.
باجلمعية  التعريف  اللقاء  وتناول 
تعاونية  ج��م��ع��ي��ة  ك�����اأول  ون�����ش��اأت��ه��ا 
ال�شيادين على م�شتوى  تخدم فئة 
ال���دول���ة ل��ت��م��ث��ل ري�����ادة الم������ارة يف 
ال���ت���ع���اوين وخ����دم����ة فئات  ال���ع���م���ل 
ال�شيد  مهنة  واأبناء  عامة  املجتمع 

منهم خا�شة.
الرت����ق����اء  وت����ه����دف اجل��م��ع��ي��ة اىل 
التعاون  روح  وتنمية  ال�شيد  مبهنة 
لتوفري  ت�شعى  كما  ال�شيادين  بني 
اخل����دم����ات الأ����ش���ا����ش���ي���ة ل���ه���م مثل 
البحرية  وال��ور���ش  ال�شيد  م��وان��ئ 

و�شيانة القوارب.
اجلمعية  اأن�����ش��ط��ة  ا���ش��ت��ع��را���ش  ومت 
احل����ال����ي����ة م����ن جت�������ارة الأ�����ش����م����اك 
وامل�شتلزمات  اجل���راج���ري  وم�����ش��ن��ع 

ال�شمك  البحرية والدللة يف �شوق 
وم�����ش��ن��ع ال���ث���ل���ج وم�������ش���روع طري 

وفري�ش.
امل��ري ان اللقاء يهدف  وق��ال اللواء 
التعاون  تعزيز  كيفية  مناق�شة  اىل 
ال�شتثمارية  وال��ع��الق��ات  امل�شرتك 
ب�����ني اجل���م���ع���ي���ة وم���وؤ����ش�������ش���ة دب���ي 
لال�شتثمار والعمل على تطويرها.. 
واط�����الع دب���ي ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات على 

ن�������ش���اط���ات اجل���م���ع���ي���ة وال���ن���ظ���ر يف 
عنا�شر  اأف�������ش���ل  ت���وف���ري  ام��ك��ان��ي��ة 
النجاح لالأعمال ودعمها مبا يحقق 
والتي  م��ن��ه��ا  امل���ن�������ش���ودة  الأه��������داف 
ال�شيادين  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ا  �شتنعك�ش 

املواطنني.
القبي�شي  ع��ب��داهلل  ق��ال  جانبه  م��ن 
اأن دبي لال�شتثمارات ت�شعى جاهدة 
بها يف  املنوط  ال��دور  وتعزيز  لدعم 

خالل  من  الوطني  العمل  ميادين 
انطالقا  القت�شاد  ودع��م  ال��ت��ع��اون 
ال�شتثماري  ال�������ذراع  ك��ون��ه��ا  م���ن 
باجنازات  م�شيدا  دب����ي..  حل��ك��وم��ة 
ادارة اجلمعية خالل فرتة ق�شرية 
من العمل مما يعك�ش مدى القدرات 
ال�شرتاتيجي  والتخطيط  الدارية 
الدارة  جمل�ش  لأع�����ش��اء  واخل���ربة 

واملوارد الب�شرية للجمعية.

املري  ل��ل��واء  ل�����ش��ع��ادة  ال�شكر  وق���دم 
على توا�شلة البناء من اجل حتقيق 
ال�شيادين  جلمعية  المثل  امل��ردود 
يف اجتاه العمل الوطني الذي يعزز 
يف  ال�شيد  ومهنة  ال�شيادين  قطاع 
اجلزيل  بال�شكر  ت��وج��ه  ..ك��م��ا  دب��ي 
ملجل�ش ادارة اجلمعية التي ل تالوا 
ج��ه��دا م���ن اج���ل ال��ت��ع��اون م���ع دبي 

لال�شثمارات.

جمعية دبي ل�صيادي الأ�صماك تبحث التعاون مع دبي لال�صتثمارات

بنك اخلليج الأول يفتتح فرعني جديدين 
يف منطقتي مردف وجمريا بدبي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإطار �شعيه امل�شتمر لتعزيز توا�شله مع عمالئه، قام بنك اخلليج الأول، املوؤ�ش�شة املالية الرائدة يف دولة الإمارات  يف 
�شارع  من  بالقرب  م��ردف  منطقة  يف  الأول  يقع  بحيث  دب��ي،  اإم��ارة  يف  له  جديدين  فرعني  بافتتاح  املتحدة،  العربية 
ت�شهيل  يف  اجلديدين  الفرعني  هذين  و�شي�شاهم  اجل��م��ريا.  �شاطئ  �شارع  على  جمريا  منطقة  يف  وال��ث��اين  اجل��زائ��ر، 
املعامالت امل�شرفية لعمالء البنك ودعم ا�شرتاتيجيته املرتكزة على تزويد عمالئه باأف�شل واأرقى اخلدمات امل�شرفية 
من نوعها.  ويقدم فرعي مردف وجمريا اجلديدين جميع اخلدمات امل�شرفية لالأفراد، مبا يف ذلك خدمات احل�شاب 
والإيداعات، البطاقات الئتمانية، القرو�ش والتمويل العقاري، منتجات التاأمني، �شهادات اإماراتي الأول الإ�شالمية، 
اإدارة الرثوات، قرو�ش الإ�شكان للمواطنني واحللول امل�شرفية لل�شركات ال�شغرية. وبافتتاح هذين الفرعني، ي�شبح 
على  وتعليقاً  دبي.  اإمارة  يف  منها  �شبعة  فرعاً،  عدد فروع بنك اخلليج الأول يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 23 
اأندريه ال�شايغ، الرئي�ش التنفيذي لبنك اخلليج الأول: متا�شياً مع خططنا  افتتاح هذين الفرعني اجلديدين، قال 
لتو�شيع �شبكة فروعنا، ي�شرنا اليوم افتتاح هذينت الفرعني اجلديدين يف مردف وجمريا، الأمر الذي �شيمكننا من 

تلبية جميع احتياجات عمالئه وتزويدهم باخلدمات امل�شرفية الفعالة والعالية اجلودة.
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رغم �الأو�ساع �ملتوترة يف �لبالد �لعربية، �إال �أن �لفنانة �آمال ماهر تن�سغل باأكرث من م�سروع غنائي، فقد �نتهت من 
ت�سوير كليب )�تقي ربنا فيا( وحت�سر الألبوم جديد. مع �أنها مل حتدد موعدً� بعد لرتى �أعمالها �جلديدة �لنور �إال 
�أنها تعمل على قدم و�ساق كي ال تغيب جمددً� عن �ل�ساحة �لغنائية. عن م�ساريعها �جلديدة وخوفها من جتربة 

�لتمثيل كان معها هذ� �حلو�ر:

�نتهت من ت�سوير كليب )�تقي ربنا فيا( وحت�سر الألبوم جديد

اآمال ماهر: اأخ�صى التمثيل ولن اأغيب جمددًا 

حورية فرغلي ت�صّور )نظرية عمتي(
 

توا�شل الفنانة امل�شرية ال�شابة حورية فرغلي ت�شوير م�شاهدها يف الفيلم 
اجلديد )نظرية عمتي(، الذي ي�شاركها بطولته ح�شن الرداد.

ويدور  زوجها،  مع  �شعبة  ملواقف  تتعر�ش  زوج��ة  دور  ب��اأداء  وتقوم حورية 
اإ�شالم خريي ومن تاأليف عمر  اإخ��راج  اإط��ار كوميدي، وهو من  الفيلم يف 

طاهر.
يذكر اأن اآخر اأعمال حورية ال�شينمائية فيلم )عبده موتة( الذي يعر�ش يف 

دور العر�ش ال�شينمائية حالياً، وتخطت اإيراداته 22 مليون جنيه.

جتذب  التي  اللغة  ميلك  فهو  الأط��ف��ال،  مع  التعامل  على  ق��ادر  اأن��ه  حلمي  اأحمد  امل�شري  الفنان  راأى 
انتباههم، م�شرياً اإىل ابنته )يل يل( ت�شبهه كثرياً يف بع�ش العادات، خ�شو�شاً اأنها ك�شولة مثله.

واأ�شاف حلمي: )اأنا عا�شق لالأطفال ولدّي قدرة على التعامل معهم وفتح حوار ومناق�شات عن حياتهم 
اليومية وكان ذلك �شبباً يف خو�ش اأكرث من جتربة من برامج الأطفال مثل )لعب عيال( و)من �شريبح 

البونبون( و)�شوية عيال( ولقيت جناحاً كبرياً(.
جداً  واملو�شيقى  الر�شم  تع�شق  قوية  �شخ�شيتها  تنتقدين،  )دائما  ق��ال:  يل(،  )يل  بابنته  عالقته  وع��ن 
وت�شبهني كثرياً، فهي ك�شولة مثلي لكن بحكم ذهابها اإىل املدر�شة فهي ت�شتيقظ مبكراً، بالإ�شافة اإىل 

بع�ش العادات التي نتقا�شمها معاً يف م�شاهدة برامج معينة والذهاب اإىل مدينة املالهي(.
وحول فكرة برنامج )حلمي اأون لين(، اأو�شح اأنه )لي�ش برناجماً باملعنى اللفظي، ولكنه عبارة عن حالة 
يعي�شها اأي اإن�شان م�شري، وقد اأعجبتني الفكرة لأنها فتحت يل املجال يف احلديث عن اأمور كثرية مرت 

بحياتي الفنية واأي�شاً ال�شخ�شية(.
وعن روؤيته مل�شتقبل ال�شينما يف م�شر، قال: )تاريخ ال�شينما امل�شرية كبري ول ميكن لأحد مهما كانت 
كما  بالدولة،  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  تتخبط  ث��ورة  اأي  اأح��داث  بعد  ولكن  ال�شناعة،  تلك  يوقف  اأن  �شلطته 
فعلى  الفن عموماً،  �شناعة  على  يوؤثر  وكل هذا  ال�شيا�شي،  التخبط  واأي�شاً  امل�شري،  القت�شاد  يتخبط 
�شبيل املثال يف املو�شم الأول للثورة مت اإنتاج اأكرث من 10 اأفالم ومت عر�شها ولكن احلظ مل يحالفها، 
وكل هذا ب�شبب ت�شاعد الأزمة ال�شيا�شية التي ت�شغل الراأي العام وجتعل اجلمهور ين�شرف عن م�شاهدة 

هذه الأفالم والهتمام بامل�شهد ال�شيا�شي احلايل(.
وحتدث حلمي عن فيلمه الأخري )على جثتي(، مو�شحاً اأنه فيلم اجتماعي كوميدي اأحداثه مثرية جداً، 
)وحني قراأت ال�شيناريو اجنذبت اإليه ب�شدة، بالإ�شافة اإىل اأنني غرّيت �شكلي فيه وهذا ميتعني كثرياً، 

اأريد دائماً اأن اأظهر يف كل عمل ب�شكل خمتلف(.
اأ�شعر  اأن يعود امل�شرح اإىل عهده واإن كنت  وعن عالقته بامل�شرح، قال: )امل�شرح )وح�شني( جداً، واأمتنى 

باحلزن ملا و�شل اإليه بعد الثورة، واأمتنى اأن يتعافى من حالة ركوده(.

اأحمد حلمي: �صينما 
الثورة... مل يحالفها احلظ

األبومك الأخري )رايح بيا فني(، ما خطواتك املقبلة؟ جناح  • بعد 
- األقى هذا النجاح عبئاً كبرياً على عاتقي، اإذ اأ�شبحت مطالبة باحلفاظ 
اأف��ك��ار ج��دي��دة وروؤي����ة مميزة   ع��ن  وال��ب��ح��ث  ال���ذي حققته  امل�شتوى  على 
لتقدميها، �شواء يف الأغاين اأو الكليبات التي  اأ�شّورها... كي اأظهر ب�شكل 
خمتلف كما فعلت يف األبومي الأخري، وهذا بالتاأكيد يحتاج اإىل جمهود 

ووقت لختيار الأف�شل.
ربنا فيا(؟ )اتقي  اأغنية  طرح  تاأجل  • ملاذا 

اإدارة  حتت  اجل��دي��دة،  ال�شنة  بداية  قبل  الأغنية  ت�شوير  من  انتهيت   -
ال�شنة  اآخ��ر  اأع��ي��اد  وك��ان يفرت�ش طرحها خ��الل  �شامي،  امل��خ��رج حممد 
ورغم  املوعد،  ه��ذا  اأجلت  م�شر  تعي�شها  التي  ال�شيا�شية  الأو���ش��اع  ولكن 
اتفاقنا على �شدورها يف عيد احلب اإل اأننا ل ن�شتطيع  تاأكيد املوعد واإن 
كنت اأمتنى األ يوؤجل جمدداً، خ�شو�شاً  اأن هذه املنا�شبة هي الأن�شب لها 

تتوافق مع طبيعتها.
الأغنية. فكرة  عن  • حدثينا 

- �شاأتركها مفاجاأة للجمهور. ما اأ�شتطيع قوله اإنني بذلت جمهوداً مع 
املخرج حممد �شامي لن�شل اإىل فكرة خمتلفة ولأظهر باإطاللة جديدة.

�شريف �شربي، ملاذا؟ املخرج  مع  التعاون  تكرري  • مل 
-  لكل خمرج وجهة نظره اخلا�شة يف تقدميي ب�شورة خمتلفة يف كليب،  
لذا اأعترب التنويع يف املخرجني م�شدر اإفادة يل، ما يعني اأن البحث عن 
خمرج غري �شريف �شربي ل يقلل من �شاأنه مطلقاً لأن التغري مطلوب.

تقّيمني تعاونك معه؟ • كيف 
- �شعدت بالتعاون معه يف كليب )راي��ح بيا فني( لأنه اأظهرين باإطاللة 

خمتلفة حققت من خاللها جناحاً، ول مانع من تكرار التعاون معه.
التمثيل قائماً بينكما؟ م�شروع  زال  ما  • هل 

- الفكرة موجودة، لكني قلقة من خو�ش جتربة التمثيل عموماً. ل اأريد 
اأنا  ل��ذا  بالنجاح،  كاملة  ثقة  ل��دي  تكون  اأن  دون  املجال من  ه��ذا  اقتحام 

مرتددة يف الإقدام عليها وح�شم الأمر ب�شكل نهائي.
عنهما. اأخربينا  منفردتني،  اأغنيتني  اأخرياً  • طرحت 

- لطاملا فكرت يف تقدمي اأغنية وطنية. فا�شتمعت �شدفة اإىل كلمات )يا 
لحظت  التلحني  اأثناء  م�شطفى  عمرو  مع  جل�شت  وعندما  م�شريني(، 
على  املواطنني  حث  و���ش��رورة  ال�شارع  يف  النق�شام  عن  تعرب  كلماتها  اأن 

الوحدة، فتحّم�شت لها.
اأما اأغنية )اأنا بنت من البنات(، فق�شدت من خاللها التعبري عن مطالب 
اإ�شدار  عرب  �شدها  التمييز  اأن���واع  من  ن��وع  اأي  ورف�ش  وحقوقها،  امل���راأة 
من  وتنتق�ش  وامل�شاواة،  احلرية  متنحها  ول  حقوقها  حترتم  ل  قوانني 

احلقوق التي ح�شلت عليها.
الطويل؟ غيابك  عن  الأغنيتني  هاتني  طرح  يعو�ش  • هل 

- منذ اإ�شدار األبومي الأخري، اأحر�ش على اأن اأكون حا�شرة على ال�شاحة 
املنفردة   الأغ���اين  ع��رب  اأو  احل��ف��الت  م��ن خ��الل  ���ش��واء  با�شتمرار،  الفنية 

والكليبات، فاأنا اأخطط خلطواتي جيداً.
من الأغاين اخلا�شة لديك اإل اأنك تقدمني اأغاين  ر�شيد  وجود  • رغم 

قدمية يف حفالتك، ملاذا؟
- اأن اأقّدم اأغاين قدمية لكوكب ال�شرق اأم كلثوم اأو العندليب الأ�شمر عبد 
احلليم حافظ ف�شرف كبري يل، لذا عندما يطالبني اجلمهور بغنائها ل 
اأجد حرجاً يف ذلك، اإىل جانب تقدمي اأغاٍن خا�شة بي خرجت فيها من 

ثوب اأم كلثوم.
املو�شيقى  كمهرجان  الغنائية  املهرجانات  يف  م�شاركتك  عدم  �شبب  • ما 

العربية؟
خا�شة  لظروف  العربية  املو�شيقي  مهرجان  يف  امل�شاركة  عن  اعتذرت   -
طراأت علي اأثناء اإقامته، وراهناً اأح�شر جلولة غنائية يف الوطن العربي 
�شاأحيي خاللها جمموعة من احلفالت، مع العلم اأنها تاأجلت اأكرث من 

مرة نظراً اإىل الأو�شاع غري امل�شتقرة يف م�شر.
هل  مليون،  اإىل  )في�شبوك(  ال���  ع��رب  يتابعونك  ال��ذي��ن  ع��دد  و�شل   •

تتوا�شلني معهم؟
اأتابع ال�شفحة با�شتمرار واأطرح من خاللها اأغاين منفردة  - بالتاأكيد. 

�شخ�شي  ح�شاب  ل��دي  كذلك  بها.  اجلمهور  راأي  على  واأّط��ل��ع  بي  خا�شة 
على )في�شبوك( اأتلقى عربه ردة فعل اجلمهور حول اأعمايل عموماً، ويف 
األبومي الأخري تركت له حرية اختيار الأغنية التي يرغب يف اأن اأ�شورها 

فاختار )اتقي ربنا فيا(، و�شّورتها.
اجلديد؟ األبومك  ل�شدور  موعداً  حددِت  • • هل 

اأغنيات  خم�ش  �شجلت  كنت  واإن  منه،  اأنتهي  اأن  ميكن  متى  اأع���رف  ل   -
وليد  قمر،  بهجت  اأمي��ن  بينهم:  من  وملحنني  �شعراء  مع  فيها  تعاونت 

�شعد ومتيم وغريهم.
�شي�شمها؟ التي  الأغاين  عدد  • • كم 

- يرتاوح بني 10 و12 اأغنية. اأ�شتمع راهناً اإىل كلمات واأحلان جديدة، 
اأو  نف�شه  الأخ��ري  األبومي  الأغ��اين على م�شتوى  تكون  اأن  واأحر�ش على 

اأف�شل منه.
رعايتك لبنك عمر؟ على  بالألبوم  ان�شغالك  اأثر  • • هل 

- ل، فاأنا اأكّر�ش له وقتي كله عندما ل اأكون مرتبطة باأي اأعمال، واأراعي 
مواعيد امتحاناته ودرا�شته، فال اأرتبط بحفالت خالل هذه الفرتة كي 

ل اأغيب عنه.
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حتذير مر�صى الربو 
من التدفئة الزائدة

حذرت املوؤ�ش�شة الأوروبية لأبحاث احل�شا�شية فى برلني مر�شى الربو 
من تدفئة غرف املعي�شة اأو اأماكن العمل ب�شكل زائد عن احلد خالل 
ف�شل ال�شتاء؛ حيث تت�شبب درجات احلرارة العالية يف جفاف الهواء 
بدرجة كبرية، ما يوؤدي اإىل جفاف الأغ�شية املخاطية املبطنة لالأنف، 

الأمر الذي يت�شبب يف تهّيج امل�شالك التنف�شية امل�شابة.
تزيد  ل  ح���رارة  درج��ة  على  التدفئة  جهاز  ب�شبط  املوؤ�ش�شة  وتن�شح 
العمل  املنزل ومكان  20 درجة مئوية، مع احلر�ش على تهوية  على 
الأدوية  تناول  على  املواظبة  اإىل  بالإ�شافة  اليوم،  خ��الل  م��رات  ع��دة 
اإىل ثالثة لرتات  تناول لرتين  الطبيب مع  املو�شوفة لهم من قبل 

من ال�شوائل يومياً.

�لطيور �جلارحة 

اأو  ال��ت��ي تقتل  ت��ع��رف ال��ط��ي��ور 
اأو ثدييات  اأخرى  تاأكل طيوراً 
اجلارحة  بالطيور  زواح��ف  اأو 
جمموعتان  م��ن��ه��ا  ت���وج���د  و 
ال�شقور  م��ث��ل  نهائية  ج����وارح 
لنها  وال���ن�������ش���ور  وال���ع���ق���ب���ان 
ليلية  وج�����وارح  ن���ه���اراً  ن�شطة 
مثل البوم الذي ل يطري ليال 
و  العقبان  الطيور  ا�شهر  ومن 

اأ�شغر من العقبان و  تتغذى عقبان املناطق احلارة على القرود و ال�شقور 
لكنها �شجاعة و �شريعة بدرجة مذهلة عند مطاردة الفري�شة ومن الطيور 
اجلارحة اأي�شاً ال�شقور تعي�ش ال�شقور يف كل القارات ماعدا القارة القطبية 
اجلنوبية املتجمدة يوجد نوعان من ال�شقور : ال�شقور احلقيقية وال�شقور 
وهناك   . والبا�شق  الباز  مثل  اأن��واع��اً  احلقيقية  ال�شقور  وت�شمل  احلوامة. 
ك��ل من  وت��وج��د يف   ، ال��ه��راري  ت�شمى �شقور  ال�شقور  م��ن  اأي�شا جمموعة 
اإفريقيا واأمريكا اجلنوبية ، اأرجلها مزودة مبف�شلني ، ولذا ي�شمح مف�شل 
اأنواعاً  ب�شيد  ال�شقور  تقوم  خمتلفة.  اجتاهات  يف  الرجل  بتاأرجح  الركبة 
والأ�شماك  والزواحف  ال�شغرية  الثدييات  وت�شمل  احليوانات  من  خمتلفة 
واحل�شرات والطيور الأخرى . وال�شقور التي تفرت�ش الطيور لها خمالب 
اأما   . حادة وملتوية . وتنتمي معظم ال�شقور احلوامة اىل هذه املجموعة 
ال�شقور التي تفرت�ش الثدييات والزواحف ، فلديها اأرجل اأ�شخم ، واأ�شابع 
اأق�شر، وخمالب اأ�شمك من ال�شقور التي تفرت�ش الطيور. تع�ش�ش ال�شقور 
على اجلروف ال�شخرية ، اأو فوق الأ�شجار، اأو على الأر�ش . فبع�ش ال�شقور 
تبني اأع�شا�شها بب�شاطة عن طريق حفر حفرة على جرف �شخري . وتبني 
�شقور اأخرى اأع�شا�شها باإتقان من اأغ�شان احل�شائ�ش والنباتات . وت�شتخدم 

�شقور عديدة الأع�شا�ش املهجورة اخلا�شة بطيور اأخرى . 
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راقصة تؤدي عرضاً في ختام مهرجان الربيع الصيني احتفاالً بالعام القمري اجلديد واملسمى بعام األفعى. 
)يو بي آي(

؟  و�حة  كلمة  معنى  • ما 
هذه الكلمة فرعونية الأ�شل وقد �شمى بها الفراعنه كل مكان يقع عند 

عني ماء يف ال�شحراء 
عا�سمة للواليات �ملتحدة �المريكية ؟  و��سنطن  ��سبحت  • متى 
عام  المريكية  املتحدة  للوليات  عا�شمة  وا�شنطن  مدينة  ا�شبحت 

 1800
هو �بو �لتاريخ ؟ هريودوت  �ن  �ملوؤرخون  يعترب  • ملاذ� 

يعترب املوؤرخون ان هريودوت هو ابو التاريخ لأنه اول من و�شع للتاريخ 
فل�شفة وان كانت بدائية و�شجل احداث العامل يف زمانه وا�شياء كثرية 

دقيقة تعترب اإىل اليوم وثائق وا�شانيد 

اأن اأكرب عدد حروف يف لغة هي حروف اللغة الكمبودية التي يبلغ عدد حروفها 72 حرف.  تعلم  • هل 
الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�ش فيتاميناته  ع�شري  اأن  تعلم  • هل 

لأك�شدة الهواء كما اأن بع�ش الأنواع تف�شد ب�شرعة و يف مقدمتها ع�شري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�شائية عن ال�شمنة اأفادت اأن م�شاهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�شمنة املفرطة. 

 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات. 
 • هل تعلم اأن جزيرة تايوان اأو ال�شني الوطنية اأطلق عليها امل�شتك�شفون الربتغاليون عام 1580 م ا�شم ) 

فورموزا ( اأي اجلميلة. 
الناجتة عن ه�شم اأوراق ال�شجر التي تاأكلها الديدان تعترب �شماداً جيداً للرتبة و اأن  املخلفات  اأن  • هل تعلم 
الديدان ت�شتطيع اأن تغطي الأر�ش بطبقة من ال�شماد خالل ثالثة اأ�شهر من الأوراق التي التهمتها خالل 

عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�شرات عمراً من ف�شيلة اخلناف�ش حتمل ا�شم � اخلنف�شاء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �شنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�ش نظامي اأوربي هو احلر�ش ال�شوي�شري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�شي�شه اإىل عام 

1400م. 

حمل احلطاب فاأ�شه وبلطته وذهب اإىل الغابة يحتطب وقد �شحب معه اأبنه لأول مرة ودخل احلطاب الغابة 
واأخذ يتجول فيها وينظر، ال�شجار املختلفة منها ال�شغري والكبري وال�شخم لكنه مل يقطع �شيئا ف�شاأله ابنه 
يا بني وهذا مو�شمها وبعد حوايل  اإنها �شجرة مثمرة  اأبي فقال  يا  ملاذا ل تقطعها  هناك �شجرة كبرية هنا 
�شهرين موعد ثمارها فحرام علي قطعها لقد كنت اأحمل اليك التوت منها - وتركها وتقدم لالمام قليال 
واأخذ يحتطب بع�ش الغ�شان اجلافة وجذع �شجرة مك�شور بفعل �شيخوخته فجاء البن اليه وقال تعاىل 
انها �شجرة �شابة  اليه احلطاب وقال  اأقطعها فنظر  اأبي هذه �شجرة جميلة عري�شة وخ�شبها جيد  انظر يا 
وقال  اخ��رى  �شجرة  ابنه على  اأ�شار  ثم  احلياة،  دورتها يف  تاأخذ  اأتركها  الكثري  امل�شتقبل اخلري  �شتعطينا يف 
اذن اأقطع هذه فلف احلطاب حولها وقال اأحب هذه ال�شجرة واأحب ان اأجل�ش يف جذعها الذي ي�شبه الكوخ 
ال�شغري فكنت احتمي فيها من املطر واتناول من جذعها مادة �شمغية اأتاجر فيه فاأتركها فت�شعيد ن�شاطها، 
اأبي اأحرتت معك هيا هذه ال�شجرة املتينة �شنك�شب من ورائها الكثري فقال احلطاب بل �شنخ�شر الكثري  يا 
فهذه تثمر النبق الذي حتبه فقال الولد اذن ل خ�شب اليوم فقال الب �شنجد حاجتنا ل تقلق ان عملنا هذا 
يتطلب الرحمة وال�شرب ميكننا البحث داخل هذه الغابة الكبرية عن ال�شجار ال�شاقطة واجلذوع املك�شورة 
ا�شجارا مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرينا اي�شا فهناك من يعتمد على ثمار  وغريها لكن دعنا ل نخ�شر 
الغابة يف معي�شته واأن اأنت اتخذت هذا املبداأ يف حياتك ان تعطي كل �شيء حي حقه يف ان يحيا ف�شيبارك اهلل 

فيه ومينحك الرزق من عنده ولتفعل ما عليك واأترك هلل يفعل ما ي�شاء .

احلطاب الويف 

املو�صيقى تعمل على تطوير العقل

�صماع الخبار ال�صيئة 
تدفع اىل ال�صمنة

 
الأخبار  اإىل  ال�شتماع  اأن  اإىل  م��وؤخ��را  ن�شرت  اأمريكية  درا���ش��ة  اأ���ش��ارت 

ال�شيئة كثريا يدفع الأ�شخا�ش اىل تناول املزيد من الطعام .
عن  متعددة  بر�شائل  اأبلغوا  الذين  العينة  اأف��راد  اأن  الدرا�شة  وك�شفت 
عمن   40% بن�شبة  تزيد  الطعام  من  كميات  تناولوا  ع�شيبة  اأوق��ات 
و�شلت اإليهم اخبار حمايدة لي�ش لها تاأثري على حالتهم املزاجية بل 
اأطعمة ذات �شعرات  الأ�شخا�ش لتناول  ال�شيئة دفعت  اأن الأخبار  تبني 

حرارية عالية.
بكلية  امل�شاعد  الت�شويق  -اأ�شتاذ  لران  جوليانو  الدرا�شة  كاتب  وق��ال 
اإدارة الأعمال بجامعة ميامي الأمريكية من الوا�شح اأن مذاق الطعام 
ال�شعرات  ذات  احللوى  من  الكميات  تلك  تناول  وراء  ال�شبب  يكن  مل 
حرارية  ل�شعرات  وحاجتهم  امل�شاركني  رغبة  ولكن  العالية،  احلرارية 

عالية.
اإنقا�ش الوزن جتنب  وين�شح الباحثون الأ�شخا�ش الذين يرغبون يف 
مثل تلك الأخبار املحبطة ففي اأحد الختبارات قيل لأفراد العينة اأن 
اأحد اأوعية احللوى يحتوي على �شعرات حرارية اأعلى من الآخر وهو 
اأمر غري �شحيح، ثم عر�شت على امل�شاركني �شور حتتوي اإما على جمال 
�شاهدت  التي  املجموعة  اأن  بعدها  تبني  كفاح وحم��ن،  اأو عن  حمايدة 
اجلمل ال�شعاب تناولوا احللوى التي يعتقدون اأنها حتوي على �شعرات 

حرارية اأعلى بكميات اأكرث بن�شبة %70 عن احللوى الأخرى.

ذكر موقع �شاين�ش ديلي املعني ب�شوؤون العلوم اأن درا�شة ن�شرت يف جورنال اوف نيورو �شاين�ش )جملة علوم 
الع�شاب( ال�شهر املا�شي اأ�شارت اإىل اأن تعلم العزف على الآلت املو�شيقية قبل ال�شابعة له تاأثري كبري على 
اأ�شتاذة الطب  اإ�شراف  اأجرى البحث جمموعة من الطلبة يف خمترب بجامعة كونكورديا حتت  تطور املخ. 
النف�شي فريجينيا بينهون بالتعاون مع الباحث روبرت جيه زاتورا يف معهد وم�شت�شفى الع�شاب بجامعة 

ماكجيل يف مونرتيال بكندا.
العمر تعد فرتة ح�شا�شة عندما  ال�شاد�شة والثامنة من  ال�شنوات بني  اأن  على  الدرا�شة دلياًل قوياً  وتقدم 
يتفاعل التدريب على عزف املو�شيقى مع التطور الطبيعي للمخ، مما ينجم عنه تغيريات طويلة الأمد يف 

القدرات احلركية وبنية املخ.
وتقول بينهون اإن تعلم العزف على اآلة مو�شيقية يتطلب تن�شيقا بني حركة اليدي واملحفزات الب�شرية اأو 
ال�شمعية واأن التدريب على العزف على اآلة مو�شيقية قبل �شن ال�شابعة يعزز على الرجح الن�شج الطبيعي 
للمو�شالت الع�شبية بني مناطق احلركة والح�شا�ش يف املخ مما يوفر اإطارا ميكن اأن يبني عليه التدريب 

امل�شتمر على العزف املو�شيقي.

فرا�س �شامي 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عمرو عادل
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

حممد علي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �رشطي 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فار�س جمال
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


