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�سر �لعظام �مللونة ل�سمك �أبو منقار 
الت�سمم الغذائي والكيمياء التحليلية يف جامعة الطب  متكن علماء 
العظام  ال�سر وراء  اكت�ساف  الأملانية من  البيطري يف مدينة هانوفر 
والإلبوت  )اخلرمان(  منقار  اأبو  لأ�سماك  طبيعي  غري  ب�سكل  امللونة 
التف�سريات  م��ن  ع��دي��دة  ���س��ن��وات  بعد  وذل���ك  الإنقلي�س،  ت�سبه  ال��ت��ي 

اخلاطئة.
ومتلك اأ�سماك اأبو منقار والإلبوت عظاما غريبة جدا ذات لون اأخ�سر 
معظم  يف  البي�ساء  العظمية  الهياكل  عك�س  على  ال��زرق��ة،  اإىل  مائل 
الأ�سماك الأخرى، وهي ذات فم مدبب وحلوم بي�ساء وت�ستوطن بحر 
الأطل�سي،  و�سمال  املتو�سط  البحر  وكذلك  البلطيق  وبحر  ال�سمال 
البلطيق  ببحر  وي���وزدوم  روج��ن  جزيرتي  يف  كبرية  بقيمة  وحتظى 

حيث تعد من اأ�سهى الوجبات املو�سمية.
وفريقه  ترينيز  فالدميار  الربوفي�سور  اأج��راه  ال��ذي  البحث  ويظهر 
اأن هذه الأل��وان تنتج عن �سبغة ت�سمى بيليفريدين ذات لون اأخ�سر 
واأزرق تن�ساأ عن حتلل هيموغلوبن، وهي مادة غري �سامة ل توؤثر على 

من يتناول حلوم تلك الأ�سماك.
ولطاملا راودت العلماء �سكوك يف اأن بيليفريدين هو امل�سوؤول عن تلون 
ال�سبغة اخل�سراء  اإىل  بالإ�سافة  والإلبوت،  اأبو منقار  اأ�سماك  عظام 
النعامة،  ي�سبه  ال��ذي  الأ���س��رايل  الإم���و  بي�س طائر  ق�سر  ال��ل��ون يف 
اإثبات وجود �سبغ  لكنهم متكنوا مب�ساعدة منظار الطيف فقط من 

اللون يف عينات من الأ�سماك.
اإ�سافة اإىل ذلك دح�س هوؤلء العلماء فر�سية اأخرى مناف�سة يف هذا 
امل�سوؤول  اأن فيفيانيت -معدن فو�سفات احلديد- هو  ال�سدد مفادها 
احلديد،  تركيز  اأن  ترينيز  اأو���س��ح  حيث  ه��ذه،  التلوين  ظ��اه��رة  ع��ن 
مقارنة باأنواع الأ�سماك الأخرى، كان اأعلى اإىل حد ما، لكنه غري كاف 

لأن يكون ال�سبب يف عملية التلوين. 
ال�سبب  اآخر وهو معرفة  بابا  العلماء  اأم��ام  لكن هذا الكت�ساف يفتح 
يف اأن اأنواعا اأخرى من اأ�سماك اأبو منقار والإلبوت لي�س لديها عظام 

خ�سراء.

جر�حات نهاية �لأ�سبوع 
خطر على �لربيطانيني

ك�سفت درا�سة جديدة، ام�س الأربعاء، اأن املر�سى يف انكلرا معر�سون 
اأج��روا عمليات جراحية خالل عطلة  %82، يف حال  بن�سبة  للوفاة 

نهاية الأ�سبوع التي ت�سادف يومي ال�سبت والأحد.
اإم��ربي��ال كوليدج يف لندن،  اأج��رت��ه��ا جامعة  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة،  وق��ال��ت 
اأكرث  املر�سى  اإن  �سي(،  بي  )ب��ي  الربيطانية  الإذاع���ة  هيئة  ون�سرتها 
يوم  عمليات جراحية  اأج��روا  ح��ال  للوفاة يف   44% وبن�سبة  عر�سة 
%82 يف عطلة  اإىل  ت�سل  وبن�سبة  الإث��ن��ن،  ي��وم  ب��دًل من  اجلمعة 

نهاية الأ�سبوع.
م��الي��ن عملية   4 ع��ن  ب��ي��ان��ات  اجل��ام��ع��ة حللوا  باحثي  اأن  وا���س��اف��ت 
من  ال��ف��رة  خ��الل  ان��ك��ل��را  يف  احلكومية  امل�ست�سفيات  يف  ج��راح��ي��ة 
2008 اإىل 2011، فوجدوا اأن 27.500 مري�س من الذين مكثوا 

بامل�ست�سفيات بعد العمليات توفوا يف غ�سون 30 يوماً.
وا�سارت الدرا�سة اإىل اأن خطر الوفاة بعد اجراء العمليات اجلراحية 
اأدنى م�ستوياته  اإىل  الأ�سبوع، وي�سل  اأيام  ب�سكل كبري خالل  يتفاوت 

اأيام الثنن واإىل الذروة خالل عطلة نهاية الأ�سبوع.
التي  اجلراحية  للعمليات  املطلوبة  الرعاية  قلة  اإىل  الأ�سباب  وعزت 
املتخ�س�سن  الأط��ب��اء  تركيز  ج��راء  الأ�سبوع،  نهاية  جت��ري يف عطلة 

واجلراحن ب�سورة اأكرب على العمليات خالل اأيام الأ�سبوع.
وقال الطبيب، بول اإيلن، الذي ا�سرف على الدرا�سة اإن ال�ساعات ال� 
48 الأوىل بعد اجراء العملية هي الأكرث اأهمية جراء احتمال وقوع 
م�ساعفات مثل النزيف واللتهابات، وميكن اأن توؤدي اإىل الوفاة لعدم 

توفر املوظفن املنا�سبن وخا�سة يف عطلة نهاية الأ�سبوع .

�آثار قبلة على 
قمي�ص �وباما

ح���ل ل���ون احل���ي���اء امل��خ��دو���س على 
بالأحمر  فات�سح  الأب��ي�����س،  البيت 
خ��ج��ال ول���و ل��ل��ح��ظ��ات، ح��ن بدت 
الأمريكي،  الرئي�س  قمي�س  ياقة 
باآثار قبلة  اأوب��ام��ا، ممهورة  ب��اراك 
وا���س��ح��ة اأم����ام م��ن ح�����س��روا حفل 
ا�ستقبال ملنا�سبة بدء �سهر الراث 
الأمريكي- الآ�سيوي وهو منا�سبة 
وكانت  اأم��ريك��ا،  يف  �سنوية  ر�سمية 
نكرانها  ميكن  ل  وا���س��ح��ة  الآث����ار 
وع��ل��ي��ه��ا دل��ي��ل دام�����غ، وه���و اأحمر 

ال�سفاه ال�سهري.
واأ�سرع اأوباما لينقذ نف�سه وليقطع 
راأ�س اأفعى ال�سائعات قبل اأن تتوالد 
�سداها  وي�����س��ل  اجل������راد  ك��غ��ي��وم 
متغريا عن حقيقة ما حدث متاما 
و�سلت  تكن  مل  ال��ت��ي  زوج��ت��ه  اإىل 
ال���س��ت��ق��ب��ال حن  اإىل ح��ف��ل  ب��ع��د 
اأخ����ربه م��ع��اون��وه ع��ن اآث����ار القبلة 
ع��ل��ى ي��اق��ت��ه ق��ب��ل دق���ائ���ق م���ن بدء 
احلفل ر�سميا يف احلجرة ال�سرقية 
الأبي�س، فوقف مازحا  البيت  من 
اأحمر  ا�ستقر  كيف  لي�سرح  وج���ادا 
الرئا�سية  ال��ي��اق��ة  ع��ل��ى  ال�����س��ف��اه 

ويربئ نف�سه.

كارثة مائية لن�سف 
�سكان �لأر�ص 

بيئيا  خ��ربا  اإن��دب��ن��دن��ت  �سحيفة  اأوردت 
املياه  ن��ق�����س  اأن  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  ف��ي��ه  ن��ب��ه 
العذبة ميكن اأن ي�سيب اأكرث من ن�سف 
ت�سعة  يبلغ عددهم  العامل عندما  �سكان 
م��ل��ي��ارات ن�����س��م��ة ب��ح��ل��ول ع���ام 2050، 
وهو ما ي�ستلزم ت�سافر اجلهود الدولية 
احلياة  م��ق��وم��ات  اأه���م  و�سيانة  حلماية 
املياه  اأزم���ة  م��وؤ���س��رات  اأول  واأن  للب�سر. 
اجلماعية  الهجرات  �ستكون  امل�ستقبلية 
التي ل يوجد  املناطق  للنا�س بعيدا عن 

بها ماء.
وقال الباحثون باحتمال حدوث توترات 
الالجئن  حت����رك����ات  ع���ق���ب  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
و�سوء  الإدارة  ����س���وء  واإن  ال��ب��ي��ئ��ي��ن، 
ال�ستخدام احلايل للموارد املائية -التي 
با�ستمرار- تهدد بدخول  تتزايد ندرتها 
معظم �سعوب العامل يف حالة من الفقر 

ال�سديد للماء.
عجل  قد  الب�سري  الن�ساط  اأن  واأ�سافوا 
املياه  ك��ب��رية يف خم���زون���ات  ب��اخ��ت��اللت 
العذبة، مثل التعرية والتلوث وا�ستنزاف 
اجلوفية،  امل���ي���اه  وخم����زون����ات  الأن����ه����ار 
مللياري  العاملية  الأزم��ة  �سيفاقم  ما  وهو 

�سخ�س اإ�سايف بحلول عام 2050.

رف�سها  اأو  كلها  ال��ع��ادات  ات��ب��اع  اإىل  القوية،  اللم�س  حا�سة  �ساحب  ال��ول��د،  مييل 
جميعها. كذلك يف�سل الكمية على النوعية. يحب املاأكولت ال�سريعة اأو على الأقل 
التي توؤكل ب�سرعة. قد يرف�س ولدك التمرن مبفرده، لكن عندما ميار�س الريا�سة 
�سمن جمموعة، يطلق العنان لطاقته. لذلك ت�سّكل م�ساركته يف ن�ساطات جماعية 
اأهمية كبرية  تعلقي  �سليم. ل  وزن  لت�ساعديه يف احلفاظ على  الأ�سهل  الطريقة 
على خ�سارة الوزن اأو تخ�س�سي له ماأكولت حمددة. يكفي اأن تتناول كل العائلة 
غذاء �سحّياً. �سعي بع�س القواعد العامة التي يتبعها كل اأفراد العائلة )يحب هذا 
بعد  اأوًل يف كل وجبة واحللوى  ال�سلطة  تناول  القواعد(، مثل  الأولد  النوع من 
القيام بن�ساط عائلي، مثل ال�سري اإىل متجر املثلجات اأو لعب الكرة. احر�سي على 
اأن يتمرن كامل اأفراد العائلة معاً اإن اأمكن، اأو اأ�سركي ولدك يف فريق ريا�سي للعب 

كرة القدم اأو ال�سلة.
مييل الولد، الذي ميلك حا�سة نظر قوية، اإىل تقليد النا�س من حوله. لذلك اإن 
الذي تر�سمينه  املثال  الأوان كي تفكري يف  اآن  كنت ممتلئة اجل�سم قلياًل، فرمبا 
حياتك  تكون  اأن  املهم  ال���وزن.  م��ن  كبرية  كمية  تخ�سري  لأن  داع��ي  ل  لأولدك. 
�سحية. يجب اأن يكون ج�سمك �سليماً، ل نحياًل. واحر�سي على اأن يتحلى امل�ساهري 
الذين تف�سلينهم، مثل ال�سخ�سيات العامة اأو املمثلن اأو الريا�سين، بوزن �سحي. 
عندما يكرب الأولد، الذي يتمتعون بحا�سة نظر قوية، مييلون اإىل الركيز على 
لذلك  اأحياناً.  ت�سابههما  رغم  متاماً  خمتلفتان  اأنهما  علماً  ال�سحة،  ل  النحافة، 
من ال�سروري معاجلة امل�سكلة يف �سن مبكرة كي ل يفرط الولد يف الركيز على 
املثال،  �سبيل  على  ب�سرّياً  ال�سحي  لل�سلوك  من��وذج  ر�سم  اأي�ساً  املهم  من  املظهر. 
يرك ا�ستخدام اآلة امل�سي يف املنزل انطباعاً اأكرب يف الولد من التوجه اإىل النادي 
الريا�سي، لأنه ي�ستطيع اأن يراك واأنت تتمرنن. كذلك يتاأثر بروؤيتك تختارين 

ح�سة حلوى �سغرية اأكرث مما لو رف�ست تناول املاأكولت ال�سريعة.
تقولينه  م��ا  لكل  التنبه  عليك  ق��وي��ة،  �سمع  حا�سة  ميلك  ال���ذي  ال��ول��د  ح��ال��ة  يف 
تتحدثي عن  اأن  ال�سروري  اأولدك. من  وزن  الآخرين عن  تكلمك مع  ولطريقة 
اإن ولدك  اأنها عملية تدريجية، ل حاجة مطلقة. يجب األ تقويل  امل�ساألة كما لو 
)يعاين زيادة يف الوزن(، بل اإنكما حتاولن )تعّلم كيفية التحكم يف ج�سمكما ب�سكل 
اأف�سل(، )تعّلم كيفية الإ�سغاء اإىل اجل�سم(، )ال�ستماع اإىل ما يحتاج اإليه اجل�سم 
ل  اأن ج�سمنا  لولدك  اأو�سحي  يفرحه(.  يعرّب عما  و)ت��رك اجل�سم  من متارين(، 
يف�سح اأحياناً عما يريده ويعطينا اإ�سارات مت�ساربة. لذلك من ال�سروري الإ�سغاء 
اإليه ب�سرب. اأخربيه اأننا عندما نتناول طعاماً �سحّياً ن�سمع ج�سمنا ب�سكل اأف�سل. 
ول �سك يف اأنك با�ستعمال كلمات وت�سابيه ترتبط بال�سمع تنجحن يف نقل الأفكار 
التي تريدينها اإىل الولد، ت�ساعدينه يف تطبيقها على جتربته مع ج�سمه بطريقة 

حمبة ورقيقة، وت�سجعينه على تناول طعام �سحي وممار�سة الريا�سة.
الطعام  رب��ط  اإىل  الأق���وى  لديه  ال�سم  اأو  ال���ذوق  تكون حا�سة  ال��ذي  ال��ول��د،  مييل 
وثيقاً  ارت��ب��اط��اً  ترتبط  ال��دم��اغ  يف  وال���ذوق  ال�سم  منطقة  لأن  وذل��ك  بالعواطف، 
باحلالة العاطفية. لذلك من الطبيعي اأن ينكب على تناول ال�سوكول عندما ي�سعر 
من  لذلك،  نتيجة  �سعيداً.  يكون  حن  مميزة  كعكة  تناول  يف  يرغب  اأو  ب��احل��زن، 
الأهمية مبكان ربط الطعام ال�سحي والتمارين بالعواطف، خ�سو�ساً اإن كان الولد 
بنزهة  بالقيام  ميالده  بعيد  الحتفال  املمكن  فمن  ج���ّداً.  عاطفية  مبرحلة  مي��ّر 
الفاكهة  من  �سلة  معها  حت�سر  اأن  اجل��دة  وت�ستطيع  احللوى  عن  ف�ساًل  ممتعة، 
واخل�سار اللذيذة بدل الكعك واحللوى. وميكن ال�ستمتاع اأي�ساً بتحويل الأطباق 
ال�سحية اإىل �سخ�سيات م�سحكة، مثل ي�سروع من العنب، اأو �سندويت�س من زبدة 

الف�ستق على �سكل جنمة، اأو طبق من الفاكهة على �سكل وجه �ساحك.

غار ي�ستفيقون من الّنوم دوًما بعد �ساعات قليلة  قد تربطن وقت الّنوم بال�ّسكون والهدوء اإل اأّن عادات الّنوم لدى طفلك تختلف على الأرجح عن نومك. فاإّن الأطفال ال�سّ
على  قدرته  تنمية  اإىل  طفلك  يحتاج  غري،  ال�سّ العمر  هذا  يف  �ستواجهينها.  التي  امل�ساكل  كّل  عن  م�سوؤوًل  لي�س  ولكّنه  الأّول،  البديهي  ال�ّسبب  اجل��وع  ي�سّكل  متعّددة  لأ�سباب 
حالة  اإىل  اخلفيف  الّنوم  حالة  من  ب�سهولة  النتقال 
الّنوم العميق. كذلك، وعلى عك�س الأطفال الأكرب 
�سًنا والّرا�سدين، فاإّن جزءاً كبرياً من فرة نومه 
تّت�سم باخلّفة، واحلركة، والأح��الم، مّما يجعله 
بكاًء،  ويبكي  خافتة،  اأ���س��واًت��ا  ويطلق  يتوّعك، 
وبالّتايل،  با�ستمرار.  ويفتحهما  عينيه  ويقفل 
اأّن���ه م�ستيقظ يف ال��وق��ت الذي  ق��د ي��ب��دو ل��ك 
للّدخول  ال�ستعداد  متام  م�ستعّداً  فيه  يكون 
من  الكثري  تنه�س  العميق.  الّنوم  مرحلة  يف 
الأّمهات من ال�ّسرير ب�سرعة حاملا يقوم الّطفل 
بحركة ولو ب�سيطة. ولكن ل! متّهلي، قبل اأن 
ت�ستجيبي اإىل تقّطعات الّنوم هذه كي تتاأّكدي 
ويحتاج  نومه،  من  فعاًل  ا�ستفاق  طفلك  اأّن 

كيفية �لتعامل مع �لنوم �ملتقّطع للأطفال 
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�أملانيا تطمح لت�سنيع مليون �سيارة كهربائية 
ال�سيارات  �سناعة  ت�سجيع  اإىل  يهدف  برناجما  الأملانية  احلكومة  اأطلقت 
 2020 عام  بحلول  عددها  ي�سل  بحيث  الكهربائية  بالطاقة  تعمل  التي 
اإىل نحو مليون �سيارة رغم اأن املوؤ�سرات الراهنة ت�سري اإىل �سعوبة حتقيق 

هذا الهدف.
وت�سعى اأملانيا اإىل غاية 2015 اإىل ا�ستثمار نحو �سبعمائة مليون يورو من 
عائدات ال�سرائب لت�سجيع �سناعة ال�سيارات الكهربائية، و�سيتم ا�ستثمار 
اإقليمية،  جتريبية  وم�ساريع  البحوث  جم��ال  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  امل��ال  ه��ذا 

بالإ�سافة اإىل تخفي�سات �سريبية على ال�سيارات الكهربائية.
 43 بنحو  الأملانية  والطرقات  ال�سوارع  التي جتوب  ال�سيارات  ويقدر عدد 
اآلف،  �سبعة  منها  الكهربائية  ال�سيارات  ن�سبة  تتعدى  ل  �سيارة،  مليون 
اأو ما يعرف بت�سارك ال�سيارات،  معظمها تابعة ل�سركات ال�سحن التجارية 
يف حن اأن جزءا ب�سيطا منها باأيدي مواطنن عادين، وذلك ح�سب رئي�س 
مركز اإدارة ال�سيارات يف مدينة برغي�س غالدباخ الأملانية �ستيفان برات�سل.

ويرد برات�سل �سبب �سعف انت�سار ال�سيارات الكهربائية يف اأملانيا اإىل جمموعة 
اإعادة  اأن تقطعها قبل  امل�سافة املحدودة التي ميكن  امل�ساوئ من بينها  من 
�سحنها، وكذلك قلة حمطات ال�سحن التي ل تتعدى نحو األفي حمطة يف 
جميع اأنحاء اأملانيا. اإ�سافة اإىل ذلك فاإن تكاليف ال�سيارات الكهربائية تزيد 
بنحو %50 عن ال�سيارات ذات املحركات العادية، والزبائن العادين لي�سوا 
بتقلي�س  يطالب  ال��ذي  برات�سل،  بح�سب  ال�سعر،  ف��ارق  لتحمل  م�ستعدين 

هذه الهوة يف ال�سنوات املقبلة.
يو�سح مدير  كما  وا�سع مقنع،  وج��ود عر�س  الأخ��رى عدم  الأ�سباب  ومن 
اأعمال رابطة �سناعة ال�سيارات يف اأملانيا اأولري�س اإيكهورن، لكنه ي�سري اإىل 
ال�سركات  تنتج  اأن  املتوقع  من  حيث  املقبلة  ال�سنوات  يف  �سيتغري  ذل��ك  اأن 
الأملانية نحو 16 موديال كهربائيا حتى نهاية عام 2014، بالإ�سافة اإىل 

عدد من املوديالت الأجنبية ال�سنع.

رابطًا  جديدة  دار�سة  اأظهرت 

بني الت�سلب املتعدد وال�سمنة، 

اإ�سافّيًا  �سببًا  مينحك  م��ا 

لت�سري على عادات تناول 

عندما  اجل��ي��دة  ال��ط��ع��ام 

يكون اأوالدك �سغار ال�سن. 

اأن  ع���دة  درا����س���ات  ك�سفت 

خ�سارة  اإىل  االأوالد  ن��ظ��رة 

ال�����وزن، مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة، 

م�سارًا  تتبع  ال��ط��ع��ام  وت��ن��اول 

لكن  كبري.  تاأثري  لها  العائلة  تتبعها  التي  العادات  اأن  الوا�سح  من  لديهم.  االأقوى  احلا�سة  باختالف  يختلف  حمددًا 

�لعي�ص يف �لريف قد طريقة نقل هذه العادات اإىل الولد قد تزيد من حما�سته اأو تدفعه اإىل الرف�ض واملقاومة.
ي�سيب بـالباركن�سون 

العي�س  اأن  ج��دي��دة  درا����س���ة  وج����دت 
الإ�سابة  ي��زي��د خطر  ق��د  ال��ري��ف  يف 
اإىل  ت�سل  بن�سبة  باركن�سون  مبر�س 
وذكرت �سحيفة ديلي ميل   .80%
الباحثن يف جامعة  اأن  الربيطانية 
���س��ان م��ات��ي��و الإي��ط��ال��ي��ة وج����دوا اأن 
احل�سرية  املبيدات  لبع�س  التعّر�س 
الإ�سابة  خ���ط���ر  ت���زي���د  ال����ري����ف  يف 
تراوح  بن�سبة  ب��ارك��ن�����س��ون  مب��ر���س 

بن 33 اإىل 80%.
وحّلل الباحثون قرابة 100 درا�سة 
التعّر�س  اأن  اأظ��ه��رت  ال��ع��امل  ح���ول 
بزيادة  يرتبط  احل�سرية  للمبيدات 

خطر الإ�سابة بباركن�سون.
الدرا�سة  عن  امل�سوؤول  الباحث  وقال 
اإن���ه ب�سبب هذا  ك��ريي��دا،  اإمي��ان��وي��ل 
العي�س  ارت��ب��اط بن  ال��راب��ط، هناك 
يف املزارع اأو الريف والإ�سابة مبر�س 

باركن�سون .
وظهر للعلماء يف درا�ستهم اجلديدة 
الكيميائية  ل��ل��م��واد  ال��ت��ع��ّر���س  اأن 
املبيدة  اأو  ل���ل���ح�������س���رات  ال���ق���ات���ل���ة 
الإ�سابة  خ��ط��ر  ي���زي���د  ل���الأع�������س���اب 
ب��ب��ارك��ن�����س��ون ب��ن�����س��ب��ة ت������راوح بن 
مل  الباحث  وق��ال   .80% اإىل   33
ندر�س اإن كان نوع التعّر�س للمواد، 
اأو المت�سا�س  اإن كان عرب التنف�س 
خطر  على  يوؤثر  اجللد،  طريق  عن 
لكن  م�سيفاً   ، بباركن�سون  الإ�سابة 
ي����زداد  اأن اخل��ط��ر  درا���س��ت��ن��ا ت��ظ��ه��ر 
التعّر�س  يتم  التي  اجلرعة  بح�سب 

لها وفرة التعّر�س .

كوين خري مثال لطفلك على �ملائدة
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بهدف التعرف على �سوق العمل

يوم مفتوح لطلبة �لإد�رة و�لقت�ساد مب�ساركة �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

موؤ�س�سات  م��ع  وال��ت��وا���س��ل  العمل  ���س��وق  على  التعرف 
طالب  اهتمامات  مقدمة  يف  ك��ان  املجتمع  وقطاعات 
املفتوح  اليوم  فعاليات  يف  والقت�ساد  الإدارة  وطالبات 
الذي نظمه نادي الإدارة والقت�ساد الذي تراأ�سه ليلى 
فردون وي�سارك يف ع�سويته �ست ع�سرة طالبة ينتمون 
الأوىل  ب���ال���درج���ة  ت��ه��ت��م  ت��خ�����س�����س��ات  اإىل  ج��م��ي��ع��ه��ن 

بال�ستثمارات والتمويل امل�سريف .
تقنية  كلية  مببنى  اأقيمت  التي  املفتوح  اليوم  فعالية 
التدري�س  اأع�ساء هيئة  املعلومات وح�سرها جمع من 
املوؤ�س�سات  ممثلي  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ط��ال��ب��ات  وال��ط��الب 
والهيئات امل�ساركة حر�س على افتتاحها عميد الكلية 
مثل  اأهمية  على  م��وؤك��دا  جرافت  ديفيد  الربوفي�سور 
التوا�سل  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  الطالبية  الأن�����س��ط��ة  ه��ذه 
التمويل  ن��ادي  مبادرة  اأن  وق��ال  املجتمع  قطاعات  مع 
اأن  ال��ي��وم املفتوح م��ن �ساأنه  اإق��ام��ة ه��ذا  وامل�����س��ارف يف 
املوؤ�س�سات  املتاحة يف  الوظائف  التعرف على  ي�سهم يف 
التي  التخ�س�سات  على  التعرف  اإىل  اإ�سافة  امل�ساركة 
يحتاجها �سوق العمل وكذلك توا�سل ممثلي الهيئات 
واأع�ساء  والطالبات  الطالب  مع  امل�ساركة  واملوؤ�س�سات 
وقدرات  مهارات  على  الوقوف  بهدف  التدري�س  هيئة 
امل��ه��ارات مع حاجة كل  ه��ذه  توافق  وم��دى  الدار�سن 

موؤ�س�سة .
وامل�سارف  التمويل  ن��ادي  رئي�سة  اأك��دت  جانبها  وم��ن 
بكلية الإدارة والقت�ساد ليلى فردون على الدور الهام 
الذي ميكن اأن تلعبه موؤ�س�سات الدولة ومنها املوؤ�س�سات 

الدار�سن  ق��درات  املفتوح يف حتفيز  اليوم  امل�ساركة يف 
�سوق  يحتاجها  التي  املهارات  من  املزيد  اكت�ساب  على 
للجميع  تتيح  الفعاليات  ه��ذه  مثل  اأن  وقالت  العمل 
�سواء الطالب والطالبات وممثلي املوؤ�س�سات التوا�سل 

عن قرب والذي يعد اأحد اأهم اأهداف اليوم املفتوح.
ع���ددا من  امل��ف��ت��وح  ال��ي��وم  وق��د ت�سمنت فعاليات  ه��ذا 
امل��ح��ا���س��رات وور�����س ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت�����س��ب جميعها يف 

املوؤ�س�سات  وك���ذل���ك  وال���ط���ال���ب���ة  ال���ط���ال���ب  م�����س��ل��ح��ة 
امل�ساركة.

ومن جانبها حر�ست املوؤ�س�سات امل�ساركة على ا�ستعرا�س 
ال��ت��ي حتتاجها  ب��ه��ا وال��ت��خ�����س�����س��ات  ال��ع��م��ل  ط��ب��ي��ع��ة 
ك��م��ا دع���ت بع�س امل��وؤ���س�����س��ات ال��دار���س��ن م��ن الطالب 
التي  والتخ�س�سات  بياناتهم  تدوين  اإىل  والطالبات 
وال�ستعانة  الطلبات  بغر�س بحث هذه  اإلهيا  ينتمون 

بعدد من املتقدمن بعد التخرج .
هذا وقد اأعلنت بع�س املوؤ�س�سات امل�ساركة عن حاجتها 
تطرحها  ال��ت��ي  التخ�س�سات  م��ن  ال��وظ��ائ��ف  لبع�س 
ع��ددا من  �سجع  ال��ذي  الأم��ر  والقت�ساد  الإدارة  كلية 
التخرج  بعد  بهم  ال�ستعانة  بهدف  للتقدم  الدار�سن 
والطالبات  الطالب  من  املتواجدين  بع�س  اأن  خا�سة 
ي�ستعدون للتخرج مع نهاية الف�سل الدرا�سي احلايل.  

بلدية مدينة �لعني تعزز مفهوم 
�لعمل �لتطوعي يف حملة ) يدً� بيد(

•• العني – الفجر:

�سمن مبادراتها للم�سوؤولية الجتماعية و ت�سجيعا للكوادر املواطنة ال�سابة 
ب��اإدارة التدريب و التطوير و بالتعاون مع  قامت بلدية مدينة العن ممثلة 
مركز ابوظبي للنفايات بتنظيم حملة ان�سانية تهدف اىل تعزيز مفهوم العمل 
التطوعي والتعاون املجتمعي وذلك مب�ساركة فاعلة من الطلبة املتدربن و 
موظفي البلدية . وا�ستهدفت احلملة التي حملت �سعار ) يداً بيد( فئة العمال 
450 وجبة غذائية مت  يف امليدان مبدينة العن و مت خاللها تقدمي قرابة 
توزيعها على اربع مراحل ويف اماكن متفرقة من مدينة العن ، �سملت املرحلة 
الوىل 100 عامل نظافة من عمال متنزه العن للحياة الربية مت ت�سليمهم 
الوجبات بينما �سملت املرحلة الثانية العاملن يف الماكن احليوية كالأ�سواق 
وال�سوارع الرئي�سة يف املدينة فيما �سملت املرحلة الثالثة العاملن يف مناطق 
الن�ساء يف العن ، و�سملت املرحلة الرابعة والأخرية قرابة 250 عامل نظافة 
تواجدوا مقابل حديقة الطوية حيث التجمعات العمالية الكبرية .  وهدفت 
والجتماعي  الن�ساين  اجلانب  تنمية  اىل  بيد  ي��داً  حلملة  الرئي�سة  الفكرة 
للم�ساهمة  الدافع  لتعزيز  و   ، بينهم  التعاون  عالقات  وتعزيز  الطلبة  لدى 
يف العمل التطوعي وم�ساركة املجتمع حمالته الوطنية والجتماعية يف �ستى 
املوؤ�س�سات  بن  والتعاون  الواحد  العمل  فريق  روح  لبث  بالإ�سافة   ، املجالت 
اخلدمية التي حتر�س على تقدمي املبادرات الن�سانية وحتفيز افراد املجتمع 
يف النخراط يف هذه املبادرات التطوعية. هذا وتعد احلملة دفعة معنوية و 
تكرميا مب�سطا لفئة العمال ممن ي�ستحقون كل ال�سكر والثناء على جهودهم 
املبذولة يف احلفاظ على نظافة مدينة العن و امل�ساهمة يف حماية البيئة من 

التلوث ال�سادر عن النفايات املهملة.

�لعني للتوزيع ت�ست�سيف طالبات �للآلئ �لنموذجية
•• العني – الفجر:

ا�ستقبلت �سركة العن للتوزيع يف مبنى حمطة الطاقة الباور هاو�س عدد 
التوعية  اإط��ار  يف  وذل��ك  للبنات  النموذجية  ال��الآىل  مدر�سة  طالبات  من 

باأهمية تر�سيد ا�ستهالك الطاقة.
على  اطالعهن  الطاقة  حمطة  مبنى  ملقر  الطالبات  زي���ارة  خ��الل  ومت 
 ، الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  يف  ال�سركة  تتبعها  التي  اخلطوات  و  اجلهود 
للمهند�سن  املدر�سة  قبل طالبات  الأ�سئلة من  العديد من  كما مت طرح 
املخت�سين عن طرق ال�ستخدام ال�سحيح للمياه و طرق الأمن و الوقاية 
للمحافظة على ال�سالمة العامة بالإ�سافة اإىل دور ال�سركة يف توزيع املياه 

و الكهرباء على امل�ستهلكن يف مدينة العن .
قامت الطالبات بجولة يف مركز الت�سال مببنى حمطة الطاقة و ذلك 
لالإطالع على اآلية تلقي الت�سال و املراحل التي مير بها منذ تلقي البالغ 
اإىل مرحلة اإغالقه، ثم جتولت الطالبات يف مركز التحكم ، كما تعرفوا 
�سداد  خدمة  مثل  لعمالئها  للتوزيع  العن  تقدمها  التي  اخلدمات  على 
املتعلقة ب�سداد فواتري املاء و الكهرباء و طرق الدفع املعتمدة يف ال�سركة 
و  املياه  خلدمات  عامة  ا�ست�سارات  تقدمي  تتيح  التي  ا�ست�سارات  خدمة  و 
التي  اخل��دم��ات  م��ن  وغ��ريه��ا   ، املنا�سبة  ال�ستهالك  معايري  و  الكهرباء 

ت�سهم يف اإر�ساء العميل.
لهن  ���س��رح  و  الطالبات  ا�ستف�سارات  جميع  على  ب��ال��رد  املهند�سين  ق��ام 
الو�سائل و الطرق ال�سحيحة لر�سيد ا�ستهالك املياه ودور العن للتوزيع 
جلميع  ال�ساحلة  امل��ي��اه  تو�سيل  و  البيئة  على  املحافظة  يف  وج��ه��وده��ا 
امل�ستهلكن و قدموا بع�س الن�سائح الهامة و ال�سرورية للمحافظة على 
الوجه  تو�سيح  و  اليومية  اخلاطئة  املمار�سات  ا�ستعرا�س  مت  ،و  البيئة 
تر�سيد  للتوزيع وط��رق  العن  �سركة  لها وتقدمي فكرة عامة عن  الآخ��ر 

ا�ستهالك املياه يف احلياة اليومية اإ�سافة اإىل توزيع مطبوعات ت�سرح طرق 
تر�سيد املياه والكهرباء والأمن وال�سالمة.

وا�سادت عائ�سة عي�سى الظاهري مديرة مدر�سة الالآلئ النموذجية للبنات 
و  الأم���ن  ط��رق  و  الر�سيد  ثقافة  ن�سر  يف  للتوزيع  العن  �سركة  بجهود 
ال�سالمة و الوقاية من املخاطر بن كافة فئات املجتمع و خا�سة الطالبات 

الذي �سيقع عليهن العبء الأكرب يف امل�ستقبل .

واأ�سارت اإىل اأن برامج واأن�سطة التوعية البيئية �ساهمت يف توجيههن نحو 
التوعية  باأن�سطة  الهتمام  وتعزيز  البيئة  على  للحفاظ  ال�سليمة  القيم 

والتثقيف البيئي
واكدت على اأهمية ربط الطالبات بق�سايا املجتمع وا�سراكهن يف الفعاليات 
املزيد  واك�سابهن  البيئة  املحافظة على �سحة و�سالمة  ت�ساعد على  التي 

من اخلربات للتعامل مع هذه الق�سايا. 

�لهوية تعلن �لفائز يف �جلولة �لثانية من 
م�سابقة حمطات تاريخية يف م�سرية �لإمار�ت 

اأعلنت هيئة الإمارات للهوية عن فوز ال�سيد اإلفي�س �سري�سثا باجلولة الثانية 
من م�سابقة حمطات تاريخية يف م�سرية الإمارات التي اأطلقتها عرب �سفحتها 
على موقع التوا�سل الجتماعي في�سبوك . وجاء هذا الفوز بناء على م�ساركة 
خالل  من  التقنية  املعرفة  حقول  يف  مبادراته  تناولت  التي  �سري�سثا  ال�سيد 
مدونته التي تخت�س مبجالت التكنولوجيا والن�سائح املتعلقة مبواقع التوا�سل 
يعترب  عاما   17 العمر  من  البالغ  �سري�سثا  اأن  الهيئة  واأو�سحت  الجتماعي. 
اأحد اأ�سغر املدونن يف الإم��ارات وقد مت اختياره للفوز من بن مائة م�سارك 
�سهدت  التي  الثانية  اجلولة  مناف�سات  �سمن  الأ�سوات  من  عدد  اأك��رب  جمعوا 
األ��ف �سخ�س   13 اأك��رث من  للهيئة وت�سويت  اآلف متابع  اربعة  م�ساركة نحو 
للفوز بجائزة اجلولة املتمثلة بجهاز ماك بوك برو . ومتيز �سري�سنا من خالل 
ن�سر عدد من املجالت الرائدة يف جمال التكنولوجيا ملقابالت معه وا�ستقطابه 
من قبل مواقع اإلكرونية عاملية مثل جوجل يف ملتقياتها. وقد اأطلقت الهيئة 
اجلولة الثالثة من امل�سابقة التفاعلية ملدة �سهر �سمن جولتها والتي ت�ستمر 
حتى �سهر اأكتوبر املقبل ما يتيح للم�ساركن فيها فر�سة التاأهل للفوز بجوائز 
اإلكرونية قيمة �سهريا فيما يتاأهل اأ�سحاب املراكز ال� 100 الثانية الذين مل 
النهائية  اإىل اجلولة  للم�سابقة  ال�سابقة  اأي من اجل��ولت  يحالفهم احلظ يف 
التي تتيح لهم فر�سة الفوز باجلائزة الكربى واملتمثلة بالإقامة ملدة ليلتن يف 
اأحد اأهم فنادق الدولة اإىل جانب رحلة �سياحية لزيارة اأبرز املعامل التاريخية 
ومعلوماتية  ثقافية  مو�سوعة  ابتكار  يف  امل�سابقة  فكرة  وتتمثل  الإم���ارات.  يف 
ت�سفحها  ميكن  والتي  ال��دول��ة  م�سرية  �سهدتها  التي  الأح���داث  اأه��م  تت�سمن 
وقراءة حمتوياتها مبجرد اختيار ال�سنة اأو ال�سهر املرتبط باملنا�سبة املدونة فيه 
وتتلخ�س اآلية امل�ساركة فيها باإ�سافة حدث تاريخي خا�س بدولة الإمارات اإىل 
التطبيق الإلكروين وم�ساركته مع الأ�سدقاء واملتابعن بهدف جمع اأكرب عدد 
من مرات الإعجاب باحلدث ما يوؤهل �ساحب املركز الأول للفوز باجلولة التي 
يتناف�س عليها. اأما �سروط امل�ساركة يف امل�سابقة فتقت�سر على اأن يكون امل�سارك 
حا�سال على بطاقة الهوية الإماراتية ف�سال عن موافقته على الن�سمام اإىل 
اإطار  يف  امل�سابقة  هذه  وتندرج   . في�سبوك  على  الهيئة  �سفحة  متابعي  قائمة 
جهود الهيئة الهادفة للم�ساهمة يف تعزيز ولء املواطنن وانتماء املقيمن وفق 
خطتها ال�سراتيجية للتوا�سل الجتماعي املنبثقة عن اخلطة ال�سراتيجية 
للهيئة 2010 2013 التي تركز على تطوير موؤ�س�سة خدمات مبعايري عاملية 
الهيئة  وت�سعى  ر�ساهم.  ك�سب  اإىل  و�سول  املتعاملن  بخدمة  الرتقاء  بهدف 
ا�ستقطاب  اإىل  الجتماعية  �سفحاتها  على  امل�سابقات  هذه  اإط��الق  خالل  من 
ال�سفحات  تلك  ع��رب  تقدمها  ال��ت��ي  الهيئة  ب��خ��دم��ات  وتعريفهم  املتعاملن 
واملتمثلة يف تلقي ال�سكاوى والرد على ا�ستف�سارات املتعاملن خالل مدة زمنية 

ل تتجاوز 24 �ساعة يف �سبيل تقدمي اأرقى اخلدمات وك�سب ر�ساهم. 



يذكر  البائت.  الطعام  تناول  يكرهون  َم��ن  ا�ستمالة  من  اأي�ساً  تتمكنن  قد 
كليفورد اأ. رايت الذي ي�سمل كتابه One-Pot Wonders )روائع يف 
قدر واحدة( نحو 12 طبق يخنة، مبا فيها و�سفة غول�س ويخنة كو�سيدو 
اأن  ال�����س��روري  )م��ن  وال����ذرة:  والبطاطا  واجل���زر  ال��ب��ازي��الء  م��ع  الكمبودية 
اأن تخفقي. ل ميكنك  امل�ستحيل  �سبه  اأن من  اليخنة  اإع��داد  تتذكري خالل 
اأن تفرطي يف طهوها، اإل اأنك قد ل تبقينها على النار مدة كافية. وميكنك 

ت�سحيح هذه الهفوة ب�سهولة باإعادة القدر اإىل النار وطهوها مدة اأطول(.
ل تدعي خميلتك تقف عند حدود. ابتكري اأنواعاً خا�سة بك من يخنة حلم 

البقر، متبعة و�سفة رايت الواردة اأدناه.

ن�سائح كليفورد رايت ليخنة حلم البقر
• ُيعترب حلم الكتف اأو الفخذ الأف�سل. )اطهي هذا اللحم فرة طويلة، ما 

يذيب الأن�سجة ال�سامة ويجعل قطع اللحم طرية ولذيذة الطعم(.
• ا�سري قطع حلم كبرية بثمن بخ�س وقطعيها بنف�سك اإىل مكعبات. )اإن 

كان وزنها نحو كيلوغرامن، فاأعدي منها وجبتن اأو ثالثة(.
اإن كان مغطى  لكننا )نحب حتمريه، خ�سو�ساً  اللحم.  ل داعي لتحمري   •
ذلك،  عن  ف�ساًل  ل��ذًة.  الطبق  تزيد  كثافة  ال�سل�سة  ذل��ك  مينح  بالطحن. 
ويجعله  اللحم  على  الطحن  ي��ح��رق  ح��ن  خمتلفة  نكهة  على  حت�سلن 

مقرم�ساً(.
ول  يتحمر.  اأن  ب��دل  البخار  على  ن�سج  واإل  اللحم،  قطع  من  تكرثي  ل   •

ت�سعي القطع بع�سها فوق بع�س. ميكنك العمل على دفعات.
• )يجب حتمري اللحم ب�سرعة ل خالل وقت ق�سري... فعلى نار متو�سطة، 

يحتاج اللحم من 5 اإىل 8 دقائق لين�سج(.
نكهات  اختبار  ق��ررت  )اإذا  اليخنة.  فيه  �ستعدين  ال��ذي  ال�سائل  اخ��ت��اري   •
اأم�����رك م���ن البداية،  اإذا ك��ن��ت ق���د ح�����س��م��ت  اأم����ا  امل�����اء.  خم��ت��ل��ف��ة، ف��اخ��ت��اري 

فت�ستطيعن ا�ستعمال مرق اللحم(.

ن�سائح عامة
• فكري يف الألوان، الركيبة، والنكهات املكِملة.

بكتاب  نن�سحك  تنطلقن؟  اأي��ن  م��ن  تعلمن  ول  ب��احل��رية  ت�سعرين  ه��ل   •
ل  اإليزابيث روزين The Flavor-Principle Cookbook. تف�سّ
روزين كيف ميكن ال�ستعانة مبكونات مت�سابهة يف اليخنة وغريها من اأطباق 
مماثلة ملنح اأطباقك نكهات من مطابخ خمتلفة. على �سبيل املثال، مينح زيت 
حت�سلن  الثوم،  اأ�سفت  واإذا  متو�سطية.  نكهة  اليخنة  والطماطم  الزيتون 
على طبق اإيطايل، الزعفران اإ�سباين، الأع�ساب املتنوعة فرن�سي، والقرفة و/

اأو الليمون احلام�س يوناين.
تغمي�سه  دون  م��ن  ال��ل��ح��م  ح��م��ري  اإذاً،  ال��ط��ح��ن؟  ا���س��ت��خ��دام  ل مي��ك��ن��ك   •
الأخرية  ال�ساعة  خ��الل  الأخ����رى.  امل��ك��ون��ات  اإل��ي��ه  اأ�سيفي  ث��م  بالطحن 
امل�سحوقة  البطاطا  القدر  اإىل  اأ�سيفي  الطهو،  عملية  من 
اليخنة  لتعطي  ال��ذرة(  اأخ��رى )مثل  ن�سوية  م��ادة  اأي  اأو 
التي  ال�سائل  كمية  من  قللي  كذلك،  املطلوبة.  الكثافة 

ت�ستخدمينها.
• احفظي اليخنة جيداً داخل وعاء حمكم الإقفال. 
اأدن�����ى مدة  اأو  مي��ك��ن��ك ح��ف��ظ��ه��ا يف ح�����رارة ���س��ف��ر 

�سهرين اإىل 3 اأ�سهر.
• ل ت�سعي البطاطا يف الثالجة لأنها �سرعان 

ما تف�سد.
• ���س��ع��ي ال��ي��خ��ن��ة يف ال����رباد ل��ي��ذوب عنها 
امل��ك��ون��ات املختلفة  اأ���س��ي��ف��ي  ث��م  اجل��ل��ي��د، 

خالل عملية اإعادة الت�سخن.
اأطباق  م��ع  اليخنة  ت��ق��دمي  ميكنك   •
املعكرونة،  م���ث���ل  خم��ت��ل��ف��ة،  ج��ان��ب��ي��ة 

البطاطا، اخلبز املحم�س، وغريها.

يخنة حلم البقر )8 اأ�سخا�ض(
• مدة التح�سري: 20 دقيقة.

• مدة الطهو: �ساعتان و15 دقيقة.
رايت  اأ.  كليفورد  ك��ت��اب  م��ن  م�ستوحاة  و�سفة 
م�ساعفة  وميكن   .One-Pot Wonders
لن�سّهل  الو�سفة  ه��ذه  �ساعفنا  لقد  ب�سهولة.  الكمية 

عليك و�سع ن�سفها يف الرباد لوجبة اأخرى.
• املقادير

البقر  حل��م  م��ن  تقريباً  الكيلوغرام  ون�سف  كيلوغرام   -
املقطع اإىل مكعبات �سغرية.
- ن�سف كوب من الطحن.

- ن�سف ملعقة �سغرية من امللح.

- قليل من الفلفل املطحون الطازج.
- 6 مالعق كبرية من الزبدة غري اململحة اأو ال�سحم.

- ب�سلتان متو�سطتا احلجم مفرومتان.
- 4 اأكواب من املاء البارد.

• الطريقة
-1 غم�سي قطع اللحم يف الطحن وطيبيها بامللح والفلفل. يف قدر كبرية 
اأ�سيفي  ثم  متو�سطة،  ح��رارة  على  الزبدة  ذوب��ي  اليخنة،  لإع��داد  خم�س�سة 
اإليها اللحم )على دفعات اإن دعت احلاجة( وحمري كل جوانبه، اأي نحو 8 
دقائق. اأ�سيفي اإليه بعد ذلك الب�سل وتابعي الطهو، مع ك�سط اأ�سفل القدر، 

اإىل اأن يطرى، اأي نحو 4 دقائق.
-2 �سبي املاء يف القدر اإىل اأن يغمر اللحم، اأخف�سي احلرارة، حركي املزيج 
قلياًل، ثم اتركيه على نار هادئة مع تغطية القدر جزئّياً اإىل اأن يطرى اللحم، 
اأنهيه وفق الو�سفة  اأي نحو �ساعتن. تذوقي اخلليط وعديل مطيباته، ثم 

التي تختارين. اأو �سعي ن�سف الكمية يف الثالجة واطهي الن�سف الآخر.
-3 طريقة احلفظ: اق�سمي اليخنة اإىل ن�سفن. اطهي اأحدهما وفق الو�سفة 
التي ت�سائن. و�سعي ما تبقى يف وعاء حتكمن اإقفاله. اتركيه جانباً ليربد 

ثم �سعيه يف الثالجة. ميكنك حفظه يف الثالجة مدة ثالثة اأ�سهر.
واتركيها يف  الثالجة  التي و�سعتها يف  اليخنة  اأخرجي  الطهو:  -4 طريقة 
الرباد طوال الليل لتذوب. �سعيها بعد ذلك يف قدر كبرية خم�س�سة لليخنة، 

�سخنيها على نار خفيفة، واأ�سيفي اإليها املكونات التي ت�سائن.

طبق روبيان موزمبيق الالتيني ) �سخ�سني (
• املدة الإجمالية: 25 دقيقة.

وين�سح  فلوريدا.  يف  اأميليا  جزيرة  يف  اإ�سبانا  مطعم  من  م�ستوحاة  و�سفة 
املطعم بتقدمي هذا الطبق مع النوع الذي تف�سلينه من اخلبز.

• املقادير
- 3 مالعق كبرية من زيت الزيتون.

- ملعقتان �سغريتان مملوءتان جيداً من الثوم املفروم.
- ربع كوب من الب�سل املفروم.

- 16 اإىل 20 حبة روبيان كبرية.
- ملعقة �سغرية من ال�سا�سون مع الكزبرة، وهو خليط من التوابل الالتينية 

)ميكنك ال�ستعانة باأي خليط اآخر من التوابل الالتينية(.
- ملعقتان كبريتان من الزبدة.

- تابا�سكو اأو اأي نوع اآخر من ال�سل�سة احلارة التي حتتوي على اخلل.
- ع�سري ليمونة حام�سة.

- ن�سف كوب من حليب جوز الهند.
- قليل من ملح البحر.

- ملعقتان كبريتان من الكزبرة الطازجة املفرومة.
• الطريقة

ثم  الزيت  اإليها  واأ�سيفي  نار قوية،  -1 حمي مقالة متو�سطة احلجم على 
الثوم والب�سل املفرومن. قليهما اإىل اأن تت�ساعد رائحتهما، اأي نحو دقيقة 

اإىل دقيقة ون�سف الدقيقة.
من  قليل  ال��زب��دة،  ال�سا�سون،  ال��روب��ي��ان،  ذل��ك  بعد  امل��ق��الة  اإىل  اأ�سيفي   2-
جوز  وحليب  احلام�س،  الليمون  ع�سري  ال���ذوق(،  )ح�سب  احل��ارة  ال�سل�سة 

الهند.
-3 اتركي الروبيان يف هذه ال�سل�سة لين�سج، حمركًة اإياه من حن اإىل اآخر، 

اأي نحو دقيقتن اإىل 4 دقائق.
-4 تذوقي اخلليط وطيبيه بقليل من امللح ح�سب الرغبة.

-5 ارفعي املقالة عن النار ووزعي الروبيان وال�سل�سة على طبقن كبريين 
قليلي العمق، ثم ر�سي فوقهما الكزبرة وقدميهما يف احلال.

9 غرامات  الربوتن،  من  31 غراماً  �سعرة حرارية،   576 يف احل�سة:   •
من  21 غراماً  الدهون،  من  46 غراماً  الألياف،  الن�سويات، غرام من  من 
ال�سكر،  من  غرامان  الكول�سرول،  من  مليغرامات   303 امل�سبعة،  الدهون 

و1924 مليغراماً من ال�سوديوم.

رقاقات ال�سالمي املقرم�سة
ميكنك حتويل �سرائح ال�سالمي اإىل رقاقات مقرم�سة باإدخالها ملدة وجيزة 

اإىل الفرن.
• املقادير

- 250 غراماً من �سالمي حلم البقر املقطعة اإىل �سرائح رقيقة.
• الطريقة

-1 حمي الفرن على حرارة 175 درجة مئوية. �سعي ورق اخلبز يف �سينية 
ووزعي عليه �سرائح ال�سالمي، م�سكلة طبقة واحدة منها. اأتركيها يف الفرن 
اإىل اأن ت�سبح هذه ال�سرائح مقرم�سة وتتقل�س قلياًل، اأي من 10 دقائق اإىل 

15 دقيقة.
-2 جففي هذه ال�سرائح قلياًل مبحارم ورقية وقدميها يف احلال اأو احفظها 
اإىل   70 ال��رباد مدة يومن. �ستح�سلن على  يف وعاء حمكم الإقفال خارج 

80 �سريحة.
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يخنة و�حدة... �أ�سناف عدة!

متزق �لهللة... �أكرث �إ�سابات �لركبة �سيوعًا 

كما  فجاأًة،  حاد  ب�سرر  الهاللة  ُت�ساب  قد 
املناف�سات  خ��الل  الريا�سين  م��ع  ي��ح��دث 
القوية. لكن بع�س احلركات العادية، مثل 
اجلثو والقرف�ساء، قد يلحق اأي�ساً ال�سرر 

بها.

تلف املف�سل
التمزق  املري�س  ُيالحظ  قد ل  املقابل،  يف 
تدريجاً  وي��راك��م  ال��ه��الل��ة  ي�سيب  ال���ذي 

حالة  يف  الطبيعي.  املف�سل  ت��ل��ف  نتيجة 
اأحياناً  ال��ه��الل��ة  ت�����س��رر  ي�����س��ّك��ل  امل�����س��ن��ن، 
ي�سيب  تنك�سي  مفا�سل  التهاب  من  ج��زءاً 
 )degenerative arthritis(
هذه  ُتعترب  امل�سنة.  ال��رك��ب��ة  اأج����زاء  ك��ام��ل 
طبيعية  ن��ت��ي��ج��ة  ال��ه��الل��ة  يف  ال��ت��غ��ي��ريات 
ل���س��ت��ع��م��ال م��ف�����س��ل ال��رك��ب��ة، مب���ا اأن���ه���ا ل 
تتاأتى عادة من اإ�سابة واحدة ول توؤدي اإىل 

اأي عوار�س مبا�سرًة.

يختلف الأمل الناجم عن اإ�سابة يف الهاللة 
بن مري�س واآخر، فقد ت�سمل عالمات هذا 
حتريك  عند  طقطقة  وع��وار���س��ه  التمزق 
عند  )خ�سو�ساً  اأملاً  تيب�ساً،  تورماً،  الركبة، 
فتح  يف  �سعوبة  واأح��ي��ان��اً  ال��رك��ب��ة(،  اإدارة 

الركبة بالكامل.
اأمل  اأي  الطبيب  يقّيم  اأن  ال�����س��روري  م��ن 
اأو  اأو ورم يف الركبة، �سواء كان غري مربر 
اإ�سابة. ي�ستطيع الطبيب عادًة  ناجماً عن 
اك��ت�����س��اف مت���زق ال��ه��الل��ة خ���الل الفح�س 
الطبي. ولكن اإن كنت تعاين اأي�ساً تغيريات 
تنك�سية يف املف�سل �سببها التهاب املفا�سل، 
ال�سبب  ه���ذه احل���ال���ة حت��دي��د  ي�����س��ع��ب يف 
خ�سو�ساً  واعتاللها،  الركبة  لأمل  الفعلي 
اأن هاتن امل�سكلتن كلتيهما ت�سببان الأمل.
لت�سوير  اخل�سوع  عندئٍذ  ال��ع��الج  ي�سمل 
تغيريات  ُيظهر  ال��ذي  ال�سينية،  بالأ�سعة 
اإن مل  املفا�سل. ولكن  بالتهاب  قد ترتبط 
اإىل  وا�سحة  اإ�سارات  الت�سوير  يك�سف هذا 
الإ�سابة بالتهاب املفا�سل واأظهر الفح�س 
يف  مت��زق��اً  يعاين  رمب��ا  املري�س  اأن  الطبي 
املري�س يف هذه  الهاللة، ُيخ�سع الطبيب 
املغناطي�سي  ب��ال��رن��ن  ل��ت�����س��وي��ر  احل���ال���ة 
لروؤية الهاللة و�سائر اأجزاء مف�سل الركبة 
املغناطي�سي  الت�سوير  لكن  اأف�سل.  ب�سكل 
عوار�س  ت�سمل  ال��ت��ي  ل��ل��ح��الت  �س  ُيَخ�سّ

كبرية فح�سب. ففي ظل غياب العوار�س، 
يتحّول هذا النوع من الت�سوير اإىل عالج 

مكلف وغري فاعل.
ُتعترب الإجراءات التقليدية غري اجلراحية 
ع���ادًة خ��ط ال��ع��الج الأول يف احل���الت التي 
يعاين فيها املري�س عوار�س متزق الهاللة، 
الن�ساطات  بتفادي  الركبة  اإراح���ة  وت�سمل 
التي تعر�س املف�سل لل�سغط وجتعله يلتف 
وت�سبب الأمل، مثل القرف�ساء، اجلثو، وطي 
الركبة املتكرر. ف�ساًل عن الراحة، ي�ساهم 
والتورم.  الأمل  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  يف  ال��ث��ل��ج 
اأمل  كذلك ي�ستطيع املري�س تناول م�سكن 
ل يحتاج اإىل و�سفة طبيب. فقد ي�ساعده 

هذا يف التخفيف من اأمل الركبة.

عالج فيزيائي
عندما يخف الأمل، ت�سمل اخلطوة التالية 
ع�سالت  تقوية  بهدف  الفيزيائي  العالج 
اأظهرت  ب��ال��رك��ب��ة.  املحيطة  وت��ل��ك  ال�����س��اق 
املحيطة  الع�سالت  حت�سن  اأن  الأب��ح��اث 
ركبة  يعانون  َم��ن  اآلم  م��ن  ي��ح��ّد  بالركبة 
العالج  فوائد  تعزيز  املمكن  ومن  م�سابة. 
يف  ال��ت��م��اري��ن  بع�س  مبمار�سة  الفيزيائي 
امل���ن���زل. ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، ت�����س��اه��م حقنة 
ال��رك��ب��ة يف التخفيف  ال��ك��ورت��ي��زون يف  م��ن 
العالج  ي��ج��ع��ل  م��ا  والأمل،  الل��ت��ه��اب  م��ن 

ولكن  فاعلية.  اأكرث  والتمارين  الفيزيائي 
وما  اجلراحية  غري  اخل��ي��ارات  اأخفقت  اإن 
زل���ت ت��ع��اين اأمل����اً م��ربح��اً يف رك��ب��ت��ك، فقد 

ين�سحك الطبيب باجلراحة.
ت��ن��ظ��ري م��ف�����س��ل الركبة  ����س���ارت ج���راح���ة 
�سغرية  �سقوق  ب��اإح��داث  وجُت���رى  �سائعة، 
حول الركبة. ي�سم املنظار �سوءاً وكامريا 
�سغرية يتيحان للجراح روؤية داخل الركبة 
بو�سوح على �سا�سة تلفزيون. فُيدخل عرب 
جراحية  اأدوات  ال�����س��غ��رية  ال�����س��ق��وق  ه���ذه 
غ�سروف  م����ن  اأج��������زاء  لإزال��������ة  ����س���غ���رية 
اإ�سالحه. ل تتطلب اجلراحة  اأو  الهاللة 
اأنك �ستعود  امل�ست�سفى، ما يعني  املكوث يف 
ال�سفاء  اأن  م��ع  ال��ي��وم عينه،  امل��ن��زل يف  اإىل 
اأ�سهر.  حتى  اأو  اأ�سابيع  اإىل  يحتاج  ال��ت��ام 
كذلك ي�سف لك الطبيب متارين هدفها 
الركبة  مفا�سل  وتقوية  احلركة  ا�ستعادة 

وال�ساق.
ُي�سار اإىل اأن املري�س قد ل ينعم بالراحة 
من الأمل وا�ستعادة احلركة املرجوتن من 
م�سابة  الركبة  كانت  اإن  اجل��راح��ة،  ه��ذه 
الهاللة  يف  وب��ت��م��زق  امل��ف��ا���س��ل  ب��ال��ت��ه��اب 
ن����اجت م���ن ال����س���ت���ه���الك امل���ت���ك���رر. لذلك 
اأ�سباب  عليك ا�ست�سارة الطبيب لُي�سّخ�س 
ُيالئم  ال��ذي  ال��ع��الج  وُي��ح��ّدد  الركبة  اأمل 

حاجاتك.

ال يقت�سر الطهو بذكاء على اإتقان �سلق البي�ض، بل ي�سمل اأي�سًا اال�ستفادة اإىل اأق�سى حد من الوقت واملال اللذين تخ�س�سيهما للمطبخ، ف�ساًل 
عن اإتقان يخنة حلم البقر االأ�سا�سية.

يخنة حلم البقر اأحد االأطباق اللذيذة التي ُت�سعر عائلتك بالدفء. ميكنك ب�سهولة م�ساعفة كميتها اأو حفظها يف الثالجة. وما اإن تنتهي من 
اإعداد اأ�سا�ض الطبق املكّون من مكعبات حلم البقر والب�سل، ميكنك تق�سيمها اإىل وجبات عدة تقدمينها لعائلتك. ت�ستطيعني ا�ستخدام وجبة 

يف احلال. اأما الباقي فتحفظينه يف الثالجة لتحوليه بعد ب�سعة اأ�سابيع اإىل طبق خمتلف.
يختلف هذا الطبق باختالف املكونات التي ت�سيفينها اإىل االأ�سا�ض، فقد يتخذ طابعًا فرن�سّيًا )الفطر(، اأو اأمريكّيًا التينيًا )الطماطم والفلفل 

احلار(، اأمريكّيًا كال�سيكّيًا )البطاطا، اجلزر، والبازيالء(، وغريها.

توؤدي احلركات التي مُتار�ض �سغطًا كبريًا على الركبة اأو جتعلها تلتوي اأو تدور عنوًة اإىل متزق الهاللة، غ�سروف يف مف�سل الركبة. ي�سّكل هذا الغ�سروف نوعًا 
من الو�سادة بني عظم الظنبوب )Tibia( وعظم الفخذ )Femur(. وُيعترب متزق الهاللة من اأكرث اإ�سابات الركبة �سيوعًا. لكن عالجات هذا الغ�سروف يف 

الركبة تختلف باختالف احلاالت. ويف حالة امل�سنني، ت�سبح القرارات العالجية اأكرث تعقيدًا اإن كان املري�ض يعاين التهاب املفا�سل يف الركبة امل�سابة.



• كيف تقّيم جتربتك يف )اإك�س فاكتور(؟
لن�سغايل  طويل  غياب  بعد  ج��اءت  للغاية،  مميزة   -
بعملي يف القت�ساد، ومل�ست ردة فعل اجلمهور الإيجابية 
حول الربنامج عموماً وتقدميي له خ�سو�ساً عرب ال� 
)في�سبوك( و)توير( ومن خالل ال�سفحات اخلا�سة 

بالربنامج.
ر�سحك للربنامج؟ • من 

ال�سيف  يف  الربنامج  عن  امل�سوؤولون  معي  توا�سل   -
لن�سخة  التح�سري  ب�����س��دد  اأن��ه��م  واأخ�����ربوين  امل��ا���س��ي 
اأي  عربية من )اإك�س فاكتور(، ومل يكونوا اتفقوا مع 
من النجوم امل�ساركن فيه، فتحم�ست للتجربة لأنني 
برناجماً  قدمت  اأن  و�سبق  الأجنبية،  الن�سخة  تابعت 
للم�سابقات عر�س على �سا�سة )ميلودي( وحققت فيه 

جناحاً.
ال���ت���ق���دمي ع��ل��ى �سا�سة  جت���رب���ة  ب��ع��د  غ��ب��ت  مل�����اذا   •

)ميلودي(؟
- مدة الربنامج كانت عاماً فقط، بعدها اأكملت درا�ستي 
يف التجارة واملحا�سبة، لكن حلم تقدمي الربامج بقي 
اأحت��ن الفر�سة للظهور، لذا عندما  ي��راودين ورح��ت 
عر�س علي )اإك�س فاكتور( وافقت على الفور، ل �سيما 
اأن القيمن عليه ر�سدوا موازنة �سخمة ليظهر ب�سكل 

يطابق الن�سخة العاملية.
حفزك على ترك املحا�سبة واملال والتفرغ  الذي  • ما 

للربنامج؟
ان��ت��ق��ايل من  تلقيته خ��الل  ال���ذي  ال��ع��ر���س  توقيت   -

لندن اإىل بريوت للعمل فيها.
حت�سرت له؟ • كيف 

- انقطعت ات�سالتي مع امل�سوؤولن فيه حتى قبل موعد 
ت�سجيل احللقات الأوىل بنحو 10 اأيام، اإذ ات�سلوا بي 
اإلي�سا، وائل كافوري، ح�سن  اأنهم اختاروا  واأخربوين 
اجل�سمي وكارول �سماحة لع�سوية جلنة التحكيم واأن 

الت�سوير �سينطلق يف غ�سون اأيام.

تتح�سر جيداً للت�سوير. مل  • اإذاً 
- ل يوجد حت�سري معن يجب علي القيام به، بقدر ما 

اأردت حتديد ال�سخ�سية التي �ساأظهر بها يف الربنامج، 
وعدم النحياز اإىل اأي من املت�سابقن حتى لو اأعجبت 

ب�سوته.
الربنامج؟ معّن  مت�سابق  مغادرة  على  حزنت  • هل 

الأوىل  احللقات  م��رة، فخالل  واأك��رث من  بالتاأكيد   -

لها  التحكيم كان  اأعجبت ب�سوت مت�سابق، لكن جلنة 
راأي اآخر وحزنت خلروجه من امل�سابقة، اإمنا مل يظهر 
اأح���داً مل يعرف من هو  اأن  بدليل  ال�سا�سة  ذل��ك على 

حتى الآن واأف�سل الحتفاظ با�سمه لنف�سي.
تقّيم تعاملك مع النجوم الأربعة؟ • كيف 

ولكن  اأم��ام��ه��م  برهبة  �سعرت  ت�سوير  ي��وم  اأول  يف   -
�سرعان ما جذبتني لطافتهم وب�ساطتهم واحرامهم 
على  �سجعني  م���ا  وامل�����س��رك��ن،  ال��ع��م��ل  ول��ف��ري��ق  يل 
املتابعة  وعقدنا جل�سات عمل لتقييم الربنامج، ومع 
اأيام  خ��ارج  ونتوا�سل  اأ�سدقاء  اأ�سبحنا  الوقت  م��رور 

الت�سوير.
مماثلة؟ برامج  مقدمي  عن  تتميز  • كيف 

وقد  غ��ريه،  ع��ن  متيزه  التي  �سخ�سيته  مقدم  لكل   -
ت��اب��ع��ت ب��رام��ج اك��ت�����س��اف امل��واه��ب يف ال��ف��رة املا�سية 
عموماً،  بالإعالم  اهتمامي  بحكم  مقدميها  واأ�سلوب 
اأي منهم  اأدائي م�سابهاً لأداء  األ يكون  وحر�ست على 

واأعتقد اأنني جنحت يف ذلك.
حلقات  تقدمي  لت�ساركك  اللوزي  ي�سرا  ر�سح  من   •

البث املبا�سر يف الربنامج؟
اإىل  ي�سرا  اأ�سافت  معها.  ون�سقت  املنتجة  ال�سركة   -
الربنامج الكثري على امل�ستوى الفني واأثبتت ح�سورها 
كونها  التجربة  من  قلقها  رغ��م  الأوىل،  احللقة  منذ 

الأوىل لها يف جمال التقدمي.
معك؟ �سينمائية  جنمة  وجود  من  تخ�َس  • اأمل 

الربنامج.  يف  ال��ل��وزي  بي�سرا  امل��رح��ب��ن  اأول  ك��ن��ت   -
عندما التقيت بها قبل الت�سوير �سعرت بكيمياء بيننا، 
اأن ذلك انعك�س على ال�سا�سة، فلو كانت بيننا  واأعتقد 

�سغينة ملا ظهرنا �سوياً بهذا التناغم.
يف ت���ق���دمي م���وا����س���م م��ق��ب��ل��ة من  ���س��ت�����س��ارك  ه����ل   •

الربنامج؟
ر  ت�سوَّ دام��ت  ما  الربنامج  تقدمي  اأن��ا حري�س على   -
م��وا���س��م ج��دي��دة م��ن��ه، واأمت��ن��ى اأن ي��رت��ب��ط ا���س��م��ي به 
اأمتنى  اأك��رب جن��اح  واأن يعلق يف ذه��ن اجل��م��ه��ور، فهو 

حتقيقه.
قد  واح��د  بربنامج  الإع��الم��ي  ا�سم  ارت��ب��اط  لكن   •

يقل�س فر�سه الأخرى.
- ل اأتخيل نف�سي مقدماً لربنامج )توك �سو( يتحدث 
ل برامج املنوعات ول اأعتقد اأنني  يف ال�سيا�سة، بل اأف�سّ

�ساأ�سارك يف تقدمي برامج اأخرى خالل هذه الفرة.

)فرح ليلي( ينتقل ملدينة 
�لنتاج �لإعلمي
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ل برامج املنوعات وال اتخيل نف�سي مقدمًا لربنامج �سيا�سي اأف�سّ

با�سل �لز�رو: بيني وبني ي�سر� �للوزي كيمياء

�سناء يو�سف تخو�ص �سباق 
�لدر�ما �لرم�سانية مب�سل�سلني

 
تخو�س الفنانة �سناء يو�سف، �سباق الدراما الرم�سانية هذا العام مب�سل�سلي 
)ن��ق��ط��ة ���س��ع��ف( و)ف�����س ا���س��ت��ب��اك(، م��ع��رب��ة ع��ن ���س��ع��ادت��ه��ا ب��امل�����س��ارك��ة يف 
امل�سل�سلن، وا�سفة كوالي�س العملن باأنها من اأمتع الأعمال التي �ساركتها 

فيها بعد م�سل�سل ناجي عطا اهلل، مراهنة على دوريها فيهما.
واأ�سارت �سناء يو�سف، اإىل اأنها انتهت من ت�سوير اأحد الديكورات الرئي�سية 
لها يف م�سل�سل )ف�س ا�ستباك(، حيث قامت بالت�سوير يف جالريي باملعادي 

جزء هام من دورها الذي جت�سده خالل اأحداث امل�سل�سل.
 )ف�س ا�ستباك( تاأليف واإخراج حازم متويل، وبطولة اأحمد �سفوت واإينا�س 

كامل ورجاء اجلداوي وحممود اجلندي واأحمد ماهر و�سناء يو�سف.
 وعن �سائعة خالفها مع النجم جمال �سليمان، نفت �سناء يو�سف �سحة تلك 
ال�سائعة وا�سفة اإياها باأنها )كالم فا�سي(، موؤكدة عالقة الود واملحبة التي 

تربطها بكل اأفراد عمل م�سل�سل )نقطة �سعف(.

و�سيم �ل�سعار بعمل غنائي جديد 
بعنو�ن )بحلف عنا( 

بحلف  الذي حمل عنوان  الغنائي اجلديد  ال�سعار عمله  و�سيم  الفنان  اأطلق 
عنا وياأتي هذا الإطالق بعد التعاون الناجح مع ريا�س العلي الذي قام بكتابة 
الأغنية.  بتوزيع  الرب�سي  ط��ارق  �سارك  فيما  الغنائي،  العمل  ه��ذا  وتلحن 
والفنان و�سيم ال�سعار فنان ا�ستطاع ان يب�سط نفوذه ب�سكل كبري على ال�ساحة 
الغنائية بفرة ق�سرية حيث �سارك يف العام 2012 مبهرجان جر�س للثقافة 
يقدمها  التي  الفنية  احلفالت  من  العديد  اأحياء  اىل  بالإ�سافة   ، والفنون 
خالل العام يف خمتلف الأماكن بالعا�سمة الأردنية عمان. وياأتي هذا الن�ساط 
الفني للفنان و�سيم ال�سعار لكونه �ساحب ح�سور مميز وميتلك خامة �سوتية 
مميزة مكنته من اأقامة قاعدة جماهريية كبرية لينفذ من خاللها اىل قلوب 
كل املتابعن لأعماله الغنائية ، فيما �سي�سهد هذا العام 2013 �سدور عدد 

من العمال الغنائية اجلديدة للفنان و�سيم ال�سعار .

امل�ساهد  ي�سور  التي  ال�سقق  بع�س  ديكورات  بتغيري  الديكور  مهند�س  قيام  احلجر  خالد  املخرج  ا�ستغل 
الداخلية مل�سل�سل )فرح ليلي( مبنطقة املنيل، وقرر ت�سوير عدد من امل�ساهد اخلارجية للم�سل�سل ما بن 
امل�ساهد  واأي�سا عددا من  �سعيد،  فرا�س  الفنان  فيها  و�سارك  العالمي،  النتاج  املوفبيك مبدينة  فندق 

داخل اأحد امل�ست�سفيات اخلا�سة، على اأن يعود للديكورات الداخلية لحقا .
يقول املخرج خالد احلجر: احلمد هلل معدلت الت�سوير للم�سل�سل ت�سري وفق اخلطة املو�سوعة لجناز 
امل�سل�سل يف موعده مع بداية �سهر رم�سان، حيث يحقق فريق العمل معدلت ت�سوير ت�سل ما بن 15 
التام للم�سل�سل، وهذا ما حر�ست عليه منذ  اأبطال العمل بالتفرغ  التزام  20 دقيقة يوميا يف ظل  اإىل 

بداية اأختيار املمثلن، وهو ال يكونوا مرتبطن باأعمال اأخرى. 
واأ�سار احلجر: حر�سي يف كل عمل من اأعمايل على ال�ستعانة بال�سباب من املمثلن واملمثالت يف اأدوار 
املقبلة، وم�سل�سلي )فرح  املرحلة  البطولة يف  الفر�سة لت�سعيدهم لأدوار  واأي�سا موؤثرة لتاحة  جديدة 
ليلي ( رغم اأن ال�سخ�سية الرئي�سية يف امل�سل�سل تلعبها النجمة ليلى علوي اإل اأن اأدوار املمثلن امل�ساركن 
يف امل�سل�سل ل تقل اأهمية عن الدور الرئي�سي، بل اأنني اأعترب اأنه بطولة جماعية، وكل ممثل وممثلة يقدم 

دورا جديدا بالن�سبة له، و�سيكون �سببا يف ت�سعيده يف الفرة املقبلة ملكانة اأف�سل يف خريطة الدراما.
ومن اأبرز املمثلن الفنان ال�ساب �سادي خلف، والفنانة نادية خريي، ونرمن ماهر، وفرا�س �سعيد، واأحمد 

�سالح، وح�سام �سعبان، واأحمد كمال، و�سريف باهر، ومنحة زيتون وغريهم .
وي�سارك يف بطولة  ال��دايل،  و�سيناريو وح��وار عمرو  واخ��راج خالد احلجر،  ليلي( ق�سة  )ف��رح  م�سل�سل 
امل�سل�سل اإىل جانب ليلى علوي عبد الرحمن اأبو زهرة، واأحمد كمال، و�سلوى حممد علي، وزكي فطن 

عبد الوهاب، وانتاج �سركة كنج توت بال�سراك مع مدينة النتاج العالمي واأرت فاين.

الأنه ال يرى نف�سه اإال يف تقدمي برامج منوعات، غاب االإعالمي امل�سري ال�ساب با�سل الزارو عن ال�سا�سة ال�سغرية اإىل 
يف((  تي  )اأم  خليجية(،  )روتانا  �سي(،  بي  )�سي  �سا�سات  على  )يعر�ض  فاكتور(  )اإك�ض  برنامج  تقدمي  عليه  عر�ض  اأن 
فتحّم�ض وعاد اإىل ال�سا�سة بزخم وبرهن، منذ اإطاللته االأوىل يف الربنامج، اأنه اختار الطريق التي تنا�سب �سخ�سيته.  

عن جتربته يف )اإك�ض فاكتور( وتقييمه مل�سريته االإعالمية كان معه هذا احلوار:
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العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/301 جتاري كلي                          
اىل املدعى عليه /1- غالحم�سن ح�سن ح�سن جناد جمهول حمل القامة مبا 
م �س وميثلها/ مهدي كا�ساين برفيز  د  م  املدعى / برو دريلينغ كومباين  ان 
وميثله: را���س��د ع��ب��داهلل علي ب��ن ع���رب   ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�س�س  خبري  بندب  املطالبة 
ال�ساعة  املوافق 2013/6/10  يوم الثنن  لها جل�سة  املحاماة.  وح��ددت  واتعاب 
9.30 بالقاعة ch.2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  

 ق�شم الق�شايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/228 مدين كلي                          
اىل املدعى عليه /1- كونات وىل دبن�سيان ناريان جمهول حمل القامة مبا ان املدعى 
/ امنة التجارية �س ذ.م.م وميثله: عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد     قد اقام عليك 
بان  بالت�سامن والت�سامم  املدعى عليهم جميعا  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
املادية  ال���س��رار  لكافة  جابر  تعوي�سا  دره��م(   444973( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدوا 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  احل��ادث  ج��راء  ا�سابها  التي  واملعنوية 
5% م��ن ت��اري��خ  رف��ع ال��دع��وى وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام   وح���ددت لها جل�سة ي��وم الحد 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch.2.E.21 بالقاعة   9.30 ال�ساعة   2013/6/9 املوافق 
او م�ستندات للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكرات  او من ميثلك قانونيا وعليك 
�سيكون مبثابة  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف   . الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

ح�سوري.  
 ق�شم الق�شايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/390 عقاري كلي                          
اىل املدعى عليه /1- عبداحلميد ح�سن ك��ردى  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعى / را�سد دروي�س احمد �سيف الكتبى  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ )246.045درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ ال�ستحاقق يف 2010/12/21 وحتى ال�سداد التام والزامه بت�سليم 
وامل�ساريف  بالر�سوم  وال��زام��ه  ال�سواغل  م��ن  خاليه  ال��دع��وى  مو�سوع  ال�سقه 
ال�ساعة 9.30  املوافق 2013/6/19  والتعاب.   وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء 
بالقاعة ch.1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل .   
 ق�شم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/255 عقاري كلي                          
اىل املدعى عليهما /1- �سمارت هوم العقارية 2- ا�سرف حممد ح�سن 
فرج اهلل   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعى / �سعيد �سامل �سالح 
بندب  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  اجل��اب��ري  ���س��امل 
خبري متخ�س�س مع الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف.  وحددت 
بالقاعة   9.30 ال�ساعة   2013/6/24 امل��واف��ق  الث��ن��ن  ي��وم  جل�سة  لها 
ch.1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على القل .   
 ق�شم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/292 عقاري كلي             
اىل املدعى عليه/1- احمد عبدالرحيم العطار مالك موؤ�س�سة عقارات احمد عبدالرحيم 
العطار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة امالك للتمويل ) �س.م.ع( قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بف�سخ عقد البيع وال�سراء اخلا�س بالوحدة ال�سكنية 
رقم )جي ال تي- كي1- ا�س تي- 2003( والزام املدعى عليه باعادة مبلغ 202.614 درهم 
والزامه مببلغ 594.978 درهم على �سبيل التعوي�س مببلغ وقدره )594978.89( درهم 
 2013/6/24 املوافق  الثنن  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب.   وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/50 عقاري كلي             
ان  تاور ليمتد  جمهول حمل القامة مبا  �سن�سري  املدعى عليه/1- رويف  اىل 
املدعي / حممد حمبوبي  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ 
عقد �سراء الوحدة ال�سكنية رقم )1615 ( واملوؤرخ يف 2007/12/26  والزام املدعى 
تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  وق��دره )247356دره���م(  عليها مببلغ 
�سداد اخر ق�سط يف 2008/7/18 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/6/23 ال�ساعة 9:30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . 
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/198 جتاري كلي             
القامة  ا�سرف خمتار كمال ح�سن جمهول حمل  املدعى عليه/1-  اىل 
الدعوى  اق���ام عليك  ق��د  ال��ع��ام��ري  امل��دع��ي / خ��ال��د علي ح�سن  ان  مب��ا 
والر�سوم   الدعوى  مو�سوع  ال�سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/4 ال�ساعة 
9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1544 عمايل جزئي                        
اىل املدعى عليه: اتراكتينغ لالعمال الفنية ���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعى / حممد نور زمان خمال�س الرحمن   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )25920  درهم(وتذكرة عوده 
مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9% من املطالبة الق�سائية 
لل�سداد التام. رقم ال�سكوى )2013/141794(.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
املوافق 2013/6/5 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1567 عمايل جزئي                        
اىل املدعى عليه: كاثرين تاجامتام كانتوجنو�س جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعى / فوجلا للخدمات الفنية �س.ذ.م.م- وميثلها ال�سريك واملدير ال�سيد/ 
لومومبا م�سطفى �سو�سيالمنزل م�سطفى قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة ب�سداد ومبلغ )2.000 درهم(كبدل عن فرة النذار و )7.000 درهم( 
 .)2013/141800( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف-  والر�سوم  الق��ام��ة   تكاليف  عن 
مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2013/6/3 امل��واف��ق  الثنن  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور  فانت مكلف  لذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1019 عمايل جزئي                        
ان  ����س.ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا  املعيار للمقاولت  املدعى عليه:  اىل 
املدعى / نور ال�سالم �سفيع اهلل   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
)2000درهم(  درهم(وتذكرة عوده مببلغ   15243( وقدرها  مب�ستحقات عمالية 
الق�سائية  املطالبة  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
لل�سداد التام. رقم ال�سكوى )2013/139503(.  وحددت لها جل�سة يوم الثنن 
املوافق 2013/6/3 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم  ايام على القل  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/2012 عمايل جزئي                        
القامة  حمل  جمهول  ال�سيدات   لتجميل  فرج  عامل  عليه:  املدعى  اىل 
الدعوى  اق��ام عليك  رامرييز جوترييز قد  رو�سيماري   / املدعى  ان  مبا 
درهم(    18884( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
والر�سوم وامل�ساريف  . رقم ال�سكوى )2013/144831(. وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق 2013/6/9 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل  
 ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1418 عمايل جزئي                        
احمد  ب�سري  علي  ف��ريوز  مديرها/  وميثلها  الفائق-  بقالة  عليه:  املدعى  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ى / ���س��ايف م���اجل���ادان ب��وت��ي��اب��وراي��ل علي 
وميثله: يو�سف احمد علي اآل علي  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م(    6.800( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
ال�سكوى  رق��م  ال��دع��وى.  ت��اري��خ قيد  م��ن  اعتبارا  ب��واق��ع %9  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�ساعة   2013/6/2 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    .)2013/140370(
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �س   8.30
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل  
 ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/1372 تنفيذ جتاري
حمل  جم��ه��ول  يف  ب��ي  كوتينج  ن��وب��ل  اك���زو  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال�سيارات ذ.م.م  ال�سرق ل�سباغ  التنفيذ/ �سركة   القامة مبا ان طالب 
وميثله: علي عبداهلل ماجد ال�سام�سي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14461569( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف الدعوى  2013/17  ا�شتئناف عقاري
ذ.م.م  ح  م  ليمتد  ه��ول��دي��ن��ج  -ب��الن��ت��ي�����س��ن   1  / ���س��ده��م  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
وليام    فيت  يوتي�س  ب��ان��ا  ارت���ور   -3 ذ.م.م  ديفيلومبنت  بالنتي�سن   -2
�سامل  وميثله:  كيلى  /اي���ان  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل 
ال�سادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  احل��م��ادي   علي  �سلطان  ع��ب��داهلل 
لها  بتاريخ 2012/1/12 وحددت  كلي  رقم 2010/483 عقاري  بالدعوى 
جل�سه يوم الثالثاء املوافق 2013/6/18 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . علما بانه ورد تقرير اخلبري.  
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف الدعوى  2012/941  ا�شتئناف مدين
القامة  حمل  جمهول  علي  خ��ان  فريد  -دف��ر   1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
مبا ان امل�ستاأنف /مذكر نا�سر مذكر الهاجري وميثله: نوال م�سطفى 
حممد �سالح املرباطي     قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
جل�سه  لها  وح���ددت   2012/10/24 ب��ت��اري��خ  كلي  م��دين   2012/72 رق��م 
بالقاعة  ���س��ب��اح��ا   10.00 ال�����س��اع��ة   2013/6/19 امل���واف���ق  الرب���ع���اء  ي���وم 
ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .    
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف الدعوى  2012/701  ا�شتئناف عقاري
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -�سونيان �سرييان جاكوب �سرييان جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /جيكوب �سرييان كوزي وميثله: علي ابراهيم 
ب��ال��دع��وى رقم  حممد احل��م��ادي ق��د ا�ستاأنف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر 
2012/1 عقاري كلي بتاريخ 2012/12/18 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء 
املوافق 2013/6/5 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch1.C.11 وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا .    
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          يف الق�شية رقم 2013/536 مدين جزئي العني

عبدامللك  عليه:  واملدعى  املدعى  اآدم-  عبدالرحيم  يحيى  ال�سادة/ 
اخلربة  اجتماع  حل�سور  بدعوتكم  نت�سرف  عبداللطيف  احمد 
الهند�سية يف الدعوى املذكورة اعاله املحدد له يوم الربعاء املوافق 
ادارة  مبقر  ليكون  ظهرا  الواحدة  ال�ساعة  متام  يف   2013/6/12
واملكان  املوعد  ابوظبي يرجى احل�سور يف  املرور-  �سارع  اخلرباء- 
التي  املحددين اعاله م�سطحبن معكم كافة الوراق وامل�ستندات 

تتعلق بالدعوى.
 

اخلربة الهند�شني املنتدبة

اعالن اجتماع اخلربة الهند�شية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1462   

 املنذرين/1- انا لكتينيجر- اجلن�سية: او�سريا 2- وولف جاجن- اجلن�سية: او�سريا
 املنذر اليه: ال�سيد ايدفيالم كيدو ناريان   )جمهول حمل القامة(

مبوجب اتفاقية تعاون وعقد و�ساطة بن املنذرين واملنذر اليه قام املنذرين باح�سار 
ال�سركات وال�سخا�س لتاجري اك�ساك مملوكة للمنذر اليه بالقرية العاملية بامارة دبي 
اىل  بال�سافة  اليه  املنذر  عليها  يح�سل  التي  واملبالغ  العمال  قيمة  من   %10 مقابل 
مبلغ  اليه  املنذر  ذم��ة  يف  تر�سد  وق��د  واملوا�سالت،  الطريان  وتذاكر  القامة  تكاليف 
ب�سداد هذا  اليه  املنذر  ينذرا  فاملنذرين  ل��ذا....  املنذرين.  ل�سالح  )1.189.668 درهم( 
املبلغ يف موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ اعالن النذار العديل بالن�سر، وال �سيقوم 

املنذر باتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة جتاه املنذر اليه.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/245 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �سده/1- عبدالرحمن حممد الجمد خليفة جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة كابيتال هاو�س ملقاولت البناء ذ.م.م 
وميثله: را�سد احمد را�سد بن �سبيب     قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
درهم  وق��دره )188527(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وب�سحة تثبيت احلجز التحفظي 
رقم 2011/40 مدين بعدم جواز اتخاذ اجراء فيه. .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/494 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة ماموت ملقاولت البناء ذ.م.م    جمهول حمل 
ذ.م.م وميثله:  فو�سروك  القرق  �سركة  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
حممد ح�سن حممد البحر قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )154771( درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه   .  . املحكمة  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 334 /2013  جت كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية   
مدعي/ بنك را�س اخليمة الوطني اجلن�سية: المارات  مدعي عليه: حمدان �سامل 
حممد �سالح املن�سوري اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق و�سحة 
احلجز التحفظي 116662 درهم + 12% فائدة قانونية   املطلوب اعالنه/حمدان �سامل 
اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث  املن�سوري اجلن�سية: المارات   عنوانه:  حممد �سالح 
موعدا   2013/6/4 املوافق  الثالثاء   يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/23 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/780 عقاري كلي                          
اىل املدعى عليه /1- بفاريا جلف �سندوفال ليمتد  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعى / عبداهلل زكريا نادري   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بقبول لئحة الدعوى املعدلة واعالن املدعى عليها بها واحلكم بالزام املدعى 
عليها باداء مبلغ وقدره )812.700 درهم( ثمامنائة واثنا ع�سر الف و�سبعمائة 
درهما مع الر�سوم والتعاب والفائدة القانونية مبا يعادل 9% من تاريخ املطالبة 
اىل ال�سداد التام والنفاذ.    وحددت لها جل�سة يوم الثنن املوافق 2013/6/17 
او من ميثلك  فانت مكلف باحل�سور  لذا   ch.1.A.1 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل .  ونعلمكم بورود التقرير. 
 ق�شم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ  2013/5/30      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/374 جتاري كلي                          
اىل املدعى عليهما /1- �سركة وين �سوفت للحلول الربجمية ذ.م.م 2- حميد 
امل��دع��ى / �سعيب عزيز حممد  ال��ع��زو   جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  خ�سر 
�سريف وميثله: حممد علي �سلمان املرزوقي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بحل ال�سركة وت�سفيتها ومن ثم ندب م�سفي ق�سائي ليقوم بت�سفية 
ال�سركة وتوزيع اموالها و�سداد ديونها او حقوق املدعيان وذلك متهيدا حللها 
مع الزام املدعى عليه الثانى بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة 
لذا فانت   ch.1.C.15 بالقاعة  ال�ساعة 9.30  املوافق 2013/6/9  يوم الحد 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10806 بتاريخ   2013/5/30     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2267 ت  عام -م ر- ت-اأظ)
القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  الرا�سدي  امل  مكتب  التنفيذ/  طالب 
اجلن�سية:  ديكوت  يفوين  فلورن�س  �سابن   : �سده  املنفذ  المارات   اجلن�سية: 
بلجيكا  اجلن�سية:  ديكوت  يفوين  فلورن�س  �سابن  اعالنه:  املطلوب  بلجيكا 
عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر 
يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ر-ب-  م  جز-  مد   2011/875 رقم   الدعوى  يف 
الحد املوافق 2013/6/16 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور 
�سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الوىل  الدائرة  امام 
او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ 

اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء
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جمموعة م�ست�سفيات �لنور �ملحدودة تعتزم �إد�رج �أ�سهمها يف �سوق لندن للأو�رق �ملالية

�سركة �أبوظبي للمطار�ت ت�ستخدم نظام �مل�سرتيات �لإلكرتوين من جتاري

ملتقانا مبوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية 
ي�ست�سيف وكيل د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

•• ابوظبي- الفجر:

القت�سادية متالزمة  التنمية  دائ��رة  �سعادة حممد عمر عبداهلل وكيل  عر�س 
اأبوظبي  لإم��ارة  العامة  ال�سيا�سة  موجهات  �سمن  والبيئة  واملجتمع  القت�ساد 
ب��اإذن اهلل ال�سيخ زاي��د بن �سلطان  ال��ذي ق��ام به املغفور له  ال��دور  م��رك��زاً على 
اآل نهيان الذي اأ�سار اإىل الإن�سان باعتباره املحور الرئي�سي يف عملية التنمية، 
واأ�سا�س اأي تقدم ح�ساري، فالإن�سان هو الأ�سا�س يف عملية البناء والتطوير. جاء 
التنمية الأ�سرية  امللتقى الأ�سبوعي ملتقانا الذي تنظمه موؤ�س�سة  ذلك خالل 
واملجتمع  القت�ساد  ق�سايا  واق��ع  ل�ستعرا�س  منا�سبة  فر�سة  ي�سكل  وال���ذي 
ت�سهدها  التي  والتحديات  الفر�س  طبيعة  على  وال��وق��وف  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
التنمية حالياً ومدى انعكا�س ذلك على الأو�ساع املعي�سية لالأفراد والأ�سر على 
التنمية  الرميثي مدير عام موؤ�س�سة  �سعادة مرمي حممد  . و قالت  �سواء  حدٍّ 
الأ�سرية يت�سرف ملتقانا هذا الأ�سبوع باإ�ست�سافة �سعادة حممد عمر عبداهلل 
وكيل دائرة التنمية القت�سادية ممثاًل لدور الدائرة يف امل�ساهمة يف تنفيذ روؤية 
عن  نبذة  وقدمت   2030 القت�سادية  اأبوظبي  اإم��ارة  حكومة  واإ�سراتيجية 
الإجن��ازات والنجاحات.  العديد من  �سعادته وحقق فيها  �سغلها  التي  املنا�سب 
التنمية  موؤ�س�سة  يف  وامل�ساريع  واملناطق  والإدارات  ال��دوائ��ر  م��دراء  وبح�سور 
�سعادة  اأ���س��ار  الخت�سا�س،  ذوي  من  واملوظفات  املوظفن  من  وع��دد  الأ�سرية 
ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب  ممثلة  احلكيمة  القيادة  دور  اإىل  عبداهلل  عمر  حممد 
خليفة بن زايد بن �سلطان اآل نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل - يف التنمية 
واأجيال  احل���ايل،  اجليل  احتياجات  يلبي  ومب��ا  تطويرها  واآل��ي��ات  امل�ستدامة، 
تت�سمنه  اأهم ما  اإىل  القت�سادية  التنمية  دائرة  واأ�سار وكيل  امل�ستقبل كذلك. 
باعتبارها  ال��دول��ة  يف  والبيئية  والق��ت�����س��ادي��ة  الجتماعية  التنمية  خ��ارط��ة 
اأبوظبي ب�سكل  الأ�سا�س الذي �سيمّكن دولة الإم��ارات العربية املتحدة، واإم��ارة 
خا�س من حتقيق الأه��داف املرجوة، وقد متحورت جميع تلك املوجهات على 
و�سع وتنبي اأطر واإر�سادات عامة حتقق التوافق املن�سود بن الأقطاب التنمية 
امل�ستدامة الثالث، اأي القت�سادية والجتماعية والبيئية، ومبا يكفل م�ساركة 
لإمارة  العامة  ال�سيا�سة  اأجندة  اإن  �سعادته  وق��ال  ومناطق.  اأف��راد  اجلميع من 
وال�سيا�سي  والجتماعي  القت�سادي  امل�ستقبل  مبرتكزات  واخلا�سة  اأبوظبي 
اإىل الهدف  اأجل الو�سول  اأم��ور مهمة ل بد من حتقيقها من  تقوم على عدة 
املتمثل يف اقت�ساد م�ستدام وجمتمع اآمن ، ومن اأهمها اأن يكون القطاع اخلا�س 
وبالتايل  لالإمارة  القت�سادية  العملية  يف  وم��وؤث��راً  وفاعاًل  النمو،  على  ق��ادراً 
للدولة، كما يرتكز القت�ساد على املعرفة امل�ستدامة يف ظل وجود بيئة ت�سريعية 
مثلى تت�سم بال�سفافية والكفاءة، ثانياً: ال�ستخدام الأمثل ملوارد الإمارة، ومن 
وبنية حتتية متطورة على  ورعاية �سحية متميزين،  تعليمي  نظام  ثّم وجود 
م�ستوى عاملي، بالإ�سافة اإىل توافر ال�ستقرار الأمني على ال�سعيدين الداخلي 

واخلارجي، واأخرياً املحافظة على قيم اأبوظبي وثقافتها وتراثها.

غرفة �أبوظبي تبحث تعزيز �ل�ستثمار�ت �مل�سرتكة مع �ل�سركات �ل�سناعية يف كوريا �جلنوبية

الدعوة  موجها  اجلنوبية  كوريا  يف  املتاحة  ال�ستثمار 
لرجال الأعمال ولل�سركات يف كوريا اجلنوبية لتكثيف 
اأبوظبي. واأو�سح تقرير حديث  اإمارة  ا�ستثماراتها يف 
اأ�سدرته غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي مبنا�سبة زيارة 
الكورية  التجارية  ال��وك��الت  ع��دد  اأن  ال��ك��وري  ال��وف��د 
العالمات  وع��دد  وكالة   163 بلغ  الدولة  امل�سجلة يف 
التجارية الكورية 2719 عالمة جتارية م�سجلة يف 
اإماراتية  التقرير وجود �ست �سركات  واأو�سح  الدولة. 
قطاعات  يف  اجلنوبية  ك��وري��ا  جمهورية  يف  ت�ستثمر 
البحث والتنقيب عن النفط والغاز و�سناعة وت�سويق 
وجتارة  ال�سحن  وقطاع  الت�سالت  وقطاع  الأملنيوم 

اجلملة والتجزئة. 

وال�سيارات  املعلومات  تقنية  جم��الت  يف  الإم���ارات  يف 
اإمارة  روؤي��ة  اأن  اإىل  الكعبي  واأ���س��ار  والطاقة.  والبناء 
روؤي���ة متكاملة  وه��ي   2030 الق��ت�����س��ادي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
و�ساملة لتحقيق التنوع القت�سادي على كافة ال�سعد 
وامل��ج��الت م��ن خ��الل تفعيل دور القطاع اخل��ا���س يف 
ومتنوع  ق��وي  اقت�ساد  واإر���س��اء  القت�سادية  التنمية 
وم�ستدام قائم على املعرفة ويعمل على توفري تقدمي 
الرتقاء  املقبلة من خالل  املتميزة لالأجيال  الفر�س 
وعامليا  اإقليميا  ال�سعد  ك��اف��ة  على  اأب��وظ��ب��ي  مبكانة 
. وق���ال اإن��ن��ا يف اأب��وظ��ب��ي نتطلع اإىل م��ا ه��و اأب��ع��د من 
وال�سناعية  والتجارية  القت�سادية  العالقات  تعزيز 
على الرغم مما لها من اأهمية كبرية ومنافع عديدة 
للموؤ�س�سات  اأكرب  اإىل م�ساركة  على اجلانبن ونطمح 
املهارات  ت��ع��زي��ز  اجل��ن��وب��ي��ة يف  ال��ك��وري��ة  وال�����س��رك��ات 
تطوير  يف  اأك��رب  ب�سكل  وامل�ساهمة  املحلية  واخل���ربات 
ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة م��ه��م��ة خ��ا���س��ة ال�����س��ن��اع��ة وتقنية 
املعلومات وامل�ساريع والتعليم التي متكنت من خاللها 
كوريا من حتقيق جناحات باهرة. واأكد النائب الأول 
الذي  الكبري  القت�سادي  النمو  اأن  الغرفة  لرئي�س 
اإىل  الإم��ارة  �ساعد على حتول  اأبوظبي  اإم��ارة  حققته 
املنطقة  الرائدة يف  امل��ال والأعمال  واح��دة من مراكز 
امل�ستثمرين  لكبار  وحم��ط��ة  اإقليمي  جت���اري  وم��رك��ز 
وال�سركات العاملية وذلك بف�سل حر�س اجلهات املعنية 
يف الإم��ارة على توفري بيئة العمل التناف�سية وتهيئة 
العامل.  اأرج��اء  كافة  من  لال�ستثمارات  اجل��اذب  املناخ 
والتنموية  ال�ستثمارية  الفر�س  ت�ساهم  اأن  وت��وق��ع 
التنمية  دف���ع عجلة  اأب��وظ��ب��ي يف  يف  امل��ت��اح��ة  ال��ه��ائ��ل��ة 
ذلك  ويت�سمن   2013 يف  الإم�����ارة  يف  الق��ت�����س��ادي��ة 

م�ساريع البنية التحتية املقبلة التي ت�سهدها الإمارة 
والتعليم  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع��ات  ع��رب 
والعقارات  وامل���ي���اه  وال��ط��اق��ة  ال��ث��ق��ي��ل��ة  وال�����س��ن��اع��ات 
والإن�������س���اءات وامل�����س��ارف وال��ت��م��وي��ل وال��ن��ف��ط والغاز 
وترتكز كافة هذه الأن�سطة يف تنفيذها على خريطة 
ط��ري��ق وا���س��ح��ة ر���س��م��ت��ه��ا وو���س��ع��ت م��ع��امل��ه��ا الروؤية 
القت�سادية 2030 لإمارة اأبوظبي التي تقدم خطة 
�ساملة لتنويع اقت�ساد الإمارة وحتقيق زيادة ملحوظة 
اإجمايل  يف  النفطي  غ��ري  القطاع  م�ساهمة  ن�سبة  يف 
واأكد   .2030 ال��ع��ام  بحلول  ل��الإم��ارة  املحلي  ال��ن��اجت 
ت�سجيع  على  اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  حر�س 
فر�س  ا�ستك�ساف  على  الإم��ارات��ي��ن  الأع��م��ال  رج���ال 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة خلفان �سعيد الكعبي النائب الأول لرئي�س 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي على زيادة 
اهتمام ال�سركات الإماراتية بال�ستثمار يف كوريا وزيادة 
تعاونها وا�ستثماراتها امل�سركة مع ال�سركات الكورية 
اجلنوبية خا�سة يف القطاعات التي تركز عليها روؤية 
خالل  �سعادته  وق��ال   .2030 القت�سادية  اأبوظبي 
ال�سعبة  رئي�س  ه��ون  كيم ج��وجن  ���س��ع��ادة  م��ع  اج��ت��م��اع 
كوريا  يف  الوطنية  اجلمعية  يف  ال��ك��وري��ة  الإم��ارات��ي��ة 
اجلنوبية اإننا يف دولة الإمارات العربية املتحدة ب�سكل 
عام واأبوظبي ب�سكل خا�س ننظر اإىل كوريا اجلنوبية 
على اأنها اأحد اأبرز ال�سركاء التجارين والقت�سادين 
ب��ه��ا ع��الق��ات وط��ي��دة و���س��الت وثيقة  ح��ي��ث تربطنا 
عدد  زي���ادة  م��ع  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  �سهدت من��وا 
ال�����س��رك��ات ال��ك��وري��ة ال��ت��ي و���س��ل ع��دده��ا اإىل 98 يف 
التجاري بن  التبادل  اأبوظبي وت�ساعف حجم  اإم��ارة 
اجلانبن خالل العقد املا�سي. وح�سر الجتماع �سعادة 
الدولة  لدى  الكوري  ال�سفري  كيون  تي  كون  الدكتور 
و�سعادة عبداجلبار ال�سايغ ع�سو جمل�س اإدارة الغرفة 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  النعيمي  حم��م��د  وال�����س��ي��د 
الإت�سال والأعمال بالغرفة. واأكد على اأن هذا يربز ما 
تتمتع به ال�سركات الكورية من قدرات كبرية وخربات 
متفوقة ويلقي ال�سوء يف الوقت ذاته على مدى الثقة 
املتبادلة بن اجلانبن حيث تعد الإمارات ثاين دولة 
من  م�ستورد  اأك��رب  وث��اين  كوريا  اإىل  للنفط  م�سدرة 
الذي  ال��وق��ت  الأو����س���ط يف  ال�����س��رق  ك��وري��ا يف منطقة 
ال��دول الأك��رث ا�ستثمارا  تعترب فيه كوريا واح��دة من 

اأ���س��ه��م ج��دي��دة م��ن ق��ب��ل ال�����س��رك��ة وبيع 
جزء من الأ�سهم القائمة التي يحتفظ 
احلالين،  ال�سركة  م�ساهمي  بع�س  بها 
من  امل�ستثمرين  على  عر�سها  و�سيتم 
املوؤهلة  املناطق اجلغرافية  املوؤ�س�سات يف 
اأخ��رى خارج  واأماكن  املتحدة  اململكة  يف 
 Reg S الوليات املتحدة وفق قوانن 
املوؤ�س�سات  من  املوؤهلن  امل�سرين  وعلى 
لقوانن  وف���ق���اً  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  يف 
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اإ�سافة متمّيزة  الإلكروين من جتاري 
للمطارات  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  ل��ع��م��ل��ي��ات 
الكفاءة  لتحقيق  امل�����س��ت��م��ر  وال��ت��زام��ه��ا 
اأن�سطة  خ���دم���ات  ���س��م��ن  وال�����س��ف��اف��ي��ة 
�سن�سعى  التزام  املقدمة، وهو  امل�سريات 

دوماً لتحقيقه .
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال اأح��م��د ب��ن ف��ه��د رئي�س 
نحن   : جت��اري  ملوؤ�س�سة  الإدارة  جمل�س 
اأف�سل  ب��ت��ق��دمي  جت�����اري  يف  ف����خ����ورون 
للمطارات  اأب��وظ��ب��ي  ل�����س��رك��ة  تقنياتنا 
وت��وف��ري اأرق���ى اخل��دم��ات ب��ج��ودة عالية 
لل�سركة. ونتطلع ل�سراكتنا مع اأبوظبي 
ا�سراتيجية  عمل  كعالقة  للمطارات 
القيمة  ا����س���ت���ع���را����س  ف���ر����س  مت��ن��ح��ن��ا 
اأنظمة  لتقنيات  احلقيقة  والإم��ك��ان��ات 
امل�������س���ري���ات الإل���ك���رون���ي���ة ودوره�������ا يف 
امل�سريات يف  اإدارة وعمليات  اأداء  تعزيز 
املوؤ�س�سات الكربى عرب توظيف جمالت 
الإبداع يف تطبيق التكنولوجيات القائمة 

على تقنيات �سبكة الإنرنت .
اأبوظبي  ���س��رك��ة  ا����س���ت���خ���دام  اأن  ي���ذك���ر 
للمطارات لنظام امل�سريات الإلكروين 
دع�����م توجه  ���س��ي�����س��ه��م يف  م����ن جت������اري 
و���س��ف��اف��ي��ة يف  ك��ف��اءة  لتحقيق  ال�����س��رك��ة 
الأمتتة  اأن��ظ��م��ة  تفعيل  ع��رب  العمليات 
لأن�سطة  املتكاملة  والإدارة  واحل��وك��م��ة 
�ستقوم  ح��ي��ث  وال���ت���وري���د،  امل�����س��ري��ات 
ال�سركة باإدارة كافة الجراءات املرتبطة 
عرب  وال��ت��م��وي��ن  وامل���وردي���ن  بامل�سريات 
جمهزة  متخ�س�سة  ال��ك��رون��ي��ة  ب��واب��ة 

بحلول تقنيات جتاري .

على  واحلر�س  الطبي  المتياز  حتقيق 
النور  م�ست�سفى  وك��ان  املر�سى.  �سالمة 
اأول م�ست�سفى خا�س يح�سل على اعتماد 
 )JCI( الدولية  امل�سركة  اللجنة  من 

كافة  ح��ازت  وق��د  اأبوظبي،  العا�سمة  يف 
من  اع��ت��م��اد  على  ال�سركة  م�ست�سفيات 
�ست�سمل   - ذل���ك احل����ن.  م��ن��ذ  ال��ل��ج��ن��ة 
اإ�سدار  الأويل  ال��ع��ام  الك��ت��ت��اب  عملية 

الأ���س��ا���س��ي��ة وال��ث��ان��وي��ة وال��ث��الث��ي��ة من 
خالل ثالثة م�ست�سفيات وت�سعة مراكز 
وفقاً  خدماتها  ال�سركة  وت��ق��دم  طبية. 
لأعلى املعايري العاملية، مع الركيز على 

•• لندن -اأبوظبي-الفجر:

النور  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة 
املحدودة اأكرب ال�سركات اخلا�سة العاملة 
الرعاية  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  جم�����ال  يف 
ال�سحية املتكاملة يف اأبوظبي، ام�س عن 
عزمها طرح اكتتاب عام اأويل من خالل 
يف  الأ�سهم  اإدارج  ل�سلطة  بطلب  التقدم 
لإدارج   )UKLA( امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة 
الر�سمية،  الأ�سهم  لئحة  على  اأ�سهمها 
الأ�سهم  �سوق  ال�سركة يف  اأ�سهم  وت��داول 

الرئي�س يف �سوق لندن لالأوارق املالية.
النقاط الرئي�سة:

اأك���رب ال�����س��رك��ات اخلا�سة  - ت��ع��د ال��ن��ور 
خدمات  ت����ق����دمي  جم�����ال  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
اإم����ارة  يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
الذين  املر�سى  عدد  حيث  من  اأبوظبي، 
يتلقون العالج يف مرافقها، وعدد اأ�سّرة 
امل��ر���س��ى، وع����دد الأط���ب���اء ال��ع��ام��ل��ن يف 
تقرير  لأح���دث  وف��ق��اً  وذل��ك  املجموعة، 

�سادر عن هيئة ال�سحة يف اأبوظبي.
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  ال�����س��رك��ة  ت���وف���ر   -

عمليات امل�سريات والتوريد �سي�سهم يف 
تعزيز قدرة ال�سركة على ايجاد احللول 
الفّعالة والتعامل الأمثل مع التحديات 
مب��ا ي���وؤدي لت��خ��اذ ق���رارات عملية اأكرث 

كفاءة و�سفافية .
واأ�ساف: نتطلع دوماً لالرتقاء بجوانب 
التعامل  وت��ف��ع��ي��ل  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 
واملوردين  اخل��دم��ات  مقدمي  كافة  م��ن 
جميع  وتوفري  ال�سركة،  مع  املتعاقدين 
التقنيات  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت�����س��ه��ي��الت 
احلديثة للقائمة املتزايدة من �سركائنا 
اإيجابي  ب�سكل  ينعك�س  مب��ا  ال��ع��م��ل  يف 
املخرجات  وج���ودة  العمليات  �سري  على 
النظام اجلديد  املحققة  وحول تطبيق 

الزعابي  خلفان  �سعيد  املهند�س  اأو���س��ح 
للم�سريات  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب 
والتموين يف �سركة اأبوظبي للمطارات: 
النظام  تطبيق  م��ن  ي�ستفيد  اأن  نتوقع 
اجل��دي��د اأك���رث م��ن 100 ط��رف نهائي 
ال�سركة،  م��ع  املتعاملن  �سركائنا  م��ن 
ال�سنوية  العمليات  حجم  يتجاوز  حيث 
حالياً  ال�سركة  يف  بامل�سريات  املرتبطة 
متعاقد،   100 ع��رب  عملية   2200
ون�������س���ع���ى ل���ت���ق���دمي اأف�������س���ل اخل���دم���ات 
متكننا  التي  التقنيات  اأح��دث  وتوظيف 
والتوفري  والتمّيز  اجل���ودة  حتقيق  م��ن 

يف النفقات .
واأ�ساف: ت�سكل تقنيات نظام امل�سريات 

وحتقيق  الأداء  ب��ج��وان��ب  الرت���ق���اء  يف 
ال��ع��م��ل��ي��ات والج������راءات وخف�س  مت��ّي��ز 
للوقت  الأم��ث��ل  وال���س��ت��غ��الل  التكاليف 
الإم���ارات كجهة  ُير�سخ موقع دول��ة  مبا 
ال��ط��ريان. وق��ال �سعادة  رائ���دة يف قطاع 
ع��ل��ي م��اج��د امل��ن�����س��وري رئ��ي�����س جمل�س 
للمطارات:  اأب���وظ���ب���ي  ����س���رك���ة  اإدارة 
ب�سكل  للمطارات  اأبوظبي  �سركة  ت�سعى 
التقنيات  اأح�������دث  ل��ت��ط��ب��ي��ق  م�����س��ت��م��ر 
ت�سهده من  بالتما�سي مع ما  والأنظمة 
وما  للعمليات  م��ت��وا���س��ل  وت���ط���ّور  من��و 
ومتزايدة  متمّيزة  خدمات  من  تقدمه 
ا�ستخدام  ف����اإن  ���س��ك  وب���ال  ل��ع��م��الئ��ه��ا. 
لإدارة  وم��ت��ك��ام��ل��ة  م��ت��ط��ورة  م��ن��ظ��وم��ة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عقداً  للمطارات  اأبوظبي  �سركة  وقعت 
جتاري  موؤ�س�سة  مع  �سنوات  خم�سة  ملدة 
بح�سور معايل ال�سيخة لبنى القا�سمي 
وزيرة التنمية والتعاون الدويل ُموؤ�س�س 
جتاري ، وذلك ل�ستخدام نظام امل�سريات 
اإدارة  اأن�سطة  جميع  ع��رب  الإل���ك���روين 
يف  ال���ت���وري���د،  ع��م��ل��ي��ات  واإدارة  ال��ع��ق��ود 
ال�سركة  تفاعل  لتعزيز  ت��ه��دف  خ��ط��وة 
مع املوردين وتطبيق اأحدث التقنيات يف 
اجلوانب الت�سغيلية والإدارية مبا يحقق 
لتكون  للمطارات  اأبوظبي  �سركة  روؤي��ة 
املنطقة  يف  امل��ط��ارات  م�سغلي  اأب���رز  م��ن 
وال���ع���امل. ومت ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��د ام�����س يف 
املقر الرئي�سي لل�سركة من جانب توين 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة  ال��رئ��ي�����س  دوغ��ال���س 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��م��ط��ارات، واأح���م���د ب��ن فهد 
 ، ملوؤ�س�سة جت��اري  الإدارة  رئي�س جمل�س 
وبح�سور معايل ال�سيخة لبنى القا�سمي 
و���س��ع��ادة ع��ل��ي م��اج��د امل��ن�����س��وري رئي�س 
جمل�س اإدارة �سركة اأبوظبي للمطارات. 
القا�سمي  لبنى  ال�سيخة  معايل  واأك���دت 
وزيرة التنمية والتعاون الدويل ُموؤ�س�س 
بات  ال��ط��ريان  اأن قطاع �سناعة  جت��اري 
واحتياجات  ك���ب���رية  ت��ن��اف�����س��ي��ة  ي�����س��ه��د 
مبا  التقنيات  اأح���دث  لتطبيق  متزايدة 
يعزز مكانة ال�سركات العاملة يف القطاع 
ويقدم اأف�سل اخلدمات، م�سريًة لأهمية 
واأف�سل  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ل��ك  م��ث��ل  ت��ط��ب��ي��ق 
الفعال  لدورها  عاملياً،  املتبعة  املمار�سات 

�حلكومة �لربيطانية تختار �لإمار�ت لإطلق مبادرتها �جلديدة يف جمال �لأعمال
•• لندن-وام:

اأبرمت وزارة التجارة وال�ستثمار الربيطانية مذكرة تفاهم مع جمل�س الأعمال 
الربيطاين يف كل من اأبوظبي ودبي حول اإن�ساء مركز اأعمال يف اأبوظبي واآخر يف 
دبي وتعترب هذه اخلطوة جزء اأ�سا�سيا من مبادرة وزير الدولة ل�سوؤون التجارة 
اململكة  خ��ارج  الربيطانية  ال�سركات  تناف�سية  لتعزيز  غرين  اللورد  وال�ستثمار 
والإماراتية.  الربيطانية  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  منو  ولدعم  املتحدة 
و�سوف تكون الإم��ارات اإحدى الدول الع�سرين التي ت�سكلها املرحلة الأوىل من 
التجارة  وزارة  ع��ن  بالنيابة  التفاهم  م��ذك��رة  على  وق��ع  غ��ري��ن.  ال��ل��ورد  م��ب��ادرة 
لدى  الربيطاين  ال�سفري  جريمي  دومينيك  �سعادة  الربيطانية  وال�ستثمار 
الدولة الذي �سرح ببان : مبادرة اللورد غرين تعترب فر�سة عظيمة للحكومة 
كي تعمل مع قطاع الأعمال من اأجل تقدمي جمموعة من اخلدمات لل�سركات 

�ستخلق  فاملبادرة  الم���ارات.  دول��ة  يف  لها  مكاتب  اإن�ساء  يف  الراغبة  الربيطانية 
مع  لتعمل  والربيطانية  الإم��ارات��ي��ة  واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  منربا 
بع�سها البع�س يف كافة اأنحاء المارات من اأجل تعزيز التبادل التجاري وكذلك 
اأخ��رى. ونحن نحظى يف  حث ال�سركات على العمل مع بع�سها البع�س يف دول 
دولة المارات باثنن من اأف�سل جمال�س الأعمال الربيطانية يف العامل ووزارة 
التجارة وال�ستثمار تعمل معهما عن كثب من اأجل حتقيق اأهدافنا. من جهته 
هذه  ان  اأبوظبي  يف  الربيطاين  الأع��م��ال  جمل�س  رئي�س  اأوليفر  ريت�سارد  ق��ال 
اخلطوة �سوف ت�سرع و�سول ال�سركات الربيطانية اإىل ال�سوق الماراتية وتعترب 
المارات.  دولة  الربيطانين يف  الأعمال  الثقة يف جمل�سي  على  ت�سويتا مهما 
واملناطق  دبي  يف  الربيطاين  الأعمال  جمل�س  رئي�س  دايفيد�سون  جوناثان  اأم��ا 
تطورا  يعترب  ما  يف  الأوىل  اخلطوة  هي  التفاهم  مذكرة   : ان  فقال  ال�سمالية 
اأنها دليل على  واأبوظبي كما  الأعمال الربيطاين يف كل من دبي  مهما ملجل�س 

عالقة العمل الوثيقة التي تربط املجل�سن بوزارة التجارة وال�ستثمار. واختيار 
المارات بن اأوائل الدول التي �ست�سهد تنفيذ مبادرة اللورد غرين يوؤكد روؤية 
القت�سادي  النمو  يف  حم��وري��ا  دورا  تلعب  الم����ارات  اأن  الربيطانية  احلكومة 
م�ستقبال ونحن نتطلع قدما اإىل توقيع املنحة واإىل مزيد من الدعم حل�سانة 
ومنو التجارة والأعمال الربيطانية يف الإمارات. وقد اأقيم حفل توقيع مذكرة 
مان�س�سر  يف  الإم��ارات��ي  الربيطاين  الأعمال  ملجل�س  الرابع  امللتقى  يف  التفاهم 
اأود�ستوك املبعوث التجاري لرئي�س الوزراء  اأوف  وذلك بح�سور اللورد مارلند 
الربيطاين و�سعادة نا�سر ال�سويدي رئي�س جمل�س الأعمال الربيطاين الإماراتي 
ورئي�س دائرة التنمية القت�سادية يف اأبوظبي و�سمري بريخو الرئي�س التنفيذي 
ل�سركة اأميك . جتدر الإ�سارة اإىل اأن اململكة املتحدة والإمارات ت�سعيان اإىل زيادة 
حجم تبادلهما التجاري بن�سبة 60 يف املئة عن م�ستواه يف العام 2009 ليبلغ 
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�قت�سادية ر�أ�ص �خليمة تنظم 
دورة �ل�ستبيان �لإح�سائي 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

راأ�س اخليمة دورة ت�سميم و تطبيق  التنمية القت�سادية يف  دائرة  نظمت 
يومن  م���دار  على  ا�ستمرت  و  املرجعية  التغذية  م��ن  درو����س  ال�ستبيان: 
 ، والإح�ساء  الدرا�سات  اإدارة  بلوط مدير  الدكتور جمال  ، قدمها كل من 
والأ�ستاذ كرمي اجلوادي خبري اجلودة بالدائرة وذلك يف املنطقة التعليمية 
يف راأ�س اخليمة. خالل الدورة ناق�س الدكتور بلوط و الأ�ستاذ كرمي اجلوادي 
مو�سوعات عدة منها ت�سليط ال�سوء على عنا�سر البحث و اأهمية ال�ستبيان 
لالإح�ساء و البحوث، و جوانب ت�سميم ال�ستبيان كاجلوانب التنظيمية و 
ال�ستبيان   ويف ختام  اإع��داد  ال�سائعة يف  الأخطاء  و  الإح�سائية،  و  الفنية 
وتطبيقات  العملية  والتدريبات  احللول  بع�س  ال���دورة  طرحت  براجمها 
اإطار نظري واأي�سا ا�ستعرا�س لبع�س النماذج التي  على برامج الدورة يف 
تو�سح كيفية ت�سميم و اإعداد ال�ستبيان . جدير بالذكر اأن عدد احل�سور 
اجلهات  خمتلف  ميثلون  �سخ�س   44 �سارك  حيث  امل�ستهدف  العدد  ف��اق 
ال��دورة بالعديد من املداخالت  اأثرى  احلكومية املحلية والحتادية ، مما 
بالدائرة  املوؤ�س�سي  الت�سال  مكتب  مدير  الزعابي  مرمي  وقالت  القيمة.  
املا�سين مما عزز  اليومين  ايجابيا كبرياً خالل  اأب��دى احل�سور تفاعاًل 
على  الدائرة  تعمل  م�ستمر، حيث  ب�سكل  ال��دورات  مثل هذه  اإقامة  اأهمية 
كافة  اجت��اه  وج��ه  اأكمل  على  املجتمعي  بدورها  للقيام  اإمكانياتها  ت�سخري 

فئات املجتمع و تر�سيخ مفهوم اجلودة.



بهدف تن�سيق اجلهود لتفادي التداخل ال�سبكي خلدمات االأقمار اال�سطناعية يف كال البلدين

هيئة تنظيم �لت�سالت ترت�أ�ص �جتماعًا مع وفد ميثل �إد�رة رو�سيا �لبي�ساء 
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ا�ستعر�ست االإمكانيات التي تتيحها التقنيات اجلديدة لتح�سني اإنتاجية املوؤ�س�سات ورفع كفاءتها

�ت�سالت تناق�ص حتديات �ملوؤ�س�سات يف ع�سر �لإنرتنت يف منتد�ها تقنيات �ملعلومات و�لت�سالت

�طلق موقع هوتلز �أند ري�ست �لإلكرتوين يف ق�سر �لإمار�ت 
الفنادق  اإىل  الو�سول  تعزز  اأن  املتوقع 
واملنتجعات بدولة الم��ارات من جميع 

اأنحاء العامل.
هذا  لط���الق  ال�سبب  ان  اىل  وا����س���ارت 
املوقع هو ارتفاع ن�سبة النزلء القادمن 
من ال�سرق الأو�سط اإىل %49 يف العام 
وكان  بالعربية  الناطقن  م��ن  املا�سي 
لقطاع  ن��اف��ذه  نفكر يف  ان  علينا  ل��زام��ا 
وا�سارت  بالعربية  الم��ارات��ي  ال�سياحة 
بهذا ال�سدد اىل ان زوار املوقع من دول 
بالعربية  ال��ن��اط��ق��ن  الو���س��ط  ال�����س��رق 
�����س����وف ي���ح�������س���ل���ون ع���ل���ي امل���ع���ل���وم���ات 
ابوظبي  ف��ن��ادق  حمفظة  على  املتوفرة 
العاملية وكذلك  امل��دن  ودب��ي وع��دد من 
العرو�س واملزايا اخلا�سة التي تقدمها 

هذه الفنادق لزوارها.
الذين  للقراء  يتيح  موقعنا  ان  وقالت 
ال�ستفادة  الجن��ل��ي��زي��ة  ي��ت��ح��دث��ون  ل 
م��ن الأ���س��ع��ار وال��ع��رو���س اخلا�سة عرب 
الن���رن���ت و����س���وف ي��ت��ح��ول ذل����ك اإىل 
الفنادق  يف  احلركة  تن�سيط  من  املزيد 
التي ان�سمت ايل ع�سوية موقع هوتل 

اند ري�ست دوت كوم . 
على ال�سعيد نف�سه قال احمد املجايدة 
ري�ست ان��د  هوتلز  موقع  حترير  مدير 
 www.hotelandrest.com
يف  يجئ  املوقع  ه��ذا  باطالق  قرارنا  ان 
ظل ارتفاع حجم الإنفاق على الت�سويق 
يف و���س��ائ��ل الإع������الم الج��ت��م��اع��ي اإىل 
درهم(  مليار   11( دولر  مليارات   3

بحلول عام 2014. 
معمقة  بدرا�سة  قمنا  اننا  كما  وا�ساف 
ارتفاع  ح��ول  التوقعات  ظ��ل  يف  لل�سوق 
ح��ج��م الإن���ف���اق ع��ل��ى ال��ه��وات��ف الذكية 
والكمبيوترات  ال��ل��وح��ي��ة  والأج����ه����زة 
ال�سخ�سية يف ال�سرق الأو�سط اإىل نحو 
30 مليار دولر هذا العام واكد املجايدة 
وهو م�سوؤول العالقات العامة يف املوقع 
ت�سكل  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ان 
ب�سهولة  تتمتع  اإعالمية  �سبكة  حاليا 
النفاذ من اأي مكان يف العامل، وال�سرعة 

يف نقل الأخبار واملعلومات .
وا�سار اىل اأن ما ي�سمى بالإعالم اجلديد 
امل�ستثمرين  اأن����ظ����ار  حم����ط  ���س��ي��ك��ون 
�سناعة  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  يف  ال���راغ���ب���ن 

الإعالم عرب �سبكة الإنرنت .

الفنادق  ع���ن  امل���ع���ل���وم���ات  م���ن  ح���زم���ة 
واملطاعم التي يبحث عنها يف المارات، 
ورمبا يجد �سعوبة يف احل�سول عليها 

حتى ميكنه اأن يحدد وجهته املف�سلة. 
اطالق  يف  فكرنا  عندما  تقول  وم�ست 
التحدي هو احل�سول  كان  املوقع،  هذا 
على اكرب قدر من البيانات واملعلومات، 
و�سهل  ب�����س��ي��ط  ب�����س��ك��ل  ن��ق��دم��ه��ا  واأن 
حتى  كبري  جهد  ب��ب��ذل  وقمنا  لل�سائح 

نحقق ذلك .
وقالت لقد اطلقنا الن�سخة التجريبية، 
وقمنا بعر�سها على العديد من اخلرباء 
ينال  حتى  والت�سميم  الفكرة  لتطوير 
ومل  موقعنا  يت�سفح  م��ن  ك��ل  اع��ج��اب 
ي��ك��ن الأم�����ر ���س��ه��ال، ول��ك��ن��ن��ا ك��ن��ا ن�سع 
اأعيننا وم�سرين على  اأم��ام  اأكرب  هدف 

حتقيقه .
وا�سارت اىل ان هذا الهدف كان هو ان 
اليه  و�سلت  ما  مع  يتنا�سب  �سئ  نقدم 
املختلفة  بقطاعاتها  ال�سياحة  �سناعة 
و�سركات  وامل��ط��ارات  واملطاعم  الفنادق 
ب��ات��ت الم����ارات واحدة  ال��ط��ريان حتى 
من اأهم 50 وجهة �سياحية يف العامل، 
رقم  الوجهة  موؤخرا  ت�سنيفها  بل جاء 

اجناز  وه��و  العامل  م�ستوى  على   31
كبري حاولنا اأن نكون على نف�س م�ستواه 
.  وقالت ال��داود لقد كانت لدينا حالة 
لن  احللم،  ه��ذا  لتحقيق  التفاوؤل  من 
اأبهرت  املتحدة،  العربية  المارات  دولة 
الع�سرين  ال�سنوات  خ��الل  كله  ال��ع��امل 
دولة  اأن  ي�سدق  اأح��د  يكن  مل  املا�سية، 
خليجية تقع و�سط ال�سحراء ميكنها اأن 
تكون وجهة �سياحية حتى على م�ستوى 
بقيادتها  الإم����������ارات  ول���ك���ن  امل��ن��ط��ق��ة 
معجزة  حتقق  اأن  ا�ستطاعت  الر�سيدة 
يف  وذك���رت  ال��ع��امل،  لها  �سهد  �سياحية 
نقدم  اأن  ن�ستطيع  ال��ي��وم  كلمتها  ختام 
لكم هذا املوقع املتميز واأن نطلقه ب�سكل 
ر�سمي يف وجود هذا اجلمع الكبري من 

خرباء ال�سياحة وال�سفر. 
ال�����س��راج م�سوؤولة  ام���ل  ال�����س��ي��دة  وق���ال 
التحرير الخباري يف موقع هوتلز اند 
www.hotelandrest.ري�ست
لل�سحافين  ت�����س��ري��ح��ات  يف   com
عقب الحتفال اأن العمالء يف الأ�سواق 
الرئي�سية �سيكون بو�سعهم الو�سول اإىل 
باللغتن )  املوقع  املعلومات من خالل 
من  خطوة  يف  الإجنليزية(  و  العربية 

درهم يف 2012، مقابل نحو 150.8 
مليار درهم يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
على  ب��ذل��ك  الم����ارات  لت�ستحوذ  ك��ك��ل، 

. ال�ستثمارات  هذه  من   55%
ال�سوق  ت�����س��ت��اأث��ر  اأن  امل��ج��ل�����س  وت���وق���ع 
اإجمايل  م��ن   19% ب��ن��ح��و  الإم���ارات���ي���ة 
الزوار الدولين القادمن اإىل املنطقة 
العام  زائ���ر يف  10،9 م��الي��ن  مب��ع��دل 

 .  2013
الدولين  ال�سياح  اإن��ف��اق  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
املا�سي  ال����ع����ام  ب���ل���غ  الإم����������ارات  داخ������ل 
121.1 مليار درهم ، ما يجعل ح�سة 
الإم�������ارات م���ن الإن����ف����اق الإج����م����ايل يف 

املنطقة ت�سل اإىل 42.2%.
لقطاع  الكلية  امل�ساهمة  اأن  اإىل  ولفت 
املحلي  ال���ن���اجت  وال�����س��ف��ر يف  ال�����س��ي��اح��ة 
 193.6 ب��ل��غ��ت  ل���الإم���ارات  الإج���م���ايل 

مليار درهم العام املا�سي
من جانبها اكدت ال�سيدة حنن الداود 
مديرة املوقع يف كلمة القتها امام احلفل 
ان هذا املوقع اللكروين يهدف جلعل 
الإم��ارات الوجهة املف�سلة لل�سياحة يف 
العامل وا�سافت كان هدفنا منذ بداية 
الفكرة اأن نقدم لل�سائح واملتابع العربي 

•• ابوظبي-الفجر:

ن��ه��ي��ان بن  حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل ال�سيخ 
مبارك ال نهيان وزير الثقافة وال�سباب 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  املجتمع  وتنمية 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ل��ل�����س��ي��اح��ة والآث�����ار، 
املهريي  خمي�س  حم��م��د  ���س��ع��ادة  اط��ل��ق 
املدير العام للمجل�س الوطني لل�سياحة 
والآث����������ار م����وق����ع ه���وت���ل���ز ان�����د ري�����س��ت
 www.hotelandrest.com
قطاع  يف  امل��ت��خ�����س�����س  الل������ك������روين 

ال�سياحة وال�سفر .
فندق  ا�ست�سافه  ال���ذي  احل��ف��ل  ح�سر 
ق�سر ال�سيخ حممد بن نهيان بن مبارك 
امل�سوؤولن  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  ن��ه��ي��ان  ال 
ومدراء الفنادق واملنتجعات واملوؤ�س�سات 

ال�سياحية والعالمين بالدولة. 
وج�������اء اإط��������الق امل����وق����ع الل����ك����روين 
اململوك ل�سركة اآيري�س ميديا لالعالم 
العديد  وت�سميم  ل��ت��ط��وي��ر  ب��اب��وظ��ب��ي 
املهمة لدي  الإلكرونية  من اخلدمات 
للتعرف  الأر�����س  ب��ق��اع  �ستى  ال����زوار يف 
ع��ل��ى دول����ة الإم������ارات وجل��ع��ل��ه��ا وجهة 

�سياحية مف�سلة.
املهريي  خمي�س  حم��م��د  ���س��ع��ادة  واأك����د 
املدير العام للمجل�س الوطني لل�سياحة 
اأن اط����الق م��وق��ع ه��وت��ل اند  والآث������ار 
www.hotelandrest. ري�ست 
الرامية  اجلهود  �سمن  يجئ    com
من اجل الرتقاء باخلدمات العالمية 
يف  ال�����س��ي��اح��ة  لتن�سيط  الل��ك��رون��ي��ة، 

المارات .
ال�سياحي  اكد على اهمية الع��الم  كما 
لل�سياحة  ال����روي����ج  يف  الل����ك����روين 
داخليا وخارجيا مبا ين�سجم مع املوروث 
املجتمع  وق���ي���م  وال���ث���ق���ايف  احل�������س���اري 
الإماراتي الأ�سيلة ، واإىل احلفاظ على 
الآثار والهوية الوطنية، ومبا يعود على 
واجتماعية  اقت�سادية  بفوائد  ال��دول��ة 

وثقافية واإعالمية . 
التطورات  املوقع  ه��ذا  اط��الق  وي��واك��ب 
وال�سفر  ال�سياحة  �سناعة  يف  امل��ذه��ل��ة 
تقرير حديث  الم��ارات وح�سب  بدولة 
للمجل�س العاملي لل�سفر وال�سياحة فاإن 
ال�سياحة  قطاع  يف  ال�ستثمارات  حجم 
82.8 مليار  بلغ  الإم���ارات  وال�سفر يف 

ي��ب��ق��ى عمالوؤنا  اأن  ه��و  وه��دف��ن��ا  ال��ربجم��ي��ات 
دائ��م��اً يف امل��ق��دم��ة.  وم��ث��ل امل��ن��ت��دى لت�سالت 
فر�سة لتبادل اخلربات حول اأف�سل املمار�سات 
التكاليف  توفري  على  قدراتها  وعر�س  املهنية 
الأعمال  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  خ���الل  م��ن  لعمالئها 
واخلدمات املدارة التي ت�ساعدهم على التقليل 
توظفها  التي  املخت�سة  للطواقم  احلاجة  من 
واإن�ساء  امل���ع���دات  ����س���راء  ت��ك��ال��ي��ف  م���ن  واحل����د 
ال�سبكات واإدارتها.  و�سمت قائمة املتحدثن يف 
املنتدى خمت�سن بارزين يف قطاع تكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات والت�������س���الت م���ن ب��ي��ن��ه��م جيوتي 
لت�����س��ان��داين، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��م��وع��ة اآي دي 
ون�سال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  وم��دي��ر  �سي 
طه نائب رئي�س �سركة زي �سريفي�سيز وزكريا 
العا�سق مدير اول - ت�سويق من�سات الت�سال 
بن الآلت )M2M( وحلول احلو�سبة املتنقلة 
واأنطوان �سامية الرئي�س التنفيذي ل�سركة اإل 
�سي�ستيمز وجيتندرا كابور مدير  اأوربي�س  جي 
يف  ال�سحابية  واحلو�سبة  ال�ست�سافة  خدمات 

موؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت. 

لالأعمال  الآلت  بن  الت�سال  حلول  ملن�سات 
واحلو�سبة ال�سحابية واخلدمات املدارة واملنازل 
الذكية.  واألقى عبداهلل ها�سم، نائب رئي�س اأول 
ات�سالت  املعلومات والت�سالت يف  تكنولوجيا 
قبل  ل��ه  ح��دي��ث  ويف  امل��ن��ت��دى  يف  رئي�سية  كلمة 
حلدوث  اأدت  الإنرنت  اإن  قال  املنتدى  انعقاد 
متاماً  مغريًة  التحتية  البنية  مفهوم  يف  ث��ورة 
املعنى التقليدي املتعارف عليه وجتد املوؤ�س�سات 
وال�سركات �سعوبة يف التاأقلم بال�سرعة الكافية 
ب��ا���س��ت��م��رار بحيث  امل��ت��غ��رية  م��ع بيئة الأع���م���ال 
وتوقعاتهم،  العمالء  احتياجات  تلبية  ت�سمن 
ويدفع هذا مدراء تقنية املعلومات للبحث عن 
للبنية  وال��ق��درة  امل��رون��ة  ت��وؤم��ن  ط��رق مبتكرة 

التحتية للموؤ�س�سات. 
تت�سدر  ات�سالت  اأن  ا�سم  ه  عبداهلل  واأ���س��اف   
مقاربة  ت�������س���ه���ده  ال�������ذي  ال���ت���غ���ي���ري  ط���ل���ي���ع���ة 
تكنولوجيا  حل���ل���ول  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل��وؤ���س�����س��ات 
امل��دارة وهي  املعلومات والت�سالت واخلدمات 
اأف�سل  بناء  على  وتعمل  الب��ت��ك��ار  م�سار  تقود 
ال���ق���درات م��ن خ���الل ال�����س��راك��ات م��ع مطوري 

منتدى  لالت�سالت  الإم��ارات  موؤ�س�سة  نظمت 
ح�سره  ال��ذي  والت�����س��الت  املعلومات  تقنيات 
من  ع��دٍد  يف  للمعلومات  التنفيذيون  الروؤ�ساء 
املوؤ�س�سات بالإ�سافة اإىل املخت�سن يف تكنولوجيا 
املعلومات والت�سالت وذلك ملناق�سة التوجهات 
وما  والت�سالت  املعلومات  قطاع  يف  احلديثة 
تفر�سه من حتديات على املوؤ�س�سات وال�سركات 
اأقيم  تتيحها.   ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
املنتدى يوم 29 مايو يف فندق جراند حياة يف 
املتنوعة من  املوا�سيع  من  ع��دداً  وناق�س  دب��ي، 
بينها احلو�سبة ال�سحابية وحلول الت�سال بن 
الآلت )M2M( والنطاق العري�س لالإنرنت 
التحتية  والبنية  املتحركة  الت�سالت  وحلول 
الإلكروين  والأم���ن  والت�سالت  للمعلومات 
وا�ستعر�س الكيفية التي ميكن بها لتكنولوجيا 
الت�سالت واملعلومات اأن تقدم الزخم املطلوب 
لنجاح املوؤ�س�سات يف امل�سهد القت�سادي املعا�سر 
الت�سالت  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ل��ي��ه  ت��ه��ي��م��ن  ال����ذي 
واملعلومات وكيف ميكن اأن توؤمن لالأعمال قيمة 
للعر�س  م�ساحات  املنتدى  و�سمل  م�ستدامة.  

لتعزيز الكفاءة واإيجاد احللول الفورية للم�سكالت التي قد تطراأ يف امل�ستقبل.  
وقال �سعادة حممد نا�سر الغامن، مدير عام هيئة تنظيم الت�سالت، معلقاً على 
املعنية بدولة الإمارات  الهيئات واملوؤ�س�سات  البيالرو�سي وم�ساركة  الوفد  زيارة 
ال�سطناعية  الأقمار  �سركات  وفد  مباحثاتنا مع  كانت  لقد  الجتماع:  يف هذا 
لتجنب  احللول  اأف�سل  ط��رح  على  اجلانبان  حر�س  وق��د  مثمرة،  بالرو�سيا  يف 
كال  يف  الف�سائية  الت�سالت  ل�سركات  الف�سائية  للرددات  ال�سبكي  التداخل 
هذه  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  مم��ث��اًل  الهيئة  وباعتبار  البلدين، 
املباحثات، فقد حر�سنا على دعوة كافة الأطراف املعنية بهذا ال�ساأن، مثل �سركة 
الياه �سات و�سركة الرثيالالت�سالت حل�سور هذه املباحثات وطرح روؤيتهم التي 
�ست�ساهم دون �سك يف تنفيذ احللول العملية بناء على خمرجات هذا الجتماع، 
ف�ساًل عن اقراحاتهم القيمة لإيجاد اأف�سل ال�سبل املعنية بتن�سيق اجلهود بن 

البلدين يف هذا املجال. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عقد م�سوؤولون من هيئة تنظيم الت�سالت، و�سركة الياه لالت�سالت الف�سائية 
الياه �سات ، و�سركة الرثيا لالت�سالت، يف مقر �سركة الياه �سات باأبوظبي، جل�سة 
برئا�سة  اجل��اري  مايو  و21   20 يومي  م��دار  على  توا�سلت  مكثفة  مباحثات 
املهند�س خالد العو�سي مدير اخلدمات الف�سائية لدى هيئة تنظيم الت�سالت 
اإدارة جمهورية رو�سيا البي�ساء بيالرو�سيا ميثل �سركة بيالرو�س  مع وفد من 
ال�سبل  اأف�سل  مناق�سة  ح��ول  املباحثات  ت��رك��زت  وق��د  ال�سطناعية.  ل��الأق��م��ار 
لتن�سيق الرددات اخلا�سة بالأقمار ال�سطناعية، واإيجاد احللول املنا�سبة ملنع 
التداخل بن �سبكات الأقمار التابعة لكال الإدارتن، واإن�ساء ترددات ميكن لكال 
اإىل مناق�سة عدد من  اأي تداخل، بالإ�سافة  اإحداث  الطرفن ا�ستخدامها دون 
الق�سايا الفنية الأخرى، وو�سع اخلطوط العري�سة ملجالت التعاون امل�سرك 

بدء �جتماع جمل�ص �إد�رة �ملركز �لوطني 
�لإح�سائي لدول �لتعاون يف م�سقط

•• م�صقط-وام:

ناق�س اأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء جمل�س اإدارة املركز الإح�سائي لدول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية خالل اجتماعهم ام�س يف منتجع بر اجل�سة يف 
عمان ما يعلق بتد�سن العمل الفعلي للمركز لو�سع الأطر املالية والإدارية 
املوؤقتة مبا ميكن املركز من ممار�سة عمله يف جمالت الخت�سا�س املنوطة 
برئا�سة  ناق�س  الإجتماع  اأن  العمانية  العمانية  الأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت  ب��ه. 
مملكة  يف  للمعلومات  املركزي  اجلهاز  رئي�س  العامر  اأحمد  حممد  �سعادة 
التعاون  جمل�س  ل��دول  الإح�سائي  امل��رك��ز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  البحرين 
خطوة ال�ستعانة ببيوت اخلربة الدولية املتخ�س�سة لتنظيم العمل خالل 
على عدد  املجتمعون  واطلع  للمركز.  التنظيمي  والهيكل  القادمة  املرحلة 
والإجراءات  العام  املدير  تقرير  بينها  باملركز من  املتعلقة  املو�سوعات  من 
الإدارية واملالية وما يخ�س و�سع هوية متكاملة للمركز ور�سم خطة العمل 
مرحلة  بدء  متطلبات  بجانب  له  التنظيمي  الهيكل  لإع��داد  التح�سريية 
املجل�س  دول  ق��ادة  وال�سمو  اجل��الل��ة  اأ�سحاب  اأق��ر  اأن  بعد  الفعلي  العمل 
النظام الأ�سا�سي للمركز يف قمة املنامة خالل �سهر دي�سمرب املا�سي. تاأتي 
ومن�سق  ومكمل  داع��م  جهاز  اإىل  املا�سة  للحاجة  نظرا  املركز  اإن�ساء  فكرة 
لوجود  احلاجة  اإىل  اإ�سافة  الإح�سائية  املوا�سيع  يف  الأع�ساء  ال��دول  بن 
عن  ف�سال  الإح�سائية  للكوادر  والتدريب  الفني  الدعم  يوفر  خربة  بيت 
بن  �سابر  �سعادة  و�سرح  املجل�س  دول  يف  الإح�سائي  للعمل  قيادته  اأهمية 
لدول  التعاون  جمل�س  ل��دول  الح�سائي  املركز  ع��ام  مدير  احلربي  �سعيد 
وال�سمو  اجلاللة  اأ�سحاب  اهتمام  يج�سد  املركز  اإن�ساء  اإن  العربية  اخلليج 
قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بالتخطيط يف دول املجل�س 
وت��وف��ري امل��وؤ���س��رات ال��الزم��ة للتخطيط الإ���س��راجت��ي امل�����س��رك. واأك���د اأن 
م�ستوى  على  واجتماعية  اقت�سادية  م�سوحات  تنفيذ  يف  �سي�ساعد  املركز 
لالأجهزة  الفني  ال��دع��م  يوفر  خ��ربة  بيت  �سيكون  وب��ال��ت��ايل  املجل�س  دول 
هذا  العاملة يف  اخلليجية  للكوادر  التدريب  ويوفر  اخلليجية  الإح�سائية 
ل��دول جمل�س  الإح�سائي  املركز  ب��اأن  �سعادته  ون��وه   . املهم  املجال احليوي 
التعاون يعد اإ�سافة مميزة للتعاون املثمر بن دول املجل�س يف جمال العمل 
فيها جمل�س  يحتفل  التي  الأي��ام  والجتماعي خا�سة يف هذه  القت�سادي 
ان�ساء املركز ياأتي يف  اأن  اإىل  اإن�سائه. واأ�سار  32 عاما على  التعاون مبرور 
ظل اهتمام دول التعاون بالتخطيط القائم على الأ�س�س العلمية والبيانات 
اأنه يتمتع بال�ستقالل الداري واملايل ح�سب املادة الأوىل  الدقيقة موؤكدا 
من نظامه واأن ذلك يعك�س الأهمية التي ميثلها املركز الذي يتبع املجل�س 
ال��وح��ي��د ملجل�س التعاون  ال��ر���س��م��ي  امل��رج��ع الإح�����س��ائ��ي  ال�����وزاري وي��ع��ت��رب 
وغريها.  التنموية  اجلوانب  حول  الر�سمية  الح�سائية  بياناته  وم�سدر 
والجتماعية  القت�سادية  البيانات  جمع  امل��رك��ز  اخت�سا�سات  وتت�سمن 
خالل  من  البيانات  من  وغريها  والطاقة  والبيئية  والزراعية  وال�سكانية 
وحتليلها  وتخزينها  ت�سنيفها  على  والعمل  الوطنية  الإح�سائية  املراكز 
واإن�ساء قواعد بيانات اإح�سائية ت�سمل جميع البيانات املختلفة القت�سادية 
والجتماعية وال�سكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغريها بالتعاون مع 
املركز اخلطط  وي�سع  التعاون  بدول جمل�س  الوطنية  الإح�سائية  املراكز 
مراكز  م��ع  بالتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  الإح�����س��ائ��ي  للعمل  الإ���س��رات��ي��ج��ة 

الإح�ساء الوطنية واأية جهة اأخرى يراها املركز.
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�لفوعة ت�سارك يف �ملعر�ص �لدويل 
�لثالث �أر�بيا �إك�سبو 2013 

•• العني - الفجر :

 2013 اك�سبو  اآراب��ي��ا  الثالث  ال��دويل  املعر�س  يف  الفوعة  �سركة  ت�سارك 
والذي �سينطلق اليوم يف �سانت بطر�سربغ – رو�سيا، وميتد ملدة ثالثة اأيام، 
اإىل  ويهدف   ، اك�سبو  لن  املعار�س  مراكز  واأ�سهر  اأك��رب  يف  املعر�س  ويقام 

ترويج املنتجات واخلدمات العربية يف الأ�سواق الرو�سية 
وبهذه املنا�سبة اأكد �سعادة املهند�س ظافر عاي�س الأحبابي رئي�س جمل�س 
جديدة  اأ�سواق  لفتح  املجال  �ستتيح  امل�ساركة  هذه  اإن  الفوعة  �سركة  اإدارة 
لتمور دولة الإمارات، حيث �سيتمكن امل�ساركون من اللتقاء بكبار التجار 
ورجال الأعمال الدولين العاملن يف جمال الأغذية، وتعريفهم مبنتجات 
يخلق  قد  وه��ذا  القيمة،  الغذائية  ومكوناتها  املميزة  الإم��ارات��ي��ة  التمور 
اأمام هذا املنتج الغذائي الذي يعد من املنتجات  ت�سويقية عمالقة  فر�ساً 
املنتجات  اإب��راز  اأهمية  الأحبابي على  واأكد  الدولة،  الأ�سا�سية يف  الزراعية 
الوطنية �سمن ال�سركات العاملية، بالإ�سافة اإىل تعزيز التعاون القت�سادي 

والتجاري بن البلدين. 
واأ�سار الأحبابي اإىل �سرورة التوا�سل بن ال�سركات الرو�سية والماراتية 
من خالل هذا املعر�س الكبري الذي يعد نافذة تطلق الأعمال بن رو�سيا 
والمارات، باعتبار الفوعة اأكرب �سركة لإنتاج التمور يف العامل حيث تاأ�س�ست 
تاأ�سي�سها  لها، وجاء  2005 و تتخذ من مدينة العن مقراً  ال�سركة عام 
بهدف تطوير قطاع اإنتاج متور النخيل يف دولة الإمارات وهي تعد اإحدى 
ال�سركات التابعة ل�سركة �سناعات، كما ومتتلك ال�سركة اأكرب مزرعة نخيل 
لزراعة  الزراعية  الأ�ساليب  اأح��دث  على  تعتمد  والتي  العامل  يف  ع�سوية 
النخيل واإنتاج التمور، وتطبق اأنظمة الزراعة الع�سوية وفقاً للموا�سفات 

العاملية للم�ساهمة يف احلفاظ على �سالمة البيئة و�سحة املجتمع. 
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�لإمار�ت تفتح جمالت ��ستثمارية مع رو�سيا خلل 

م�ساركتها يف معر�ص �أر�بيا ـ �إك�سبو يف بطر�سبورغ
•• �صانت بطر�صبورغ-وام: 

املعر�س  اأول م�ساركة لها يف  املتحدة من خالل  العربية  الإم��ارات  توؤكد دولة 
الأعمال  ملجل�س   11 ال���  امل�سرك  والج��ت��م��اع  اإك�سبو   � اأراب��ي��ا  ال���دويل  الثالث 
يف  اخلمي�س  اليوم  معا  بالتزامن  فاعلياتهما  يبداآن  اللذين  العربي  الرو�سي 
مدينة �سانت بطر�سبورغ الرو�سية حر�سها على تدعيم العالقات الإقت�سادية 
مع رو�سيا ورغبتها يف فتح جمالت ا�ستثمارية مهمة م�سركة بن القطاعن 
العام واخلا�س لديهما. وكان وفد الإمارات و�سل اإىل �سانت بطر�سبورغ الليلة 
املا�سية لتمثيل الدولة يف فاعليات املعر�س والإجتماعات التي ت�ستمر ثالثة 
اأيام و�سم م�سوؤولن من الوزارة ومن دوائر اقت�سادية حكومية وغرف التجارة 
وال�سناعة يف عدد من اإمارات الدولة اإىل جانب عدد كبري من ممثلي �سركات 
قطاع الأعمال . يراأ�س وفد الدولة �سعادة جمعة الكيت وكيل وزارة الإقت�ساد 
ال�سويدي  �ساعد  بن  �سيف  اأحمد  وي�سم  الدولية  العالقات  ل�سوؤون  امل�ساعد 
ال�سارقة  يف  الإقت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف  الدولية  العالقات  �سعبة  رئي�س 
وممثلن عن غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة وهم جا�سم عي�سى املطوع من�سق 
واأحمد  زم��ان  �سريف  حممد  اهلل  وعبد  امل�ستقلة  ال��دول  رابطة  مع  العالقات 
اآل ر�سيد ع�سوي جمل�س الإدارة. وي�سم وفد الإم��ارات حممد نا�سر  حممد 
الزعابي مدير اإدارة الرويج يف وزارة الإقت�ساد وحممد غامن املن�سوري نائب 
مدير عام �سركة الفوعة للتمور يف اأبوظبي وح�سان احلناوي مدير املبيعات يف 
دبي ورلد �سنرال و �سعاد حممد احلو�سني رئي�س جمل�س اإدارة �سركة نيكزي�س 
حكومية  جهات  الإماراتي  اجلناح  يف  وي�سارك  اأبوظبي.  يف  الأعمال  خلدمات 
من بينها هيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير �سروق وهيئة املنطقة احلرة يف 
احلمرية وهيئة املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل واملنطقة احلرة يف راأ�س 
اخليمة ومركز جامع ال�سيخ زايد الكبري و�سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية 
جلفار اإىل جانب �سركات من القطاع اخلا�س منها جلف تيرن . وتفقد الوفد 
اليوم جناح الدولة يف معر�س اأرابيا � اك�سبو 2013 الذي يعقد يف مركز لن 
اآلف  خم�سة  نحو  ح�سور  و�سط  غ��دا  لإفتتاحه  ا�ستعداد  للمعار�س  اأك�سبو 
املعر�س  اأع��م��ال  تنظيم  يف  ي�سارك  والرو�سي.  العربي  اجلانبن  من  م�سارك 
التجارة  لغرف  العام  الحت��اد  العربي  الرو�سي  الأع��م��ال  جمل�س  واجتماعات 
وال�سناعة والزراعة للبالد العربية وتنعقد اجتماعات جمل�س الأعمال الرو�سي 
التوايل.  على  العربية  ال���دول  اإح���دى  ويف  رو�سيا  يف  عامن  ك��ل  م��رة  العربي 
ويهدف املعر�س الدويل اأرابيا � اإيك�سبو اإىل ترويج الب�سائع واخلدمات العربية 
الرو�سية  ال�سركات  ب��ن  املبا�سرة  الت�����س��الت  وتدعيم  الرو�سية  الأ���س��واق  يف 
وال�سياحية  والإ�ستثمارية  التجارية  املجالت  خمتلف  يف  العربية  وال�سركات 
لتعديل التفاوت يف التبادل التجاري بن اجلانبن عرب رفع حجم ال�سادرات 
العربية اإىل رو�سيا الحتادية. وقال الزعابي يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات 
مرة  لأول  املعر�س  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  م�ساركة  اإن  اليوم  وام 
رو�سيا  مع  وال�ستثماري  التجاري  التبادل  تعزيز  رغبتها يف  تعبريا عن  تاأتي 
وحتقيق �سراكة اقت�سادية معها من خالل البحث عن فر�س ا�ستثمارية واعدة 
والتكنولوجية  وال�سناعة  الفني  والتعاون  وال�ستثمار  التجارة  جم��الت  يف 

احلديثة والطاقة املتجددة وال�سياحة. 

بنك �أبوظبي �لوطني يوفر خدمات 
�حلفظ �لأمني يف نا�سد�ك دبي 

•• اأبوظبي-دبي-الفجر: 

ح�سل بنك اأبوظبي الوطني، البنك الرائد يف دولة الإمارات، على املوافقات 
دبي  نا�سداك  يف  مبا�سر  ب�سكل  الأم���ن  احلفظ  خ��دم��ات  لتوفري  ال��الزم��ة 

لت�سمل خدماته اأ�سواق املال الثالثة يف دولة الإمارات.
البنك  التي يوفرها  الأم��ن  وتاأتي هذه اخلطوة تعزيزاً خلدمات احلفظ 
العمالء  اأ���س��ول  و  ا�ستثمارات  ت��اأم��ن  اأج��ل  الأم���ن م��ن  يف جم��ال احلفظ 
وترتيب الت�سويات واملقا�سة يف دولة الإم��ارات وخارجها. وي�سهم احلافظ 
الأمن بدور مهم يف اأ�سواق املال عرب ف�سل ن�ساطات التداول عن ن�ساطات 
ما بعد التداول، الأمر الذي ي�سهم يف تقليل خماطر ال�ستثمارات ويوفر 
الأ�سول.  خدمات  على  ع��الوة  والت�سويات  املقا�سة  خدمات  للم�ستثمرين 
وح�سل بنك اأبوظبي الوطني على اأول ترخي�س يف الدولة من قبل هيئة 

الأوراق املالية و ال�سلع ملزاولة ن�ساط اأمناء احلفظ.
اأبوظبي الوطني خدمات �ساملة مثل  اإدارة احلفظ الأمن يف بنك  وتوفر 
واملبالغ  امل��ال��ي��ة  الأوراق  حفظ  وال��ن��ق��د،  امل��ال��ي��ة  الأوراق  ومقا�سة  ت�سوية 
الدخل،  وحت�سيل  بال�سركات،  اخلا�سة  والن�ساطات  ال�سلة،  ذات  النقدية 
الأجنبي،  والنقد  النقد،  واإدارة  ال�سوق،  ومطالبات  بالنابة،  واخل��دم��ات 
والتقارير ، وخدمات املعلومات للعمالء. وتوفر اإدارة احلفظ الأمن نافذة 
والعاملية.  والإقليمية  املحلية  لالأ�سواق  ال��ت��داول  بعد  ما  خلدمات  واح��دة 
وت�سعى لتو�سيع نطاق خدماتها املبا�سرة لتلبية متطلبات العمالء يف اأبرز 
الأ�سواق العاملية متا�سياً مع ا�سراتيجية بنك اأبوظبي الوطني. وقال هاين 
�سمري، رئي�س اإدارة احلفظ الأمن ببنك اأبوظبي الوطني اإن قيامنا بتوفري 
خدمات احلفظ الأمن ب�سكل مبا�سر يف نا�سداك دبي يعني تغطية اأ�سواق 
و�سوق  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأي  الإم���ارات  دول��ة  الثالثة يف  امل��ال 
الإقليمية  الأ�سواق  اإىل  بالإ�سافة  ب�سكل مبا�سر  دبي،  ونا�سداك  املايل  دبي 
لتح�سن  الوطني  اأبوظبي  بنك  ي�سعى  واأ�ساف:   . ال�سركاء  عرب  والعاملية 

خدماته ب�سكل م�ستمر لتلبية متطلبات امل�ستثمرين داخل وخارج الدولة .
بالحتفاظ  امل�ستثمرين  قيام  املالية  ل����الأوراق  الأم���ن  باحلفظ  ويق�سد 
بالأوراق املالية اخلا�سة بهم لدى �سركة متخ�س�سة اأو بنك مرخ�س للعمل 

ويتم  الأم���������ن.  احل���ف���ظ  جم�����ال  يف 
اخلا�سة  املالية  ب���الأوراق  الحتفاظ 
بامل�ستثمرين لدى البنوك اأو �سركات 
احل���ف���ظ الأم�������ن ع���ل���ى ���س��ك��ل قيود 
وللم�ستثمر  امل�ستثمر.  با�سم  دفرية 
اأن يخول ال�سركة اأو البنك باإجراء اأي 
املالية  الأوراق  بهذه  ت�سرف مرتبط 
حالة  يف  الو�سيط  اإىل  يحولها  ك���اأن 
البيع اأو يخوله با�ستالم الأرباح عند 
وكذلك  ال��ف��وائ��د  قب�س  اأو  توزيعها 
اجتماعات  وح�����س��ور  الك��ت��ت��اب  ح���ق 
اجلمعيات العمومية والت�سويت فيها 
نيابة عن العميل بناء على تعليماته.

�سركات �إمار�تية و�سعودية تربمان �تفاقات يف جمالت �خلدمات و�لنفط و�لأغذية

ختام �أعمال �لدورة �لثانية للجنة �لقت�سادية �لإمار�تية - �لإ�سبانية �مل�سرتكة يف �أبوظبي
املتعلقة  امللفات  و�سهد مناق�سة عدد من 
وال�ستثمارية  ال���ت���ج���اري���ة  ب���امل���ج���الت 
واملالية وال�سناعية والفنية وا�ستعرا�س 
الثنائية  القت�سادية  ال��ع��الق��ات  ت��ط��ور 
بن البلدين واأهمية احل�سول على دعم 
اجلانب الإ�سباين يف مفاو�سات اتفاقية 
ال��ت��ج��ارة احل���رة ب��ن الحت���اد الأوروب����ي 
العربية  التعاون لدول اخلليج  وجمل�س 
كون اإ�سبانيا ع�سوا يف الحتاد الأوروبي 
املجل�س.  دول  م��ط��ال��ب  دع����م  ب��غ��ر���س 
وترتبط دولة الإمارات بعالقات متميزة 
التفاقات  من  ع��دد  وهناك  اإ�سبانيا  مع 
امل��وق��ع��ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن وب�����س��ك��ل خا�س 
الإزدواج  منع  ب�����س��اأن  امل��وق��ع��ة  التفاقية 
ال�سريبي كما اإنه اأكد على اأهمية تفعيل 
التفاقات املوقعة بن البلدين والإرتقاء 
م�ستوى  اإىل  الق��ت�����س��ادي��ة  ب��ال��ع��الق��ات 
املتميزة وتطويرها  ال�سيا�سية  العالقات 
وتفعليها نظرا اإىل ما متلكه اإ�سبانيا من 
اإمكانيات وقدرات كبرية ميكن لالإمارات 
التفاقيات  ب��ن  وم��ن  منها.  ال�ستفادة 
التفاهم املوقعة بن  الأخ��رى ومذكرات 
هيئة  ب��ن  تفاهم  م��ذك��رة  ه��ي  البلدين 
ونظريتها  الإم��ارات��ي��ة  وال�سلع  الأوراق 
امل��ع��ل��وم��ات وحماية  ل��ت��ب��ادل  الإ���س��ب��ان��ي��ة 
امل�ستثمرين كما مت توقيع مذكرة تفاهم 
غ���رف���ة جت�����ارة و���س��ن��اع��ة عجمان  ب���ن 
اإقليم  امل���ري���ا  م��ق��اط��ع��ة  يف  ون��ظ��ريت��ه��ا 
الأن��دل�����س وات��ف��اق��ي��ة ت��واأم��ة ب��ن بلدية 
تفاهم  وم��ذك��رة  امل��ري��ا  وب��ل��دي��ة  عجمان 
فالن�سيا  و���س��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ب���ن 
وغرفة جتارة اأبو ظبي. ح�سر الجتماع 
من جانب الدولة �سعادة كل من املهند�س 
حم��م��د اأح��م��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�سحي 
ح�سن  وحم��م��د  الق��ت�����س��اد  وزارة  وك��ي��ل 
للموؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  القمزي 
العليا للمناطق القت�سادية املتخ�س�سة 
الرئي�س  ال���درم���ك���ي  ���س��ع��ي��د  وع����ب����داهلل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��ن��دوق خ��ل��ي��ف��ة وحممد 
�سالح �سلواح الوكيل امل�ساعد لل�سيا�سات 
القت�سادية بوزارة القت�ساد وحميد بن 
لل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  املهريي  بطي 
وزارة  يف  امل�سوؤولن  من  وعدد  التجارية 
اخلارجية ووزارة الطاقة ووزارة ال�سحة 
باأبوظبي  الق��ت�����س��اد  ال��ت��ن��م��ي��ة  ودائ������رة 
الحتادية  والهيئة  امل��رك��زي  وامل�����س��رف 

للجمارك وم�سدر. 

واأكد  الوطنية.  ال��ن��اق��الت  ع��رب  م��دري��د 
ال�سريك  تعترب  الإم���ارات  اأن  املن�سوري 
يف  اإ���س��ب��ان��ي��ا  ململكة  الرئي�سي  ال��ت��ج��اري 
العالقات  وان��ع��ك�����س��ت  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة 
املتميزة التي تربط البلدين على جميع 
ول�سيما  الأخ�������رى  ال���ت���ع���اون  جم�����الت 
منوها  والتجارية  القت�سادية  املجالت 
اإ�سبانيا  اإىل املكانة الكبرية التي حتتلها 
كبوابة لدخول ال�سوق الأوروبية واأ�سواق 
اأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة الأم�����ر ال����ذي يعزز 
البلدين.  التعاون بن  زي��ادة  اأهمية  من 
القت�سادية  التطورات  اأن  معاليه  وبن 
ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ي�����س��ه��ده��ا ال��ع��امل حتتم 
ع��ل��ى ال��ب��ل��دي��ن ال��ع��م��ل ب�����س��ك��ل م�سرك 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  اأج���ل رف��ع حجم  م��ن 
الإمكانات  م��ع  تتنا�سب  م�ستويات  اإىل 
ال�ستثمارات  ت��دف��ق  وزي�����ادة  امل��ت��واف��رة 
اأ�سبانيا  مم��ل��ك��ة  اأن  م����وؤك����دا  ب��ي��ن��ه��م��ا 
التنوع  ت��ع��د من���وذج���ا م��ت��ق��دم��ا ج���دا يف 
تخرج  اأن  متمنيا  العامل  يف  القت�سادي 
يف  ت�سب  التي  بالنتائج  اللجنة  اأع��م��ال 
العالقات  ي��ع��زز  مب��ا  البلدين  م�سلحة 
اأ�ساد  امل���ج���الت ك��اف��ة. ك��م��ا  ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف 
معاليه مب�ستوى التنمية القت�سادية يف 
تقع يف اجلزء  اأنها  اإ�سبانيا حيث  مملكة 
اجل��ن��وب��ي م��ن ال���ق���ارة الأوروب����ي����ة وتعد 

اأوروب��ي��ة م��ن حيث امل�ساحة  ث��ال��ث دول���ة 
وناجتها القومي الإجمايل. ودعا معاليه 
ال�سركات واملوؤ�س�سات الإماراتية اإىل زيادة 
ا�ستثماراتها وتعزيز مواقعها يف اإ�سبانيا 
الفر�س ال�ستثمارية  موؤكدا على وجود 
راأ�س  باإمكان  التي  اإ�سبانيا  يف  العديدة 
املال واخلربة لدى ال�سركات يف الإمارات 
تعد  اإ�سبانيا  ب��اأن  منوها  اإليها  تتقدم  اأن 
الدولة الثانية يف اأوروبا يف اإنتاج الطاقة 
الطاقة من  اإنتاج  يف  والثالثة  ال�سم�سية 
اأب��دى معايل لوي�س  ال��ري��اح. من جانبه 
بعمل  ال�سديد  اإع��ج��اب��ه  جويندو�س  دي 
بن  الثنائية  العالقات  وتنامي  اللجنة 
الإمارات واأ�سبانيا موؤكدا �سرورة الرتقاء 
حتقيق  اإىل  و���س��ول  احل��ال��ي��ة  بالعالقة 
الإ�سراتيجية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��راك��ة 
الكاملة مبينا اأن اإ�سبانيا تتمتع باقت�ساد 
قوي هو اخلام�س ع�سر عامليا ورابع اأكرب 
اقت�ساد يف منطقة اليورو منوها باملزايا 
ال�ستثمارية املتميزة التي توفرها البالد 
كالإجراءات املب�سطة لتاأ�سي�س ال�سركات 
ور�سوم �سريبية �سمن املعدلت املقبولة 
اجلاذبة  الأخ���رى  املميزة  واخل�سائ�س 
لال�ستثمارات وروؤو�س الأموال الأجنبية. 
و�ساهم الجتماع احلايل للجنة يف دفع 
عالقات التعاون بن البلدين اإىل الأمام 

ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ن. واأو����س���ح معايل 
اجتماع  تو�سيات  اأهم  من  اأن  املن�سوري 
التعاون  اأهمية  على  التاأكيد  هو  اللجنة 
بن البلدين يف قطاع امل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سطة مل�ساهمته الكبرية واملوؤثرة يف 
تدعيم القت�ساد الوطني واإيجاد فر�س 
للم�ساريع  �سلبة  قاعدة  واإر���س��اء  العمل 
منوها  والب��ت��ك��ار  الإب����داع  على  القائمة 
ب�سرورة تبادل املعلومات وتقا�سم اأف�سل 
واأكد  احليوي  املجال  ه��ذا  يف  املمار�سات 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  قطاع  اأن 
القدرة  اأ�سبح عامال حا�سما يف حت�سن 
ال�����دول داعيا  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة لق��ت�����س��ادات 
مع  اجلانب  ه��ذا  يف  اجلهود  تكاتف  اإىل 
ال�سريك الأ�سباين عرب تنظيم املبادرات 
امل�سركة كاملنتديات التجارية وفعاليات 
يف  امل�ساريع  هذه  اأ�سحاب  بن  التوا�سل 
البلدين على اأ�سا�س منتظم. وقال معايل 
املن�سوري اأن اأوجه التعاون بن الإمارات 
املجالت  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�سمل  واأ���س��ب��ان��ي��ا 
املتجددة  والطاقة  البتكار  اأب��رزه��ا  من 
والتعليم  وال��ب��ن��اء  وال��ب��روك��ي��م��اوي��ات 
والرعاية ال�سحية والنقل وال�سياحة يف 
الوقت الذي بلغ عدد ال�سياح بن البلدين 
�ساهم   2012 األف �سخ�س يف عام   70
اإىل  رح��الت مبا�سرة  ت�سيري  يف حتقيقه 

•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  ام�������س  اأب���وظ���ب���ي  يف  اخ��ت��ت��م��ت 
القت�سادية  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ث��ان��ي��ة  ال�������دورة 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ن  امل�سركة 
تراأ�سها  والتي  اأ�سبانيا  ومملكة  املتحدة 
من اجلانب الإماراتي معايل �سلطان بن 
�سعيد املن�سوري وزير القت�ساد ومعايل 
القت�ساد  وزي���ر  جويندو�س  دي  لوي�س 
عدد  بح�سور  اأ���س��ب��ان��ي��ا  يف  والتناف�سية 
البلدين.  ك��ال  امل�����س��وؤول��ن يف  ك��ب��ار  م��ن 
وق�����ال م���ع���ايل ���س��ل��ط��ان امل���ن�������س���وري ان 
اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة امل�����س��رك��ة خ���رج بعدد 
بتعزيز  املتعلقة  املهمة  التو�سيات  م��ن 
ورف�����ع معدلت  الق���ت�������س���ادي  ال���ت���ع���اون 
وتفعيل  البلدين  بن  التجاري  التبادل 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن وجمتمع  ب���ن  ال��ت��وا���س��ل 
الأع���م���ال يف ك��ال ال��ب��ل��دي��ن وال��ب��ح��ث يف 
ال��ت��ق��دم احل��ا���س��ل ع��ل��ى ���س��ع��ي��د تنمية 
املجال  يف  وخ��ا���س��ة  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
وال�ستثماري  وال��ت��ج��اري  الق��ت�����س��ادي 
وم��ا مت اجن��ازه يف ظل نتائج اجتماعات 
الدورة الوىل للجنة. ولفت معاليه اإىل 
البلدين  بن  القت�سادية  العالقات  اأن 
ال�سنوات  يف  م��ل��ح��وظ��ا  ت���ط���ورا  ���س��ه��دت 
البعثات  ع�����دد  ارت�����ف�����اع  م����ع  الأخ���������رية 
املتبادلة  الر�سمية  وال��زي��ارات  التجارية 
اأن عززت  عالية امل�ستوى ياأتي ذلك بعد 
ال�����س��رك��ات الأ���س��ب��ان��ي��ة م��ن ت��واج��ده��ا يف 
والنمو  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
امل�����س��ت��دام ل��ال���س��ت��ث��م��ارات الإم���ارات���ي���ة يف 
بالدور  املن�سوري  معايل  ون��وه  اأ�سبانيا. 
امل�سركة  القت�سادية  للجنة  امل��ح��وري 
وم�ساهمته  واإ���س��ب��ان��ي��ا  الإم��������ارات  ب���ن 
امل�سركة  اجل���ه���ود  دف����ع  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
البلدين  بن  التجاري  التبادل  وتعزيز 
على  باملائة   75 من��وه  معدل  بلغ  حيث 
 1 م��ن  املا�سية  ال��ث��الث  ال�سنوات  م��دى 
 1.75 اإىل   2009 ي��ورو يف عام  بليون 
واأع����رب   .2012 ع���ام  ي����ورو يف  ب��ل��ي��ون 
م��ع��ال��ي��ه ع���ن ت��رح��ي��ب دول�����ة الإم������ارات 
اأعمال  جمل�س  باإن�ساء  املتحدة  العربية 
الإ�سبانية  ال�سركات  م�سرك بن احتاد 
واحت�����اد غ���رف ال��ت��ج��ارة وال�����س��ن��اع��ة يف 
اإزاء  تفاوؤله  مبديا   2011 عام  الدولة 
تعزيز  يف  املجل�س  ل��ه��ذا  ال��ف��ع��ال  ال����دور 
بن  والقت�سادية  التجارية  ال��ع��الق��ات 

النفط.  ح��ق��ول  وخ��دم��ات  اللوج�ستية 
وقال اإن اأبرز نتائج هذه الزيارة متثلت 
يف جناح اع�ساء وفد م�سدري ابوظبي 
من عقد �سراكات وحتالفات مل�سروعات 
ا�ستثمارية م�سركة مع رجال الأعمال 
اظهروا  الذين  ال�سعودين  وامل��وزع��ن 
املنتجات  ب��ا���س��ت��رياد  ك���ب���ريا  اه��ت��م��ام��ا 
ثنائية  ���س��راك��ات  واإق���ام���ة  الإم���ارات���ي���ة 
للم�ساهمة يف توفري احتياجات ال�سوق 
القادمة.  ال���ف���رة  خ����الل  ال�����س��ع��ودي��ة 
م���ا مي��ي��ز هذه  اأن  واأ�����س����اف اجل��ن��ي��ب��ي 
امل�ساركة  ال�سركات  مكنت  اأنها  ال��زي��ارة 
�سمن الوفد من عقد �سل�سلة اجتماعات 
ال�سركات  يف  ال�����ق�����رار  م���ت���خ���ذي  م����ع 
���س��ه��ل ع��ل��ي��ه��ا تنفيذ  ال�����س��ع��ودي��ة مم���ا 
مفاو�سات  دخولها  نحو  هامة  مرحلة 
ال�ستفادة  اأو  ل�����س��راء  وج����ادة  م��ب��ا���س��رة 
ال�سركات  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  م��ن 
ال�سعودية. وقال اجلنيبي اإن زيارة وفد 
اأظهرت  ال��دم��ام  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  م�����س��در 
مدى اهتمام وحر�س التجار واملوزعن 
يف ال�سوق ال�سعودية مبنتجات ال�سركات 
امل��ح��ل��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي وان��ه��م دع����وا اإىل 
تكرار مثل هذه الزيارات ومتديد فرة 
دائرة  تو�سيع  بهدف  باململكة  اقامتها 
ع��دد ممكن من  اأك��رب  الجتماعات مع 
بجودة  للتعريف  ال�سعودية  ال�سركات 
الماراتية  ال�سركات  واأعمال  منتجات 
لتو�سيع  اأكرث بن اجلانبن  والتباحث 
اجلانبن.  ب��ن  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����س��راك��ات 
ال�سركات  ه��ذه  ممثلو  ع��رب  وب��دوره��م 
فر�سة  على  للح�سول  ارتياحهم  ع��ن 
ال���ت���ع���ري���ف مب��ن��ت��ج��ات��ه��م اأم�������ام كربى 
ال�سركات ال�سعودية مثل اأرامكو و�سابك 
وجمموعة  ���س��ل  واجل���م���ي���ح  وال����زام����ل 
اتفاق  عن  ا�سفر  مما  وغريها  العليبي 
ثنائية  اتفاقات  على  للتوقيع  مبدئي 

خالل اليام القادمة.

ما  متتلك  اإن��ه��ا  ج��ان��ب  اإىل   2011
يقارب من 25 يف املائة من احتياطات 
الثانية عامليا يف  العاملي وتعترب  النفط 
ه���ذا امل��ج��ال واأك����رب م�����س��در للنفط يف 
العامل واو�سح اأن العديد من امل�سدرين 
احل�سول  يف  رغبتهم  اأب����دوا  املحلين 
ع��ل��ى ف��ر���س جت���اري���ة وا���س��ت��ث��م��اري��ة يف 
بالعديد  تتميز  التي  ال�سعودية  ال�سوق 
من الفر�س املتاحة وامل�ساريع التنموية 
الفرة  يف  امل���م���ل���ك���ة  ت�����س��ه��ده��ا  ال����ت����ي 
ال��دك��ت��ور العفيفي  . واأ���س��اف  احل��ال��ي��ة 
ان ن��ت��ائ��ج الج��ت��م��اع��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بن 
امل�������س���دري���ن الإم����ارات����ي����ن وامل���وزع���ن 
وال�����س��رك��ات ال�����س��ع��ودي��ة ك��ان��ت واع����دة 
ال�سعودي  ال�����س��وق  ي��ع��ت��رب  ح��ي��ث  ج����دا 
للدولة  الت�سديرية  ال���س��واق  اأه��م  من 
ب�سبب حجم  ابوظبي  ام��ارة  وبالأخ�س 

اجلغرايف  والقرب  ال�ستهالكي  ال�سوق 
لنقل  اللوج�ستية  التكلفة  يقلل  ال��ذي 
اجلانب  اىل  ا�سافة  وت�سديرها  ال�سلع 
اإن من  امل�����س��رك م�����س��ريا اىل  ال��ث��ق��ايف 
الجتماع  الثنائية  الج��ت��م��اع��ات  اأب���رز 
واع�ساء  اأرامكو  �سركة  بن  عقد  الذي 
التجارية  ال��غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  م��ن 
اجلنيبي  ب��در  ال�سيد  وا���س��ار  ب��ال��دم��ام. 
التجارية  ال���ب���ع���ث���ة  م�������س���روع  م����دي����ر 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  دع���م  ق�سم  رئ��ي�����س 
اأن ال��وف��د �سم  ب��ال��دائ��رة  وال�����س��ادرات 
�سركات تنوعت بن الكبرية واملتو�سطة 
برعاية  حتظى  التي  ال�سباب  وم�ساريع 
واإن  امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق 
كانت  ال���زي���ارة  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج 
البناء  ق���ط���اع���ات  يف  خ��ا���س��ة  م��ت��م��ي��زة 
واخلدمات  ال��ب��ن��اء  وم�����واد  والإع����م����ار 

زيارات  ت��ب��ادل  اإط���ار  البلدين وذل��ك يف 
الوفود التجارية بن اجلانبن وحر�س 
ح��ك��وم��ة اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى حتقيق 
اق��ت�����س��اد م��ت��ن��وع وم��ت��ع��دد امل�����س��ادر من 
خالل تعزيز الفر�س التجارية مع دول 
ا�سراتيجية  ���س��راك��ات  وخ��ل��ق  املنطقة 
للقطاع اخلا�س ليكون الداعم الرئي�س 
اقت�سادية  ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  ل�����س��م��ان 

متوازنة وم�ستدامة. 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  اإن  ال��ع��ف��ي��ف��ي  وذك�����ر 
�سركاء  اأهم ع�سر  ال�سعودية تعترب من 
اأب��وظ��ب��ي يف املنطقة  جت��اري��ن لإم����ارة 
وال����ع����امل م���ن ح��ي��ث ال���������س����ادرات غري 
حتتل  اأنها  حيث  وال�سترياد  النفطية 
حجم  يف  وخليجيا  عربيا  الأول  املركز 
تقرير  يف  ع��رب��ي��ا  والأوىل  الق��ت�����س��اد 
لعام  ال��دويل  للبنك  الأع��م��ال  ممار�سة 

•• اأبوظبي-وام:

اإمارة  اختتم وفد جتاري من م�سدري 
اب��وظ��ب��ي زي�����ارة ع��م��ل ن��ظ��م��ت��ه��ا دائ����رة 
اىل  اب��وظ��ب��ي  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال����دم����ام  م��دي��ن��ة 
الزيارة  وه��دف��ت  ال�سقيقة.  ال�سعودية 
اىل بحث فر�س التبادل التجاري وزيادة 
ال�سوق  اإىل  الم�����ارة  ����س���ادرات  ح�����س��ة 
ال�سعودي. واأبرم وفد م�سدري اأبوظبي 
واتفاقيات  �سراكات  الزيارة عدة  خالل 
والزيارات  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �سل�سلة  بعد 
امل��ي��دان��ي��ة خ��الل ي��وم��ن م��ع اأك���رث من 
وموزعن  اأع��م��ال  ورج���ال  �سركة   35
وممثلي كربى �سركات القطاع اخلا�س 
ال�سعودية  احل��ك��وم��ي��ة  �سبه  واجل��ه��ات 
املرتبطة  ب���امل�������س���اري���ع  ال���ع���الق���ة  ذات 
والتطوير  والتنمية  التحتية  بالبنى 
وخدمات حقول النفط وقطاع الغذية 
التجاري  ال��وف��د  وت���راأ����س  امل��م��ل��ك��ة.  يف 
الدكتور اأديب العفيفي مدير اإدارة دعم 
التجارة اخلارجية وال�سادرات بالدائرة 
مب�����س��ارك��ة م�������س���وؤول���ن م���ن ع����دد من 
امارة  من  اخل��دم��ات  و�سركات  امل�سانع 
ابوظبي �سم جمموعة ال�سموخ ووكالة 
ال�سوي�سبيكري  و�سركة  الفنية  الن�سر 
و�سركة  مت  و���س��رك��ة  بينونة  وموؤ�س�سة 
الدكتور  وق����ال   . ل��الت�����س��الت  و���س��ي��ل��ة 
الثالثة  تعد  ال��زي��ارة  ه��ذه  ان  العفيفي 
وتاأتي  ابوظبي  مل�سدري  ال��ت��وايل  على 
يف اإط��ار حر�س حكومة اإم��ارة ابوظبي 
التي  الثنائية  ال��ع��الق��ات  توطيد  على 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة  جتمعها 
ل�سيما  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال�سقيقة 
العالقات القت�سادية والتجارية منها. 
واأ�سار اإىل اأن الدائرة تهدف من تنظيم 
هذه الزيارة اإىل تنمية وتعزيز التبادل 
ال��ت��ج��اري وال��ت��ع��اون الق��ت�����س��ادي بن 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :2011/9/13 املودعة حتت رقم :162417 
eZeConcierge just ask:با�س��م

وعنوانه:اخلليج التجاري ، مكتب 1104 ، دبي المارات العربية املتحدة ،
 �س.ب:111581 ، هاتف: 044572210 ، فاك�س: 044572213.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عرب  الرا�سل  احلا�سوبية  الطرفيات  عرب  الرا�سل  اخللوي  بالتليفون  الرا�سل  الكبلي  بالتلفزيون  البث 
�سبكات اللياف الب�سرية الرا�سل بالتليفون نقل الر�سائل وال�سور عرب احلا�سوب خدمات لوحات الن�سرات 
اللكرونية خدمات الت�سال الربيد اللكروين ار�سال الفاك�سات معلومات حول الت�سالت ار�سال الر�سائل 
عاملية  حا�سوب  ب�سبكة  امل�ستخدم  تو�سيل  امكانية  توفري  دولية  حا�سوب  �سبكة  تو�سيالت خا�سة عرب  توفري 
تاجري اجهزة ار�سال الر�سائل تاجري اجهزة املودم تاجري معدات الت�سال تاجري التليفونات البث او الر�سال 
عرب القمار ال�سناعية توجيه وربط الت�سالت الجتماعات عن بعد الرا�سل عرب الهاتف خدمات التليفونات 

البث عرب التليفونات .
الواق�عة بالفئة:38

eZeConcierge just ask:و�سف العالمة
ال�س��راطات:ل يوجد .

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  30  مايو 2013 العدد 10806

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

بتاريخ :2011/9/13 املودعة حتت رقم :162418 
eZeControl:با�س��م

وعنوانه:اخلليج التجاري ، مكتب 1104 ، دبي المارات العربية املتحدة ،
 �س.ب:111581 ، هاتف: 044572210 ، فاك�س: 044572213.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عرب  الرا�سل  احلا�سوبية  الطرفيات  عرب  الرا�سل  اخللوي  بالتليفون  الرا�سل  الكبلي  بالتلفزيون  البث 
�سبكات اللياف الب�سرية الرا�سل بالتليفون نقل الر�سائل وال�سور عرب احلا�سوب خدمات لوحات الن�سرات 
اللكرونية خدمات الت�سال الربيد اللكروين ار�سال الفاك�سات معلومات حول الت�سالت ار�سال الر�سائل 
عاملية  حا�سوب  ب�سبكة  امل�ستخدم  تو�سيل  امكانية  توفري  دولية  حا�سوب  �سبكة  تو�سيالت خا�سة عرب  توفري 
تاجري اجهزة ار�سال الر�سائل تاجري اجهزة املودم تاجري معدات الت�سال تاجري التليفونات البث او الر�سال 
عرب القمار ال�سناعية توجيه وربط الت�سالت الجتماعات عن بعد الرا�سل عرب الهاتف خدمات التليفونات 

البث عرب التليفونات .
الواق�عة بالفئة:38

eZeControl:و�سف العالمة
ال�س��راطات:ل يوجد .

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  30  مايو 2013 العدد 10806

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

بتاريخ :2011/9/13 املودعة حتت رقم :162419 
eZeGate:با�س��م

وعنوانه:اخلليج التجاري ، مكتب 1104 ، دبي المارات العربية املتحدة ،
 �س.ب:111581 ، هاتف: 044572210 ، فاك�س: 044572213.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عرب  الرا�سل  احلا�سوبية  الطرفيات  عرب  الرا�سل  اخللوي  بالتليفون  الرا�سل  الكبلي  بالتلفزيون  البث 
�سبكات اللياف الب�سرية الرا�سل بالتليفون نقل الر�سائل وال�سور عرب احلا�سوب خدمات لوحات الن�سرات 
اللكرونية خدمات الت�سال الربيد اللكروين ار�سال الفاك�سات معلومات حول الت�سالت ار�سال الر�سائل 
عاملية  حا�سوب  ب�سبكة  امل�ستخدم  تو�سيل  امكانية  توفري  دولية  حا�سوب  �سبكة  تو�سيالت خا�سة عرب  توفري 
تاجري اجهزة ار�سال الر�سائل تاجري اجهزة املودم تاجري معدات الت�سال تاجري التليفونات البث او الر�سال 
عرب القمار ال�سناعية توجيه وربط الت�سالت الجتماعات عن بعد الرا�سل عرب الهاتف خدمات التليفونات 

البث عرب التليفونات .
الواق�عة بالفئة:38

eZeGate:و�سف العالمة
ال�س��راطات:ل يوجد .

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  30  مايو 2013 العدد 10806

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

بتاريخ :2011/9/13 املودعة حتت رقم :162416 
eZeLink:با�س��م

وعنوانه:اخلليج التجاري ، مكتب 1104 ، دبي المارات العربية املتحدة ،
 �س.ب:111581 ، هاتف: 044572210 ، فاك�س: 044572213.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عرب  الرا�سل  احلا�سوبية  الطرفيات  عرب  الرا�سل  اخللوي  بالتليفون  الرا�سل  الكبلي  بالتلفزيون  البث 
�سبكات اللياف الب�سرية الرا�سل بالتليفون نقل الر�سائل وال�سور عرب احلا�سوب خدمات لوحات الن�سرات 
اللكرونية خدمات الت�سال الربيد اللكروين ار�سال الفاك�سات معلومات حول الت�سالت ار�سال الر�سائل 
عاملية  حا�سوب  ب�سبكة  امل�ستخدم  تو�سيل  امكانية  توفري  دولية  حا�سوب  �سبكة  تو�سيالت خا�سة عرب  توفري 
تاجري اجهزة ار�سال الر�سائل تاجري اجهزة املودم تاجري معدات الت�سال تاجري التليفونات البث او الر�سال 
عرب القمار ال�سناعية توجيه وربط الت�سالت الجتماعات عن بعد الرا�سل عرب الهاتف خدمات التليفونات 

البث عرب التليفونات .
الواق�عة بالفئة:38

eZeLink:و�سف العالمة
ال�س��راطات:ل يوجد .

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  30  مايو 2013 العدد 10806

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

بتاريخ :2013/1/27 املودعة حتت رقم :185670 
تاريخ ايداع الولوية:2013/1/27م

با�س��م:ال�سفا ل�سناعة الزيوت وال�سحوم ذ.م.م
وعنوانه:�س.ب:18570 ، عجمان ال�سناعية اجلديدة عجمان.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
زيوت و�سحوم �سناعية مزلقات مركبات امت�سا�س وترطيب وتثبيت الغبار وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( 

ومواد ا�ساءه �سموع وفتائل لال�ساءة.
الواق�عة بالفئة:4

و�سف العالمة:عبارة عن ا�سم     باللغة الالتينية تف�سل بينهما ر�سم جنمة .
ال�س��راطات:.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  30  مايو 2013 العدد 10806

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
  GERMAN PRINCE:بن�سر التعديالت املو�سحة ادناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية

بتاريخ :2012/2/12 املودعة حتت رقم :169125 
بتاريخ:2012/8/14 امل�سجلة حتت رقم:169125 

با�س��م:�سركة ال�سفا ل�سناعة الزيوت وال�سحوم ذ.م.م
وعنوانه:عجمان ، �س.ب: 18570 ، هاتف: 067486901 ، فاك�س:067486902 ، المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الزيوت وال�سحوم التي ت�ستخدم يف ال�سناعة )غري الزيوت واملواد الدهنية التي ت�ستخدم يف التغذية والزيوت 
الطيارة( مواد الت�سحيم امل�ستح�سرات التي ت�ستخدم لر�سيب التربة وامت�سا�سها الوقود مبا يف ذلك الزيوت 
وفتائل  انواعها  بجميع  ال�ساءة  �سموع  الرو�س  وزيوت  ال�ساءة  ومواد  املحركات(  ب��ادارة  املعدنية )اخلا�سة 

ال�ساءة.
الواق�عة بالفئة:4

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )118( - )2012/6/28م(
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

تعديل �سكل العالمة كما هو مو�سح بالنموذج
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  30  مايو 2013 العدد 10806



•• عجمان – الفجر

بن  ال�سيخ حميد  ال�سمو  تلقى �ساحب 
العلى  املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د 
لالحتاد حاكم عجمان قبل ظهر اأم�س 
يف م��ك��ت��ب ���س��م��وه ب���ال���دي���وان الم���ريي 
عبيد  ال���س��ت��اذ  ���س��ع��ادة  ه��دي��ة  بعجمان 
الفجر  دار  ع��م��ي��د  امل����زروع����ي  ح��م��ي��د 
ورئي�س  والن�سر  والطباعة  لل�سحافة 
حت���ري���ر ج���ري���دة ال��ف��ج��ر وه����ي دي����وان 
يف  اجلمان  )عقد  بعنوان  الأول  �سعره 
املدح والبيان( وال�سادر عن دار الفجر 

باأبوظبي. 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأب������دى  وق����د 
حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
العلى لالحتاد حاكم عجمان اإعجابه 
مبو�سوعات الق�سائد التي توؤرخ لدولة 
امل��ت��ح��دة. وت�سجل  ال��ع��رب��ي��ة  الم�����ارات 
ورجالتها  وق���ادت���ه���ا  ���س��ي��وخ��ه��ا  م���اآث���ر 
بجالء  توثق  كما  اأح��داث��ه��ا..  وت�سل�سل 
للمواقف التاريخية امل�سهودة لأ�سحاب 
على  بالنفع  يعود  مب��ا  ال�سيوخ  ال�سمو 
امل�����وؤرخ�����ن وال���ب���اح���ث���ن وال����دار�����س����ن 

والقراء عامة. 
ال�سيخ عمار  ال�سمو  ت�سلم �ساحب  كما 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن 
الأم������ن دي������وان ���س��ع��ر ال����س���ت���اذ عبيد 
بالديوان  ���س��م��وه  م��ك��ت��ب  يف  امل���زروع���ي 
ال�سيخ  �سمو  ت�سلمه  وكذلك  الم��ريي، 

عبد العزيز بن حميد النعيمي. 
ال�سيخ  �سمو  امل��زروع��ي  ال�ستاذ  زار  ث��م 
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�سد 
البلدية والتخطيط بعجمان يف مكتب 
ديوانه  ل�سموه  وق��دم  ب��ال��دائ��رة  �سموه 

وغبطة  بارتياح  قوبل  ال��ذي  ال�سعري 
لدى �سموه.

ال�سمو  ا�سحاب  مع  اللقاء  ح�سر  وق��د 
الزميل  ع��ج��م��ان  ام������ارة  يف  ال�����س��ي��وخ 
حم��م��ود ع��ل��ي��اء م��دي��ر م��ك��ت��ب جريدة 
ال�سمالية  والم��������ارات  ب���دب���ي  ال��ف��ج��ر 
والزميل طارق اليافعي والزميل بالل 

ال�ساعدي.
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  جميع  ومتنى 
ال�ساعر  اب�����داع  م���ن  امل���زي���د  ب��امل��ن��ا���س��ب��ة 
ال�سعر  يف  امل����زروع����ي  ع��ب��ي��د  ال����س���ت���اذ 

والفكر والعالم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

نهيان،  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  معايل  رعاية  حتت 
افتتاح  مت  املجتمع،  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزي��ر 
معر�س األعاب وكنوز – من علبة الألعاب اإىل �سندوق 
للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  جم��م��وع��ة  تنظمه  ال���ذي   ، ال��ك��ن��ز 
بح�سور  للمتاحف،  العاملي  باليوم  احتفاًل  والفنون، 
كل من معايل األ�ستري برت وزير الدولة يف احلكومة 
الربيطانية ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، 
و�سعادة دومينيك جريميي ال�سفري الربيطاين لدى 
الدولة، و�سعادة مارك �سري القائم بالأعمال يف �سفارة 
كانو،  اللطيف  عبد  وحممد  باأبوظبي،  لوك�سمبورغ 
للثقافة  اأبوظبي  ع�سو جمل�س م�ست�ساري جمموعة 
اخلا�سة  امل��ج��م��وع��ات  مقتني  م��ن  وع����دد  وال��ف��ن��ون، 
وامل��ه��ت��م��ن وح�����س��د ج��م��اه��ريي ك��ب��ري، وذل����ك م�ساء 

الثالثاء 28 مايو 2013.
اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  معايل  ق��ال  املنا�سبة  وبهذه 
اإن  املجتمع:  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان، 
التزاماً  يرجم  للمتاحف  العاملي  باليوم  الحتفال 

والفنون  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  جم��م��وع��ة  ل���دى  اأك���ي���داً 
بر�سيخ قيم التبادل الثقايف وحوار احل�سارات على 
اأر�س الإمارات، عرب امل�ساركة مع اآلف املتاحف حول 
العامل بالحتفاء بقيم القتناء واحلفاظ على اللقى 

والقطع النفي�سة املقتناة .
واأ�ساف معاليه: ي�سهم معر�س األعاب وكنوز يف تعزيز 
وممار�سة  كثقافة  القتناء  باأهمية  املجتمعي  الوعي 
وال�سعوب  الأف�����راد  اه��ت��م��ام  يعنيه  مل��ا  ح��ي��اة،  وخ���ربة 
على  وحفاظ  لهويتهم  تاأكيد  من  تراثهم  مبتعلقات 

اأ�سالتهم وموروثهم ال�سعبي .
م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأ����س���ارت ���س��ع��ادة ه���دى اخل��م��ي�����س كانو، 
اإىل  وال��ف��ن��ون:  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  جمموعة  موؤ�س�س 
ب�ساطة،  واأكرثها  الفنون،  اأرق��ى  من  القتناء  فن  اأن 
وقالت تربز اأهمية املعر�س يف اإعداد املقتنن ال�سباب 
والقيمن على املعار�س واملتاحف، وتكمن قيمته يف اأن 
ما نقتنيه اليوم يتحول غداً اإىل قطعة ثمينة حتظى 
بعنايتنا �سواء يف زاوية مميزة من زوايا املنزل، اأو يف 

متحف يعلي قيمتها .
واأ�سافت: يرجم معر�س األعاب وكنوز روؤية جمموعة 

عرب  التعليم  ت��ع��زي��ز  يف  وال��ف��ن��ون  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي 
لكت�ساف  للنا�سئة  الفريدة  الفر�سة  ويقّدم  الفنون، 
املوروث، والتعرف على فن القتناء، كثقافة وجتربة 
وخربة، وكيفية �سرد حكاية املقتنيات، وعملية ارتقاء 
ور�س  وت�سهم  امل�سوؤوليات،  واإدراك  والوعي  بالذائقة 
الكامنة  امل��ه��ارات  ال��دم��ى يف حتفيز  وع��رو���س  العمل 

لديهم وت�سجيعهم على التعبري احلر والإبداع .
العاملي  باليوم  العام  ه��ذا  احتفال  �سعار  من  وبوحي 
التغيري   = )ال���ذاك���رة+الإب���داع(  امل��ت��اح��ف  للمتاحف، 
– من علبة  األعاب وكنوز  املجتمعي ، يهدف معر�س 
على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الكنز  �سندوق  اإىل  الألعاب 
جمموعات  واأه���م���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ات،  يف  امل��ت��اح��ف  دور 
من  ع��دد  جمموعات  عر�س  عرب  اخلا�سة  املقتنيات 
للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  وت�����س��ت��ه��دف جم��م��وع��ة  امل��ق��ت��ن��ن، 
اأعمارهم  بجميع  املجتمع  اأف����راد  اإ����س���راك  وال��ف��ن��ون 
اجلميلة  ال���ع���وامل  اك��ت�����س��اف  عملية  يف  و���س��رائ��ح��ه��م 
ل�سبع جمموعات مقتنيات خا�سة من اململكة املتحدة 
كيفية  على  وال��ت��ع��رف  امل��ت��ح��دة،  العربية  والإم�����ارات 
ليكونوا  �سعياً  اخلا�سة  املقتنيات  جمموعات  اإن�ساء 

مقتنن وقّيمن وحرا�ساً للتاريخ والذاكرة.
للفن  الغاف  معر�س  يف  اجلمهور  املعر�س  وي�ستقبل 
19 يونيو،  29 مايو لغاية  ب��دءاً من يوم  الت�سكيلي 
ويعر�س العديد من املقتنيات التي تتنوع بن املغازل 
وامل���زال���ج، ودم���ى ب��ارب��ي ومن����اذج ال��ب��ا���س��ات والدمى، 
امل��ع��ر���س ع��ل��ى ط��ي��ف وا���س��ع من  و���س��وف يطلع زوار 
الألعاب والكنوز التي حتكي ق�س�ساً �سخ�سية ومتّثل 
ل�ستعادة  و�سعيهم  مب��ج��م��وع��ات��ه��م،  املقتنن  �سغف 

روابطهم بالراث والذاكرة.
اإىل  – من علبة الألعاب  األعاب وكنوز  يفتح معر�س 
الغاف  معر�س  يف  للجمهور  اأب��واب��ه  الكنز  ���س��ن��دوق 
للفن الت�سكيلي، �سارع اخلليج العربي 30، اأبوظبي، 
 19 الأربعاء  29 مايو لغاية  الأربعاء  ب��دءاً من يوم 
 10 ال�ساعة  لغاية اخلمي�س: من  الأحد  اأيام  يونيو، 
�سباحاً لغاية 2 ظهراً، ومن ال�ساعة 4 ع�سراً لغاية 
لغاية  �سباحاً   10 ال�ساعة  من  ال�سبت:  م�ساًء،   8
يونيو   4 املوافق  الثالثاء  يوم  ويخ�س�س  م�ساًء   8
حتى  ع�سراً   4 ال�ساعة  من  فقط  لل�سيدات   2013

م�ساًء.  8

حاكم عجمان و�ل�سيوخ ي�سيدون بديو�ن �ل�سعر �لأول لعبيد �ملزروعي »عقد �جلمان يف �ملدح و�لبيان«

جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون حتتفل باليوم العاملي للمتاحف 2013

معر�ص �ألعاب وكنوز �سعيًا لتاأهيل �ملقتني �لإمار�تي �ل�ساب و�لقّيمني على �ملتاحف و�ملعار�ص

ثقافة وفن�ن
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لوفر �أبوظبي: بدء �ملرحلة �لرئي�سية 
�لثانية يف عمليات �لتطوير

لأبرز  الرئي�سي  املطور   - ال�سياحي  وال�ستثمار  التطوير  �سركة  اأعلنت 
الوجهات الثقافية وال�سياحية وال�سكنية يف اإمارة اأبوظبي - بدء املرحلة 
وتتمثل   . اأبوظبي  اللوفر  متحف  تطوير  عمليات  يف  الثانية  الرئي�سية 
ال��ط��واب��ق ال�سفلية  امل��ي��اه يف  ه��ذه اخل��ط��وة يف و���س��ع ع���وازل متنع ت�سرب 
من املبنى والتي تعد واحدة من اأهم املراحل الرئي�سية يف عملية تطوير 
املتحف واأكرثها دقة حيث تقوم على و�سع غطاء عازل بطبقة مزدوجة 
يف م�ستوى الأ�سا�سات بهدف منع ت�سرب املياه اىل ا�سفل املتحف . وتاأتي 
هذه املرحلة بعد النتهاء من ت�سليط �سحنات كهربائية خا�سة على ثالثة 
املوقع  يف  امل�سلحة  واخلر�سانة  ال�سلب  م��ن  اأ�سا�س  عمود   200 و  اآلف 
يعرف  نظام  �سمن  اخلر�سانة  ت��اآك��ل  لتجنب  وذل��ك  للمتحف  الإن�سائي 
املتعلقة  العمليات  الإط��ار جت��ري جميع  ه��ذا  . ويف  الكاثودية  ب� احلماية 
اأمتار  �سبعة  عمق  على  تقع  وال��ت��ي  ال�سفلية  ال��ط��واب��ق  يف  املرحلة  ب��ه��ذه 
نفق خا�س على  �ستت�سمن تخ�سي�س  والتي  البحر  �سطح  حتت م�ستوى 
الفنية  الأعمال  لتنتقل عربه جميع  وال�سالمة  الأم��ن  عالية من  درج��ة 
علي  وق��ال  املتحف.  داخ��ل  املوجودة  العر�س  اىل جميع �سالت  للمتحف 
احلمادي نائب الع�سو املنتدب ل�سركة التطوير وال�ستثمار ال�سياحي انه 
فيها  مت  والتي  للمتحف  التطويرية  العمليات  يف  �سريع  تقدم  اح��راز  مت 
ت�سجيل 600 األف �ساعة عمل منذ اإنطالق اأعمال الن�ساءات بداية العام 
اإجناز  التي يبذلها كل عامل يف  الكبرية  اجل��اري وهو ما يعك�س اجلهود 
اإجناز  ال�ستمرار يف  تطلعه يف  واأع���رب عن  ال��ب��ارز.  العمراين  املعلم  ه��ذا 
مراحل هامة ورئي�سية ب�سفة دورية من الآن وحتى تاريخ افتتاح املتحف 
يف عام 2015. ويعمل حاليا يف موقع اإن�ساءات املتحف اأكرث من األف و 
بناء  النتهاء من  اأخرى مبا فيها  اإجناز مراحل  ا�ستطاعوا  400 عامل 
و�سب ثالث ركائز خر�سانية داعمة بقيا�س 16 يف 16 مرا ت�سكل قاعدة 
الرابعة ل�سمان  الركيزة  اإجناز  العمل حاليا على  القبة ويجري  لأعمدة 
القدرة على حمل قبة املتحف التي يبلغ قطرها 180 مرا ووزنها اأكرث 
من �سبعة اآلف طن. وجتري جميع العمليات التطويرية للمتحف على 
من�سة موؤقتة يف البحر تتيح العمل على اأر�سية جافة وعند النتهاء من 
تطوير املبنى �ستزال اجلدران اخلر�سانية التي بنيت يف الرمال بطول 14 
مرا مبا ي�سمح ملياه البحر بالتدفق التدريجي اإىل مناطق معينة �سمن 
املبنى ليربز املتحف عند افتتاحه كجزيرة عائمة يف املنطقة الثقافية يف 
ال�سعديات حتيط به مياه البحر من جميع جهاته . وي�سم املتحف الذي 
و�سع ت�سميمه املعماري جان نوفيل الفائز بجائزة بريتزكر العاملية �سالت 
عر�س فنية مب�ساحة ت�سعة اآلف و 200 مر مربع من �سمنها �سالت 
العر�س الدائمة مب�ساحة �ستة اآلف و 681 مرا مربعا والتي �ستعر�س 
املجموعة الفنية الدائمة للمتحف لتاأخذ الزوار يف رحلة تعود اإىل اآلف 
باملعا�سرة منها من خالل  اأقدم احل�سارات مرورا  ال�سنن للتعرف على 
اأعمال فنية م�ستقاة من خمتلف الثقافات .. كما �ستبلغ م�ساحة ال�سالة 
املعار�س  لتنظيم  و�ستكون خم�س�سة  364 مرا مربعا  و  األفن  املوؤقتة 
اللوفر  متحف  تطوير  �سهد  وق��د  الدولية.  املعايري  اأعلى  �سمن  املوؤقتة 
املعماري  الت�سميم  من  النتهاء  فيها  مبا  هامة  مراحل  اإجن��از  اأبوظبي 
الأعمال  تت�سمن  التي  التحتية  البنية  اأعمال  وا�ستكمال  للمبنى  املف�سل 
البحرية وو�سع اأعمدة الأ�سا�سات. يذكر اأن متحف اللوفر اأبوظبي يعترب 
قلب  يف  تطويرها  يجري  التي  ال��رائ��دة  الثقافية  املوؤ�س�سات  م��ن  واح���دا 
املنطقة الثقافية يف ال�سعديات. كما ت�سم اأي�سا متحف زايد الوطني الذي 
يف  �سيفتتح  ال��ذي  اأبوظبي  جوجنهامي  ومتحف   2016 عام  يف  �سيفتتح 
عام 2017 وقد و�سع ت�ساميم املتحفن اأي�سا معماريان م�سهوران فازا 

ب�سهادة بريتزكر العاملية. 
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م�ساحنات �لعمل
 ت�سيبك بالأرق

 
اأظهرت البحاث الطبية احلديثة اأن تعر�س الن�سان لكثري من امل�ساحنات 
واإ�سطراب  ب��الرق  وي�سيبه  �سلبا  عليه  يوؤثر  عمله  جم��ال  فى  وامل�سكالت 

عادات النوم.
ينخرطون فى م�ساحنات فى جمال  الذين  املوظفن  اأن  الباحثون  ووجد 
العمل اأو يتعر�سون لالهانة اأو التوبيخ ي�سبحون اأكرث عر�سة ل�سطرابات 

النوم والرق .
األف موظف من الرجال وال�سيدات   7600 اأجريت على  وكانت البحاث 
العمل  التى يالقونها فى  الظروف  ملعرفة  بينهم  حيث مت متريراإ�ستبيان 

اأهم امل�سايقات التى يتعر�سون لها.
واأ�سارت املتابعة اإىل اأن %11 من ال�سيدات ونحو%9 من الرجال اأكدوا 
تعر�سهم مل�ساحنات وم�سايقات فى العمل على القل مرة فى ال�سبوع على 
نحو �ستة اأ�سهر فى العام املا�سية فى الوقت الذى عانوا فيه من م�سكالت 

فى اخللود للنوم ب�سرعة مع نوبات من الرق.

الن�سر 

رمز  هو  ال�سلع  .الن�سر  واجلميلة  ال�سجاعة  القوية  الطيور  من  الن�سر 
الوليات املتحدة المريكية وهو لي�س ا�سلع ولكنه �سمي بذلك لوجود ري�س 
ابي�س على راأ�سه .يعي�س يف كل مكان عدا القطبن )ال�سمايل واجلنوبي( 
ا�سفل للتقاط  اإىل  ارتفاع كبري  ينق�س من  الب�سر وهو  يعرف عنه حدة 
الطعام .ي�سل طوله ايل ثالثة اقدام ون�سف وعر�س جناحيه ثمانية اقدام.
لونه غالبا ا�سود او بني او رمادي يبني اع�سا�سه فوق ال�سجار املرتفعة او 

على اطراف اجلبال .ياأكل الن�سر ال�سماك والطيور والثعابن .
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فالدميير كوكالتشيف يؤدي عرضاً بهلوانياً في مسرح موسكو للقطط، الذي أسسه والده املهرج الروسي 
الشهير يوري كوكالتشيف قبل سقوط االحتاد السوفياتي وأعيد افتتاحه مؤخراً بعد حتديثه. )أ ف ب(

هل تت�سابه االأيائل يف كل انحاء العامل؟ 
ال��ع��امل تختلف م��ن م��ك��ان لآخر  ان��ح��اء  ال��ت��ى تعي�س يف �ستى  الأي��ائ��ل  ل 
�سبيل  وعلى  ا�سم  منها  ك��ل  ويحمل  واحل��ج��م  اي�ساَ  ال�سكل  يف  وتختلف 
املثال منها �سغري احلجم كالربوكيت والبودو يف امريكا اجلنوبية، ذكور 
الأيائل كلها حتمل قرونا ماعدا غزال امل�سك وغزال املاء ال�سيني، اناث 

ايائل الكاريبو حتمل قروناً كالذكور متاماً .. وهكذا جند الأختالف. 
متى ملع اإ�سم اين�ستاين؟ 

يف �سنه 1905 حينما كان الربت اين�ستاين يف ال�ساد�سه ع�سر من عمره 
اآرائه  بع�س  تعر�س  الأملانيه  املجالت  اح��دى  يف  مقالت  ارب��ع  له  ظهرت 
تلك  جعلته  م��ا  و�سرعان  الن�سبيه  نظرية  بينها  م��ن  ك��ان  وال��ت��ى  الهامة 

الآراء من امل�سهورين. 
اإين يوجد �سهل ما بني النهرين؟

خ�سيب  �سهل  ع��رب  وال��ف��رات  دج��ل��ة  ن��ه��ري  ميتد  البحر  اإىل  الطريق  يف 
عري�س كان يعرف قدمياً با�سم بابل، وهو تلك املنطة التى يطلق عليها 

ما بن النهرين. 

% من وزن اأى اإن�سان والدم ميثل 5 % من وزن الإن�سان .  15 ميثل  العظم  اأن  تعلم  • هل 
• مكت�سف فيتامن C هو الدكتور جيم�س ليند عام 1747 .

فيتامن D هو الدكتور ماك كومل عام 1920 . • مكت�سف 
الهرم الأكرب �سنة 3700 ق . م .  خوفو  • بنى 
العظيم 7300 كم . ال�سن  �سور  طول  • يبلغ 

بن 150 درجة فوق ال�سفر و 120 درجة حتت ال�سفر . ما  القمر  �سطح  فوق  احلرارة  درجة  • تبلغ 
• هل تعلم اأن املخرع الأمريكى كالين روك هو خمرع النرنت .

• يبلغ عدد دقات قلب احلوت 9 دقات فى الدقيقة الواحدة .
• هل تعلم اأن الإمام البخارى ا�سمه احلقيقى اأبو عبد اهلل حممد بن ا�سماعيل

ولد عام 194 ه� . 
اأما البحر الأحمر فهو اأكرث البحار امتالء بال�سعب  املرجان ي�ستخرج من البحر املتو�سط  اأن  تعلم  هل   •

املرجانية و يوجد من املرجان ثالثة اأنواع هي الأحمر و الأ�سود و الأ�سفر.

ح�سر الثعلب اإىل مكان مبيت اخلراف واخذ يدور حول املكان حتى ملحه اخلروف الكبري ف�سرخ فيه 
وقال ماذا تريد ايها الثعلب اغرب عن وجهي وال نطحتك.. فجل�س الثعلب على خلفيته وقال متلعثما 
حزينا .. جئت اطلب منك قر�سا بع�س احلبوب او بع�س احل�سائ�س او حتى بع�س الفول فانا مري�س 
ا�ستطاعتي  لعدم  فرة  منذ  البيت  تركت  واأمهم  البيت  يف  بيكون  واولدي  ال�سيد  ا�ستطيع  ول  جدا 
توفري الطعام لهم .. ارجوك اقر�سني بع�س ما يوؤكل و�ساأكون �ساكرا لك واعدك باأين �ساأح�سر بنف�سي 
واطفايل اإىل هنا لعيده لك.. نظر اخلروف اليه وقال له اذن انتظر هنا و�ساأذهب واح�سر لكك بع�س 
الفول.. فقال الثعلب ل تتعب نف�سك ا�ستطيع ان ادخل معك واحمل الفول بنف�سي فقال اخلروف وهو 
يراجع بظهره للخلف: ل انتظر �ساعود حال ثم دخل اخلروف اإىل بيته وخرج مرة اخرى ومعه عددا 
ل با�س به من اخلراف التفوا حول الثعلب فجاأة وقال اخلروف الكبري للثعلب: كاذب لنك ل تاأكل 
احل�سائ�س والفول واحلبوب لقد اتيت لتاأكل حلم اخلراف ايها الثعلب املاكر وها انا اجمع لك اخلراف 
اللحوم منذ فرة  اكل  ا�سكرك لقد توقفت عن  الثعلب مرتعبا خائفا ل  يوؤكل فرد  لتختار منها ما 
وا�سبحت نباتيا لذلك �ساأن�سرف يف احلال، فقال اخلروف اذن لقد ا�سبحت نباتيا ول�ست يف حاجة 
اإىل ا�سنانك القوية وفجاأة نطحه اخلروف نطحه قوية يف فمه وتبعه خروفا اآخر ثم رف�سه رف�سة ل 
باأ�س بها ار�سلته بعيدا بدون ا�سنان فاأطلق �ساقيه للريح وهو يقول بالفعل لقد ا�سبحت نباتيا الآن .. 

ا�سكركم!. 

الثعلب املاكر 

تنظيف �لأ�سنان يقي من �أمر�ص �لقلب

رو�ئح �لورد 
تقوى �لذ�كرة

 
اأن  اأثبتت  حديثة  علمية  درا���س��ة  الأمل���ان  الباحثن  م��ن  جمموعة  اأج���رى   
اأثناء  الب�سرية خا�سة  الذاكرة  تاأثري كبري على  ال��ورود له  اإ�ستن�ساق عبري 

النوم ، وذلك طبقا ملا ورد يف دورية نيت�سر العلمية على �سبكة الإنرنت.
 ( جامعة  من  الأع�ساب  اأط��ب��اء  من  فريق  اأج��راه��ا  التي  للدرا�سة  وخ�سع 
لوبيك الأملانية ( ومركز هامبورج ابيندورف الطبي جمموعة من طالب 
امليادين  اأح��د  املعلقة يف  ال�سور  لبع�س  تعري�سهم  الذين مت   ، الطب  كلية 
، بينما مل يتعر�س  واأثناوؤه  النوم  ثم خ�سع ن�سف املجموعة لرائحة قبل 

الن�سف الأخر من العينة للرائحة اأثناء النوم .
ومت قيا�س النتائج يف اليوم التايل، حيث وجد الباحثون اأن املجموعة التي 
اأماكن  منهم  املائة  فى   97 تذكرت   ، النوم  اأثناء  ال��ورد  رائحة  ا�ستن�سقت 
ال�سور، بينما تذكرت بقية املجموعة 86 فى املائة فقط . وكانت الدرا�سات 
التي اأجريت يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�سى قد اأثبتت اأن التعر�س 

لبع�س الأ�سوات اأثناء النوم قد ي�ساعد يف تعزيز الذاكرة. 

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

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

ن�ف عزيز ال�شام�شي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

اكت�سف علماء ان تنظيف الأ�سنان بالفر�ساة واخليط بانتظام ميكن 
ان ينقذ �ساحبها من ال�سابة مبر�س القلب.

الدموية  ال��دورة  اىل  تت�سرب  التي  الفم  بكريا  ان  العلماء  وق��ال 
الذي  القلب  �سغاف  التهاب  وت��وؤدي اىل  ت�سبب جتلطات  ان  ميكن 
من  اأن���واع  ال��ف��م  يف  وتقيم  نف�سه.  القلب  التهاب  اأو  ب��امل��وت  ي��ه��دد 
ن  تكوِّ يف  ت�سهم  ال��ت��ي  غ����وردوين  �سربتوكوكو�س  مثل  البكريا 
برو�س الأ�سنان. وميكن لهذه البكريا اإذا دخلت الدورة الدومية 
عن طريق اللثة النازفة ان ت�سبب اأ�سرارا خطرية باكت�ساب �سكل 
نوبة  اىل  ي���وؤدي  ق��د  ال���ذي  ال���دم  جتلط  ت�سبب  ب�سرية  بروتينات 

قلبية.
النازفة  واللثة  بال�سنان  العناية  ان عدم  �سابقة  درا�سات  واأظهرت 
الدورة  اىل  البكريا  م��ن  ن��وع   700 نحو  بت�سرب  ي�سمحان  ق��د 

الدموية. ويزيد هذا خطر النوبة القلبية ب�سرف النظر عن لياقة 
الفم  رائحة  ي�سبب  اللثة  مر�س  ان  واملعروف  و�سحته.  ال�سخ�س 
واللثة النازفة ، واإذا مل يعالج فانه ي�سبب ت�سو�س الأ�سنان وتراجع 
الأكرب  اخلطر  ان  يقولون  خ��رباء  ولكن  ال�سنان.  و�سقوط  اللثة 

على ال�سحة هو مئات الأنواع من البكريا املوجودة يف الفم.
وجامعة  ايرلندا  يف  امللكية  اجل��راح��ن  كلية  يف  باحثون  واكت�سف 
بري�ستول الربيطانية ان بكريا �سربتوكوكو�س غوردوين قادرة 
فايربينوجن  ب��روت��ن  ي��ح��اك��ي  �سطحها  ع��ل��ى  ج���زئ  ان��ت��اج  ع��ل��ى 
الدم. ويطلق هذا الربوتن �سفائح  الب�سري الذي ي�سبب جتلط 

دموية تراكم يف الأوعية الدموية.
وتغلف هذه التجلطات البكريا حلمايتها من جهاز املناعة ومن 

امل�سادات احليوية التي قد ُت�ستخدم لعالج اللتهاب.

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

الأهل والأ�سدقاء.


