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طالبة ت�شتاأجر عائلة لت�شعر باحلنان 
ن�شرت طالبة اأمريكية اإعالناً على اأحد املواقع الإلكرتونية تطلب فيه 
ا�شتئجار عائلة مت�شي معها عطلة العيد لت�شعرها بالدفء الأ�شري 

الذي افتقدته بعد اأن تخلى عنها والداها احلقيقيان.
يف  الأمريكية  كاليفورنيا  ولي��ة  م��ن  ترينر  جاكي  الطالبة  وكتبت 
الإعالن: اأرغب با�شتئجار اأب واأم قادرين على منحي الرعاية الهتمام 
من  الأبوين  وحنان  بعطف  لل�شعور  بحاجة  فاأنا  العطلة  اأي��ام  خالل 

جديد .
وعر�شت ترينر دفع مبلغ من املال يعادل 8 دولر يف ال�شاعة الواحدة 
مقابل خدمات العائلة التي ترغب باحت�شانها وجتاوبت الع�شرات من 
العائالت مع اإعالنها عار�شني عليها اخلدمة جماناً، بح�شب �شحيفة 

دايلي ميل الربيطانية.
وتقول ترينر بح�شرة: مل اأعرف يوماً قط ال�شعور بحنان الأم لأن اأمي 
مل حتت�شنني منذ اأن كنت طفلة اأبداً، لذلك اأود اختبار هذا ال�شعور 
العظيم الذي ي�شعر بالدفء وال�شتقرار العاطفي ولو للحظات فقط 

يف حياتي .
وت�شتذكر ترينر معاناتها يف الطفولة الذي اأجربها على الهروب من 
منزلها  فاأ�شبح  والنف�شي  اجل�شدي  للعنف  تعر�شها  نتيجة  منزلها 
وتغريت  املهملني  الأط��ف��ال  لرعاية  مركز  احت�شنها  حتى  ال�����ش��وارع، 

حياتها منذ ذلك احلني. 

اعتقال كلب بتهمة ال�شرقة
بعد العديد من التحقيقات، متكنت �شرطة ولية �شاوث كارولينا من 
على  اختفت  اأخ��رياً  وقعت  غام�شة  جرائم  ب�شل�شلة  املت�شبب  اعتقال 

اإثرها ب�شائع من متجر عام، وهو الكلب كاتو. 
على  التهم  جميع  ال�شرطة  اأثبتت  الأمنية،  بالكامريات  بال�شتعانة 
وجهه  على  ارت�شمت  حتى  عليه  القب�ض  األ��ق��ت  اإن  وم��ا  ك��ات��و،  الكلب 

مالمح الأ�شى وال�شعور بالذنب، بح�شب �شبكة �شي اأن اأن الأمريكية.
بدورها اأقرت �شاحبته، هويل داردين، بجرائم كاتو مرّبئة نف�شها من 
جميع التهم املن�شوبة اإليه م�شرية اإىل اأنها كانت تهتم به كثرياً وتقدم 

له كميات كبرية من الطعام.
واأظهرت الكامريات الأمنية حنكة كاتو يف ال�شرقة اإذ ينتظر اللحظة 
حاماًل  لح��ق��اً  ليخرج  ال��زب��ائ��ن،  خلف  املتجر  اإىل  ليت�شلل  املنا�شبة 
مكان  يف  بدفنها  ليقوم  للكالب،  املتوافرة  ال�شلع  جميع  من  غنيمته 

جماور.

طالب يجني ثروة من بيع الهواء 
متكن طالب فرن�شي من جني اآلف الدولرات من خالل بيع عبوات 
موقع  اأورد  ما  بح�شب  النقي  ال��ه��واء  �شوى  �شيء  اأي  على  حتتوي  ل 

اأوراجن الإخباري الربيطاين.
�شعتها  �شغرية  عبوات  تعبئة  قرر  )22عاماً(  ديبالي  اأنطوان  وك��ان 
ب��ل��دة مونت�شوك  راأ���ش��ه يف  م��ن م�شقط  النقي  ال��ه��واء  م��ن  رب��ع ليرت 
جنوبي غرب فرن�شا، وعر�شها للبيع على اأحد املواقع الفرن�شية على 

�شبكة الإنرتنت مببلغ يعادل 5 دولرات للعبوة الواحدة.
ومتكن اأنطوان من احل�شول على حوايل 1000 دولر خالل اأ�شابيع 
خا�ض  موقع  اإن�شاء  على  ذل��ك  و�شجعه  الفريدة،  جتارته  من  قليلة 
واأك��د على فوائده   ،%  100 باأنه منتج حيوي  ال��ذي و�شفه  ملنتجه 
اأي مكان  اإىل  اإىل توفر خدمة الإر�شال بالربيد  ال�شحية، بالإ�شافة 

يف فرن�شا.
وح��ظ��ي امل��ن��ت��ج م��ن��ذ ط��رح��ه ع��ل��ى الن��رتن��ت ب��اإق��ب��ال ���ش��دي��د م��ن قبل 
الراغبني باحل�شول على هواء نقي من بلدة اأنطوان الذي يوؤكد اأنه 
ل يرغب ببيع اأكرث من 10 لرت من الهواء اأ�شبوعياً حفاظاً على نقاء 

الهواء يف بلدته اجلميلة.

انهم  بكندا  )مونرتيال(  جامعة  من  الباحثون  يقول 
على  الن�شاء  �شي�شجع  الكت�شاف  ه��ذا  ان  م��ن  واث��ق��ون 
اثناء  ب�شيطة  فتمرينات  ال�شحية،  ع��ادات��ه��ن  تغيري 
م�شتقبل  ل�شالح  اي��ج��اب��ي��ا  ف��ارق��ا  ُي��ح��دث  ق��د  حملهن 

اأطفالهن.
كان الباحثون طلبوا من )10( ن�شاء حوامل ممار�شة 
الريا�شة لدرجة اللهاث الب�شيط، )3( مرات اأ�شبوعيا، 
التدريبات  اأق�شى من  �شاعتني كحد  نحو  يعادل  ما  او 
الدراجات،  ورك��وب  واجل��ري  امل�شي  ت��راوح��ت بني  التي 

وحتى ال�شباحة.
اأي  م��ن احل��وام��ل  اأخ���رى  بينما مل مت��ار���ض جمموعة 
 )10( لنحو  م��ع��ت��دل  ن�شاطا  مي��ار���ش��ن  وك���ن  ري��ا���ش��ة، 

دقائق اأ�شبوعيا.
وب���ع���د ال�������ولدة، ق����ام ال��ب��اح��ث��ون ب��ق��ي��ا���ض ن�����ش��اط املخ 
الكهربي  الن�شاط  لت�شجيل  خا�شة  قلن�شوة  با�شتخدام 

للدماغ )املخ( لدى املواليد.
ب��داأ يظهر  اأم��ه، فقد  الوليد ينام بني يدي  وفيما كان 

اأزيز متكرر، كان يقاطعه �شوت اآخر.
القلن�شوة  التقطته  ال���ذي  ال��دم��اغ��ي  الن�شاط  واأظ��ه��ر 
الريا�شة  اأمهاتهم  مار�شت  الذين  املواليد  ان  اخلا�شة 

متكنوا ب�شهولة من التمييز بني ال�شوتني.
اأدم��غ��ة هوؤلء  وان  الدراك،  على  ع��الم��ة  ه��ذا  واع��ت��رب 

املواليد قد تطورت ب�شرعة اأكرب من غريهم.

ي�����ق�����ول ال����ربوف����ي���������ش����ور )دي�����ف 
ايليربغ( امل�شرف على الدرا�شة: 
اثناء  التدريب  ان  بحثنا  )يبني 
املولود  مخ  تطور  يدّعم  احلمل 

حديثا(.
وك����ان امل�����ش��ارك��ون يف 

ال�شنوي  امل����وؤمت����ر 
علوم  جل��م��ع��ي��ة 
الع�����������������ش��������اب 
ان  وج�������������������دوا 

�شابقة  اأب����ح����اث 
ان ال��ت��دري��ب��ات اث��ن��اء احل��م��ل ت��زي��د م��ن م��ع��دل الذكاء 
بني  الق���ل  على  اخلام�شة  �شن  حتى  الثقة  وم��ف��ردات 

الطفال.
اللواتي كن  الن�شاء  ان  اأخ��رى اىل  اأبحاث  وقد تو�شلت 
ن�شطات باعتدال اثناء احلمل قد ي�شاعدن على حت�شني 
هوؤلء  وق��ت لح��ق من حياة  اأطفالهن يف  قلوب  �شحة 

الطفال.
وقد ل يكون وا�شحا كيف ت�شاعد التمرينات مخ الوليد 
ع��ل��ى ال��ت��ط��ور، ل��ك��ن ل��ع��ل ال��ت��م��ري��ن��ات ت��زي��د م��ن كمية 
تزيد  اثناء احلمل، كما  الوليد  ملخ  الوا�شل  الك�شجني 
ي�شمى  امل��خ  لعمل  مدعم  بروتني  انتاج  من  التمرينات 

.)BDNF(

ان  ليموين(   - )ايلي�شيه لبونتيه  الباحثة  ذك��رت  وقد 
التدريبات اثناء احلمل قد تكون و�شيلة ب�شيطة وغري 
)ان  وتقول:  احلياة،  يف  قوية  بداية  الوليد  ملخ  مكلفة 
التفكري يف �شالح طفل يكون خري حافظ، لكن عليك 

القيام بذلك لنف�شك اأي�شا(.
وت�����ش��ي��ف: )ان����ك ت��ت��درب��ني م��ن اأج����ل ال������ولدة، ولعله 
كنت  ف��اإن  حياتك،  يف  �شتفعلينه  �شيء  اأ�شعب  �شيكون 
لئقة بدنيا، ف�شت�شبح الولدة اأي�شر(. وي�شيف زميلها 
الربوفي�شور )دانييل حارنيري(: )بينما يزيد اخلمول 
من خماطر التعر�ض مل�شاعفات اثناء احلمل، فباإمكان 
اكرث  ال���ولدة  بعد  ما  ف��رتة  ان يجعل  البدين  الن�شاط 
راحة، ويزيد من �شهولة احلمل، كما يقلل من خماطر 

حدوث ال�شمنة املفرطة لدى الطفال(.
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مو�شيقى باخ قد تقي من اأمرا�ض القلب
اأن ال�شتماع  زعمت اجلمعية الأملانية مل�شاعدة مر�شى ارتفاع �شغط الدم، 
اإىل �شيمفونيات املو�شيقار العاملي يوهان �شبا�شتيان باخ، اأو مو�شيقى الهيفي 
ميتال ، مُيكن اأن ي�شهم يف الوقاية من اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 
م�شتندة اإىل نتائج درا�شة مت اإجراوؤها بامل�شت�شفى اجلامعي مارين هو�شبتال 

، مبدينة هرينه الأملانية.
وت�شتند اجلمعية يف زعمها اإىل نتائج هذه الدرا�شة ال�شغرية والتي �شملت 
الثالثة للمو�شيقار  اأن ال�شتماع لل�شيمفونية  �شتني �شخ�شاً فقط ووجدت 
ب���اخ، م��ث��ال اأدى اإىل ان��خ��ف��ا���ض م��ع��دلت �شغط ال���دم ل���دى امل�����ش��ارك��ني يف 
النتهاء من  بعد  ارتفعت من جديد  املعدلت قد  باأن هذه  الدرا�شة، علما 

ال�شتماع للمو�شيقى.
اإ�شراف  حتت  العلماء  من  جمموعة  هناك  اأن  الأملانية  اجلمعية  واأردف���ت 
الربوف�شور هانز يوخائيم ترابه، من جامعة الرور مبدينة بوخوم الأملانية، 
قد لحظوا اأي�شا اأن ال�شتماع اإىل مو�شيقى الهيفي ميتال له نف�ض التاأثري 

فيما يتعلق بخف�ض �شغط الدم.
وي�شار اإىل اأن ارتفاع �شغط الدم يندرج �شمن عوامل اخلطورة املوؤدية اإىل 
الإ�شابة بال�شكتات الدماغية والأزمات القلبية. ووفقا للعديد من الأبحاث 
اجلهاز  على  اإيجابي  تاأثري  للمو�شيقى  يوجد  ال�شاأن  هذا  يف  اأُجريت  التي 
الع�شبي الذاتي الالإرادي الذي يتحكم يف اجلهاز القلبي الوعائي امل�شوؤول 

عن معدلت �شغط الدم باجل�شم.
ومن هذا املنطلق اأكد الربوف�شور الأملاين ترابه، اأن املو�شيقى توؤثر ب�شكل 
اأي�شا،  التنف�ض  وم��ع��دلت  القلب  �شربات  معدل  على  اأي�شا  مبا�شر  غ��ري 
موؤكدا اأن اأعمال املو�شيقار النم�شاوي موزارت، واملو�شيقار الإيطايل كوريلي، 
وعازف الكمان الإيطايل األبينوين، وامللحن الإيطايل و�شاحب النظريات 

املو�شيقية تارتيني، متتلك تاأثريا اإيجابيا يف هذا ال�شاأن اأي�شا.

تعترب الريا�صة من اهم العنا�صر التي توفر 
للمراأة  واجل�صدية  النف�صية  ال��راح��ة 
احلامل، وهناك متارين ريا�صية خا�صة 
باملراأة احلامل، ترافقها يف كافة مراحل 

حملها، وت�صاعدها على معرفة كيفية التعامل 
م�صاهمة  ت�صاهم  كما  التنفي�س،  وكيفية  احلمل  مع 

فّعالة يف ت�صهيل الوالدة اكرث، اذَا، الريا�صة تفيدها كثريًا 
ج�صدها  جمال  على  وحتافظ  االجناب،  وبعد  احلمل  اثناء 

و�صحته.
اثناء  يف  البدين  الن�صاط  ممار�صة  ان  كنديون  باحثون  وجد 

تطور  من  تزيد  اأ�صبوعيا  مرات   3 دقيقة   )20( ملدة  احلمل 
املخ لدى املواليد.

مترينات ب�صيطة اأثناء احلمل قد تغري م�صتقبل االأطفال 

الريا�شة تفيد احلامل 
وجتعل طفلها اأكرث ذكاء

الرمان يقي من اأمرا�ض كثرية
% رماد،  % ماء، 2.91  % حام�ض الليمون، 84.20  % مواد �شكرية، 1  يحتوي ثمر الرمان احللو على 10.1 

% األياف ومواد عف�شية وعنا�شر مرة وفيتامينات )A، B، C( ومقادير قليلة من احلديد  % بروتني، 2.91   3
.% والفو�شفور والكربيت والكل�ض والبوتا�ض واملنغنيز ويف بذوره ترتفع ن�شبة املواد الدهنية 9-7 

وعالجية  وقائية  خوا�ض  وله  بالفيتامينات  وخا�شة  الغذائية  عنا�شره  يف  غني  الرمان  اأن  العلماء  اكت�شف  وقد 
اأثناء الطق�ض احلار وقاب�ض  ال�شديد  عظيمة فهو م�شكن لالآلم وخمف�ض للحرارة ويفيد يف حالت العط�ض 

حلالت الإ�شهال ومانع للنزيف وخا�شة الناجت عن البوا�شري والأغ�شية املخاطية.
وع�شريه ي�شفي بع�ض حالت ال�شداع واأمرا�ض العيون وخا�شة �شعف النظر واإن 

مغلي اأزهار الرمان يفيد يف عالج اأمرا�ض اللثة وترهلها.
والدو�شنتاريا  املزمن  والإ�شهال  ال�شديدة  فائدة حلالت احلمى  وللرمان 
الأم��ب��ي��ة ول��ط��رد ال���دي���دان امل��ع��وي��ة خ��ا���ش��ة ال�����دودة ال�����ش��ري��ط��ي��ة وعالج 
ال��ب��وا���ش��ري، ك��م��ا ه��و ن��اف��ع ل��ل��ربد وال��ر���ش��ح ول��ع��الج الأم���را����ض اجللدية 

واجلرب وذلك بخلط م�شحوق ق�شوره اجلاف مع ع�شل النحل وا�شتعماله 
يومياً على �شكل دهان مو�شعي.

وقد عرف الفراعنة قتل ديدان البطن بوا�شطة حرق ق�شور الرمان وخلطها بالع�شل، 
والدهان بهذا املخلوط ينفع لإزالة اآثار اجلدري واأما ذر الق�شور املحروقة على اجلروح 

والقروح املزمنة فاإنه ي�شفيها.

حتول منزلها اإىل 
ح�شانة اأطفال

لت �شعودية منزلها اإىل ح�شانة  حوَّ
فيها  ت�شتقبل  م�����ش��غ��رة،  اأط���ف���ال 
اأطفال املوظفات �شباحاً، وت�شلمهم 
اأفادت  م��ا  بح�شب  م�شاء،  لذويهم 

�شحيفة ال�شرق ال�شعودية. 
اأ�شعارها يف رعاية الأطفال ب�شيطة 
وترتاوح بني 500 اإىل 600 ريال 
ومدة  الطفل  عمر  ح�شب  �شهرياً 
اأم  وج��وده.  ونقلت ال�شحيفة عن 
لقت  فكرتها  اإنَّ  قولها  اهلل  عبد 
املعلمات،  ِق��ب��ل  م��ن  ك��ب��رياً  اإق���ب���اًل 
�شي�شعن  اأي��������ن  ِح��������رن  ال�����الت�����ي 
التي  امل�شكالت  ظ��ل  يف  اأط��ف��ال��ه��ن 
املنزلية.   ال��ع��م��ال��ة  ف��ي��ه��ا  ت�����ش��ب��ب��ت 
وق���ال���ت: ع��م��ل��ُت ف����رتة ط��وي��ل��ة يف 
اأعتني  مدر�شية،  اأط��ف��ال  ح�شانة 
اكت�شبت  وق���د  امل��ع��ل��م��ات،  ب��اأط��ف��ال 
التعامل  ك��ي��ف��ي��ة  يف  وب���اع���اً  خ����ربة 
م��ع ال�����ش��غ��ار، م��ن خ���الل تعاملي 
اأحبتني  وقد  مبا�شر،  ب�شكل  معهم 
املعلمات واأعجنب بطريقة تعاملي 
العام  نهاية  وب��ع��د  اأط��ف��ال��ه��ن،  م��ع 
الدرا�شي انتهى عملي مع املدر�شة، 
افتتاح ح�شانة مبنزيل  ففكرت يف 
�شمعتي  ولأن  بنف�شي،  عليها  اأق��وم 
طيبة بني املعلمات الالتي اأ�شرفت 
ووقفن  دعمنني  اأط��ف��ال��ه��ن،  ع��ل��ى 
ياأمنَّ  لأن��ه��ن  وذل���ك  ج��ان��ب��ي،  اإىل 
على اأطفالهن لدي، وبداأت بتنفيذ 
الفكرة وهلل احل��م��د.  وع��ن تنفيذ 
جزءاً  خ�ش�شت  اأو�شحت:  الفكرة، 
من منزيل مب�شاعدة زوجي ليكون 
مقر ح�شانة لالأطفال، حيث عملت 
على جتهيزها بكامل املعدات املهمة 
واألعاب  اأر����ش���ي���ات  م���ن  ل��الأط��ف��ال 
و���ش��ا���ش��ات ت��ل��ف��از، وك��ذل��ك جهزت 
الأطفال  تخ�ض  م��ت��ن��وع��ة  ب��رام��ج 
اأنها  اإىل  واأ�����ش����ارت    . وت��ف��ي��ده��م 
خالل  م��ن  م�شروعها  ع��ن  اأع��ل��ن��ت 
الجتماعي،  ال���ت���وا����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
انت�شر الأمر  اإذ  وات�شاب،  خ�شو�شاً 
اأو����ش���اط امل��وظ��ف��ات، وحظيت  ب��ني 

باإقبال كبري. 

قريبًا بلوتوث 4.1 واجليل 
التايل من يو.اإ�ض.بي

املنظمتان  امل���ج���م���وع���ت���ان  اأع���ل���ن���ت 
الت�شل�شلي  والناقل  بلوتوث  لتقنية 
اإ���ض ب��ي(، عن قرب طرح  العام )يو 
اإ����ش���داري���ن ج��دي��دي��ن م���ن هذين 
 4.1 ب���ل���وت���وث  ال��ت��ق��ن��ي��ت��ني ه���م���ا 
فمن جهتها   . ت��اي��ب-���ش��ي  وق��اب�����ض 
اإ���ض.اآي. بلوتوث  جمموعة  ك�شفت 
بلوتوث  4.1 من  الإ�شدار  اأن  جي 
يعد تطويرا لالإ�شدار احلايل 4.0 
املتوفر يف العديد من الإلكرتونيات 
والأج����ه����زة ال���ذك���ي���ة، م�����ش��رية اإىل 
دون  �شيعمل  اجل��دي��د  الإ���ش��دار  اأن 
الت�شالت  م��ع��اي��ري  م���ع  م�����ش��اك��ل 

احلديثة مثل ال تي اإي .

نامت الأم فمات طفلها 
الأول و�ُشّل الآخر

بوفاة  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ام����راأة  اه��م��ال  ت�شبب 
اأحد طفليها التواأم واإ�شابة الآخر بتلف 
دماغي بعد اأن اأعد لهما �شقيقهما البالغ 
احلمام،  ف��ق��ط  ����ش���ن���وات   3 ال��ع��م��ر  م���ن 
الوقت  يف  احل��و���ض  يف  تنظيفهما  واأراد 
الذي كانت الأم تغط يف نوم عميق وهي 

خممورة.
وذكرت �شحيفة دايلي ميل الربيطانية 
اأن الطفل اأراد تقليد والدته ومالأ حو�ض 
فيه  و�شع  ث��م  ال��ب��ارد،  ب��امل��اء  ال�شتحمام 
�شقيقيه بعد اأن نزع عنهما ثيابهما، لكنه 
وانتهى  عليهما  ال�شيطرة  ي�شتطع  مل 

بهما احلال غارقني يف احلو�ض. 
ال���ت���واأم���ني يف  ل��ت��ج��د  الأم  وا���ش��ت��ي��ق��ظ��ت 
للوعي  ف���اق���دي���ن  ال���ش��ت��ح��م��ام  ح���و����ض 
و�شارعت لالت�شال بال�شرطة والإ�شعاف، 
م�شت�شفى  اإىل  ال���ط���ف���الن  ن��ق��ل  ح��ي��ث 
اأحدهما  غربي مدينة درب��ي حيث ف��ارق 
الآخر  اإنقاذ  مت  فيما  الفور  على  احلياة 
دماغي  بتلف  اإ�شابته  لحقاً  تبني  الذي 

�شيبقيه م�شلوًل باقي حياته.
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•• العني - الفجر:

ت�صوير – حممد معني:

ن���ظ���م م��ل��ت��ق��ى اأ�����ش����رة ج���ام���ع���ة الإم��������ارات 
مبنا�شبة  كبري  احتفال  املتحدة  العربية 
اليوم الوطني 42 للدولة وبح�شور اكرث 
بجامعة  العاملني  م��ن  م��دع��و   400 م��ن 
 ، العني  و�شكان مدينة  وا�شرهم  الم��ارات 
افتتح احلفل �شعادة الدكتور عبدالرحمن 
ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة  ال��ن��ق��ب��ي  ال�����ش��اي��ب 
ل�شوؤون الطلبة والت�شجيل وال�شيد يحيى 
اأ�شرة اجلامعة وذلك  �شهاب مدير ملتقى 
يف مقر امللتقى مبدينة العني اأقام ملتقى 
ا���ش��رة اجل��ام��ع��ة اح��ت��ف��ال ك��ب��ريا مبنا�شبة 
ابتهاجا  ل��ل��دول��ة  ال42  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د 
بامل�شرح  وذل����ك  ال��غ��ال��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
باأجمل  ت��زي��ن  وال����ذي  بامللتقى  ال�شيفي 
الل��وان والزينات والع��الم ابتهاجا بهذه 

املنا�شبة الغالية. 
ال�شايب  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  وق����ال 
الكبري  احلفل  ه��ذا  تنظيم  ي��اأت��ي  النقبي  
�شمن جمموعة من الفعاليات والأن�شطة 
لهذا  اجلامعة  نظمتها  التي  والحتفالت 
ال��وط��ن��ي لدولتنا  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��اء  ال��ع��ام 
الغالية تعبريا من ا�شرة جامعة الإمارات 
الر�شيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  ووف��ائ��ه��م  ح��ب��ه��م  ع���ن 
و�شدق انتمائهم لرتاب هذا البلد املعطاء 
اآيات  باأ�شمى  اتقدم  اأن  اأود  املنا�شبة  وبهذه 
�شاحب  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  التهنئة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اأخيه  واإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض 

را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�ض  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل 
اأول  الفريق  واإىل  احلكام  ال�شمو  ا�شحاب 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
واملقيمني  الإم����ارات  �شعب  واإىل  امل�شلحة 
ع��ل��ى اأر����ش���ه���ا ال��ط��ي��ب��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة اأف�����راح 
وفرحة  الوطني  باليوم  املتوا�شلة  الوطن 

 2020 اإك�����ش��ب��و  مل��ع��ر���ض  دب���ي  ا�شت�شافة 
�شاركونا يف هذا احلفل  الذين  كل  واأ�شكر 
وم�شاركني  و�شركاء  منظمني  من  البهيج 

يف احلفل.
ال�شيد يحيى �شهاب مدير  من جهته قال 
الإمارات  جامعة  ا�شرة  ملتقى  ان  امللتقى  
ه���ذا احلفل  اإق��ام��ة  ع��ل��ى  �شنويا  ي��ح��ر���ض 
اأ�شرة  ف��ع��الت  ودع����وة خمتلف   ، ال��وط��ن��ي 
دع���وة خمتلف  اإ���ش��اف��ة اىل  ال��ي��ه  اجلامعة 

من  احل��ف��ل  يف  للم�شاركة  امللتقى  �شركاء 
وخا�شة  ح��ك��وم��ي��ة  وه���ي���ئ���ات  م��وؤ���ش�����ش��ات 
وانتمائهم  تعبريا من اجلميع عن حبهم 

واإخال�شهم لالإمارات الغالية.
الفقرات  م��ن  العديد  الحتفال  وت�شمن 
اجلديدة التي نالت ا�شتح�شان احلا�شرين 
مو�شيقية  ع��رو���ش��ا  احل��ف��ل  ت�شمن  حيث 
اأبو  ل�شرطة  ال��ت��اب��ع��ة  املو�شيقية  للفرقة 
الفنية  ال�شتعرا�شات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ظبي 

والغنائية الرتاثية والتي قدمها جمموعة 
رفاعة  ومدر�شة  هاجر  مدر�شة  طلبة  من 
للتعليم ال�شا�شي اىل جانب فقرات احلفل 
الدبكة  عرو�ض  على  اي�شا  ا�شتملت  التي 

الردنية واللبنانية.
ا�شماء  اع�������الن  احل����ف����ل  خ�����الل  مت  ك���م���ا 
نظمها  التي  الثقافية  بامل�شابقة  الفائزين 
للفائزين  اجل����وائ����ز  وت�����ش��ل��ي��م  امل��ل��ت��ق��ى 

مبنا�شبة اإقامة هذا احلفل. 

بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية ووزارة ال�صحة

ور�شة عمل لدرا�شة منو الأطفال 
يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

•• العني – الفجر:

ال�شحة  ملنظمة  املتعاون  املركز  نظم 
التغذية-ق�شم  جم����ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
الأغذية  بكلية  وال�����ش��ح��ة  ال��ت��غ��ذي��ة 
العربية  الم��ارات  والزراعة بجامعة 
منظمة  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون  امل���ت���ح���دة 
الإقليمي  امل��ك��ت��ب  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 
الو�شط ور�شة عمل مو�شعة  لل�شرق 
مب�شاركة 40 خبريا من العاملني يف 
الرعاية ال�شحية الأولية يف منطقة 

ال�شرق الو�شط و�شمال افريقيا. 
الدكتور  الأ�شتاذ  العمل  ور�شة  افتتح 

بح�شور  العلمية  لل�شوؤون  الإم���ارات  جامعة  مدير  نائب  البييلي  حممد 
وقال  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  كلية  عميد  احل�شرمي  غالب  الدكتور  الأ�شتاذ 
خالل  وم��ن  الإم���ارات  جامعة  تهدف  الفتتاح   كلمة  يف  البييلي  الدكتور 
وامل���ه���ارات لدى  ال���ق���درات  ت��ع��زي��ز  ال��و���ش��ع��ة اىل  ال��ور���ش��ة  ل��ه��ذه  تنظيمها 
جمموعة من اخلرباء يف جمال التغذية لدى الأطفال خا�شة يف منطقة 
م��ن وجود  املنطقة  ه��ذه  ت��ع��اين  افريقيا حيث  و���ش��م��ال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
منحنيات قيا�ض تتنا�شب مع طبيعة املعطيات املوجودة يف دول هذه املناطق 
الأمر الذي يوؤكد على حر�ض جامعة الإمارات يف تطبيق روؤيتها البحثية 
وتو�شيع �شراكاتها العاملية مع املوؤ�ش�شات واملراكز املتخ�ش�شة وتقدمي نتائج 

بحثية وتو�شيات ت�شهم يف تقدمي حلول للباحثني واملخت�شني.
من جهته قال ال�شيد اأيوب اجلوالدة ممثل منظمة ال�شحة العاملية  لقد 
ت�شعى  اأن�شطة  لإج���راء  ت��ع��اون  م��راك��ز  العاملية  ال�شحة  منظمة  خ�ش�شت 
الإقليمي جامعة  املكتب  يعترب  ال�شياق  املنظمة، ويف هذا  برامج  دعم  اإىل 
العلمي  البحث  موؤ�ش�شات  اأه��م  من  التعاون  مراكز  اأح��د  كونها  الإم���ارات 
املتعلقة  الإقليمية  ال�شرتاتيجيات  تطبيق  دعم  اإىل  ال�شاعية  املنطقة  يف 
بالتغذية والأمرا�ض املزمنة  واأ�شاف اجلوالدة  نتوجه بال�شكر اإىل دولة 
الإمارات العربية املتحدة وجامعة حل�شن �شيافتهم وتعاونهم لتنظيم مثل 
هذه الفعاليات الهامة التي ت�شاهم يف رفع امكانيات املنطقة يف جمالت 

مراقبة النمو والتغذية، ونتطلع اإىل املزيد من التعاون يف هذا املجال .
من جهتها قالت الدكتورة عائ�شة الظاهري رئي�ض املركز املعتمد من قبل 
منظمة ال�شحة العاملية يف جمال التغذية ورئي�ض ق�شم التغذية وال�شحة 
التي  ال��درا���ش��ة  نتائج  لتطبيق  ت��اأت��ي  ال��ور���ش��ة  ه��ذه  اإن  الإم����ارات  بجامعة 
اأجريت عام 1997 يف �شتة دول �شملت الربازيل وغانا والرنويج وُعمان 
والوليات املتحدة والهند والتي خل�شت اىل اإيجاد منحنيات منو جديدة 
حتقق العديد من الأمور املهمة يف ر�شد منو الر�شع والأطفال وعافيتهم 
املجتمعات  يف  التغذية  وف��رط  لنق�ض  دقيقة  تقديرات  وتوفري  الغذائية، 
املحلية والبلدان املختلفة وامل�شاعدة على تقييم ال�شحة والتطور للر�شع 

والأطفال ال�شغار.
هذه  يف  امل�شاركني  تدريب  على  يقوم  �شوف  الظاهري  الدكتورة  واأ�شافت 
منظمة  قبل  من  املعتمدين  الإقليميني  اخل��رباء  من  جمموعة  الور�شة 
النمو  منحنيات  تقدمي  اإىل  ال���دورة  ه��ذه  تهدف  حيث  العاملية،  ال�شحة 
اجلديدة ل�شتخدامها يف تقييم منو وتطور الأطفال بالإ�شافة اإىل تدريب 
امل�شاركني على كيفية ا�شتخدامها وتاأهيلهم لي�شبحوا مدربني معتمدين 
يف بلدانهم وتعد دولة الإمارات من الأوائل يف منطقة اخلليج التي بداأت 
بتطبيق ا�شتخدام هذه املنحنيات بعد �شلطنة عمان التي كانت جزءا من 

الدول التي �شاركت يف هذه الدرا�شة.
فعاليات من �شمنها  تت�شمن عدة  الور�شة  اأن  الظاهري  الدكتورة  وبينت 
العملي  والتدريب  الدولة،  يف  الأولية  ال�شحية  للمراكز  ميدانية  زي��ارات 
التدريبية كجزء من  الور�شة  تاأتي هذه  املراكز حيث  للم�شاركني يف هذه 
الأن�شطة التابعة للمركز املتعاون ملنظمة ال�شحة العاملية يف جمال التغذية 
والذي ين�ض يف بنوده على حتقيق عدد من الأهداف، يف مقدمتها تعزيز 
ال�شحة  منظمة  م�شاندة   ، والتغذية  بالغذاء  املتعلقة  الق�شايا  يف  الوعي 
ذلك  يف  مبا  بالتغذية  املت�شلة  الأمرا�ض  من  والعالج  الوقاية  يف  العاملية 
من  بالتغذية،  ال�شلة  ذات  املزمنة  والأم��را���ض  وال�شمنة،  التغذية،  نق�ض 
دعم  اإىل  ،اإ���ش��اف��ة  املبتكرة  احل��ل��ول  وتطوير  الأدل���ة  ق��اع��دة  تعزيز  خ��الل 
الإم����ارات  دول���ة  يف  وال��ت��غ��ذي��ة  ال��غ��ذاء  �شيا�شات  وتقييم  وتنفيذ  وت��ط��وي��ر 

واخلليج.
الأمومة  مراكز  مدير  احلو�شني  هاجر  الدكتورة  قالت  اأخ��رى  جهة  من 
وال��ط��ف��ول��ة ب������وزارة ال�����ش��ح��ة ت��ت��م��ي��ز ف��ئ��ة الأط����ف����ال ب��ب��ع�����ض التغريات 
اأهمية  يوؤكد  مما  املختلفة  العمر  مراحل  يف  والبيولوجية  الف�شيولوجية 
نق�ض  تنتج عن  قد  انحرافات  اأي  الأطفال لكت�شاف  وتطور  متابعة منو 
اأو فرط الوزن وال�شمنة وذلك يف الوقت املنا�شب لتخاذ التدابري  الغذاء 
الالزمة لتفاديها والوقاية منها ووزارة ال�شحة تدرك اأهمية هذه الور�شة 
الكوادر  ت��دري��ب  ت��اأه��ي��ل م��درب��ني م��وؤه��ل��ني للقيام مب�����ش��وؤول��ي��ة  و����ش���رورة 

ال�شحية بالوزارة.

�صهد تخريج 27 طالبة عمانية

ال�شفري العماين ي�شارك الحتفال باليوم الوطني 43 لل�شلطنة بجامعة الإمارات

•• العني - الفجر:

�شهد �شعادة ال�شيخ حممد بن عبد اهلل القتبي �شفري 
ال�شفارة  اأق��ام��ت��ه  ايل  احل��ف��ل  ب��ال��دول��ة  ُع��م��ان  �شلطنة 
بالعيد  لالحتفال  وذل��ك  الإم���ارات  بجامعة  العمانية 
العمانيات  الطالبات  وتخريج  لل�شلطنة   43 الوطني 
ت��خ��رج��ه��ن للعام  وامل���ت���وق���ع   ، ب��اجل��ام��ع��ة  ال���دار����ش���ات 
�شعادة  احل��ف��ل  ح�����ش��ر   2014-2013 ال���درا����ش���ي 
مدير  نائب  النقبي  ال�شايب  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور 
ال�شيماء  و�شعادة  والت�شجيل  الطلبة  ل�شوؤون  اجلامعة 
بنت علي الرئي�شية ممثل ولية بو�شر وع�شو املجل�ض 

البلدي لولية م�شقط. 
كلمة  القتبي يف  ال�شفري حممد بن علي  �شعادة  وق��ال 
الف��ت��ت��اح احل��ف��ل  اأن���ه مل��ن دواع���ي ���ش��رورن��ا اأن نحتفل 

مع  ي��ت��زام��ن  وال����ذي  لل�شلطنة   43 ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
ال�شقيقة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  احتفالت 
الدار�شني  وابنائنا  طلبتنا  بني   42 الوطني  بيومها 
اأن تكتمل افراحنا  بجامعة الإم��ارات حيث يطيب لنا 
ونحن نحتفل مب�شرية من العطاء والتنمية والنه�شة 
العمرانية واحل�شارية والتي ي�شهدها كال البلدين يف 
مدى  على  يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  الر�شيدة  قياداتنا  ظل 
�شالبة العالقات التاريخية التي جتمع اأبناء البلدية 
هذه العالقات ال�شاربة يف قدم التاريخ ما يوؤكد على 

عمق التوا�شل والتقارب بني البلدين ال�شقيقني.
اتقدم  اأن  ي�شعدين  الُعماين  ال�شفري  �شعادة  واأ���ش��اف 
بال�شكر والتقدير اإىل جامعة الإم��ارات هذه اجلامعة 
به  ونعتز  نفخر  علميا  �شرحا  متثل  وال��ت��ي  العريقة 
على ما تقدمه من دعم وتعليم لطلبتنا ، واليوم ونحن 

العمانيات  الطالبات  من  جديدة  دفعة  تخريج  ن�شهد 
ال���دار����ش���ات يف ج��ام��ع��ة الإم�������ارات ف��ن��ح��ن ن�����ش��اه��م يف 
العلمي وموا�شلة م�شرية  التقدم  ا�شتمرار دفع عجلة 

العطاء والنجاح يف بلدينا.
من جهته قدم الدكتور عبد الرحمن ال�شايب النقبي 
تهنئته اىل الطالبات العمانيات اخلريجات وقال  اليوم 
نتقا�شم الفرحة مبنا�شبة احتفالت اليوم الوطني 42 
لدواتنا الغالية واليوم الوطني لل�شلطنة 43 وتخريج 
27 طالبة عمانية من جامعة الإمارات ما يوؤكد على 
الدور امل�شرتك الذي نوؤديه معا يف رفد م�شرية التعليم 
والثقافة يف بلدينا ونحن �شعداء اأن نرى ثمار الغر�ض 
ال���واح���د ال���ذي زرع���ن���اه م��ن خ���الل ت��خ��ري��ج طالباتنا 
العلمية  ال�شراكة  متانة  يوؤكد  الذي  الأم��ر  العمانيات 
يف  التعليمية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  م��ع  جتمعنا  ال��ت��ي 

ال�شلطنة.
بني  تنوعت  خمتلفة  وفعاليات  فقرات  احلفل  و�شهد 
عر�ض فيلم وثائقي اأ�شتعر�ض الإجنازات التي حتققت 
يف عمان على مدى 43 عاما املن�شرمة ومن ثم �شهد 
مطر  العمانيني  لل�شاعرين  �شعرية  اأم�شية  احل��ف��ل 
ق�شائدهما  تغنت  حيث  احلو�شني  وع��ام��ر  ال��ربي��ك��ي 
ب��ح��ب الأوط�����ان وال��ف��خ��ر ب���الإجن���ازات ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
الإم��ارات وجامعة  م�شاركات من قبل طالبات جامعة 
زميالتهن  مل�شاركة  اللواتي ح�شرن  قابو�ض  ال�شلطان 

فرحة التخرج والنجاح.  
ال��ع��م��اين لدى  ���ش��ع��ادة ال�شفري  ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ق��ام 
الطلبة  ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  يرافقه  الدولة 
الرئي�شية  ع��ل��ي  ب��ن��ت  ال�����ش��ي��م��اء  و���ش��ع��ادة  وال��ت�����ش��ج��ي��ل 

بتخريج الطالبات وتوزيع ال�شهادات عليهن.



دون  وحتول  االأوىل،  مراحله  يف  زال  ما  �صرطانًا  تبطئ  كي  النباتية  بالدهون  املعاجلة  الن�صويات  ا�صتبدل 
حتّوله اإىل �صكل اأكرث فتكًا.

ظهر ت�صوير دماغ 28 ولدًا ترتاوح اأعمارهم بني 5 و12 �صنة اأن االأوالد الذين يتاأتئون ميلكون كمية اأقل من املادة الرمادية يف مناطق اأ�صا�صية من الدماغ 
ُتعترب م�صوؤولة عن النطق، مقارنة مبن ال يعانون هذه امل�صكلة. عانى ن�صف هوؤالء االأوالد التاأتاأة، يف حني �صّكل الن�صف االآخر جمموعة ال�صبط.

الأمامي  التلفيف  منطقة  اأن  ج��دي��دة  اأب���ح���اث  تك�شف 
نحو غري طبيعي يف حالة  تنمو على  الدماغ  ال�شفلي يف 
الباحثني  لأن  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  وه����ذا  امل��ت��اأت��ئ��ني.  الأولد 

عملية  يف  يتحكم  ال��دم��اغ  م��ن  اجل���زء  ه��ذا  اأن  يعتقدون 
اللغة  الدماغ عن  يعرفها  التي  املعلومات  فياأخذ  النطق، 

والأ�شوات ويحّولها اإىل حركات للنطق بالكلمات.

التاأتاأة  تنفيذي يف معهد عالج  بيل، مدير  ديريك  يذكر 
جامعة  يف  التاأهيل  اإع���ادة  ط��ب  كلية  يف  عنها  والأب��ح��اث 
بناء  لكيفية  فهمنا  يح�ّشن  ل  الكت�شاف  ه��ذا  اأن  األ��ربت��ا، 
اأج����زاء ال��دم��اغ امل�����ش��وؤول��ة ع��ن ال��ن��ط��ق ولأ���ش��ب��اب التاأتاأة 
امل�شكلة  اأه��م��ي��ة م��ع��اجل��ة ه���ذه  اأي�����ش��اً  ي��وؤك��د  ب��ل  فح�شب، 
املتوافرة يف معهد عالج  با�شتخدام مقاربات كتلك  باكراً 

التاأتاأة.
ا�شتخدم بحث �شابق اأي�شاً الت�شوير بالرنني املغناطي�شي 
البالغني  اأدمغة  بني  البنيوية  الختالفات  من  للتحقق 
ال��ذي��ن ي��ت��اأت��ئ��ون واأدم���غ���ة ب��ال��غ��ني ل ي��ع��ان��ون م�شاكل يف 
النطق. تكمن م�شكلة هذه املقاربة يف اأن عملية الت�شوير 
جرت بعد �شنوات طويلة من بدء هذه امل�شكلة، التي تظهر 
عادة بني �شن الثانية واخلام�شة، وفق بيل. وي�شيف: )ل 
ميكننا التاأكد مما اإذا كانت اأوجه الختالف هذه يف بنية 
هذا  مع  طويلة  �شنوات  التاأقلم  نتيجة  ووظائفه  الدماغ 

ال�شطراب يف الكالم اأو اأنها كانت قائمة من البداية(.
التاأتاأة  خ�شائ�ض  يف  نتاأمل  )عندما  مو�شحاً:  بيل  يتابع 

)تكرار الأ�شوات اأو املقاطع 
كلمة،  من  الأوىل  اللفظية 
كلمة(،  يف  اأ����ش���وات  اإط���ال���ة 
ي�����ش��ه��ل ع��ل��ي��ن��ا الف���رتا����ض 
اأنها م�شكلة حتكم بحركات 
العالج  ن��وع  ي��اأخ��ذ  النطق. 
معهد  يف  ن���ق���ّدم���ه  ال�������ذي 
معاجلة التاأتاأة حدود جهاز 
العتبار.  يف  ه���ذه  ال��ن��ط��ق 
وقد حققنا جناحاً كبرياً يف 

معاجلة هذه امل�شكلة(.
النتائج  ه����ذه  ب��ي��ل  ي��ع��ت��رب 
اختبار  ن��ح��و  اأوىل  خ��ط��وة 
ك��ي��ف��ي��ة ت����اأّث����ر ح��ج��م امل����ادة 
التاأتاأة  ب��ع��الج  ال���رم���ادي���ة 

بني  احل��رك��ي  الت�شل�شل  تعلم  يف  الخ��ت��الف  اأوج���ه  وفهم 
الأولد املتاأتئني والأ�شحاء.

يف  احلركي  التعلم  ب�شاأن  معرفتنا  ازدادت  )كلما  يذكر: 
تعديل عالجنا بطريقة  الأولد، متكنا من  ه��وؤلء  حالة 

تتيح لنا تق�شري مدته وتعزيز فاعليته(.

البدانة وخطر ح�شى املرارة
لطاملا كانت البدانة مرتبطة مب�شكلة ح�شى املرارة، ل �شيما عند الن�شاء. 
اأ�شار الباحثون اإىل وجود ب�شعة اأ�شباب حمتملة لتف�شري هذا الرابط: ينتج 
اإ�شافية، ما يوؤدي  الزائد مثاًل كمية كول�شرتول  الوزن  امل�شابون مب�شكلة 
اإىل ت�شّكل احل�شى. لكن مل يت�شح بعد ما اإذا كان ارتفاع موؤ�شر كتلة اجل�شم 
وقلة  بالدهون  الغنية  احلمية  )مثل  الزائد  بالوزن  املرتبطة  العوامل  اأو 

الريا�شة( هي الأمور امل�شوؤولة عن ح�شى املرارة.
ا�شتعمل باحثون يف الدمنارك متغريات جينية مرتبطة بارتفاع موؤ�شر كتلة 
اجل�شم ملعرفة ما اإذا كان هذا املوؤ�شر نف�شه م�شوؤوًل عن ت�شّكل ح�شى املرارة. 
اأُ�شيب  34 �شنة.  األف �شخ�ض خالل فرتة   77 اأكرث من  راقب الباحثون 
املجموعة  املدة.  تلك  خالل  املرارة  ح�شى  مب�شكلة  منهم  �شخ�ض   4100
التي ت�شكلت لديها ح�شى املرارة كانت اأكرب �شناً ومن فئة الن�شاء وتفتقر 
امل��رارة بثالثة  اإىل احلركة اجل�شدية الكافية. لوحظ ارتفاع خطر ح�شى 
اجل�شم  كتلة  موؤ�شر  م�شتوى  لديهن  يرتفع  اللواتي  الن�شاء  عند  اأ�شعاف 
مقارنًة مبن ي�شجلون م�شتوى �شحياً. كما ارتفع خطر ح�شى املرارة عند 
الأ�شخا�ض امل�شتعدين وراثياً لرتفاع موؤ�شر كتلة اجل�شم. يعترب الباحثون 
التي  العوامل  عن  ف�شاًل  نف�شها،  البدانة  اأن  على  توؤكد  الدرا�شة  هذه  اأن 

توؤدي اإىل البدانة، تزيد خطر ت�شّكل ح�شى املرارة.

ا�صتبدل الدهون احليوانية والن�صويات املعاجلة بدهون نباتية

الغذاء ال�شحي يحّد من �شرطان الربو�شتات 

ميلكون كمية اأقل من املادة الرمادية

منو دماغ الولد املتاأتئ خمتلف 

اأن  ُتظهر  التي  الأدل���ة  ال�شنوات،  م��ر  على  تراكمت،   
اح��ت��م��ال الإ����ش���اب���ة ب�����ش��رط��ان ال��ربو���ش��ت��ات يرتاجع 
ي��ت��ن��اول��ون غ���ذاء �شحّياً يحمي  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  ب��ني 
الكت�شافات  ل���ك���ن  ب���ان���ت���ظ���ام.  وي���ت���م���رن���ون  ال���ق���ل���ب 
 Health اإل��ي��ه��ا درا����ش���ة  الأخ������رية ال��ت��ي ت��و���ش��ل��ت 
Professionals Follow-up ت�شري اإىل اأن 
تناول طعام �شحي مفيد حتى بعد ت�شخي�ض الإ�شابة 

ب�شرطان الربو�شتات.
الدكتور مارك ب. غارنيك، طبيب متخ�ش�ض  يذكر 
 Beth Israel م��رك��ز  يف  ال��ربو���ش��ت��ات  �شرطان  يف 
هارفارد:  جلامعة  التابع  الطبي   Deaconess
)ُتعترب هذه من الدرا�شات الأوىل التي تتناول تاأثري 
الربو�شتات.  ب�شرطان  ال��رج��ل  اإ���ش��اب��ة  بعد  ال��ط��ع��ام 
تعديل  ت�شتطيع  اأن���ك  ف��ك��رة  ال��درا���ش��ة  ه���ذه  وت��دع��م 
�شلوك �شرطان الربو�شتات، اإذا كان ل يزال حم�شوراً 

داخل هذه الغدة(.
ت�شري هذه الكت�شافات اإىل اأن اخلطوة الغذائية الأهم 
ا�شتبدال  على  تقوم  الربو�شتات  �شرطان  حماربة  يف 
ال���ده���ون احل��ي��وان��ي��ة وال��ن�����ش��وي��ات امل��ع��اجل��ة بدهون 
اجلوز،  الأف���وك���ا،  مثل  م��اأك��ولت  م��ن  �شحية  نباتية 
الرجل  اأن  تبنّي  والزيتون.  والكانول  ال�شويا  زي��وت 
الذي يتخذ هذه اخلطوة يكون اأقل عر�شة لالإ�شابة 
مقارنة  وخ��ط��ورة،  عدائية  اأك��رث  برو�شتات  ب�شرطان 
امل�شابون  ميوت  الذي  وتقّدماً  خطورة  الأق��ل  بالنوع 

به من جراء اأمرا�ض اأخرى ل ب�شببه.
الليكوبني خ�شاب  يف الفواكه احلمراء، مثل الطماطم 
والبطيخ. ويرتبط تناول �شل�شة الطماطم واملاأكولت 
بانتظام  ال��ل��ي��ك��وب��ني  ع��ل��ى  ال���ت���ي حت���ت���وي  الأخ�������رى 
بانخفا�ض خطر الإ�شابة ب�شرطان الربو�شتات. ولكن 
اأخ���ذ مكمالت غذائية  اأن  ال��ي��وم  تثبت  اأدل���ة  م��ن  م��ا 
حتتوي على الليكوبني يحول دون الإ�شابة ب�شرطان 

الربو�شتات.
لالأك�شدة  م�شادة  مغذية  م��ادة   E الفيتامني  ُيعترب 
تتوافر يف جمموعة من الفاكهة واخل�شر واجلوزيات 
اإىل  تتو�شل  SELECT مل  درا�شة  لكن  وال��ب��ذور. 
ال��ي��وم من  دول��ي��ة يف  400 وح��دة  اأن  يثبت  دليل  اأي 
ت��ق��ي م��ن �شرطان  E يف م��ك��م��ل غ��ذائ��ي  ال��ف��ي��ت��ام��ني 
الربو�شتات. حتى اإن التحليل الإ�شايف لنتائج درا�شة 
ب�شرطان  الإ���ش��اب��ة  خطر  اأن  ك�شف   SELECT
تناولوا  ال���ذي���ن  ال����رج����ال  ب���ني  ارت���ف���ع  ال���ربو����ش���ت���ات 
غري  وهمّياً  دواء  اأخ��ذوا  مبن  مقارنة   ،E الفيتامني 

فاعل.
تتوافر  ك��ي��م��اوي��ة  م����ادة  ال�����ش��ي��ل��ي��ن��ي��وم 

طبيعّياً يف الرتبة، املياه اجلوفية، 
وب���ع�������ض امل��������اأك��������ولت. ومل 

ت�����ت�����و������ش�����ل درا��������ش�������ة 
 SELECT

يحتوي  غذائي  مكّمل  اأخ��ذ  اأن  يثبت  دليل  اإىل  اأي�شاً 
ال�شيلينيوم  م��ن  ال��ي��وم  يف  م��ي��ك��روغ��رام   200 ع��ل��ى 

يحول دون الإ�شابة ب�شرطان الربو�شتات.

هل حتّد الدهون ال�صحية من املخاطر؟
4500 رجل  ن��ح��و  ه���ارف���ارد  ج��ام��ع��ة  درا���ش��ة  �شملت 
مراحله  يف  الربو�شتات  ب�شرطان  اإ�شابتهم  �ُشخ�شت 
غدة  خ��ارج  اإىل  بعد  ينت�شر  مل  اأن��ه  يعني  م��ا  الأوىل، 
واأدرك  اجل�شم.  اأخ��رى من  اأج��زاء  ويبلغ  الربو�شتات 
التقارير  بف�شل  الرجال  ه��وؤلء  تناوله  ما  الباحثون 

املف�شلة التي قدمها امل�شاركون دورّياً عن غذائهم.
ت��ب��نّي اأن اح��ت��م��ال الإ����ش���اب���ة ب�����ش��ك��ل اأك����رث ف��ت��ك��اً من 
���ش��رط��ان ال��ربو���ش��ت��ات، ت��راج��ع ب��ني ال���رج���ال الذين 
مقارنًة  النباتية،  ال��ده��ون  م��ن  اأك���رب  كمية  ت��ن��اول��وا 
اأتت  ب��رج��ال اح��ت��وى غ��ذاوؤه��م ده��ون��اً حيوانية. وق��د 

م��ع��ظ��م ال���ده���ون ال��ن��ب��ات��ي��ة التي 

ال�شلطات  ���ش��ل�����ش��ات  يف  ال����زي����وت  م����ن  ت���ن���اول���وه���ا 
واجلوزيات.

ما  النباتية حتتوي على  ال��ده��ون  اأن  ذل��ك  يعني  هل 
ميكننا  ل  ال�شرطان؟  اأم��را���ض  م��ن  احل��ّد  يف  ي�شاهم 
الإجابة عن هذا ال�شوؤال بال�شتناد اإىل هذه الدرا�شة، 
مع اأن الدهون النباتية حتتوي مواد ت�شتطيع نظرّياً 
واخللل  اللتهاب  من  باحلد  ال�شرطان  تطور  اإبطاء 

الذي يلحق باخلاليا.
الرجال  اأن  البع�ض  يعترب  اآخ��ر.  احتمال  ثمة  ولكن 
الن�شويات.  اأي  تناوله،  من  يقللون  مما  ي�شتفيدون 
خالل  ال��ربو���ش��ت��ات  ���ش��رط��ان  نتيجة  امل���وت  فاحتمال 
ال�شنوات الثماين التي تلي الت�شخي�ض يرتاجع بن�شبة 
�شعراتهم  من   10% ي�شتبدلون  َم��ن  بني   29%
ب�شعرات  الن�شويات  من  ي�شتمدونها  التي  احل��راري��ة 

حرارية من الزيوت النباتية.
التي ل حتتوي  الغذائية  الأنظمة  اأن  ذلك  يعني  هل 
ع����ل����ى ك����ث����ري م�����ن ال����ن���������ش����وي����ات حت�����ارب 
ميكننا  ل  اأي�شاً  هنا  ال�شرطان؟ 
تقدمي جواب حا�شم. فقد 
ك�شفت الدرا�شة اأن 
الرجال 

النباتية،  ال��ده��ون  م��ن  اأك���رب  ت��ن��اول��وا كميات  ال��ذي��ن 
اأقل  كانوا  والن�شويات،  احليوانية  بالدهون  مقارنة 
حتدد  ل  اأن��ه��ا  اإل  ق��ات��ل،  ب�شرطان  لالإ�شابة  عر�شة 

ال�شبب.
غري  العلمية  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه  بكل  تن�شغل  ل  ول��ك��ن 
�شابقة  ودرا�شات كثرية  الدرا�شة  ت�شري هذه  الأكيدة. 
اإىل خال�شة وحيدة اأكيدة: يزيد منط الغذاء الغربي 
اللحوم  م��ن  ك��ب��رية  كمية  ع��ل��ى  )ي��ح��ت��وي  التقليدي 
احليوانية(  للدهون  كثرية  اأخرى  وم�شادر  احلمراء 

خطر الإ�شابة ب�شرطان الربو�شتات.
هارفارد،  يف  الطب  كلية  من  غارنيك  الدكتور  يذكر 
الربو�شتات:  لأمرا�ض  ال�شنوي  التقرير  حمرر  وهو 
)من الن�شائح التي اأوجهها اإىل مر�شاي عدم تناول 

دهون حيوانية اأو احلّد من ا�شتهالكها على الأقل(.
الذي  الرجال  اأن  العلمية  البيانات  من  عقود  ُتظهر 
ي�شتهلكون كمية اأكرب من الدهون احليوانية يعانون 
ع���ادًة م��ع��دلت اأع��ل��ى م��ن �شرطان ال��ربو���ش��ت��ات. لكن 
ال��درا���ش��ات ال��ت��ي ت��راق��ب ال���رواب���ط الإح�����ش��ائ��ي��ة بني 
فقد  بحرية.  ع��ادة  توقعنا  فح�شب  واملر�ض  الأغ��ذي��ة 
يف  منخف�ض  ب��ال�����ش��رط��ان  الإ���ش��اب��ة  خ��ط��ر  اأن  يتبني 
حالة الرجال الذين �شملتهم هذه الدرا�شات لأ�شباب 
غارنيك:  الدكتور  يو�شح  بطعامهم.  لها  عالقة  ل 
ج لها على  )تبني لنا اأن الكثري من الأم��ور التي ي��روَّ
اإخ�شاعها  بعد  الواقع  يف  كذلك  لي�شت  مفيدة،  اأنها 

لختبارات دقيقة(.

ما العمل اليوم؟
ثق  التفا�شيل،  ب�شاأن  حمتاراً  العلم  يقف  عندما 
املفيدة،  النباتية  ال��زي��وت  من  املزيد  تناول  ب��اأن 
احلّد من ا�شتهالك الأطعمة الغنية بالن�شويات 
اأقل  كميات  وتناول  بينها،  ال�شحي  اختيار  اأو 
عوامل   كلها  واملعاجلة،  احلمراء  اللحوم  من 
ت�����ش��ّك��ل ج����زءاً م��ن ال���غ���ذاء ال�����ش��ح��ي. كذلك 
اخل��ط��وات يف حم��ارب��ة مر�ض  ه��ذه  ت�شاهم 
لوفاة  الأول  ال�����ش��ب��ب  ي��ب��ق��ى  ال����ذي  ال��ق��ل��ب 
اإىل ذلك،  بالإ�شافة  ال��ع��امل.  ال��رج��ال ح��ول 
اأظ��ه��رت ال��درا���ش��ة اأن اح��ت��م��ال ال��وف��اة من 
فح�شب،  الربو�شتات  �شرطان  ل  مر�ض،  اأي 
الذين  الرجال  بني   34% بن�شبة  يرتاجع 
ي�شتهلكون كمية اأكرب من الدهون النباتية.

يعزز  قلبك  يفيد  م��ا  اأن  ي��ب��دو  اخل��ت��ام،  يف 
احلال  هي  وكما  الربو�شتات.  �شحة  اأي�شاً 
م���ع ك��ث��ري م���ن امل�����ش��ائ��ل ال�����ش��ح��ي��ة، م���ا زال 
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�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
        �عادة  �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2732 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

عرب  عليه:  مدعي  بنغالدي�ض   اجلن�شية:  مياه  الفو  احمد  مدعي/�شاميم   
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  والكهربائية  ال�شحية  لالعمال  ال�شحراء 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ عرب ال�شحراء لالعمال ال�شحية 
والكهربائية اجلن�شية: المارات    عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/16 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/12/4
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
          �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   3061 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

 مدعي/عبيد الرحمن رازو ليت عبداملالك اجلن�شية: بنغالدي�ض مدعي عليه: 
الدعوى: م�شتحقات  التنظيف اجلن�شية: المارات مو�شوع  فانت�شي خلدمات 
المارات        اجلن�شية:  التنظيف  خلدمات  فانت�شي  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  عنوانه:بالن�شر حيث 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/16 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/12/04  
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
           �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2833 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

بنغالدي�ض     اجلن�شية:  باباري  احلق  ف�شل  حممد  اخلري  ابو  مدعي/حممد   
ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع  ال�شيارات  مدعي عليه: لورويال خلدمات 
ال�شيارات  خلدمات  لورويال  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات    اجلن�شية:  ذ.م.م 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/16 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول   �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

  2013/11/27
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
           �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2881 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

 مدعي/انور اميان اهلل اجلن�شية: بنغالدي�ض مدعي عليه: الو�شيله الذهبية 
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  والبال�شرت  الطابوق  لعمال 
الطابوق  لعمال  الذهبية  الو�شيله  اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
والبال�شرت اجلن�شية: المارات  عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/15 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية   �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/11/27
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
           �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2851 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

 مدعي/رو�شان لل �شومبال اجلن�شية: الهند مدعي عليه: هايرب للمقاولت 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  المارات   مو�شوع  اجلن�شية:  العامة 
المارات عنوانه:بالن�شر حيث  العامة اجلن�شية:  للمقاولت  اعالنه/ هايرب 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/12/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة  �شباحاً 
بدفاعك  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
           �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2901 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

عليه:  مدعي  الهند   اجلن�شية:  بال  جا�شويندير  �شينغ  مدعي/هاربريت   
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  هايربللمقاولت 
المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  هايرب  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/15 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية
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�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف �لدعوى  2013/4550 عمايل جزئي                   
اىل املدعى عليه /1-كافترييا بي�شت ت�شاو   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /روبريت كوينتون رو�شاريو قد اقام عليك الدعوى 
درهم   14618 وق��دره��ا  عماليه  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2013/156977(.    وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/31 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1.A.5
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل. .  
ق�سم �لق�سايا �لعمالية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف �لدعوى  2013/3422 عمايل جزئي                   
اىل املدعى عليه /1-دهاباي للمقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�شان مياه جوبال موندول  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
تذكرة  وقيمة  دره���م   )10218( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  ب��ال��زام��ه��ا  املطالبة 
رقم  وال�شكوى  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   2000( مببلغ  بالطائرة  ال��ع��ودة 
 2013/12/12 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت      .)2013/153031(
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي   مبكتب  �ض   8.30 ال�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�شيكون مبثابة  ف��ان احلكم  الق���ل.ويف حالة تخلفك  اي��ام على  بثالثة  اجلل�شة 

ح�شوري.   
ق�سم �لق�سايا �لعمالية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف �لدعوى  2013/4298 عمايل جزئي                   
ال��ب��ن��اء-���ض.ذ.م.م    جمهول حمل  اىل املدعى عليه /1-لبرمييري للمقاولت 
القامة مبا ان املدعي /زين احلميد علي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها ) 19285 درهم( وقيمة تذكرة عودة وقدرها 
2000 درهم والر�شوم وامل�شاريف و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة ورقم 
ال�شكوى )2013/157883(.   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/12/22 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي   مبكتب  �ض   8.30 ال�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�شيكون مبثابة  ف��ان احلكم  الق���ل.ويف حالة تخلفك  اي��ام على  بثالثة  اجلل�شة 

ح�شوري.   
ق�سم �لق�سايا �لعمالية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف �لدعوى  2013/3685 عمايل جزئي                   
جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  اح��م��د  علي  /1-م���رمي  عليه  امل��دع��ى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /ظفر اقبال جان حممد قد اقام عليك الدعوى 
وبالر�شوم  دره��م(   6467  ( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى 2013/154391. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2013/12/22 ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب القا�شي  لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري.   
ق�سم �لق�سايا �لعمالية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     

  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف �لدعوى  2013/3348 عمايل جزئي                   

اىل املدعى عليه /1-ا�شتوديو حواء لالأزياء  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/منري غازي �شهاتار قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
ع����ودة مب��ب��ل��غ 2000 درهم  ت��ذك��رة  وق��ي��م��ة  ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا ) 28550 دره����م( 
ال�شكوى  ورق��م  بالكفالة  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  وامل�شاريف  والر�شوم 
 2013/12/17 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت     .)2013/152706(
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  ���ض   8.30 ال�شاعة 
للمحكمة  او م�شتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم �لق�سايا �لعمالية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف �لدعوى  2013/4060 عمايل جزئي                   
اىل امل��دع��ى عليه /1-ام اك�����ض ك��ري  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
حممد �شيف ال�شالم حممد كبري ح�شني   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
يف  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   5212( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت     .2013/154089 رق��م  العمالية  ال�شكوى 
املوافق 2013/12/10 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة ch1.A.5 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.   
ق�سم �لق�سايا �لعمالية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف �لدعوى  2013/3930 عمايل جزئي                   
اىل املدعى عليه /1-اكوا فري�ض لتجارة معدات معاجلة املياه وتنقيتها �ض.ذ.م.م   
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /غ��الم م�شطفى ماين غالم ر�شول   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11396 
والزامها  بالطائرة مببلغ )2000 درهم(  العودة  بقيمة تذكرة  والزامها  درهم( 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت     .2013/155440 ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  بالر�شوم 
لذا   ch1.A.5 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة   2013/12/31 املوافق  الثالثاء 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على الق��ل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.   
ق�سم �لق�سايا �لعمالية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
    مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

يف �لق�سية رقم 2013/2078 مدين كلي �ل�سارقة    
امريكي  هولينغر-  دبليو  كيفني  الول(  املدخل  عليه:/)اخل�شم  املدعى  اىل 
اجلن�شية حيث ان املدعى عليه الثاين: يا�شر ح�شني قدورة   قد اقام بادخالك 
املحكمة  هذه  لدى  اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  عليه  مدعى  خ�شما 
لبحث  خبري  بندب  واحتياطيا:  اعاله  الدعوى  برف�ض  ا�شليا  فيها  ويطالب 
الكلية  املحكمة)الدائرة  امام هذه  الدعوى. لذلك يقت�شي ح�شورك  عنا�شر 
املدنية الثانية( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 2013/12/18 
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف حالة تخلفكم 
عن احل�شور اوعدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر 

نظر الدعوى يف غيابكم. 
قلم �لكتاب

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�سارقة

 �البتد�ئية �الحتادية

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/1374  ��ستئناف عمايل
الكهروميكانيكية و�شيانتها  للمقاولت  امل�شتاأنف �شده/ 1 -نحا�ض  اىل 
�ض ذ.م.م جمهول  حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /ا�شامة حممد حممد 
ا�شتاأنف  قد  القا�شمي   عبدالرحمن  حممد  خالد  وميثله:  اجل��وه��ري 
القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2013/2231 عمايل جزئي    بتاريخ 
 2013/12/26 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   2013/9/19
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم �لطعون                           

حماكم دبي

حماكم �ال�ستئناف
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2013/7   جتاري جزئي                  

اىل املحكوم عليه /1- فندق ذي كنرتي كالب  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/6/9 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/ املال لل�شفريات وال�شياحة بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
58.125 درهم )ثمانية وخم�شون الف ومائة وخم�شة وع�شرون درهما( والفائدة 
حتى   2013/1/6 يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  عنه  التاخريية 
ال�شداد التام والزمتها بر�شوم الدعوى وم�شروفاتها وخم�شمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س �لق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2013/395   عقاري كلي                  
المارات  ه��وم  ب�شت  �شركة   -2 �شتيت  ري��ل  بارامونت  �شركة   -1/ عليهما  املحكوم  اىل 
العقارية  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2013/9/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ عالء ابراهيم حممد �شربة ببطالن 
الثانية  عليها  املدعى  وبالزام  التداعي  مو�شوع   2206 2204و  الوحدتني  عن  التعاقد 
ت��وؤدي للمدعى مبلغ 823099 دره��م ) ثمامنائة  بان  العقارية(  ) ب�شت هوم الم��ارات 
وثالثة وع�شرون الف وت�شعمة وت�شعون درهما( والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
احلا�شل يف 2013/4/24 وحتى ال�شداد التام ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات والزمتها 
الر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س �لق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2013/868   جتاري كلي                  

اىل املحكوم عليه/1- �شركة �شيفل تك الهند�شية للمقاولت )�ض.ذ.م.م(  جمهول  حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/11/27 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/ ميفا كى ات�ض كى فورم وورك �شي�شتم�ض )�ض م ح( بالزام املدعى 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 163.641.87 درهم مائة وثالثة و�شتون الف و�شتمائة 
تاريخ  م��ن  �شنويا  ب��واق��ع %9  وال��ف��ائ��دة  فل�شا  و�شبعة وثمانون  دره��م  وارب��ع��ون  وواح���د 
اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ  بامل�شاريف  والزمتها  التام  ال�شداد  2013/5/28 وحتى 
املحاماة، ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم �شاحب  لن�شر هذا الع��الن �شدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 738/ 2013 عقاري كلي                                      
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه��م��ا/1-  �شركة ���ش��اب��ال ورل���د ������ض.ذ.م.م )ع���امل ت�����ش��اب��ال( 2- �شيماء 
بانيتاي      جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / ح�شني بانيتاي وميثله: عبداهلل 
امني عبدالرحيم كيخوه الزرعوين   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها الق�شاء بف�شخ 
اتفاقيتي البيع وال�شراء املوؤرختني 2007/9/8 وبالزام املدعى عليها ان توؤدي للمدعيان 
مبلغ )805.050 درهم( والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�شداد والزام املدعى عليها بالر�شوم و امل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
لذا   ch1.B.8 جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/12/18  ال�شاعة 11.00 �ض بالقاعة
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.علما بانه مت تعديل الطبات  .
رئي�س �لق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/2166 تنفيذ عمايل
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م   الهند�شية  اوم��ي��ج��ا  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ ولرت رونالد روديجو وميثله: عبداهلل  القامة مبا ان طالب 
ح�شن احمد بامدهاف  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )37912( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة.بال�شافة اىل مبلغ 811 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/1594 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- كويك فيك�ض لل�شقالت �شوليو�شنز �ض.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ذو الفقار مالنتي ناتينج    قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة.بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )61480( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 3710 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
 مذكرة �عادة �عالن �ملدعى عليها بالن�سر

                     اىل املدعي عليه/الظبي للمقاولت   جمهول حمل القامة 
اأدناه  املذكورة  العمالية  الدعاوي  عليكم  اقاموا  قد  املدعيني  باأن  نعلنكم 
ال�شاعة   2013/12/16 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  املحكمة  وح���ددت 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم �لق�سايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

رقم الق�شية
4500/2013/13
4503/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
لياقت خان حممد خان

با�شاد عبدالوهاب      

مبلغ املطالبة
10569 درهم �شامل تذكرة العودة
15975 درهم �شامل تذكرة العودة

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
 �عادة  �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2350 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

الكا�ض  عليه:  مدعي  باك�شتان   اجلن�شية:  علي  خوار  علي  مدعي/عرفان   
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  البي�ض 
عمالية املطلوب اعالنه/  الكا�ض البي�ض لل�شيانة العامة اجلن�شية: المارات     
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  عنوانه:بالن�شر حيث 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/16 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
        �عادة  �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2732 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

عرب  عليه:  مدعي  بنغالدي�ض   اجلن�شية:  مياه  الفو  احمد  مدعي/�شاميم   
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  والكهربائية  ال�شحية  لالعمال  ال�شحراء 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ عرب ال�شحراء لالعمال ال�شحية 
والكهربائية اجلن�شية: المارات    عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/16 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/12/4
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
          �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   3061 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

 مدعي/عبيد الرحمن رازو ليت عبداملالك اجلن�شية: بنغالدي�ض مدعي عليه: 
الدعوى: م�شتحقات  التنظيف اجلن�شية: المارات مو�شوع  فانت�شي خلدمات 
المارات        اجلن�شية:  التنظيف  خلدمات  فانت�شي  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  عنوانه:بالن�شر حيث 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/16 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/12/04  
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
           �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2833 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

بنغالدي�ض     اجلن�شية:  باباري  احلق  ف�شل  حممد  اخلري  ابو  مدعي/حممد   
ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع  ال�شيارات  مدعي عليه: لورويال خلدمات 
ال�شيارات  خلدمات  لورويال  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات    اجلن�شية:  ذ.م.م 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/16 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول   �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

  2013/11/27
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
           �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2841 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�ض  اجلن�شية:  عبداللطيف  مياه  ا�شا  مدعي/حممد   
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  ال�شيارات  خلدمات  لورويال 
ذ.م.م  ال�شيارات  خلدمات  لورويال  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/15 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية    املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/12/04
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
           �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2881 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

 مدعي/انور اميان اهلل اجلن�شية: بنغالدي�ض مدعي عليه: الو�شيله الذهبية 
الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  والبال�شرت  الطابوق  لعمال 
الطابوق  لعمال  الذهبية  الو�شيله  اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
والبال�شرت اجلن�شية: المارات  عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/12/15 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية   �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

  2013/11/27
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
           �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2851 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

 مدعي/رو�شان لل �شومبال اجلن�شية: الهند مدعي عليه: هايرب للمقاولت 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  المارات   مو�شوع  اجلن�شية:  العامة 
المارات عنوانه:بالن�شر حيث  العامة اجلن�شية:  للمقاولت  اعالنه/ هايرب 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/12/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة  �شباحاً 
بدفاعك  ايداع مذكرة  وكيل معتمد وعليك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية   
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
           �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2901 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

عليه:  مدعي  الهند   اجلن�شية:  بال  جا�شويندير  �شينغ  مدعي/هاربريت   
م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  هايربللمقاولت 
المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  هايرب  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه:بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/15 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية
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�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
    �عالن حكم يف �لدعوى رقم 2013/2414 

 2013/11/17 تاريخ  بانه يف  افادتكم  نود  بالن�شر  العنوان:  العقارات  املهتدي لدارة  اب��راج  �شده:  املحكوم 
املذكورة اعاله ل�شالح  الدعوى  ابوظبي( يف  املنازعات اليجارية )  ادارة جلان ف�ض  �شدر حكم من قبل 
املحكوم له: �شركة ام بي ام العقارية  حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري: اول: الزام املدعى عليها باخالء 
عبداهلل  حمد  ال�شيد/  ومالكها  اأ  خليفة  مدنية  يف  الكائنة   3 2و  1و  الرق��ام  ذوات  )الفلل  امل��وؤج��رة  العني 
النعيمي قطعة 12 حو�ض جنوب �شرق 40 ابوظبي( وت�شليمها للمدعية خالية من ال�شخا�ض وال�شواغل 
الزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية قيمة  التي كانت عليها عند بداية عقد اليجار. ثانيا:  وباحلالة 
الدفعة الثانية عن ال�شنة اليجارية الثانية مببلغ  وقدره )232.500 درهم( بال�شافة للقيمة اليجارية 
املحددة يف العقد من تاريخ انتهاء العقد يف )2013/5/14( وحتى الخالء الفعلي بواقع اجرة �شنوية قدرها 
)465.000 درهم( مع الزيادة القانونية بواقع )5%( �شنويا. ثالثا: بالزام املدعى عليها بتقدمي براءة ذمة 
بالر�شوم  املدعى عليها  الزام  رابعا:  ت�شليم.  تاريخ  والكهراء حتى  املاء  ا�شتهالك  املخت�شة عن  من اجلهة 
وامل�شروفات املقررة وفق القانون.حكما قابال لال�شتئناف خالل )15( يوم  اعتبارا من اليوم التايل 

لن�شر هذا امل�شتند.
جلان ف�س �ملنازعات �اليجارية    

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
 جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
   �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   1623 /2013 جت كل- م ت-ب - �أظ

�ملتخ�س�سة: �مل�سارف و�ملوؤ�س�سات �ملالية
 مدعي/بونايتد بنك ليمتد اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: بونن ابن احل�شرمي 
بونن اجلن�شية: موريتانيا مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق 155.624.44 درهم �شحة 
احلجز التحفظي املطلوب اعالنه/ بونن ابن احل�شرمي بونن اجلن�شية: موريتانيا  
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/25 املوافق  الربعاء 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
املحكمة التجارية   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/12/3  
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                                                         

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     

  �عـــــــــالن تغيري ��سم
تقدمت املواطنة /زينب فريوز احمد خمي�س احلو�صنى /بطلب 
اىل حمكمة ابوظبي البتدائية ق�شم التوثيقات بتغيري ا�شمها 

من )زينب (اىل )حمده( 
باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ض  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
�مل�ست�سار/ حممد �سامل �ملن�سوري    
قا�سي مبحكمة �أبوظبي �البتد�ئية

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
    �عالن بالن�سر 

املدعية: �شركة بالزاكري للعقارات واملقاولت العامة 
املدعى عليه: نا�شر غريب مبارك حارب العتيبة

 تقرر يف الق�شية رقم )2013/1065 ( منازعات ايجارية املنظورة امام جلنة ف�ض املنازعات 
واملقاولت  للعقارات  ب��الزاك��ري  �شركة   / من  واملرفوعة  اخلام�شة(  )اللجنة  اليجارية 
العامة- لعالن املدعى عيه /نا�شر غريب مبارك حارب العتيبة- ن�شرا حل�شور جل�شة 
اللجنة  مقر  يف  م�شاء  ال�شاعة  يف   06.00 ال�شاعة  يف   2013/12/11 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم 
الزواج  �شندوق  بجانب   - نهيان  اآل  مع�شكر  منطقة  الدفاع-  �شارع  ابوظبي-  يف  الكائن 

فيال رقم 2- الطابق الول- وذلك على نفقة املدعية.

ق�سم قلم �لق�سايا
جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية          

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
 جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
    يف �لدعوى رقم 2013/1522 مدين كلي جتاري  

�شعيد  حممد  خالد  ال�شيد/  ملالكها  العامة  للنقليات  �شربينت  موؤ�ش�شة   / عليها  املدعى 
حمود البو�شعيدي )ابوظبي -  هاتف 5522232-02 متحرك 050-5665101( 

يرجى احل�شور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�شريف املدون ادناه وذلك يوم 
يف  دفوعكم  لبيان  وذلك    2013/12/11 املوافق  �شباحا  ع�شرة  احلادية  ال�شاعة  الربعاء 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي التجاري.
بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات- القرهود- بناية ال�شم�ض امل�شيئة- مقابل كراج الطاير 
 042833622 فاك�ض   042830100 رق��م  هاتف   -112 رق��م  مكتب  الول  ال��دور  لل�شيارات- 

هاتف متحرك 0506516092 دبي.
 �خلبري �مل�سريف /حممد كامل عري�ن

قيد رقم 277
معتمد لدى حماكم/ �المار�ت �لعربية �ملتحدة  

�عالن �جتماع خربة

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
    يف �لق�سية رقم 2013/1821   جتاري كلي    

املدعى عليه   ( املطلوب اعالنه /خالد حممد احمد م�شبح بن عامر 
لأيا  ح�شورك  لعدم  نظرا  كلي(  جت��اري   2013/1821 رق��م  الق�شية  يف 
من جل�شات اخلربة التي مت ابالغك بها ا�شول فانت مكلف باحل�شور 
امام اخلبري احل�شابي/ عبدالرحمن ال�شهالوي بالعنوان: ادارة �شوؤون 
اخلرباء الكائن مبدينة ابوظبي �شارع املرور منطقة الزعفرانه ال�شارع 
الفرعي  رقم  )13( مقابل �شوق الم��ارات العام. وذلك يوم اخلمي�ض 

املوافق 2013/12/12  ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحا.

�عالن للح�سور �مام �خلبري

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
 �عالن للح�سور �مام �ملحكمة يف �ال�ستئناف رقم  671/ 2013 -جتاري - م ت-  �س- �أظ

امل�شتاأنف : �شركة العني الهلية للتاأمني اجلن�شية: المارات امل�شتاأنف عليه:دلل �شركار 
كاميني �شركار بوكالة �شقيقته بي�شواجيت �شركار كاميني �شركار واخرون اجلن�شية: 
بنغالدي�ض  مو�شوع ال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف الذي ق�شى مببلغ 2.000.000 
درهم والق�شاء جمددا برف�ض الدعوى  املطلوب اعالنه/ �شلطان مبارك �شامل حممد 
اجلن�شية: المارات   العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف 
الدعوى رقم 2011/2189 جت كل- م ت-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 
الوىل  الدائرة  امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/12/16
حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة 

املحددة.
                                                                            قلم �ال�ستئناف �لتجاري

   �مارة �بوظبي) د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة ��ستئناف �بوظبي

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2012/1441  ��ستئناف جتاري
�شركة  عن  وكيال  ب�شفته  احمد  حممد  -ا�شماعيل   1 �شدهما/  امل�شتاأنف  اىل 
وميثلها  لل�شرافة  ال��دول��ي��ة  التنمية   -2 ب��دب��ي  لل�شرافة  ال��دول��ي��ة  التنمية 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل   العقروبي  �شامل  را�شد  عبيد  ال�شيد/  قانونا 
علي  ن�شر  علي  ن�شر  وميثله:  �شل�ض  حامد  ج��الل  حممد  /ب�شري  امل�شتاأنف 
كلي  جت��اري   2012/261 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د 
بتاريخ 2012/12/12 نعلنكم بان اخلبري اودع تقريره يف الدعوى ) ال�شتئناف 
10.00 �شباحا  ال�شاعة  املوافق 2013/12/22  الح��د  يوم  لها جل�شه  وح��ددت   )
بالقاعة ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم �لطعون                           

حماكم دبي

حماكم �ال�ستئناف

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف �لدعوى  2013/1038 عمايل جزئي                   
اىل املدعى عليه /1-ترو اآيه دي كون�شلتنت�ض منطقة حرة ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /جميل توفيق اخلوري وميثله: حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�شام�شي 
عمالية  عليها مب�شتحقات  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد 
وقدرها )333.547 درهم( مع فائدة قانونية بواقع 12% اعتبارا من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى متام ال�شداد والغاء �شرط عدم املناف�شه والزام املدعى عليها بت�شليم املدعى �شهادة 
نهاية خدمة والزامها بالر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق 2013/12/17 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة ch1.A.2 لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم �لق�سايا �لعمالية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     

  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف �لدعوى2013/912 جتاري جزئي                   

ال��ه��دى للمقاولت ذ.م.م  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ى عليه /1-���ش��رك��ة  اىل 
ا�شماعيل حممد  ع��ل��ي  ل��الع��م��ال احل��دي��دي��ة ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:  ال��غ��زال  امل��دع��ي /���ش��رك��ة 
عبداهلل الزرعوين   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شدها 
بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  للمتنازعة مببلغ وقدره )11.012 درهم(  توؤدي  بان 
تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام ت�شمني املتنازع �شدها الر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/17 ال�شاعة 8.30 �ض 
بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف �لدعوى 2012/928 عقاري كلي                      
اىل املدعى عليهم /1-ج��ان هويجر ماثي�شني 2- جي�شرب  ماثي�شني 3- ك��راون ا�شتيت اجنالند 
للو�شاطة العقارية �ض.ذ.م.م وميثلها ال�شيد/ في�شال �شارما- هندي اجلن�شية      جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي /حميد ر�شا �شيد ح�شن نواب زادة    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
احلكم بالزام املدعى عليهم بنقل امللكية الوحدة حمل التداعي با�شم املدعي وان يوؤدوا للمدعي 
مببلغ وقدره  )100.000 درهم( وتعوي�شا جابرا عن ال�شرار من التي حلقت به والفائدة القانونية 
وحددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  حتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع 
لها جل�شة يوم الحد املوافق 2014/1/5 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، علما انه 

مت تاأجيل الدعوى اداريا مل�شادفة اجازة ر�شمية مبنا�شبة اليوم الوطني.
ق�سم �لدعاوي �لعقارية                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     

  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف �لدعوى  2013/4072 عمايل جزئي                   

اىل املدعى عليه /1-الواحة امللكية خلدمات التنظيف واحلرا�شة جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /عارف ال�شالم نظر ال�شالم    قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17029 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2013/156188(. وحددت لها جل�شة 
 ch1.A.5 يوم الحد املوافق 2013/12/29 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم �لق�سايا �لعمالية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
          �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2340 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

 مدعي/تاج ال�شالم �شهيد اهلل اجلن�شية: بنغالدي�ض  مدعي عليه: الرزيقات 
ملقاولت التك�شية والر�شيات وال�شباغ اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: 
والر�شيات  التك�شية  ملقاولت  الرزيقات  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات  اجلن�شية:  وال�شباغ 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/16 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة حممد بن زايد - مزيد مول    �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

  2013/11/25
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
          �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2134 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

 مدعي/طفيل احمد ليت جميب احلق اجلن�شية: بنغالدي�ض    مدعي عليه: 
موؤ�ش�شة جنم القافلة للنقليات واملقاولت العامة اجلن�شية: المارات    مو�شوع 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة جنم القافلة للنقليات 
اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر  المارات    اجلن�شية:  العامة  واملقاولت 
 2013/12/16 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
          �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2799 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

 مدعي/اوديت نبيه اخلراط اجلن�شية: لبنان مدعي عليه: هايرب للمقاولت 
املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة 
اعالنه/  هايرب للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات    عنوانه:بالن�شر حيث 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/12/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/26  
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
         �عادة �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2452 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ

مدعي/ابراهيم عبدالقادر ابراهيم ال�شربيني اجلن�شية: م�شر مدعي عليه:   
املدير لل�شيانة العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
المارات  عنوانه:بالن�شر  العامة اجلن�شية:  لل�شيانة  املدير  اعالنه/  املطلوب 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
2013/12/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية 
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/12/04  
قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 1914/ 2013 جتاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1-  �شركة �شبانكو جولدن كي �شوليو�شن ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شركة ايه جي �شي نتوورك�ض بي تي اي ليميتد )فرع دبي( وميثله: 
احمد ح�شن رم�شان اآل علي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليهما بان يوؤديا للمدعية بالت�شامن والتكافل فيما بينهما مببلغ وقدره 5.681.540 
دولر امريكي فقط، ما يعادلها بالدرهم الماراتي مبلغ )20.908.067 درهم( والفائدة 
وحتى   2013/1/23 يف  احلا�شل  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  التاخريية 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد 
الربعاء املوافق 2013/12/18  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف 
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  .
رئي�س �لق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 717/ 2013 عقاري كلي                                      
اىل املدعى عليه/1-  نا�شيونال انرتنا�شيونال هولدينج كومباين كيه ا�ض �شي    جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / �شيخ قمران مقبول وميثله: �شوق حم�شن بدر الكثريي   
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ببطالن العقد بني اطراف التداعي والزام 
املدعى عليهم بالتكافل والت�شامن بدفع مبلغ وقدره )600.288.40 درهم( بال�شافة 
ا�شافة  التام  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  بن�شبة 12% منذ  القانونية  الفائدة  اىل 
اىل التعوي�ض املقدر مببلغ 100.000 دره��م  وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 
لذا فانت مكلف باحل�شور او   ch1.B.8 2013/12/26  ال�شاعة 11.00 �ض بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  .
رئي�س �لق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 702/ 2013 مدين كلي                                      
اىل املدعى عليه/1-  فاهي توي�شوزيان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ حممد عبداهلل حممد ال�شياح قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بال�شافة  دره���م(   120.000( مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام 
التام  ال�شداد  حتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  الفائدة  اىل 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2 E.21 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�شاعة    2013/12/17
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  .
رئي�س �لق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/526 تنفيذ   عقاري
اىل املنفذ �شده/1- بيت ال�شتثمار ����ض.ذ.م.م    جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
ال�شادر  باحلكم  نعلنكم  فيا�ض  حممود  حكمت  وميثله:  رزق  ب��دري  ادم��ون  التنفيذ/ 
باعتباره   2012/7/12 بتاريخ  اخلمي�ض  ي��وم  كلي  عقاري   2010/282 رق��م  الدعوى  يف 
على  لرفعها  الثالث  عليه  املدعي  قبل  الدعوى  قبول  بعدم   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �شندا 
غري ذي �شفة 2- بالزام املدعى عليها الوىل ) �شركة بيت ال�شتثمار ذ.م.م( برد مبلغ 
يف  احلا�شل  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  والفائدة  دره��م   )880601( وق��دره 
2011/12/22 وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ 
ن�شر هذا العالن.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �لق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     

�عالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم 2013/133 بيع عقار مرهون

مو�شوع الق�شية: طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن �شقة 
حمل  جمهول  �شيدين  ك��رمي  ر�شا  غ��الم   -1/ �شده  املنفذ  اع��الن��ه  املطلوب    
القامة-  مو�شوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي 
: 896- رقم  الر���ض  الثنية اخلام�شة- رقم  املنطقة:  �شكنية-  �شقة  عبارة عن 
املبنى 1- ا�شم املبنى -جولد كري�شت فيوز- رقم العقار- 2901- رقم  الطابق: 
29- امل�شاحة 192.96 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به )2220315.77 درهم( 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �لق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/152 بيع عقار مرهون
ان��دري��ا جينو�شيو جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل املنفذ ���ش��ده/1- 
طالب التنفيذ/ باركليز بنك �ض م ع وميثله: ع�شام عبدالمري حمادي 
الفا�شلي التميمي  قررت  حمكمة  دبي البتدائية بتاريخ 2013/12/5 
وال  درهم  املطالبة وقدرها )5.251.902/56(  ل�شداد قيمة  خماطبتكم 
بيع العقار حمل الرهن نوع العقار: قطعة ار�ض- املنطقة : املرابع- رقم 
الر���ض : 2420 امل�شاحة 8.068/00 قدم مربع وذلك خالل 30 يوم من 

تاريخ العالن.
رئي�س �ل�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/86 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ ���ش��ده/1- ع��دن��ان ن����ريوخ    جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
اآل  الناخي  غريب  خمي�ض  عبداهلل  وميثله:  التجاري  ابوظبي  بنك  التنفيذ/ 
ل�شداد  بتاريخ 2013/12/4 خماطبتكم  البتدائية  دبي  ق��ررت  حمكمة   علي  
الرهن  حمل  العقار  بيع  وال  درهم   )1.728.818/23( وقدرها  املطالبة  قيمة 
نوع العقار:   �شقة �شكنية- املنطقة: برج خليفة- رقم الر�ض- 201- ا�شم املبنى 
امل�شاحة   21 الطابق-  رق��م   2103 العقار-  رق��م   -2 املبنى  رق��م   -2 ري��دج  �شاوث 

104.89 مرت مربع- وذلك خالل 30 يوم من تاريخ العالن.
رئي�س �ل�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
    مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

يف �لق�سية رقم 2013/1148 عمايل كلي  
ان  حيث  وال�شحية  الكهربائية  لالعمال  املتعهد  عليها:/موؤ�ش�شة  املدعى  اىل 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليكم  اقام  قد  املال  احمد  عبدالرحيم  املدعي: 
باأداء مبلغ وقدره )171.175 درهم(  بالزامكم  املذكورة اعاله. يطالبكم فيها 
والر�شوم  القانونية  للفائدة  بال�شافة  العمالية  م�شتحقاته  عن  عبارة  فقط 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة 
يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 2013/12/29 وذلك لالجابة 
احل�شور  عن  تخلفك  حالة  ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على 
اوعدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى 

يف غيابك. 
قلم �لكتاب

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�سارقة

 �البتد�ئية �الحتادية
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الطاير يفتتح معر�ض
 غلف ترافيك بدبي 

•• دبي-وام:

لهيئة  التنفيذي  واملدير  الإدارة  رئي�ض جمل�ض  الطاير  �شعادة مطر  اأفتتح 
ترافيك  غلف  وموؤمتر  معر�ض  فعاليات  ام�ض  بدبي  واملوا�شالت  الطرق 
املعر�ض الرائد على م�شتوى املنطقة يف قطاعات الطرق واجل�شور وال�شكك 
يف  اأي��ام  ثالثة  م��دار  على  املعر�ض  ويقام  العام.  النقل  وو�شائل  احلديدية 

مركز دبي الدويل للمعار�ض املوؤمترات . 
ويتوقع اأن ي�شل حجم قطاع الطرق واجل�شور وال�شكك احلديدية يف منطقة 
اخلليج العربي اإىل 109 مليارات دولر اأمريكي. ويقام املعر�ض مب�شاركة 
بهدف  ت�شارك  والتي  القطاع  عاملية متخ�ش�شة يف  �شركة   200 اأكرث من 
وابتكاراتها وخدماتها وذلك لال�شتفادة  اأحدث منتجاتها وحلولها  عر�ض 
التوجهات  ويدعم  املنطقة.  يف  لها  املتاحة  والكبرية  الواعدة  الفر�ض  من 
 2020 اإك�شبو  القطاع فوز دبي الأخري بتنظيم معر�ض  والتوقعات بنمو 
وتطلعات الإمارة بتح�شني وتطوير �شبكة طرقها وال�شكك احلديدية فيها 
لتتوافق مع اأعلى املعايري العاملية ولت�شاهم يف خدمة اأكرث من 25 مليون 
اأ�شهر انعقاد املعر�ض ال�شتة. واعترب  زائر تتوقع الإمارة ح�شورهم خالل 
ريت�شارد بافيت مدير معر�ض غلف ترافيك اأن املعر�ض يجمع حتت �شقفه 
�شناع القرار وكربى ال�شركات العاملية املتخ�ش�شة يف القطاع والتي تقدم 

اأكرث حلول النقل تقدما وابتكارا . 
ويعود املعر�ض يف دورته العا�شرة ليعقد على هام�شه موؤمتر غلف ترافيك 
والذي ي�شت�شيف كبار امل�شوؤولني واخلرباء وامل�شوؤولني احلكوميني ملناق�شة 
اأحدث احللول والتوجهات يف قطاعات النقل واإدارة ال�شالمة والتطبيقات 
اأبحاث  خمترب  مدير  لبيت  �شيمون  وق��ام  الذكية.  النقل  لأنظمة  العاملية 
الذي ي�شتمر ملدة  الكلمة الفتتاحية للموؤمتر  النقل يف الم��ارات بتقدمي 
على  لل�شالمة  احلالية  القليمية  الجتاهات  على  ال�شوء  م�شلطا  يومني 
للمعر�ض بدعم  العا�شرة  ال��دورة  التغيري. وتقام  والآليات لتمكني  الطرق 
من �شرطة اأبوظبي و �شاعد وتركز على قطاعات النقل الأ�شا�شية الأربعة 
النقل  واأنظمة  الطرق  و�شالمة  واملواقف  امل��رور  حلركة  التحتية  كالبنية 
ال��ذك��ي��ة. وي��ق��ام امل��ع��ر���ض ال���ذي يعترب الأب����رز م��ن ن��وع��ه يف ق��ط��اع البنية 
من  وب��دع��م  للمعار�ض  اإن��ف��ورم��ا  م��ن  بتنظيم  املنطقة  يف  للنقل  التحتية 
املنظمة العربية لأنظمة النقل الذكية وخمترب اأبحاث النقل الذي ي�شارك 

ك�شريك للمعرفة. 

ماينور الفندقية ت�شتحوذ على
 50 % من منتجع يف جزر املالديف

 •• ابوظبي-الفجر: 

 50% انها ا�شرتت ح�شة  التايالندية  اأعلنت جمموعة ماينور الفندقية 
ت�شمل منطقة  تو�شعية  اط��ار خطة  املالديف يف  نياما يف جزر  من منتجع 

اآ�شيا وال�شرق الو�شط ومناطق اخرى من العامل.
بلغت  ال�شتحواذ:  �شفقة  امت��ام  عقب  �شحفي  بيان  يف  املجموعة  وق��ال��ت 
 86 ي�شم  ال��ذي  اجلميل  للمنتجع   ، دولر  مليون   22.5 ال�شفقة  قيمة 
الت�شهيالت  اىل  ا�شافة  وفيال  غرفة 
واخل�����دم�����ات ال��ف��ن��دق��ي��ة الخ�������رى ، 
غرب  جنوب  يف  يقع  املنتجع  ان  كما 
دقيقة   40 ن��ح��و  وي��ب��ع��د  اجل���زي���رة 

بالطائرة عن العا�شمة. 
ال�شفقة  ه�����ذه  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
رئي�ض  هاينيك  وي��ل��ي��ام  ال�شيد  ق���ال 
هو  ه��ذا  الدولية:  ماينور  جمموعة 
الأعمال  ممار�شة  يف  الثامن  عامنا 
التجارية يف جزر املالديف واأنا لدي 

ثقة كبرية يف اإمكانات هذا البلد .
ه�����ذه  ان  ه�����اي�����ن�����ي�����ك:  واأ����������ش���������اف 
نياما  يف  الإ���ش��اف��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
�شتعزز حمفظتنا ال�شتثمارية يف جزر 
املالديف ، مما يدل على التزامنا جتاه ال�شوق ويعك�ض اأي�شا ا�شرتاتيجيتنا 
الرامية اىل تو�شيع جمموعة الفنادق واملطاعم التي منلكها يف كل الدول 

التي نعمل فيها. 
من جانبه قال ال�شيد ديليب راجاكيري الرئي�ض التنفيذي ملجموعة ماينور 
: منذ اطالق منتجع نياما قبل 18 �شهرا ، عمل املنتجع عى تقدمي خدمات 

مميزة لثبات وجوده يف ال�شوق، على امل�شتويني املحلي اوالدويل. 

ويل عهد ال�شارقة ي�شهد انطالق موؤمتر واقع واآفاق ال�شناعة يف الدولة ومعر�ض �شنع يف الإمارات

تنمية تنظم ملتقى يوم الحتاد للتوظيف مب�شاركة جهات حكومية وخا�شة يف راأ�ض اخليمة

•• ال�صارقة-وام:

���ش��ه��د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
ونائب  عهد  ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ���ش��ب��اح ام�����ض مبعر�ض 
فعاليات ووقائع موؤمتر  ال�شارقة  اك�شبو 
ال�شناعة يف دول��ة الإمارات  واآف��اق  واق��ع 
القرار  واأ���ش��ح��اب  ال���راأي  ق��ادة  مب�شاركة 
اخلليجيني والعرب يف جمال ال�شناعة . 
ومت خالل اجلل�شة الفتتاحية للموؤمتر 
�شعادة  ا�شتهلها  الكلمات  من  ع��دد  اإلقاء 
حممد �شلطان بن هويدن النائب الأول 
ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  لرئي�ض 
وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  احت��اد  بكلمة 
والتي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  بدولة 
رفع فيها اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل 
الدولة حفظه  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واإىل  اهلل 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
ال�شمو  اأ����ش���ح���اب  اإخ��وان��ه��م��ا  واإىل  اهلل 
الإمارات  حكام  الأع��ل��ى  املجل�ض  اأع�شاء 
اليوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  الإم������ارات  ���ش��ع��ب  واإىل 
لدولة  والأرب������ع������ني  ال����ث����اين  ال���وط���ن���ي 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. ك��م��ا قدم 
والقيادة  دب��ي  لإم��ارة  والتقدير  التهنئة 
احلكيمة على فوز دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة امل��ع��ر���ض ال���دويل 
ب��اإم��ارة دب��ي . وق��دم ابن   2020 اك�شبو 
�شاحب  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  ه��وي��دن 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى لالإحتاد 
حاكم ال�شارقة لرعايته معر�ض �شنع يف 
الم��ارات وموؤمتر واقع واف��اق ال�شناعة 
الوطنية كما �شكر القائمني على تنظيم 

واإعداد هذا املوؤمتر. 
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة  وقال 
التنموية  م�شريتها  خ���الل  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
بلوغ مراحل متقدمة يف مقايي�ض التنمية 
القطاعية املتوازنة تعززها معدلت النمو 
املت�شاعدة يف خمتلف جمالت القت�شاد 
القت�شادية  احل��ي��اة  وم��ظ��اه��ر  ال��وط��ن��ي 
يجعلها  مم��ا  واحل�شارية  والجتماعية 
ال�شائرة على  ال��دول احلديثة  يف طليعة 
دائما  ال�شاعية  والزده��ار  التقدم  طريق 
لإقامة عالقات �شداقة وتعاون مع دول 
العامل. واأ�شاف اأن ال�شنوات التي اأعقبت 
ق��ي��ام دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
يف  مت�شارعا  من���وا  ���ش��ه��دت   1971 ع���ام 
نتيجة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  جممل 

التزايد امل�شتمر يف حجم ال�شتثمار العام 
ال�شناعات  ن�شيب قطاع  وكان  واخلا�ض 
املتغريات  وترجمته  وا�شحا  التحويلية 
تكوين  يف  ا�شهاماته  يف  العالية  الن�شبية 
حوايل  البالغ  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 
اجلارية  بالأ�شعار  درهم  مليار   1244

عام 2011 . 
القطاعات  م�شاهمة  قيمة  اأن  اإىل  واأ�شار 
والن�شطة غري النفطية بلغت يف الناجت 
767 مليار  ح���وايل  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 
ال�شناعات  م�شاهمة  قيمة  وبلغت  دره��م 
ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة ح�����وايل 99 م��ل��ي��ار دره���م 
بن�شبة 8 يف املائة من قيمة الناجت املحلي 
الوا�شح  التح�شن  اإىل  ا�شافة  الإجمايل 
يف هيكل الإنتاج وظهور قائمة من ال�شلع 
�شمن  ب��ال��دول��ة  جزئيا  اأو  كليا  امل�شنعة 
الأ�شواقاملحلية  يف  ال�����ش��ل��ع��ي  امل��ع��رو���ض 
الأ�شواق  وب��ع�����ض  وال��ع��رب��ي��ة  اخلليجية 
واملنتجات  ال�شلع  ب���داأت  حيث  الأجنبية 
املوا�شفات  اأف�شل  وف��ق  ت�شنع  الغذائية 
عملية  يف  �شجع  مما  الدولية  واملقايي�ض 
زيادة الإنتاج ودخول م�شنعني جدد لهذا 
الن�شاط . واأ�شار اإىل اأن املن�شاآت ال�شناعية 
املنت�شرة بالدولة اأ�شبحت تطرح العديد 
املثال  �شبيل  على  ومنها  منتجاتها  م��ن 
ال�شناعات الإكرتونية وتقنية املعلومات 
غيار  وقطع  البرتوكيماويات  و�شناعات 
وحمركات الطائرات وال�شيارات و�شناعة 
وال�شناعات  واحل����دي����د  الأل���وم���ن���ي���وم 
ال���غ���ذائ���ي���ة وم���ن���ه���ام���ن���ت���ج���ات الأل����ب����ان 

الطبيعي  والع�شري  الغازية  وامل�شروبات 
امل��ع��دن��ي��ة ومنتجات  وامل��ي��اه  وال�����ش��ن��اع��ي 
ومنتجات  واحللويات  واملعجنات  اخلبز 
والبي�ض  وال��دواج��ن  والأ�شماك  اللحوم 
و�شناعة  ومنتجاتها  ال��ت��م��ور  و���ش��ن��اع��ة 
ومنتجاتها  واخل�����ش��ر  ال��ف��واك��ه  تعليب 
وغريها  احل����ي����واين  ال��ع��ل��ف  و���ش��ن��اع��ة 
العديد  جانب  اىل  امل�شابهة  ال�شلع  م��ن 
العالقة  ذات  الأخ�����رى  ال�����ش��ن��اع��ات  م��ن 
ك�شناعة مواد التعبئة والتغليف واحلفظ 
  . الغذائية  واملطيبات  العطور  ومنتجات 
ولفت اإىل اأن الح�شاءات الخرية ت�شري 
اإىل اأن عدد املن�شاآت ال�شناعية يف الدولة 
قد ارتفع من 4960 من�شاأة عام 2010 
اإىل اكرث من 5491 من�شاأة عام 2012 
 382 م��ن  فيها  امل�شتغلني  ع��دد  وارت��ف��ع 
اأك���رث من  اإىل   2010 األ���ف ع��ام��ل ع���ام 
ويتوقع   2012 عام  عامل  األف   432
اأن ي�����ش��ل ع���دد امل��ن�����ش��اآت ال�����ش��ن��اع��ي��ة يف 
 2017 7142 من�شاأة عام  اإىل  الدولة 
امل�شتثمرة  الأم�����وال  روؤو������ض  ت�����ش��ل  واأن 
يعمل  واأن  دره��م  مليار   163 اإىل  فيها 
اآنذاك.  األف عامل   580 فيها اأكرث من 
واأ������ش�����اف ����ش���ع���ادة حم���م���د ���ش��ل��ط��ان بن 
اأن���ه يف اط���ار اجل��ه��ود للتعريف  ه��وي��دن 
يف  ال�شناعي  التطور  وم�شتقبل  ب��واق��ع 
دولة الإمارات ارتاأى احتاد غرف التجارة 
بالدولة اإقامة معر�ض �شنع يف الإمارات 
اأف�شل  1993 ليعزز  ب��داأ يف ع��ام  ال��ذي 
الأعمال  جمتمع  يف  التجارية  العالقات 

حمليا وخارجيا ومبا ين�شجم مع �شيا�شة 
دولة  الإم��ارات لرت�شيخ ح�شور  حكومة 
القت�شادية  اخل��ري��ط��ة  ع��ل��ى  الإم������ارات 
�شيعمل  املعر�ض  ه��ذا  اأن  خا�شة  العاملية 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون وال���ت���وا����ش���ل بني 
املحلية  الأع��م��ال  وموؤ�ش�شات  ال�����ش��رك��ات 
والإق���ل���ي���م���ي���ة وت�����وف�����ري م���ن�������ش���ة ت�����زود 
لطرح  احلوافز  من  بالعديد  العار�شني 
عن  ف�شال  تناف�شية  باأ�شعار  منتجاتهم 
التعريف بها من حيث اجلودة والنوعية 
وذلك  ان��ت�����ش��اره��ا  ت��و���ش��ي��ع  م���ن  لتتمكن 
التي  والت�شهيالت  ال��ف��ر���ض  با�شتغالل 
امل�شتهلكني  ثقة  لتعزيز  املعر�ض  يتيحها 

باملنتج املحلي. 
جهوده  �شيكر�ض  الغرف  احت��اد  اأن  وق��ال 
و�شيدات  رج���ال  دور  لتفعيل  واإم��ك��ان��ات��ه 
املوؤمترات  اإق���ام���ة  خ���الل  م���ن  الأع���م���ال 
واإقامة  النقا�شية  واحل��ل��ق��ات  وال��ن��دوات 
والتوا�شل  التجارية  والأ�شواق  املعار�ض 
م���ع م��ن��ظ��م��ات اأ����ش���ح���اب الأع����م����ال ويف 
وال�شناعة  ال���ت���ج���ارة  غ����رف  م��ق��دم��ت��ه��ا 
ال�شقيقة  ال�����������دول  يف  واحت������ادات������ه������ا 
وال�������ش���دي���ق���ة ل��ت��ط��وي��ر م�����ش��اه��م��ة هذا 
القت�شادي..  البناء  عملية  يف  القطاع 
م���وؤك���دا ا���ش��ت��ع��داد الحت����اد ل��ل��ت��ع��اون مع 
اجل��ه��ات ال��راغ��ب��ة ب��ال���ش��ت��ث��م��ار يف دولة 
واملقومات  الإمكانات  �شوء  يف  الإم���ارات 
املتاحة. واأ�شار اإىل اأن الحتاد ي�شعى اإىل 
الأعمال  دور قطاع  اأهمية  وتعزيز  اإب��راز 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  وم�����ش��اه��م��ت��ه 

املجتمع  اأم��ام كل قطاعات  والجتماعية 
ون�شر الأبحاث والدرا�شات عن القت�شاد 
الإماراتي واإ�شدار الن�شرات واملطبوعات 
تطوير  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
ال��وع��ي ال��ث��ق��ايف الق��ت�����ش��ادي. وق����ال اأن 
القطاع  ل��ت��ط��وي��ر  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  الآف�������اق 
بتح�شني  مرتبطة  ب��ال��دول��ة  ال�شناعي 
اجلودة  م�شتوى  ورف��ع  الن��ت��اج  م�شتوى 
املحلية  م���دخ���الت���ه  م�������ش���ادر  وب��ت��ن��وي��ع 
املعوقات  ب��ع�����ض  تخفيف  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
املناف�شة  خ��ا���ض  وب�شكل  تواجهها  ال��ت��ي 
املحلية  ال�����ش��وق  داخ�����ل  امل��ت��ك��اف��ئ��ة  غ���ري 
املحلي فر�ض  املنتج  اعطاء  والعمل على 
واأف�شليات اكرث يف امل�شرتيات احلكومية 
ودعم �شادراته وال�شهام يف دعم حمالت 
املعار�ض  خالل  من  والرتويج  الت�شويق 
ال���ن���وع���ي���ة والع�����الن�����ات داخ������ل وخ�����ارج 
ت�شديد  يف  ال�����ش��ع��ي  ج��ان��ب  اىل  ال���دول���ة 
ال��ع��ام��ل��ة للتاأكد  امل��ن�����ش��اآت  ال��رق��اب��ة ع��ل��ى 
واملوا�شفات  لل�شوابط  مطابقتها  م��ن 
بعمليات  اخل��ا���ش��ة  ال��دول��ي��ة  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
الن���ت���اج وال��ت��ع��ب��ئ��ة واحل��ف��ظ . وق����ال اأن 
�شيوفره  فيما  تكمن  املوؤمتر  هذا  اأهمية 
م��ن ف��ر���ض واع����دة وم��ب��ا���ش��رة لل�شركات 
وال�شتثمارية  القت�شادية  واملوؤ�ش�شات 
اأ�شحاب  م��ن  ال��ع��دي��د  م�����ش��ارك��ة  يف ظ��ل 
امل���وؤمت���ر .. م��ع��رب��ا عن  ال���ق���رار يف ه����ذا 
بنتائج  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  ي��خ��رج  اأن  يف  اأم���ل���ه 
الأعمال  اأ�شحاب  تعريف  ب�شاأن  اإيجابية 
القت�شادية  بالإمكانيات  وامل�شتثمرين 
والإن��ت��اج��ي��ة وف��ر���ض ال��ع��م��ل امل��ت��اح��ة يف 
بدولة  القت�شادية  القطاعات  خمتلف 
الإم���ارات. ويف اخلتام متنى ابن هويدن 
اأن يحقق هذا املوؤمتر القت�شادي جناحا 
�شعيد  على  انعقاده  يتوا�شل  واأن  كبريا 

ال�شنوات القادمة . 
العزيز  عبد  ل�شعادة  كلمتان  ذل��ك  وتلى 
اخلليج  منظمة  رئي�ض  العقيل  حمد  بن 
لال�شت�شارات ال�شناعية و�شعادة عبد اهلل 
ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  ال�شام�شي  الفن 
ال�شناعة يف وزارة القت�شاد. بعدها قام 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة 
بافتتاح معر�ض �شنع يف الإمارات والذي 
احلايل  دي�شمرب   12 ي��وم  حتى  ي�شتمر 
وامل�شانع  ال�شركات  وا�شعة من  مب�شاركة 
يف دولة المارات العربية املتحدة ليكون 
نافذة ل�شتعرا�ض جودة املنتجات املحلية 
بالقطاع  التطور  م��دى  للعامل  ويعك�ض 
تناف�ض  ال������ذي  ال����دول����ة  يف  ال�����ش��ن��اع��ي 

منتجاته مثيالتها يف الدول الخرى .

�شواغر خا�شة للمواطنني فقط وذلك متا�شيا مع خطط توطني الوظائف 
راأ�ض  ب�شرية يف �شركة  اأو�شحت خديجة ح�شن تنفيذي م��وارد  . من جهتها 
امل�شاركة تعد  اأن هذه  الإن�شائية  اخليمة ل�شناعة الإ�شمنت الأبي�ض واملوارد 
باكورة م�شاركات ال�شركة مع هيئة تنمية وهي اجلهة الحتادية التي تعنى 
احلكومية  اجلهات  من  الكثري  خدماتها  من  وا�شتفادت  الوظائف  بتوطني 
الإقليمي  املدير  باجلافلة  جمعة  ق��ال  جانبه  من  اخلا�ض.  القطاع  بجانب 
للموارد الب�شرية يف املنطقة ال�شمالية يف جمموعة ماجد الفطيم كارفور اإنه 
مت خالل ال�شنتني املا�شيتني تعيني حوايل 150 باحثا عن عمل وم�شجال 

يف قاعدة بيانات تنمية .

تنمية واجلهود التي تقوم بها والتي ترى اآثارها الإيجابية يف ت�شاعد م�شتمر 
الوطني  الب�شري  العن�شر  ا�شتقطاب  يف  ول���الإدارة  لها  جناحا  ي�شكل  وه��ذا 
جانبه  م��ن  العمل.  �شوق  ب��واب��ة  ل��دخ��ول  م��وؤه��ال  لي�شبح  وتدريبه  ومتكينه 
الوطني مبادرة  راأ���ض اخليمة  التوطني يف بنك  اإدارة  ثمن فهد خلف مدير 
42 ..م�شريا اإىل  ال�  هيئة تنمية التي تزامنت مع احتفالت اليوم الوطني 
اأن البنك والهيئة ي�شكالن فريقا واحدا يعمل حتت �شعار واحد هو املواطن 
اأول وثانيا وثالثا وهو اخليار الناجح.  من ناحيته قال حممد ح�شن رئي�ض 
اإن ال�شركة �شاركت مرتني خالل  اإ�شمنت الحت��اد  امل��وارد الب�شرية يف �شركة 
الأيام املفتوحة للتوظيف مع هيئة تنمية خالل العام اجلاري 2013 بعدة 

•• دبي-وام:

نظمت هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية تنمية اأعمال 
باحث عن عمل..  300 بح�شور   .. للتوظيف  الحت��اد  يوم  ملتقى 

وذلك بالتزامن مع احتفالت الدولة باليوم الوطني ال� 42 . �شارك 
يف امللتقى دائرة املوارد الب�شرية يف حكومة راأ�ض اخليمة ودائرة حماكم 
الفطيم  الإم��ارات لل�شرافة وجمموعة ماجد  راأ�ض اخليمة ومركز 
واملواد  الأب��ي�����ض  الإ�شمنت  ل�شناعة  اخليمة  راأ����ض  و�شركة  ك��ارف��ور 
الإن�شائية و�شركة اإ�شمنت الحتاد وبنك راأ�ض اخليمة و�شركة اخلليج 
لل�شناعات الدوائية.   وقال خلفان حممد غيث مدير مكتب تنمية 
راأ�ض اخليمة اأن امللتقى يوؤكد حر�ض تنمية على توطني الوظائف يف 
وذلك  للمواطنني  املنا�شبة  الوظيفية  الفر�ض  وتوفري  العمل  �شوق 
القطاع اخلا�ض  اإىل  اإ�شافة  بالتعاون مع جميع اجلهات احلكومية 
ولتحقيق هذا املطلب تاأتي الأي��ام املفتوحة للتوظيف لتعمل حلقة 
اأ�شحاب العمل الذين يبحثون  و�شل بني الباحثني عن عمل وبني 
حمط  ت��زال  ول  كانت  التي  الوطنية  الب�شرية  القوى  عن  بدورهم 

اهتمام لدى اأ�شحاب العمل. 
واأ�شاف اأنه من هذا املنطلق تتحقق الفائدة امل�شرتكة بني الأطراف 
الوطنية  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد  وت��وظ��ي��ف  تنمية  ه��ي��ئ��ة  وه���ي  ال��ث��الث��ة 

واأ�شحاب العمل والباحثني عن عمل. 
واأ�شار مدير مكتب تنمية راأ�ض اخليمة اإىل اأن امللتقى يعد اخلطوة 
ب�شوق  واللتحاق  الوظيفية  الفر�ض  اأف�شل  على  للح�شول  الأوىل 
مدير  النعيمي  عي�شى  عائ�شة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن  املتنامي.  العمل 
الب�شرية بحكومة  امل��وارد  دائ��رة  الوظيفي يف  الأداء والتطوير  اإدارة 
راأ�ض اخليمة اإن اللقاءات مع هيئة تنمية ت�شمل العديد من خدمات 
ع��دد من  اأن��ه مت تعيني  اإىل  واأ���ش��ارت   . التدريب والتطوع والتعيني 
اخليمة  راأ���ض  حكومة  يف  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  خمتلف  يف  املواطنني 
ي�شجلوا  ب��اأن  املواطنني  من  بها  اخلا�شة  ال�شواغر  ل�شد  وت�شرتط 
بياناتهم يف قاعدة البيانات اخلا�شة يف تنمية حتى ت�شتطيع الدائرة 
التي  الآل��ي��ة  ه��ذه  اأن  واأو�شحت  امل��وج��ودة.  ال�شواغر  ح�شب  تعينهم 
دور  راأ���ض اخليمة لأهمية  اإدراك حكومة  نابعة من  الإدارة  تطبقها 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:كاريان للحقائب
    shobra : بطلب لتعديل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:166677       بتاريخ:2011/12/18 م
وامل�شجلة بتاريخ:2012/5/8

با�ش��م:�ض.كاريان للحقائب �ض.ذ.م.م
وعنوانه:دبي ، ديرة ، �ض.ب:65441 ، هاتف : 2350831 ، فاك�ض: 23508332

القدم  والب�شة  ال��راأ���ض  واغطية  اجل��اه��زة  املالب�ض  بالفئة:25  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
والحذية .

بيان التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�شح اعاله.

تاريخ التعديل : 2013/6/30 تاريخ التاأ�شري : 2013/10/30
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

النفط  حلقول  الفنية  التجهيزات  الت�شجيل/املالك:مركز  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  ادارة  تعلن 
tosc:ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:193159       بتاريخ:2013/6/11 م
با�ش��م:مركز التجهيزات الفنية حلقول النفط ذ.م.م

الربيد   ،  025535529 فاك�ض:   ،  025550015 ه��ات��ف:   ، �����ض.ب:2647   ،  17 م   ، ال�شناعية  وعنوانه:م�شفح 
اللكرتوين .

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك 
وكالت  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )ول  احلاجة  عند  و�شرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني 

جتارية .
والحمر  ال�شفر  باللون  ن��ار  �شعله  داخله  ال�شود  باللون  مثلث  �شكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
ويدنوه tosc باللون ال�شود وحدود من الداخل باللون البي�ض ويدنوها �شكل تر�ض ب�شكل ن�شف دائري 

ل�شفل باللون ال�شود .  
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:فروت با�شكت انترينا�شونال اي�ض
fbi fruit basket international:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:196984       بتاريخ:2013/8/28 م
با�ش��م:فروت با�شكت انترينا�شونال اي�ض

وعنوانه:ابوظبي ، الراحة مول ، �ض.ب: ، هاتف : 026341342
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 توفري امل�شروبات .

 fruit basket ا�شفلها  كبري  بخط  ال��ف��احت  الزرق  ب��ال��ل��ون   fbi ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:ال��ع��الم��ة  و���ش��ف 
 ، انانا�ض   ، ، موز  ا�شكال لفواكه متنوعة مثال )بطيخ  international باللون الرمادي وعلى ي�شارها 

جوافة ، برتقال ، ... الخ( بالوان متنوعة ي�شكلون �شكل تفاحة وال�شكل على خلفية باللون البي�ض .  
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:كونيه + ناجل ذ.م.م
 طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:مر�شاه باللون الزرق الغامق ومت�شل بها من الطرفني خطني

املودعة بالرقم:193604       بتاريخ:2013/6/20 م
با�ش��م:كونيه + ناجل ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع امليناء ، �ض.ب:29462 ، هاتف : 026109999 ، فاك�ض: 026109998
للب�شائع  البحري  ال�شحن  للب�شائع  ال��ربي  ال�شحن  بالفئة:39  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 

ال�شحن اجلوي للب�شائع .
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن مر�شاه باللون الزرق الغامق ومت�شل بها من الطرفني خط على �شكل 

دائره باللون الزرق الفاحت .  
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 56430
با�ش��م: �ض. جتارة الرياح )ذ.م.م(

المارات   ،5984 ب  ���ض  دب��ي   ، العوي�ض  حممد  اح��م��د،  �شلطان  ملك  حم��ل  وع��ن��وان��ه: 
العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )49678(  بتاريخ:2004/12/22
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف :2013/10/13 وحتى تاريخ : 2023/10/13 
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     �لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

    �عالن حكم يف �لدعوى رقم 2013/1789 
�شرق  زايد  بن  ابوظبي- مدينة حممد  العنوان:  واآخ��رون  الطبي اجلديد  الوطنى  املركز  املحكوم �شده: 
10 قطعة رقم 124 م�شفح �شعبية �شقة رقم 101- 304 وحمالت ارقام 4/3/2   نود افادتكم بانه يف تاريخ 
املذكورة  الدعوى  ابوظبي( يف   ( املنازعات اليجارية  ادارة جلان ف�ض  2013/10/28 �شدر حكم من قبل 
اعاله ل�شالح املحكوم له: �شامل غيث القبي�شي   حكمت اللجنة غيابيا: اول: برتك اخل�شومة يف مواجهة 
املدعى  ثالثا: باخالء  الدعوى.  املوؤجرة حمل  بالعيون  العقود اخلا�شة  بف�شخ  ثانيا:  املدعى عليه الول. 
عليهم من العيون املوؤجرة املبينة ب�شحيفة الدعوى وعقود اليجار املرفقة وت�شليمه للمدعي خالية من 
يوؤدي  بان  الثاين  عليه  املدعى  والزمت  التعاقد،  وقت  عليها  كانت  التي  وباحلالة  وال�شخا�ض  ال�شواغل 
للمدعي القيمة اليجارية بواقع 30041 درهم �شنويا من تاريخ 2013/2/24 وحتى متام الخالء والت�شليم 
الفعلي مع الزيادة القانونية بواقع 5% ت�شاف لالأجرة ال�شنوية من التاريخ اآنف الذكر والزمته بتقدمي 
للمدعي  ت��وؤدي  بان  الثالثة  املدعى عليها  والزمت   ، والكهرباء والت�شالت  املاء  ا�شتهالك  ب��راءة ذمة عن 
والت�شليم  الخ��الء  مت��ام  وحتى   2013/1/15 تاريخ  من  �شنويا  دره��م   10403 ب��واق��ع   باليجارية  القيمة 
الفعلي مع الزيادة القانونية بواقع 5% ت�شاف لالأجرة ال�شنوية من التاريخ اآنف الذكر والزمتها بتقدمي 
للمدعي  ت��وؤدي  بان  الرابعة  عليها  املدعى  والزمت  والت�شالت  والكهرباء  امل��اء  ا�شتهالك  عن  ذمة  ب��راءة 
الفعلي  والت�شلم  الخ��الء  تاريخ 2012/9/4 وحتى متام  �شنويا من  دره��م   7800 بواقع  اليجارية  القيمة 
اآنف الذكر والزمتها بتقدمي براءة  مع الزيادة القانونية بواقع 5% ت�شاف لالأجرة ال�شنوية من التاريخ 
ذمة عن ا�شتهالك املاء والكهرباء والت�شالت والزمت املدعى  عليه اخلام�ض بان يوؤدي للمدعي القيمة 
الفعلي مع  والت�شليم  تاريخ 2012/10/31 وحتى متام الخ��الء   �شنويا من  بواقع 9000 درهم  اليجارية 
الزيادة القانونية بواقع 5% ت�شاف لالأجرة ال�شنوية من التاريخ اآنف الذكر والزمته بتقدمي براءة ذمة عن  
ا�شتهالك املاء والكهرباء والت�شالت والزمت املدعى عليهم بامل�شروفات، ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.       

حكما قابال لال�شتئناف خالل )15( يوم  اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�شتند.

جلان ف�س �ملنازعات �اليجارية    

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
 جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية
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ات�شالت اأف�شل م�شغل لعام 2013
•• اأبوظبي-الفجر: 

، اجلائزة الكربى �شمن  ات�شالت  الإم��ارات لالت�شالت  ح�شدت موؤ�ش�شة 
جوائز CommsMEA كاأف�شل م�شغل لعام 2013 بف�شل اإجنازاتها 

املتفوقة طوال العام.
وقد نالت ات�شالت اجلائزة لتميزها عن باقي مزودي اخلدمات �شواء يف 
امل��ج��الت. وق��د رك��زت معايري التحكيم على  اأو عرب خمتلف  جم��ال معني 
العديد من اجلوانب مبا يف ذلك النمو والإجن��ازات التي حققتها ال�شركة 
جوائز  م��ن  الثامنة  الن�شخة  وت��ربز  والت�شغيلي.  امل��ايل  ال�شعيدين  على 
CommsMEA ال�شنوية مزودي اخلدمة والأفراد الذين تولوا دوراً 
قيادياً يف النمو املت�شارع والتغريات الكبرية التي ي�شهدها قطاع الت�شالت يف 
املنطقة. وبهذا اخل�شو�ض، قال املهند�ض �شالح عبداهلل العبدويل، الرئي�ض 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة ات�شالت : اأن املوؤ�ش�شة كانت دائماً يف الطليعة، وقد حر�شنا 
دائما على تزويد عمالئنا باأحدث اخلدمات واملنتجات واأف�شلها قيمة، كما 
نعمل دائماً على توفري العديد من املزايا الفريدة لعمالئها من الأفراد اأو 
ال�شركات على حد �شواء، وذلك من خالل توفري �شبكة حديثة وفق اأعلى 
درجات املوثوقية، بغية تقدمي اأف�شل اخلدمات للعمالء، مع احلفاظ يف ذات 
الوقت على �شرعة ال�شتجابة لتوجهات العمالء وتوقعاتهم.  واأ�شاف، تاأتي 
هذه اجلائزة تقديراً للجهود والنجاحات التي حتققت هذا العام ونتيجة 
م�شتحقة لاللتزام واملجهود الكبري املقدم من فريق العمل داخل املوؤ�ش�شة، 
واأي�شاً نتيجة للدعم املقدم من �شركائنا يف توفري اأعلى م�شتوى من جودة 
اخلدمات والتقنيات املبتكرة، والتي جعلت دولة الإمارات العربية املتحدة 
املعلومات   وتقنية  الت�شالت  قطاع  جم��ال  يف  املتميزة  ال��دول  من  واح��دة 

الإجناز  يعود حتقيق هذا 
اإىل  اأ�����ش����ا�����ش����ي  ب�������ش���ك���ل 
ال�شخمة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
ات�شالت  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
يف تطوير �شبكتها والتي 
جتاوزت 19 مليار درهم 
وال�����ت�����ي و�����ش����ع����ت دول�����ة 
الإمارات العربية املتحدة 
على اخلارطة العاملية من 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ن��اح��ي��ة 
ل����ق����ط����اع الت�����������ش�����الت. 
تقدميها  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
خلدمات رائدة يف جمال 
الهاتف املتحرك للجيلني 
على  وال�����راب�����ع  ال���ث���ال���ث 
ف�شاًل  املنطقة.  م�شتوى 
�شبكة  اأول  ب��ن��ائ��ه��ا  ع���ن 

للجيل الرابع 4G LTE يف دولة الإمارات والتي تعد الأكرب يف املنطقة. 
وكذلك قيامها باختبارات ناجحة لأعلى �شرعة انرتنت يف العامل مبقدار 
300 ميغابت-الثانية �شمن �شبكة اجليل الرابع. وقد داأبت ات�شالت على 
ال�شتثمار يف تكنولوجيا الألياف ال�شوئية للربط بني خمتلف القطاعات 
القت�شادية، الأمر الذي اأهلها لتحقيق ال�شبق يف طرح اخلدمات املبتكرة ، 
ومنها طرحها موؤخراً �شرعة 500 ميغابت-الثانية لالنرتنت املنزيل وهي 
اأعلى �شرعة مقدمة يف ال�شرق الأو�شط والتي و�شعت الإم��ارات على راأ�ض 
جتاوزت  والتي  ال�شوئية  الألياف  لتكنولوجيا  امل�شتخدمة  الدولة  قائمة 
ن�شبة تغطيتها %80 من املناطق املاأهولة يف الدولة. هذا وتركز ات�شالت 
يف هذا العام على احللول الذكية التي تتما�شى مع ا�شرتاتيجيتها العامة يف 
ال�شتمرار بقيادة قطاع الت�شالت يف الدولة. ويذكر اأن اخلدمات واحللول 
التي مت اإطالقها يف هذا العام ت�شلط ال�شوء على م�شار التكنولوجيا الذكية 
امل�شتقبلية وكذلك على تاأثري قطاع الت�شالت على القت�شاد واخلدمات 
احلكومية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ومن جانبه، قال روجر فيلد، 
رئي�ض حترير CommsMEA: ا�شتحقت ات�شالت هذه اجلائزة نظراً 
املناف�شة من خالل  تعاملها مع  املحلي، ويف  �شوقها  ملا حققته من منو يف 
اإطالق جمموعة من العرو�ض واخلدمات اجلديدة لجتذاب العمالء، بدًء 
من تقدميها لباقات البث التلفزيوين عرب النرتنت و�شوًل اإىل تقدميها 
اأي�شاً  ا�شتثمرت  اأنها  لباقات النطاق العري�ض وباقات قطاع الأعمال. كما 
يف �شبكتها واأنهت بنجاح اختبار انتقال ال�شوت عرب �شبكاتها يف وقت �شابق 
من العام، والتي �شمحت لها باإطالق خدمات ال�شوت ذات اجلودة العالية 

.  HD

�شركة اأبوظبي للموانئ ترحب بالزيارة 
الأوىل لل�شفينة ال�شياحية اأم. يف. فوايجري

ال�شفينة  ر�شت  واآ�شيا،  الأو�شط  لل�شرق  احلالية  ال�شياحية  جولتها  خالل 
زاي��د. وكان  م��رة يف ميناء  ولأول  م��وؤخ��راً  اأم.يف. فوايجري  امل��ط��ورة حديثاً 
حتمل  التي  ال�شفينة  ا�شتقبال  يف  للموانئ  اأبوظبي  �شركة  من  م�شوؤولون 
عند  ف���رداً،   215 طاقمها  اأف���راد  ع��دد  ويبلغ  م�شافراً   550 متنها  على 
ر�شوها اإىل الر�شيف يف ميناء زايد حيث ت�شّلم قبطانها درعاً تذكارياً يقّدم 
لزوار ميناء زايد اجلدد.  تتميز هذه ال�شفينة الكبرية وامل�شتحدثة والتي 
ي�شل طولها اىل 152،5 مرت، وتزن نحو 15،271 طن وتتحرك ب�شرعة 
18 عقدة مبا يعادل 33كلم يف ال�شاعة، بتقدمي خدمات راقية ومالئمة 
للم�شافرين على متنها مبا حتتويه من ردهات الطعام واملطاعم الفاخرة 
و�شتغادر  للتجميل.  ومركز  للريا�شة  خا�شة  و�شالة  ال�شباحة  واأح��وا���ض 
اأم.يف فوايجري اأبوظبي لتكمل رحلتها نحو موانئ عمان والهند و�شريالنكا 

وميامنار وتايالند وماليزيا.

الحتادية للكهرباء واملاء وات�شالت توقعان مذكرة تفاهم

غرفة جتارة و�شناعة عجمان تبحث اآفاق ال�شتثمار يف الإمارة خالل املوؤمتر
 ال�شحفي اخلا�ض بالإعالن عن ملتقى عجمان لالأعمال حتت �شعار معًا مع قادة الأعمال

ال�شيخ  �شمو  ك��رمي��ة وح�����ش��ور  ب��رع��اي��ة 
ع��م��ار ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي، ويل عهد 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ع��ج��م��ان 
لإم������ارة ع��ج��م��ان ت��ن��ظ��م غ��رف��ة جتارة 
عجمان  م��ل��ت��ق��ى  ع���ج���م���ان  و����ش���ن���اع���ة 
ل��الأع��م��ال ب���دورت���ه ال��ت��ا���ش��ع��ة ي���وم 15 
يف  اجل������اري  الأول  دي�������ش���م���رب-ك���ان���ون 
فندق كمبن�شكي يف عجمان، حتت �شعار 
ق���ادة الأع��م��ال بح�شور عددا  م��ع  م��ع��اً 
وكبار  والقنا�شل  ال�شفراء  م��ن  كبريا 
امل�شئولني احلكوميني ورجال العمال 

وامل�شتثمرين.
جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي عقدته 
غرفة عجمان يف فندق العنوان بدبي، 
مدير  اجلناحي،  علي  حممد  بح�شور 
ت��ن��ف��ي��ذي - ق��ط��اع ت��ن��م��ي��ة الأع����م����ال و 
الظفري،  ابراهيم  ونا�شر  ال�شتثمار، 
التخطيط  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
ودعم الأع�شاء، وخولة املهريي، مديرة 
وال�شتثمار،  التجارية  الفر�ض  اإدارة 
م�شت�شار  ف���رح،  الفتاح  عبد  وال��دك��ت��ور 
من  وع���ددا  عجمان  بغرفة  اإقت�شادي، 
للملتقى  ال���راع���ي���ة  اجل����ه����ات  مم��ث��ل��ي 

وممثلي و�شائل العالم املختلفة.
اف��اد حممد  ال�شحفي  املوؤمتر  وخ��الل 
اجل��ن��اح��ي، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي- قطاع 
ت��ن��م��ي��ة ال����ش���ت���ث���م���ار والأع�������م�������ال، ان 
اإىل  يهدف  التا�شعة  ن�شخته  يف  امللتقى 
التي حتتلها  املتميزة  للمكانة  الرتويج 
ع��ل��ى ال�شاحة  دول���ة الإم�����ارات ع��م��وم��اً 
الإق��ت�����ش��ادي��ة ع��امل��ي��اً، واإم������ارة عجمان 
فيها  الأعمال  قطاع  وكذلك  خ�شو�شاً 
ال�����ذي ي��ع��ي�����ض م���وج���ة م���ن الإزده��������ار، 
الأجنبية  ال�شركات  ج��ذب  ع��ن  ف�شال 
وافتتاح  عجمان  يف  لالإ�شتثمار  العاملية 
مكاتب اإقليمية لها يف الإمارة، وت�شليط 
ال�����ش��وء ع��ل��ى م��ك��ان��ة ع��ج��م��ان كوجهة 

اإ�شتثمارية مثالية.

وتابع قائاًل  يتوقع اأن ي�شتقطب احلدث 
م�شاركة ما يزيد عن 1،500 من كبار 
القرار  و�شّناع  احلكوميني  امل�شوؤولني 
وال�شفراء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  وامل�����ش��وؤول��ني 
وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني ل����دى ال����دول����ة، اإىل 
واملمثلني  امل�شوؤولني  من  ح�شد  جانب 
عن الدول وغرف التجارة وال�شناعة يف 
الإمارات وُكربى ال�شركات واملنظمات .

بالدعم  اجل����ن����اح����ي،  حم���م���د  واأ������ش�����اد 
الالحمدود من ِقبل �شمو ال�شيخ عمار 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي،  حميد  بن 
رئ���ي�������ض امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة 
�شموه  وت��وج��ي��ه��ات وج���ه���ود  ع��ج��م��ان، 
عجمان  مبكانة  الإرت��ق��اء  اإىل  الرامية 
ومركز  م��ف�����ش��ل��ة  ���ش��ي��اح��ي��ة  ك���وج���ه���ة 

اإقت�شادي بارز على م�شتوى املنطقة.
املدير  الظفري  نا�شر  ق��ال  جانبه  من 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ال��ت��خ��ط��ي��ط ودعم 
الأع���������ش����اء،  يف ����ش���وء ف����وز الإم�������ارات 
 ،  2020 اإك�شبو  معر�ض  تنظيم  بحق 

اأع��ت��اب موجة كبرية  ف��اإّن ال��دول��ة على 
جميع  �شت�شمل  وال��ن��م��و  الإزده�����ار  م��ن 
فاإننا نتطلع  ول��ذل��ك  ال��دول��ة.  اإم���ارات 
عجمان  ملتقى  اأح���داث  اإن��ط��الق��ة  اإىل 
ل��الأع��م��ال ه���ذا ال��ع��ام، وال����ذي �شيمنح 
ال�شركات وقطاع الأعمال من�شة مثالية 
وخدماتها  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ل���ش��ت��ع��را���ض 
ال�شتثمارات  ج��ذب  نف�شه  ال��وق��ت  ويف 

الأجنبية اإىل عجمان. 
هذا وك�شف املوؤمتر ال�شحفي عن عدد 
التحتية  البنية  لتطوير  اخلطط  من 
على  امل�شاريع  ه��ذه  وت�شتمل  ل��الإم��ارة 
عجمان،  م���ر����ش���ى  ت���ط���وي���ر  م�������ش���روع 
وم�������ش���روع ت��ط��وي��ر م��ن��ط��ق��ة ال������زوراء، 
جتارة  لغرفة  التابع  املوؤمترات  ومركز 
و�شناعة عجمان ، ومبنى مركز �شيدات 
م�شاريع  م���ن  وع�����دد  ع��ج��م��ان  اأع���م���ال 
البنية التحتية. كما اكد خالل املوؤمتر 
ال�شحفي ان المارة لديها توجه �شامل 
بكافة  الق��ت�����ش��ادي  اجل��ان��ب  دع���م  اإىل 

لذلك  العوامل  كافة  وتوفري  جمالته 
من خالل تهيئة بيئة تعليمية و�شحية 
ع��ل��ى اع��ل��ى م�����ش��ت��وى، وت��ع��م��ل الم����ارة 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  خالل  من  حالياً 
ال�شياحة  ن���ح���و  ال���ت���وج���ه  يف  امل��ع��ن��ي��ة 
التعليمية وال�شحية نظراً ملا تتميز به 
عجمان من موؤ�ش�شات تعليمية و�شحية 

على اعلى م�شتوى.
اإدارة  واأف�����ادت خ��ول��ة امل��ه��ريي م��دي��رة 
ال��ف��ر���ض ال��ت��ج��اري��ة وال���ش��ت��ث��م��ار، ان 
ال��ع��دي��د م���ن امل���وؤ����ش���رات ت���وؤك���د تنامي 
الق��ت�����ش��اد وت��ط��ور الم����ارة وذل���ك من 
الع�شويات  اأع�������داد  يف  ال��ن��م��و  خ����الل 
اجلديدة والذي بلغ %30، كما تعتزم 
امللتقى  م��ن  ال��ع��ام  دورة  خ��الل  الغرفة 
اإطالق حزمة جديدة من اخلدمات يف 
اإطار �شيا�شتها الرامية اإىل جذب املزيد 
من الإ�شتثمارات وزيادة عدد اأع�شائها، 
منوهة انه ميكن الت�شجيل بامللتقى من 

خالل زيارة الرابط التايل: 
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واأ�����ش����ار ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���ف���ت���اح ف���رح، 
املحللني  كبار  اأن  اإقت�شادي،  م�شت�شار 
الإمارات  ف��وز  اأّن  اأك���دوا  الإقت�شاديني 
 2020 اإك�شبو  معر�ض  تنظيم  بحق 
الإن�شاءات  ق��ط��اع  من��و  عجلة  �شيدفع 
�شينعك�ض  ال��دول��ة، مم��ا  وال��ع��ق��ارات يف 
ع��ل��ى ع��ج��م��ان م���ن ح��ي��ث زي������ادة عدد 
ومن  التنمية.  وم�شاريع  الإ�شتثمارات 
املتوقع اأن ينمو الناجت املحلي الإجمايل 
العام  %6 يف  ب��ن��ح��و  ع��ج��م��ان  لإم�����ارة 
النمو  م�شتويات  ترتفع  واأن   2014
 ،2020 ال��ع��ام  يف   12% اإىل  لت�شل 
مبكانة  ت��ت��م��ت��ع  ع��ج��م��ان  وان  خ��ا���ش��ة 
ا�شتثماري  م��رك��ز  ب��و���ش��ف��ه��ا  م��ت��م��ي��زة 
واعد ملا توفره من بنية حتتية متطورة 
وخ�����دم�����ات ����ش���ح���ّي���ة ع���ال���ي���ة اجل������ودة 
وموؤ�ش�شات تعليمية رائدة مثل جامعة 
وموقع  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان 

ا�شرتاتيجي يتو�شط دولة الإمارات.
عجمان  م��ل��ت��ق��ى  اأّن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
غ��رف��ة جتارة  تنظمها  ال��ت��ي  ل��الأع��م��ال 
باتت  ع����ام  ك���ل  و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان يف 
التوا�شل  ف��ع��ال��ي��ات  اأب�����رز  م���ن  واح�����دة 
�شمن ق��ط��اع الأع��م��ال وال���ش��ت��ث��م��ار يف 
الدورات  خالل  وا�شتقطبت  الإم���ارات. 
ال�������ش���اب���ق���ة ح�������ش���ور ح�������ش���ٍد م����ن كبار 
القطاعني  ع��ن  وامل��م��ث��ل��ني  امل�����ش��وؤول��ني 
ت�شهد  اأن  املقرر  وم��ن  العام واخل��ا���ض. 
قّيمة  م�������ش���ارك���ات  ال����ع����ام  ه�����ذا  دورة 

مل�شوؤولني حمليني ووفود دولية.
التنمية  دائ��رة  امللتقى يف  رع��اة  ويتمثل 
والتخطيط  البلدية  ودائ��رة  ال�شياحية 
و�شلطة  القت�شادية  التنمية  ودائ����رة 
�شراي  وفندق  بعجمان  احل��رة  املنطقة 

عجمان.

•• دبي-وام:

للكهرباء  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ع���ت 
لالت�شالت  الإم���ارات  وموؤ�ش�شة  وامل��اء 
لإطالق  تفاهم  مذكرة  ام�ض  ات�شالت 
العديد من املبادرات التي تعزز التعاون 
والعمل امل�شرتك بينهما.  وقع املذكرة 
يف مقر الهيئة يف دب��ي.. �شعادة حممد 
الحتادية  للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �شالح 

للكهرباء واملاء..
عبد  �شعادة  ات�شالت  عن  وقعها  فيما 
مبيعات  اأول  رئي�ض  نائب  الأح��م��د  اهلل 
بح�شور عدد من  املوؤ�ش�شة  يف  الأعمال 
الإدارات  وم����دراء  التنفيذيني  امل����دراء 
م���ن اجل��ان��ب��ني. وت��ن�����ض امل���ذك���رة على 
�شريكا  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ات�����ش��الت  ت���زود  اأن 
ا�شرتاتيجيا للهيئة الحتادية للكهرباء 
من  متكاملة  بحلول  الهيئة   .. وامل���اء 
املدارة  واملعلومات  الت�شالت  تقنيات 
وحلول  الأع����م����ال  ح���ل���ول  جم�����الت  يف 
الطاقة الذكية واحللول املالية الذكية 
واأكد �شعادة  الذكية.   التقنيات  وحلول 
مبنا�شبة  له  ت�شريح  يف  �شالح  حممد 
ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة ح���ر����ض ال��ه��ي��ئ��ة على 
لأف�شل  وفقا  التقنيات  اأف�شل  تطبيق 

عملياتها  جميع  يف  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
املذكرة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  وخ��دم��ات��ه��ا.. 
���ش��ت��ع��زز ذل���ك خ��ا���ش��ة م��ع ب���دء خطتها 
  2016-2014 ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
التحول  يتعلق مبتطلبات  خا�شة فيما 

يف  �شواء  الذكية  واحللول  اللكرتوين 
واأ�شاف  التقنيات.   اأو  الطاقة  جم��ال 
واملاء  للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأن 
الجتماعية  بالقيم  دائما  التزمت  قد 
حفظ  يف  الأ����ش���ا����ش���ي���ة  وم�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا 

الطاقة  م������وارد  ا����ش���ت���خ���دام  وت��ر���ش��ي��د 
الوقت  يف  الإم��������ارات  دول����ة  يف  وامل���ي���اه 
اأف�شل  تقدمي  فيه على  الذي حافظت 
الدولية.  املعايري  اأعلى  وفق  اخلدمات 
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع���ب���داهلل الأح���م���د اإن 

ه����ذه ال�����ش��راك��ة ���ش��ت��ع��زز ال��ع��الق��ة مع 
الهيئات الحتادية وعلى راأ�شها الهيئة 
لعبت  وامل��اء حيث  للكهرباء  الحت��ادي��ة 
قطاع  تطوير  رئي�شيايف  دورا  ات�شالت 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الت�����ش��ال وامل��ع��ل��وم��ات يف 
ال��دول��ة على قائمة  الإم�����ارات وا���ش��ع��ة 
املجال.  ه��ذا  يف  عامليا  املتقدمة  ال���دول 
امل�شتقبلية  احل��ل��ول  ه���ذه  اأن  واأ����ش���اف 
مبادرة  تواكب  التي  والذكية  املتطورة 
امل�شتقبل  الذكية �شتحدث يف  احلكومة 
القطاعات  خمتلف  يف  ث���ورة  ال��ق��ري��ب 
يف ال��دول��ة اإ���ش��اف��ة اإىل ال���ش��ت��ف��ادة من 
اخل�����ربات الأ���ش��ا���ش��ي��ة امل����وج����ودة لدى 
ات�شالت  اأن  اإىل  م�شريا    .. ات�شالت 
لتقدمي  دول���ي���ني  ����ش���رك���اء  ت�����ش��ت��ق��ط��ب 
للحكومة  ال��ع��امل��ي��ة  اخل���دم���ات  اأف�����ش��ل 
اأف�شل  ب���ني  ���ش��ي��ت��م اجل���م���ع  وب���ال���ت���ايل 
ات�شالت  اأر�شتها  التي  التحتية  البنى 
اأن  مع احللول العاملية املتطورة. يذكر 
مذكرة التفاهم متثل خارطة الطريق 
احلكومة  م����ع  ال�������ش���راك���ات  مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
وال��ق��ط��اع اخل���ا����ض و���ش��ت��ف��ت��ح الأب�����واب 
لالإمكانيات  اأك���رب  با�شتك�شاف  للقيام 
ال��ه��ائ��ل��ة امل���وج���ودة وال��ت��ي ���ش��ت��وؤدي اإىل 

تطور دولة الإمارات . 

ال�صني ال�صريك التجاري الثاين لدبي ب� 99 مليار درهم يف ت�صعة اأ�صهر

مدير عام جمارك دبي يبحث مع القن�شل ال�شيني تعزيز التبادل التجاري
•• دبي-الفجر:

ا�شتقبل �شعادة اأحمد بطي اأحمد الرئي�ض 
واجلمارك  امل���وان���ئ  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ع�����ام جمارك  م���دي���ر  احل������رة  وامل���ن���ط���ق���ة 
العام  القن�شل  وي��ب��ني،  ت��اجن  �شعادة  دب��ي 
اللقاء بحث  دب��ي، ومت خالل  ال�شيني يف 
دبي  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل 
املجال  يف  ال���ت���ع���اون  وت���ط���وي���ر  وال�������ش���ني 
اجل���م���رك���ي، مب���ا ي�����ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز منو 

التجارة بني الطرفني. 
تنمية  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  ال���ت���اأك���ي���د  وج������رى 

العالقات التجارية مع ال�شني، التي تعد 
ث���اين اأك���رب ���ش��ري��ك جت���اري ل��دب��ي، حيث 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  اإج��م��ايل  قيمة  بلغت 
�شبتمرب  ح��ت��ى  ي��ن��اي��ر  م��ن  ل��ل��ف��رتة  معها 
2013، 99 مليار درهم، وهي ال�شريك 
حيث  ال����واردات  يف  لدبي  الأول  التجاري 
96 مليار  ال������واردات م��ن��ه��ا  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت 
اأحمد  بطي  اأح��م��د  �شعادة  واأ���ش��اد  دره���م. 
ب��ال��ع��الق��ات الق��ت�����ش��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة مع 
ال�����ش��ني ق���ائ���اًل: اإن ال�����ش��ني م���ن ال���دول 
الم���ارات  دول���ة  ال��ت��ي حت��ر���ض  الرئي�شية 
العالقات  توطيد  على  املتحدة  العربية 

ال���ت���ج���اري���ة والق���ت�������ش���ادي���ة م��ع��ه��ا، ومن 
ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق ت��ع��م��ل ج���م���ارك دب����ي على 
م��واك��ب��ة ه���ذا ال��ت��وج��ه ع��رب ت��وف��ري املناخ 
التجارية معها  امل��ب��ادلت  ل��زي��ادة  امل��الئ��م 
التي�شريات  ع��رب  ه��ام��ة،  اقت�شادية  كقوة 
واخلدمات املتميزة التي يتم تقدميها يف 
التن�شيق  خ��الل  وم��ن  اجلمركية،  املنافذ 
امل�شتمر مع امل�شوؤولني ال�شينيني ملناق�شة 
اجلمركي  بالعمل  املتعلقة  امل�شائل  كافة 

ل�شمان تدفق ال�شلع دون عوائق .
وكان وفد رفيع امل�شتوى من جمارك دبي 
برئا�شة �شعادة اأحمد بطي اأحمد الرئي�ض 

واجلمارك  امل���وان���ئ  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
دبي،  عام جمارك  احل��رة مدير  واملنطقة 
قد قام زي��ارة عمل ر�شمية اإىل جمهورية 
�شبتمرب  ���ش��ه��ر  خ���الل  ال�شعبية  ال�����ش��ني 
املا�شي، التقى خاللها كبار امل�شوؤولني يف 
التفاق  خاللها  ومت  ال�شينية،  اجلمارك 
الإلكرتوين  للربط  م�شروع  تنفيذ  على 
ال�شينية،  دب��ي واجل��م��ارك  ب��ني ج��م��ارك 
امل�شرتك  ال����ت����ع����اون  ع�����الق�����ات  وب����ح����ث 
وتدريب  اخل�����ربات  وت���ب���ادل  م�����ش��ت��ق��ب��اًل، 
امل��ف��ت�����ش��ني اجل��م��رك��ي��ني، وف���ر����ض تنمية 
وجمهورية  دبي  بني  التجارية  العالقات 

الإجراءات  من  ع��دد  تن�شيق  عرب  ال�شني 
ال�شتفادة من  اإمكانية  اجلمركية ومدى 

الأنظمة اجلمركية يف البلدين.
وي�شل عدد ال�شركات ال�شينية العاملة يف 
4200 �شركة تعمل  اإىل  دول��ة الم���ارات 
اأع���م���ال ���ش��ي��ن��ي مزدهر  ���ش��م��ن جم��ت��م��ع 
يتجاوز تعداده 33 األف �شخ�ض ين�شطون 
يف خم���ت���ل���ف امل�����ج�����الت م���ث���ل ال���ت���ج���ارة 
والإن�شائية،  التحتية  والبنى  والت�شنيع، 
وال�شت�شارات، وغريها، فيما  واخلدمات، 
ي�شل عدد ال�شينيني املقيمني يف الإمارات 

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     الآن لنحو 200 األف �شخ�ض.
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تنمية راأ�ض اخليمة تفتتح 
مركزًا لالأعمال 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

وفرت دائرة التنمية القت�شادية يف راأ�ض اخليمة موؤخراً مركزاً لالأعمال 
على  لي�شيف  املتعاملني  خدمة  يف  دوره���ا  لتعزيز  الرئي�شي  مقرها  يف 
باقته املتنوعة قيمة على خدمات الدائرة. وتعليقا على ذلك قال حممد 
من  الأعمال  مركز  اأن  بالدائرة  التجارية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير  املحمود 

�شاأنه ان يهيء بيئة 
م���ث���ال���ي���ة ل����رج����ال 
الأعمال من خالل 
ما يوفر من حزمة 
اخل������دم������ات ال���ت���ي 
احتياجات  ت��ل��ب��ي 
املتزايدة  ال��ع��م��الء 
على  ت�����ش��اع��ده��م  و 
اأعمالهم  ت�����ش��ي��ري 
ب���������ش����ك����ل ����ش���ل�������ض، 
املركز  ب�����ان  ع��ل��م��ا 
مبا  ت������زوي������ده  مت 
ي���ل���زم م���ن اأج���ه���زة 
امل�شتندات،  ت�شوير 
والر��������������������ش�������������������ال 
وال������ش�����ت�����ق�����ب�����ال�����ه 

)الفاك�ض( والإطالع على الربيد الإلكرتوين و خدمات طباعة جمانية 
و غريها من اخلدمات املجانية. 

و اأ�شاف املحمود اأن الدائرة تطمح للو�شول اإىل ر�شا املتعاملني متا�شياً 
مع توجهات احلكومة ال�شامية ب�شرورة العمل على خدمة املتعاملني و 
اأف�شل اخلدمات لهم.  �شرعة اجناز معامالتهم و احلر�ض على تقدمي 
الدائرة  اأن  ذك��رت  املوؤ�ش�شي  الت�شال  مكتب  مدير  الزعابي  م��رمي  اأم��ا 
النظام  امل�شوؤوليات لتحقيق  املهام و  تعمل على و�شع خطط تتنوع فيها 
لكافة  التطور  من  املقبلة  املرحلة  مع  تتما�شى  التي  املتميزة  اخلدمة  و 

القطاعات.

دبي ت�شت�شيف اليوم اأعمال املوؤمتر واملعر�ض 
الإقليمي العربي للجمعية الدولية لالأنفاق

•• دبي-وام:

ت�شت�شيف دبي اليوم اأعمال املوؤمتر واملعر�ض الإقليمي العربي للجمعية 
وي�شتمر  ال��دول��ة  يف  املهند�شني  جمعية  تنظمه  ال��ذي  لالأنفاق  الدولية 

يومني يف فندق النرتكونتنتال ف�شتيفال �شيتى يف دبي. 
ي�شارك يف املوؤمتر 600  متخ�ش�ض يف جمال الأنفاق من جميع اأنحاء 
يف  الهند�شة  كليات  م��ن  طالبا    150 ح���وايل  م�شاركة  بجانب  ال��ع��امل 
الإمارات  وجامعة  للطالب  دبي  وكلية  العليا  التقنيا  كليات  من  الدولة 
وال�شارقة  دب��ي  يف  الأم��ريك��ي��ت��ني  اجلامعتني  بجانب  امل��ت��ح��دة  العربية 
يف  وروت�ش�شرت  احل�شن  وجامعات  والتكنولوجيا  للعلوم  م�شدر  ومعهد 
دبي وهاجي من هولندا. وقال املهند�ض عي�شى امليدور مدير عام هيئة 
املنا�شبة.. املهند�شني يف ت�شريح له بهذه  ال�شحة يف دبي رئي�ض جمعية 

اإنه �شيتم خالل املوؤمتر عر�ض جتارب هيئة كهرباء ومياه دبي يف جمال 
الأنفاق ووزارة ال�شغال العامة وهيئة الطرق واملوا�شالت واإدارة الدفاع 
املدين يف دبي .  واأكد امليدور اأن التعليم امل�شتمر ونقل اخلربات من اأهم 
ونقل  امل��واط��ن  ق���درات  بناء  يف  فال�شتثمار  املهند�شني  جمعية  اأول��وي��ات 
اخلربات من اأهم اأولوياتها..م�شريا اإىل اأن اجلمعية تلعب دورا حموريا 
لتكون قاعدة اأ�شا�شية يف التوا�شل بني جميع اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلا�ض واجلامعات. من جهته قال ماجد فاروق حنا مدير عام جمعية 
اإن ا�شت�شافة اجتماعات املجل�ض التنفيذي للجمعية الدولية  املهند�شني 
لالأنفاق والذي بداأ اأعماله اأم�ض يف دبي وي�شتمر يومني يعد نقله نوعية 
املتحدة لأول مرة ويعد خطوة  العربية  الإم��ارات  حيث ت�شت�شيفة دولة 

هامة يف ا�شت�شافة الدولة للكونغر�ض العاملي لالنفاق عام 2018 . 
واأكد حنا اأن دعم هيئة كهرباء ومياه دبي ك�شريك ا�شرتاتيجي جلمعية 
املهند�شني فى دعم املوؤمتر واملعر�ض الدويل لالأنفاق يعد هاما وموؤثرا 
للدور الذى تلعبة الهيئة يف دعم القطاع الهند�شي على م�شتوى الدولة 
ال�شتدامة  جم��ال  فى  املمار�شات  اأف�شل  تقدمي  ويف  خا�شة  دب��ي  واإم���ارة 

وتطويرالبنية التحتية لإمارة دبي . 

احتاد م�شارف الإمارات ي�شتعر�ض اإجنازات العام احلايل ويحدد اأهدافه للعام املقبل

افتتاح موؤمتر اأعمال اجلمعية العاملية حلماية العالمات التجارية بدبي اأم�ض

•• دبي-وام:

عقد املجل�ض ال�شت�شاري للروؤ�شاء التنفيذيني 
ال�شاد�شة  جل�شته  الإم���ارات  م�شارف  لحت��اد 
لهذا العام يف دبي..برئا�شة معايل عبدالعزيز 
الغرير رئي�ض الحت���اد.  ومت خالل  عبداهلل 
التي  الإجن����ازات  اأب���رز  ا�شتعرا�ض  الج��ت��م��اع 
ح��ق��ق��ه��ا الحت�����اد خ���الل ه���ذا ال���ع���ام بجانب 
مناق�شة التطلعات امل�شتقبلية لتطوير القطاع 
امل�شريف و حتديد الأهداف امل�شتقبلية لحتاد 
م�شارف الإم��ارات وامل�شارف الأع�شاء للعام 
الغرير  عب����دالعزيز  معايل  وق�������ال  املقب����ل. 
املتوا�شلة  اجل��ه��ود  ع��ل��ى  رك���ز  الج��ت��م��اع  اإن 
الذكية  احلكومة  م��ب��ادرة  لتطبيق  ال��رام��ي��ة 
والأه�������داف الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��دع��م ال��ت��وط��ني يف 
اإدارة وتنفيذ  امل�شريف بجانب كيفية  القطاع 

اإطالقها  مت  ال��ت��ي  امل�شريف  ال�شلوك  وثيقة 
كما    . م�شتقبال  ت��ط��وي��ره��ا  و���ش��ب��ل  م��وؤخ��را 
حققها  التي  الإجن���ازات  اأه��م  املجل�ض  ناق�ض 
احت���اد م�����ش��ارف الإم�����ارات خ��الل ه��ذا العام 
اأه��م��ي��ة موا�شلة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
بيئة  ل�شمان  امل��رك��زي  امل�شرف  مع  التعاون 
م�شرفية �شليمة تعود بالفائدة على العمالء 
وامل�شارف على حد �شواء . وا�شت�شاف اإحتاد 
امل�شريف  امللتقى  م��وؤخ��را  الإم����ارات  م�شارف 
�شاطئ  فندق  يف  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف 
اجل���م���ريا يف دب����ي ب��ح�����ش��ور جم��م��وع��ة من 
املنطقة  من  والقت�شاديني  امل�شرفيني  كبار 
الرئي�شيني  املتحدثني  من  نخبة  وم�شاركة 
مناق�شة  خالله  وال���ع���امل..ومت  املنطقة  م��ن 
اأهم الق�شايا التي يواجهها القطاع امل�شريف 
والقت�شاد املحلي والعاملي يف الوقت الراهن 

. واأ�شار املجل�ض ال�شت�شاري خالل الجتماع 
التي  الإيجابية  والنتائج  الكبري  النجاح  اإىل 
تو�شيع  �شبل  واق����رتح  امل���وؤمت���ر  ه���ذا  حققها 
نطاق هذا احلدث خالل العام املقبل . ونوه 
الغرير باأن هذا العام كان حافال بالن�شاطات 
والإجن�����������ازات لحت������اد م�������ش���ارف الإم��������ارات 
ملتزمون  ون���ح���ن  الأع���������ش����اء  وامل���������ش����ارف 
ملزيد  ونتطلع  امل�شتوى  ه��ذا  على  باحلفاظ 
من الإجن��ازات .  كما نخطط اأي�شا لإطالق 
العديد من املبادرات املهمة والرامية لتعزيز 
ال�شفافية  واع��ت��م��اد  امل�����ش��ارف  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
امل�شارف  م��ن  ك��ل  يكون  بحيث  العمالء  م��ع 
وواجباتهم  حلقوقهم  م��درك��ون  وال��ع��م��الء 
مما ي�شهم يف �شالمة وازدهار اقت�شاد الدولة 
. يذكر اأن احتاد م�شارف الإمارات هو هيئة 
وت�شم    1982 عام  تاأ�ش�شت  متثيلية مهنية 

دولة  يف  العاملة  البنوك  من  ع�شوا    50
جميع  م�شالح  رع��اي��ة  على  يعمل  الإم����ارات 
والتن�شيق  التعاون  وتعزيز  الأع�شاء  البنوك 

امل�شرفية  بال�شناعة  لالرتقاء  بينهم  فيما 
مل��ا ف��ي��ه ���ش��ال��ح ال��ق��ط��اع امل�����ش��ريف والعمالء 

والقت�شاد الوطني . 

•• دبي - �صمري ال�صعدي:

اف��ت��ت��ح��ت ام�����ض يف دب���ي م��وؤمت��ر اعمال 
العالمات  حل��م��اي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
ال��ت��ج��اري��ة وال���ت���ي ت��ق��ام ولول م���رة يف 
وت�شتمر  وا�شيا  الو�شط  ال�شرق  منطقة 
م���دة ي��وم��ني وق���د ح�����ش��ر الف��ت��ت��اح عن 
اجلانب الماراتي �شعادة املهند�ض حممد 
عبد العزيز ال�شحي وكيل وزارة القت�شاد 
وفاطمة احلو�شني مدير ادارة العالمات 
وزارة  املخت�شني يف  التجارية وعدد من 
والعمال  ال���ت���ج���ارة  ووزي�����ر  الق��ت�����ش��اد 
القطري ال�شيخ جا�شم بن جرب ال ثاين 
واكرث من 240 �شخ�شية ممثلني لعدد 
العاملة يف جمال  العاملية  ال�شركات  من 

حقوق امللكية الفكرية. 
اجمد  �شعادة  قال  املوؤمتر  هام�ض  وعلى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة  امل��دي��ر  احل�����ش��ي��ن��ي 
اب����وغ����زال����ة ل��ل��م��ل��ك��ي��ة ال���ف���ك���ري���ة ف���رع 
العاملي  امل���وؤمت���ر  ي�����ش��ك��ل ه���ذا  الم������ارات 
ل�شحاب  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  ك��ربى  اهمية 
للمنتجني  وكذلك  التجارية  العالمات 
���ش��واء وخا�شة  وامل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني ع��ل��ى ح��د 

اخلربات  وت��ب��ادل  القر�شنة  حم��ارب��ة  يف 
مابني الوفود امل�شاركة 

ب����ان ه��ن��اك ج��م��ع��ي��ات وجهات  وا����ش���اف 
خمت�شة يف بع�ض الدول ملكافحة الغ�ض 
التجاري والب�شائع املقلدة وهنا يف دولة 
المارات توجد العديد من اجلهات التي 
تتعاون يف ذلك على على الرغم من ندرة 

وجود منتجات مقلدة .
عام  ك��ل  يف  يحر�شون  انهم  اىل  م�شريا 
العاملي  امل�����ش��ارك��ة يف ه���ذا احل����دث  ع��ل��ى 
الردنية  اململكة  يف  املجموعة  ادارة  عرب 
يف  ال�شهري  العمال  رجل  ميلكها  والتي 
ابوغزالة  ال��دك��ت��ور ط���الل  امل��ج��ال  ه���ذا 
للملكية  القليمي  التنفيذي  ومديرها 

الفكرية �شارلز �شعبان.
ن�شال  ������ش�����ع�����ادة  ق��������ال  ج����ه����ت����ه  وم��������ن 
�شما�ض  ع��ام جمموعة  م��دي��ر  اخل���اروف 
�شنة  تا�ش�شت  وال��ت��ي  الفكرية  للملكية 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م���ن  1964وتتخذ 
ومتتلك  ل��ه��ا  رئي�شيا  م��ق��را  ال�����ش��ع��ودي��ة 

العربي  ال��ع��امل  ف���رع ح���ول   20 ق��راب��ة 
ق����ال ح��ر���ش��ن��ا وك���ع���ادت���ن���ا ���ش��ن��وي��ا على 
امل�شاركة والرعاية لهذا املوؤمتر ال�شنوي 
غالبية  ع���ل���ى  الق���ت�������ش���ادي���ة  له��م��ي��ت��ه 
القطاعات م�شيدا بانعقاده بدبي والذي 
ي�شادف مع اختيار دبي لقامة معر�ض 
دبي  مكانة  ير�شخ  وه��ذا  اك�شبو2020 
اهم  لحت�شانها  العامليه  اخلريطة  على 

املوؤمترات والفعاليات الدولية. 
تنتهجه  الذي  البارز  ال��دور  موؤكدا على 
اجل  م��ن  دب��ي  امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية يف 
القطاعات  ع���رب  امل��ن��ا���ش��ب��ات  ه����ذه  دع����م 
هذه  ب��ان  معتربا  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
القطاعات امل�شرتكة قادرة على الو�شول 
اىل العاملية يف كافة امليادين وامل�شاهمة يف 
حماية العالمات التجارية من قبل وزارة 
حماربة  يف  اجلمارك  وهيئات  القت�شاد 
التقليد والغ�ض التجاري و�شيانة حقوق 
امللكية الفكرية ومراقبة ال�شواق املحلية 
مماي�شكل حلقة توا�شل مابني ال�شلطات 

املحلية وال�شركات وكذلك الفراد حيث 
الب�شائع  ملحاربة  اهمية  اولت احلكومة 
امل�شتهلك وخا�شة  املقلده ل�شررها على 
ال�شيدلنية  ب��امل��ن��ت��ج��ات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
على  ل�شررها  التجميل  وم�شتح�شرات 
�شحت الن�شان والذي هو حمور اهتمام 
احلكومة الر�شيدة يف الدولة مبينا بان 
قوانني دول��ة الم���ارات يف جم��ال حقوق 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ت��ع��د واح����دة م��ن اهم 

الدول يف املنطقة.
ع��را���ض مديرة  ق��ال��ت فاطمة  وب��دوره��ا 
تزامن  بدبي  الفكرية  للملكية  �شما�ض 
انعقاد هذا املوؤمتر العاملي مع الجتماع 
ال�شنوي اخلا�ض باملجموعة والذي يقام 
العربي  ال��ع��امل  اح���دى دول  ك��ل ع���ام يف 
الع���م���ال واخلطط  وت��ق��ي��ي��م  ل��ل��ت�����ش��اور 
الت�شويقية للمجموعة ودورات تدريبية 
ومب�شاركة عدد من ال�شلطات املحلية يف 
الدولة امل�شت�شيفة للحدث بال�شافة اىل 

بع�ض من ممثلي ال�شركات الدولية. 

القت�شاد  وزارة  ب���دور  ع��را���ض  وا���ش��ادت 
ودائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة وج���ارك 
ال�شركات  م��ع  ال��ت��ع��اون  يف  دب��ي  و�شرطة 
النزاعات  يف  ال��ب��ت  و���ش��رع��ة  امل��خ��ت�����ش��ة 
اني�ض  ق���ال  وم���ن جهته  الق��ت�����ش��ادي��ة.  
حتى  اتورنيز  ا�شو�شيتدبيتنت  من  �شارة 
لي��وج��د ال��وع��ي ال��ك��ايف حل��ق��وق امللكية 
القائمني على  بع�ض من  الفكرية لدى 
ال�شركات املبتدئة حديثا من حيث اهمية 
وزارة  ع��رب  التجارية  العالمة  ت�شجيل 
فر�شة  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  وي�شكل  القت�شاد 
هذه  ل�شحاب  املعلومات  ه��ذه  لي�شال 
الدول  بع�ض  بان هناك  ال�شركات مبينا 
تدر�ض يف جامعات متخ�ش�شة  ا�شبحت 
الخرتاعات  وم��ن��ه��ا  ال��ف��ك��ري��ة  للملكية 

والرباءات والعالمات التجارية.
يقام حتت رعاية  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  ان  يذكر 
عدد من ال�شركات الكربى يف هذا املجال 
طالل  وجمموعة  و�شركاه  �شابا  ومنها 
الفكرية  للملكية  و���ش��م��ا���ض  اب��وغ��زال��ة 
العربي  امل��ت��ح��دة والحت�����اد  واخل���دم���ات 
ملكافحة القر�شنة وغريها من ال�شركات 

واملوؤ�ش�شات ذات ال�شلة.

اني�ض �شارة ن�شال اخلاروف

من اليمني معت�شم ابو غزالة وعبد اهلل ح�شاين واجمد احل�شيني

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10   
 مذكرة تبليغ �جتماع خربة ح�سابية بالن�سر

اىل املدعى عليهم: ورثة املرحوم/ احمد �شعيد دروي�ض التميمي وهم )�شريفة حاجي حممد 
عبدالرحيم- حممد احمد �شعيد- عبداهلل احمد �شعيد- وليد احمد �شعيد- عبدالرحمن 
احمد �شعيد- نوال احمد �شعيد- ري�شة احمد �شعيد- ميثاء احمد �شعيد- فاطمة احمد 
�شعيد- خولة احمد �شعيد- خلود احمد �شعيد( حيث ان املدعي: عي�شى عبداهلل �شويري 
 2012/240 رقم  احلقوقية  الدعوى  اقام  قد  القانونية.  العادل  جمموعة  قانونا  وميثله 
بناء على  املامورية  ملبا�شرة  انتداب اخلبري احل�شابي/ حممد �شالح  مدين كلي وقد مت 
لالجتماع  موعد  حتديد  مت  فقد  ل��ذا  2013/10/28م  بجل�شة  ال�شادر  التمهيدي  احلكم 
معكم يوم اخلمي�ض املوافق 2013/12/12 يف متام ال�شاعة 10 �شباحا مبقر مكتب اخلربة 
احل�شابية بدائرة حماكم را�ض اخليمة ويف حالة تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 

عنكم يف الوقت املحدد، فان اخلبري �شيبا�شر الدعوى يف �شوء امل�شتندات املقدمة.
�خلبري �حل�سابي/ حممد مالح

      حكومة  ر��س �خليمة �البتد�ئية
 ق�سم �خلرب�ء �حل�سابيني

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
           �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة  

 يف �لدعوى رقم     3043و3040و3033و3023و3030 /2013 عم جز- م ع-ب -�أظ
ي�شودهاران  براكا�شان   -2 باك�شتان  اجلن�شية:  اف�شر   حممد  يا�شني  مدعيني/1-حممد   
الهند  اجلن�شية:  مازومدير  انانتا  ليت  مازومدير  �شيكار   -3 الهند  اجلن�شية:  ي�شودهاران 
اجلن�شية:  ملك  �شكني  ازاد  الكالم  5-ابو  باك�شتان  اجلن�شية:  اكرب  جان  اليا�ض  4-حممد 
بنغالدي�ض مدعي عليه:  هايرب الكرتوميكانيكال ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  الكرتوميكانيكال  هايرب  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�شر 
املوافق 2013/12/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
مول  مزيد  زايد-  بن  حممد  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام 
موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/12/04  

قلم �ملحكمة                                                                                                                                           

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
          �عالن للح�سور �مام �د�رة �لتنفيذ

 يف �لتنفيذ رقم )2013/2329 ت عمل- م ع-ت- �أظ(
 : �شده  املنفذ  الردن   اجلن�شية:  حممد  حمدان  �شالح  التنفيذ/جنيب  طالب 
�شركة الدانوب لال�شغال املعدنية وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات    املطلوب 
اعالنه/ �شركة الدانوب لال�شغال املعدنية وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات 
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يف الدعوى رقم 2013/478 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/15 املوافق 
الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 �لقلم �لعمايل                                       

 �مـــــــارة �بـــــوظبــي 
   د�ئــــــرة �لق�ســـــاء

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
          �عالن للح�سور �مام �د�رة �لتنفيذ

 يف �لتنفيذ رقم )2013/1367 ت عمل- م ع-ت- �أظ(
�شركة   : �شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  داد  ف�شل  التنفيذ/�شليمان  طالب 
الزاهرة للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه/ �شركة الزاهرة 
التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا  العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه:  للمقاولت 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/796 عم جز- م 
ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/17 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة 
باملحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 �لقلم �لعمايل                                       

 �مـــــــارة �بـــــوظبــي 
   د�ئــــــرة �لق�ســـــاء

�لعدد  10966 بتاريخ   2013/12/10     
          �عالن للح�سور �مام �د�رة �لتنفيذ

 يف �لتنفيذ رقم )2013/1546 ت جتر- م ر-ت- �أظ(
اند  لن�ض   : �شده  املنفذ  المارات  اجلن�شية:  املزدلفة  التنفيذ/خمبز  طالب 
دنر  اند  لن�ض   : اعالنه/  املطلوب  المارات   اجلن�شية:  الغذائي  للتموين  دنر 
للتموين الغذائي اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1546 جت جز- م 
ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/12/26 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-ابوظبي  
الكائنة باملقر الرئي�شي   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 �لقلم �لتجاري                                       

 �مـــــــارة �بـــــوظبــي 
   د�ئــــــرة �لق�ســـــاء

�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
�عادة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 668/ 2013 مدين كلي                               
امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-  �شعيد رحيم كرمييان  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  بلينت�شوف  الك�شندر   / املدعي 
بالزام املدعى عليهما مببلغ وقدره )5.000.000 درهم( تعوي�شا عن ال�شرار 
 699200( يعادل  ما  دولر(   190000( ومبلغ  دره��م(   889585( مبلغ  وت�شليم 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
بالكفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/12/23  ال�شاعة 9.30 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.18 �ض بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     
مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 1046/ 2013 عمايل كلي                               
اىل املدعى عليه/1-  افرو اي�شيا مايننغ اند كوميديتيز م د م �ض  جمهول 
نقوي   ا�شيف  �شيد  بروفيز  حممد  �شيد   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عماليةوقدرها 
)235000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف.. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
لذا فانت   ch1.A.2 املوافق 2013/12/17  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س �لق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2012/1209   جتاري كلي                  

اىل املحكوم عليه /1- �شركة ال�شابري لعمال احلديد ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/5/28 يف الدعوى املذكورة 
عليها  الدعى  بالزام  ذ.م.م ميثابة ح�شوري/  الحت��اد  �شركة �شناعات  ل�شالح/  اعاله 
و�شتة  و�شتمائة  ال��ف  ع�شر  وثمانية  )مائة  دره��م   118.626 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
وع�شرون درهم( والفوائد القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى احلا�شل 
يف 2012/7/15 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعى عليها امل�شاريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س �لق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد  10966 بتاريخ 2013/12/10     

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2013/1435  ��ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 -حميد خ�شر العزو   جمهول  حمل القامة مبا 
�شلمان  علي  حممد  وميثله:  �شريف  حممد  عزيز  /�شعيب  امل�شتاأنف  ان 
املرزوقي  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2013/374 
جتاري كلي بتاريخ 2013/9/16 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 
وعليه    ch2.D.16 بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2014/1/15
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�سم �لطعون                           

حماكم دبي

حماكم �ال�ستئناف



تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178217  بتاريخ: 22  / 8 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :زهوهاي ميزو تكنولوجى كو. ال تي دي.
وعنوانه:مييزيو تيكنولوجي بيلدينج ، تكنولوجي اأند اأنوفي�شن كو�شت ، زهوهاي ، جواندوجن ، جمهورية 

ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

برنامج حا�شوب م�شجلة ، اأجهزة ار�شال ال�شور تلغرافيا ، لوحات اعالن األيكرتونية ، اأجهزة هاتف ، م�شغالت 
الو�شائط املحمولة ، كمرات ) للت�شوير الفتوغرايف ( ، مواد امل�شادر الرئي�شية للتيار الكهربائي ) ا�شالك و 
كابالت ( ، اأغطية للمخارج الكهربائية ، اجهزة اأنذار �شوتية ، اأجهزة �شحن البطاريات الكهربائية ، اأجهزة 
معاجلة البيانات ، برجميات حا�شوب م�شجلة ، برامج حتميل ملفات املو�شيقى ، اأجهزة ات�شال داخلي ، هواتف 
حممولة ، �شماعات الراأ�ض ، هواتف فيديو ، دوائر متكاملة ، خاليا غلفانية ، مرايا ) ب�شرية ( ، م�شفرات 

مغناطي�شية.
الواق�عة بالفئة   : ) 9 (

و�شف العالمة : " Flyme "    بحروف لتينية 
ال�ش��رتاطات: 

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 184096  بتاريخ: 24 / 12 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : �شركة اأحمد و عادل للتجارة ، ذ.م.م.
وعنوانه:  �ض.ب 30325 ، دبي ، المارات العربية املتحدة.                                    

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
القهوة وال�شاي والكاكاو وال�شكر والأرز والتابيوكا وال�شاجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق وامل�شتح�شرات 
اخلمرية  ال�شكر؛  ودب�ض  الع�شل  املثلجة؛  واحللوى   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة 

وم�شحوق اخلبازة؛ امللح واخلردل؛ اخلل و ال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

ثالثة �شفقات نبات و  و  غ�شن  ور�شم  مميز   ب�شكل  لتينية  " بحروف   AATCO " : و�شف العالمة
اجلميع على خلفية مظللة بال�شود و موؤطرة بخط باللون البي�ض

ال�ش��رتاطات:
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  189637  بتاريخ: 7 / 4 / 2013
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :فلفارا كنكاد هاران  �شيلني كومار.
وعنوانه:   �ض.ب 42161 ، دبي ، المارات العربية املتحدة..  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات النقل؛ خدمات تعبئة )تغليف( وتخزين الب�شائع؛ خدمات تنظيم الرحالت.

الواق�عة بالفئة : ) 39 (
مميز على خلفية مظللة  ب�شكل  ل�شيارة  كروكي  ور�شم  لتينية  " بحروف   Best line " : و�شف العالمة

باللون الحمر و العالمة بالألوان الحمر و ال�شود و الخ�شر و البي�ض.  
العالمة لعتبارها  " مبعزل عن   BEST ا�شتخدام كلمة  املطالبة بحق ح�شري عند  ال�ش��رتاطات: عدم 

�شايعة ال�شتخدام بالفئة.
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 183185  بتاريخ: 10 / 12 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : بارام�شواران فالثو فالبيل ..     
وعنوانه:  �ض. ب ، 42161 ، دبي ، المارات العربية املتحدة.                                    

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
  املالب�ض ، لب�ض القدم ، اغطية الرا�ض

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (
لفتاة  كروكي  ر�شم  و  لتينية  " بحروف   VARNA Dance collections "  : العالمة  و�شف 
بالزياء ال�شعبية املزرك�شة باللوان  و حتمل يف يدها حيوانان �شغريان و الهالمة باللوان الحمر و الخ�شر 

و الذهبي و الزرق و ال�شفر و ال�شود
ال�ش��رتاطات:

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  178218  بتاريخ: 22  / 8 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :زهوهاي ميزو تكنولوجى كو. ال تي دي.
وعنوانه:مييزيو تيكنولوجي بيلدينج ، تكنولوجي اأند اأنوفي�شن كو�شت ، زهوهاي ، جواندوجن ، جمهورية 

ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

  البحاث التقنية ،  �شبط اجلودة ، املعايرة ) القيا�ض ( ، الن�شرات اجلوية ، فح�ض املواد ، التحليل الكيميائي 
، الت�شميم ال�شناعي ، برحمة احلا�شوب ، حتليل اأنظمة احلا�شوب ، البحث و التطوير لالخرين ، ت�شميم 
برامج حا�شوبية ، �شيانة برامج حا�شوب ، حتويل البيانات من و�شائط مادية اىل األيكرتونية ، اأن�شاء و �شيانة 
املواقع على �شبكة  النرتنت لالخرين ، حتميل برجميات حا�شوب ، توفري اجهزة بحث يف النرتنت ، خدمات 

ت�شميم العبوات ، ت�شميم الديكور الداخلي ، فح�ض املواد.
الواق�عة بالفئة   : ) 42 (

و�شف العالمة : " Flyme " بحروف لتينية 
 ال�ش��رتاطات: 

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى   
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 184173  بتاريخ: 26 / 12 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : اأوتوجريد انرتنا�شيونال �ض.م.م.ح.ذ.م.م..
وعنوانه:  �ض. ب ، 31291 ، اجلزيرة احلمراء ، راأ�ض اخليمة ،  المارات العربية املتحدة.                                    

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الدعاية والإعالن؛  اإدارة الأعمال التجارية؛  اإدارة الأن�شطة التجارية؛ الأعمال املكتبية.  

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (
  auto grade COMPLETE ROAD SAFETY SOLUTIONS      " : و�شف العالمة

البي�ض و  ال�شود  و  الحمر  باللوان  مميز  ب�شكل  لتينية  " بحروف 
ال�ش��رتاطات:

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 184895   بتاريخ : 09 / 01 / 2013م
با�ش��م:  حميد علي للتجارة ذ م م

وعنوانه: �ض ب 49967 دبي، الإمارات العربية املتحدة
نقلها(  ال�شلع )ع��دا  ت�شكيلة متنوعة من  : خدمات جتميع  املنتجات   / الب�شائع / اخلدمات  لتمييز  وذل��ك 
معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك  والآلت،  وال�شيارات  املركبات  غيار  قطع  وت�شمل  الغري  ل�شالح 
و�شرائها ب�شكل مالئم. وميكن اأن تتوفر هذه اخلدمات على م�شتوى حمالت التجزئة اأو منافذ بيع اجلملة 
اأو عرب كتيبات الطلب عرب الربيد اأو عن طريق الو�شائل اللكرتونية، على �شبيل املثال كاملواقع اللكرتونية 

اأو برامج الت�شوق عرب التلفاز.
الواق�عة بالفئة: 35

الأ�شفر وحتت  باللون  �شيارة  اللون بداخلها ر�شمة  دائ��رة بي�شاوية �شوداء  و�شف العالمة:  هي عبارة عن 
ال�شيارة كلمتني باللغة الالتينية )HAT GROUP( باللون الأبي�ض.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 183267  بتاريخ: 11 / 12 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : اأوتوجريد انرتنا�شيونال �ض.م.م.ح.ذ.م.م.
وعنوانه:  �ض. ب ، 31291 ، اجلزيرة احلمراء ، راأ�ض اخليمة ،  المارات العربية املتحدة.                                    

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
امل�شتعملة يف  تلك  و  والب�شرية،  وال�شينمائية  والت�شويرية  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
اأو  اأو فتح  اأجهزة واأدوات لو�شل  الوزن والقيا�ض واإعطاء الإ�شارات واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم؛ 
ال�شوت  ا�شتعادة  اأو  نقل  اأو  ت�شجيل  اأجهزة  الكهربائية؛  الطاقة  يف  التحكم  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل 
الأجهزة  و  الأوتوماتيكية  البيع  اآلت  الت�شجيل؛  اأقرا�ض  املغناطي�شية؛  البيانات  حمل  و�شائط  ال�شورة؛  اأو 
التي تعمل بو�شع القطع النقدية فيها؛ الأجهزة الرا�شدة للنقود والآلت احلا�شبة واأجهزة معاجلة البيانات 

واحلا�شبات الآلية )الكمبيوتر(؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق  
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

  auto grade COMPLETE ROAD SAFETY SOLUTIONS " : و�شف العالمة
البي�ض و  ال�شود  و  الحمر  باللوان  مميز  ب�شكل  لتينية  " بحروف 

ال�ش��رتاطات:
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  182353  بتاريخ: 22 / 11 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :في�شل & حمزة بروذرز، م .د.م.�ض..          
وعنوانه:�ض.ب 34518 ، دبي ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
النب ، ال�شاي ، ال�شكر ، الكاكاو ،  الرز ، التابيوكا ، ال�شاجو ، النب ال�شناعي ، الدقيق و امل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب و اخلبز و الفطائر و احللويات و احللويات املثلجة ، ع�شل النحل و الع�شل ال�شود ، اخلمرية و 

م�شحوق اخلمريه ، امللح و اخلردل ، اخلل ،  ال�شل�شات ) التوابل ( ، البهارات ، الثلج.
الواق�عة بالفئة   : ) 30 (

و  نبات  �شفقة  ر�شم  يعلوها  مميز  ب�شكل  لتينية  " بحروف   KENSHA TEA "  : العالمة  و�شف 
اجلميع داخل ر�شم مميز و العالمة باللوان البني و البيج و الخ�شر و ال�شود. 

 ال�ش��رتاطات: 
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى   

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 187478  بتاريخ: 27 / 2 / 2013
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : �شركة اأحمد و عادل للتجارة ، ذ.م.م.
وعنوانه:  �ض.ب 30325 ، دبي ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
القهوة وال�شاي والكاكاو وال�شكر والأرز والتابيوكا وال�شاجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق وامل�شتح�شرات 
اخلمرية  ال�شكر؛  ودب�ض  الع�شل  املثلجة؛  واحللوى   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة 

وم�شحوق اخلبازة؛ امللح واخلردل؛ اخلل و ال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

ر�شم هند�شي  ب�شكل مميز  على خلفية  " بحروف لتينية   AL KARAM  TEA " : و�شف العالمة
ا�شود ور�شم   كوب �شاي عليه ر�شم �شفقة �شاي ب�شكل مميز ور�شم خطني  مظلل بال�شود و موؤطرة بخط 

بجانب كلمة " TEA " كما بال�شكل املو�شح
ال�ش��رتاطات:

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  10  دي�سمرب 2013 �لعدد 10966

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 183485  بتاريخ: 16 / 12 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : لل�ض انرتنا�شيونال ) بى فى اآى ( انك
وعنوانه:�شى ميدو هاو�ض ، بالكبورنى هايواى ، �ض. ب. 116 ، رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيط

انيه.                                    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ض  ، لب�ض القدم ، اغطية الراأ�ض.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�شف العالمة    : عبارة " Bath & Bed Shop   " بحروف لتينية
ال�ش��رتاطات:

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 182801  بتاريخ: 4 / 12 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : هيتيفي�شون ديجيتال ميديا تيكنولوجي كو.، ال تي دي.     
هايديان    ، �شرتيت  ث��ريد   ، �شاجندي   9 رق��م  ن  بيلدينج  ، جيني جياهيا  �شي  ت��اور   ،  1103 روم   وع��ن��وان��ه:  

دي�شرتيكيت ، بكني ن  ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

 اأجهزة ملحقة باحلا�شوب ، اأقالم األيكرتونية ) وحدات عر�ض ب�شري ( ، �شا�شات عر�ض ) اجزاء حا�شوب ( ، 
مفكرات اإليكرتونية ، لوحات اعالنات األيكرتونية ، اأجهزة ات�شال داخلي ، لوحات اعالنات األيكرتونية ذاتية 

احلركة ،  �شا�شات عر�ض ، اأجهزة تعليم �شمعية و ب�شرية ، اأجهزة انذار
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف العالمة : “Hitevision” بحروف لتينية ب�شكل مميز
 ال�ش��رتاطات:

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى   
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  189636  بتاريخ: 7 / 4 / 2013
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :فلفارا كنكاد هاران  �شيلني كومار.
وعنوانه:�ض.ب 42161 ، دبي ، المارات العربية املتحدة..  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الدعاية والإعالن؛  اإدارة الأعمال التجارية؛  اإدارة الأن�شطة التجارية؛ الأعمال املكتبية.

الواق�عة بالفئة   : ) 35 (
و�شف العالمة : " Best line  "  بحروف لتينية ور�شم كروكي ل�شيارة ب�شكل مميز على خلفية مظللة 

باللون الحمر و العالمة بالألوان الحمر و ال�شود و الخ�شر و البي�ض.  
العالمة لعتبارها  " مبعزل عن   BEST ا�شتخدام كلمة  املطالبة بحق ح�شري عند  ال�ش��رتاطات: عدم 

�شايعة ال�شتخدام بالفئة.
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 183692  بتاريخ: 18 / 12 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م : حمم�شة اأوتار للمواد الغذائية ذ.م.م.
وعنوانه:�شى ميدو هاو�ض ، بالكبورنى هايواى ، �ض. ب. 116 ، رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيط

انيه.                                    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم، الأ�شماك، الطيور الداجنة وحلوم  ال�شيد؛ م�شتخرجات اللحوم؛ الفواكه واخل�شروات املحفوظة 
الألبان  ومنتجات  ،احلليب  البي�ض  ال��ف��واك��ه؛  و�شل�شات  املربيات  اجل��ل��ي،  واملطهية؛  واملجففة  واملجمدة 

الأخرى؛ الزيوت وال�شحوم املعدة لالأكل..
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (

و�شف العالمة : كلمة " awtar tasty way of living  " بحروف لتينية  ور�شم زهرة عباد ال�شم�ض 
و بذور زهرة عباد ال�شم�ض و العالمة باللوان الحمر و البي�ض و ال�شفر و ال�شود و الزرق و كتبت كلمة 

م�شتطيل    ر�شم  " على   awtar "
ال�ش��رتاطات:

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :56428 
با�ش�������م: �ض. التزان التجارية )ذ.م.م(

وعنوانه: دبي – المارات – حمل ملك حممد و حممد �شالح زرعوين – ديرة ال�شوق 
الكبري –ت 2268335 – ف 2267821

وامل�شجلة حتت رقم : )47099(  بتاريخ:2004/06/13
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف :2013/10/13 وحتى تاريخ : 2023/10/13 
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 
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ال�صغري  �صعد  ال�صعبي  الفنان  اأ���ص��اد 
لونًا  اعتربها  التي  املهرجانات  باأغاين 
م�صريًا  ال�صعبية،  االأغنية  من  جديدًا 
و)اأورتيجا(  )اأوك��ا(  اأبطالها  اأن  اإىل 
)قدم  لديهم  باتت  كاريكا(  و)�صحتة 

يف ال�صوق ال�صعبية(.
وقال ال�صغري اإنه ي�صعر بامللل من تداول 
�صم�س،  الراق�صة  م��ن  زواج���ه  ق�صة 
تطّور  يف  جديدًا  اأ�صلوبًا  )هناك  الأن 
اأو  مفربكة  �صور  خالل  من  االإ�صاعات 
من  اأ�صا�س  اأي  له  لي�س  زواج  عقد  ن�صر 

ال�صحة:
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اأغاين املهرجانات اأ�صبحت لها �صعبية كبرية

�شعد ال�شغري: 30 يونيو غرّيت الكثري من خريطة م�شر

مهرجان مراك�س من اأقوى التظاهرات ال�صينمائية على ال�صعيد العاملي

ي�شرا توا�شل ت�شوير )كان زمان يف املحرو�شة(

البلبل(؟ )ع�ض  فيلم  عن  • حدثنا 
نوعية  م��ن  فهو  عليا(،  اخل��ري  )و���ض  الفيلم  ه��ذا   -
وبهجة  ب�شعادة  و�شعرت  فيها  �شاركت  التي  الأف��الم 
اجليد  العمل  فريق  اإىل  بالإ�شافة  الت�شوير،  اأثناء 
اأ�شرة  مب��ث��اب��ة  الت�شوير  داخ���ل  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  م��ع��ه، 
اأي خ���الف���ات. وك��ن��ا ل نفارق  ل��ي�����ض ه��ن��اك  واح�����دة، 
بع�شنا، وهذا ما جعلني اأنزعج بعد انتهاء الت�شوير 

فرتات  على  نتقابل  اأ�شبحنا  لأننا 
بعيدة.

• البع�ض يرى اأن اأفالم ال�شبكي 
ت�شّر ال�شينما امل�شرية؟

ب���ن���ا على  ي��ل��ي��ق  ك�����الم ل  ه�����ذا   -
النقاد  اإىل  وبالن�شبة  الإط����الق، 
م���ع اح���رتام���ي وت���ق���دي���ري لهم، 
يقّدروا  اأن  ي�شتطيعون  ل  ف��ه��م 
ال�������ش���وق ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة ودائ����م����اً 
ي��ه��اج��م��ون الأف�������الم م���ن دون 
بذلك  لي�ض  م�شاهدتها. 
ف���ق���ط، ب���ل ه���ن���اك ما 
ه��و اأك���رث ك��ارث��ة وهو 
ه���روب امل��ن��ت��ج��ني ومل 
�شركة  ���ش��وى  ي�شتمر 
حتدت  ال��ت��ي  ال�شبكي 
التي  ال��ظ��روف  جميع 
منذ  م�شر  منها  ع��ان��ت 
وحتى  ي��ن��اي��ر   25 ث�����ورة 
بابها  تغلق  ومل  ه���ذا  وق��ت��ن��ا 
ال�شناعة  ه�����ذه  اأم��������ام 
قوية،  دائ���م���اً  وك���ان���ت 
ب��ع��دد كبري  وت���راه���ن 
م����ن الأف���������الم ����ش���واء 
الكوميدية اأو الغنائية 

ال��درام��ي��ة مثل )���ش��اع��ة ون�ض(  واأي�����ش��اً 
ت�شري  التي  الهتافات  اأن  دليل  وه��ذا 
باأن هناك، من هو يدعي باأن اأفالم 
تناق�ض  ل  اأف��الم مقاولت  ال�شبكي 
التي  الأف��������الم  ف��ج��م��ي��ع  ق�����ش��ي��ة، 
اإن��ت��اج��ه��ا ك��ان��ت مب��ث��اب��ة طريق  مت 
وم�شوار تغطي به ع��دداً كبرياً من 
النجوم الذين جل�شوا يف املنزل من 

دون عمل.
اأغان  نوعية  على  تعليقك  م��ا   •

املهرجانات؟
الأغنية  م���ن  ج���دي���د  ل����ون  ه���ي   -
ال�شعبية، واأعتقد اأن اأبطالها )اأوكا( 
كاريكا(  و)���ش��ح��ت��ة  و)اأورت����ي����ج����ا( 
ال�شعبية،  ال�����ش��وق  يف  ق���دم  ل��دي��ه��م 
اأغانيهم  اإىل  اأ�شتمع  نف�شي  وع��ن 
وه��م اأ���ش��دق��ائ��ي واأن��ت��ظ��ر دائ��م��اً ما 

يقدمونه من ق�ش�ض وحكايات.
اأغ�����اين  اأي���������ش����اً  ه���ن���اك  • ول���ك���ن 
اخلاد�شة  التعبريات  بع�ض  حتمل 

للحياء؟
- ل�شت اأنا احلكم هنا، بل اجلمهور 
كان  اإذا  ويقرر  وي�شمع  ي��رى  ال��ذي 
ما ي�شتمع اإليه مقبوًل اأو ل، واأي�شاً 
الفنون  جميع  اأن  ن��درك  اأن  علينا 
باأكملها مكان لنقد اجلمهور الذي 
ل  يجعلها  اأو  امل��ج��د  م��ن��ه��ا  ي�شنع 
اأغاين  اأن  واأع��ت��ق��د  ���ش��ي��ئ��اً،  ت�����ش��اوي 

املهرجانات اأ�شبحت لها �شعبية كبرية واأي�شاً اأ�شبح 
اأ�شحابها على قوائم املطلوبني يف الأفراح.

وممثاًل  مطرباً  الآن،  �شاماًل  فناناً  اأ�شبحت  • اأنت 
ومذيعاً، فكيف ت�شتطيع التن�شيق بني كل هذا؟

- كل هذه املهن حتتاج اإىل �شيء واحد وهو الكاريزما 
اخل��ا���ش��ة ب��ال��ف��ن��ان ال���ذي م��ن امل��ف��رت���ض اأن يجذب 
اجل��م��ه��ور مب��ا ي��ق��دم��ه، واأن���ا يف ال��ب��داي��ة ك��ان حلمي 
اأحمد  املنتج  مع  تعاوين  بعد  ولكن  فقط  الغناء  هو 
من  ر�شيد  ل��دّي  واأ���ش��ب��ح  ممثاًل  اأ�شبحت  ال�شبكي 

الأفالم التي حققت اأعلى ن�شبة اإيرادات.
�شدفة،  وكانت  الربامج  مقدم  اأو  املذيع  خطوة  اأم��ا 

حت�شب ب�شكل جيد.
�شم�ض؟ الراق�شة  من  زواجك  حقيقة  • ما 

املو�شوع،  ه��ذا  عن  احلديث  يف  بامللل  كثرياً  اأ�شعر   -
الغ�شب  ب��ني  متنوعة  ك��ث��رية  فعل  ردود  يل  وك��ان��ت 
و�شائل  على  ال���رد  يف  اأح��ي��ان��اً  وال�شمت  وال�شخرية 
الإع����الم وال��ت��ي اأخ����ذت م��ن الإ���ش��اع��ة ق�شة ورواي���ة 
اأ�شلوب جديد يف  كان هناك  بل  بذلك فقط،  ولي�ض 
ب�شور  ���ش��واء  اإثباتها،  كيفية  وه��و  الإ���ش��اع��ات  ت��ط��ّور 
من  اأ�شا�ض  اأي  له  لي�ض  زواج  عقد  ن�شر  اأو  مفربكة 
ولي�شت  �شديقة  �شم�ض  الأم��ر  حقيقة  ويف  ال�شحة. 
هناك اأي عالقة بيني وبينها �شوى العمل وال�شداقة 

فقط التي جتمعنا.
• ولكن �شم�ض اأكدت اأن هناك عالقة بالفعل واأي�شاً 

هناك طفل بينكما، اأي ثمرة هذه العالقة؟
اإذا  ولكن  البع�ض،  ت�شريحات  عن  م�شوؤوًل  ل�شت   -
كانت بالفعل هذه هي احلقيقة فلماذا اأنكرها؟ اأنا ل 
اأخاف من �شيء، اإذا اأردت يوماً الزواج من اأخرى لن 
اأخجل من عمل ذلك، اأنا ل اأحتاج اإىل �شيدة اأخرى 

تعوي�شها  ميكن  ل  زوجتي  اأن  خ�شو�شاً  حياتي،  يف 
مهما ح���دث، ف��ه��ي مب��ث��اب��ة احل��ي��اة وال�����روح وامل����راأة 
)اجلدعة( التي تقف دائماً بجانب زوجها )على املر 

قبل احللو(.
الإ�شاعات؟ هذه  زوجتك  تتقبل  • وكيف 

- على الرغم من تفهمها لطبيعة عملي، واأن لديَّ 
الو�شط  وخ���ارج  داخ���ل  م��ن  ال�شديقات  م��ن  العديد 
الفني، فهي حري�شة على األ تفتعل اأزمات يف حياتنا 
ال��زوج��ي��ة. ولكن ح��ني ت��رى بع�ض الأ���ش��ي��اء التي ل 
تعجبها تاأتي وتتحدث معي بكامل الهدوء واملناق�شة 
املو�شوعية التي جتربين واأنا على كامل الر�شى باأن 

اأفعل ما تطلبه من دون تفكري.
الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  نف�شك  �شرت�شح  ه��ل   •

املقبلة مرة اأخرى؟
التي  نف�شها  املعايري  هناك  كانت  اإذا  املمكن  م��ن   -
تطلبتها �شروط الرت�شح يف الفرتة ال�شابقة، ولكنني 
ما زلت على يقني باأن 30 يونيو غرّيت الكثري من 
كما  فيها،  ت�شري  كانت م�شر  التي  الطريق  خريطة 
اأن هناك وعياً واإدراك��اً اأكرث نتمنى اأن يحدث خالل 
عبد  اأول  ال��ف��ري��ق  زعيمنا  ي��د  ع��ل��ى  املقبلة  ال��ف��رتة 

الفتاح ال�شي�شي.
لالنتخابات  ت��ر���ش��ي��ح��ه  ع��ل��ى  م���واف���ق  اأن����ت  ه���ل   •

الرئا�شية املقبلة؟
- نعم، خ�شو�شاً اأن ذلك �شيجعلنا نتخطى احلواجز 
واملعوقات التي من املمكن اأن تقابلنا مرة اأخرى اإذا 
امل�شري،  ال�شعب  يلّب مطالب  اآخ��ر ومل  رئي�ض  اأت��ى 
وم���ن ه��ن��ا ن��ح��ت��اج اإىل ث���ورة وع���زل رئ��ي�����ض وت�شكيل 
حكومة جديدة واإعداد د�شتور جديد واأ�شياء اأخرى 

لبد اأن نتجاوزها لبدء مرحلة البناء.

ق��ال��ت ال��ف��ن��ان��ة امل�����ش��ري��ة ي�����ش��را اإن امل��ه��رج��ان الدويل 
للفيلم مبراك�ض، الذي يوا�شل تطوره منذ 13 �شنة، 
على  ال�شينمائية  التظاهرات  اأق���وى  م��ن  واح���دا  ب��ات 

ال�شعيد العاملي.
مراك�ض  م��ه��رج��ان  ق���وة  نقطة  اأن  ي�����ش��را،  واع���ت���ربت   
لأع�شاء  الذائع  ال�شيت  يف  اجلميع،  باعرتاف  تكمن، 
جل��ن حتكيمه وج����ودة الأف����الم امل��ربجم��ة خ���الل كل 
دورة، م�شرية اإىل اأن وجوده واملهرجان فر�ض وجوده 
العامل،  عرب  املختلفة  ال�شينمائية  للتجارب  كواجهة 
اأفالم متنوعة التيارات وا�شتقطاب  من خالل عر�ض 

جنوم عامليني.
 واأ�شافت ي�شرا : خ�شو�شية املهرجان تتمثل اأي�شا يف 

قربه من اجلمهور وانفتاحه على اأو�شع ال�شرائح.
اع��ت��زازه��ا وت�شرفها  ال��ت��ع��ب��ري ع��ن  ال��ف��ن��ان��ة  وج����ددت 

بح�شورها مرة اأخرى �شمن الوفد امل�شري.
م���ن ج��ه��ة اخ����رى ت��وا���ش��ل ال��ف��ن��ان��ة ي�����ش��رى ت�شوير 
املحرو�شة(،  م�شاهد دوره��ا يف م�شل�شل )كان زمان يف 
اإخ���راج عمرو ع��رف��ة.  واأو���ش��ح��ت اأن��ه��ا  حت��اول حالياً 
نقابة  اأع��ل��ن��ت  اأن  ب��ع��د  ال��ت�����ش��وي��ر،  ���ش��اع��ات  ت��ك��ث��ي��ف 

امل�شل�شل  ب��اأن  وف�شلت  النهائي  ق��راره��ا  ال�شينمائيني 
الذي  احل���رمي(،  )ع�شر  م�شل�شل  من  م�شروقاً  لي�ض 
مر�شحة  وكانت  الدغيدي،  اإينا�ض  �شديقتها  تخرجه 
للم�شاركة يف بطولته، ولكن الدغيدي فوجئت ب�شركة 
)mbc( ت�شتعد لإنتاج م�شل�شل يحمل الفكرة نف�شها 
عن ع�شر اخلديوي اإ�شماعيل، ما جعلها تتهم موؤلفة 
عندما  عليه  اطلعت  اأن  بعد  منها،  ب�شرقته  امل�شل�شل 
م�شل�شلها  ومنحت  امل�شاهدة  جلنة  يف  م�شاركة  كانت 
)ع�شر احلرمي( تقديراً �شعيفاً ثم اأعلنت عن م�شروع 

م�شل�شل يحمل املالمح نف�شها.
التي  الأزم���ة  يف  لي�شت طرفاً  اأنها  اأك��دت  ي�شرا  اأن  اإل 
)كان  م�شل�شل  وموؤلفة  الدغيدي  اإينا�ض  بني  حدثت 
زمان يف املحرو�شة( هبة م�شاري، وقالت: )اأنا ممثلة 

ولي�ض يل اأن اأتدخل يف اأمر ف�شلت فيه النقابة(.
اأنها مل ت�شتقر على عمل �شينمائي تعود  واأ�شارت اإىل 
م�شاركاتها  اآخ��ر  منذ  افتقدتها  التي  ال�شينما  اإىل  به 
ال�شبكي  حممد  اأنتجه  ال��ذي  اأوف����ر(،  )جيم  فيلم  يف 
و�شاركتها البطولة مي عز الدين، موؤكدة اأنها ترتك 

الأمر اإىل )اإ�شعار اآخر(.

�شالح عبد اهلل 
يفقد ب�شره اأمام هيفاء وهبي

يقوم  اإذ  الفني،  الن�شاط  من  حالة  اهلل  عبد  �شالح  امل�شري  الفنان  يعي�ض 
وم�شل�شل  ال�شمرة،  وبا�شم  وهبي  هيفاء  مع  روح(  )ح��الوة  فيلم  بت�شوير 

)كان زمان يف املحرو�شة(، وي�شتعد مل�شل�شل )العملية مي�شي(.
اأحد  �شخ�شية  روح(  )ح���الوة  فيلم  دور  يف  يج�ّشد  اأن���ه  اهلل  عبد  واأو���ش��ح 
املو�شيقيني القدامى الذي فقد ب�شره واأ�شبح من اأهم املو�شيقيني يف �شارع 
دوره  ت�شابه  تردد حول  ما  نافياً  العربية،  الفن  �شوارع  اأ�شهر  علي،  حممد 
اأعوام  منذ  قدمه  اأن  �شبق  ال��ذي  الفاجومي(   ( فيلم  يف  دوره  مع  بالفيلم 

عدة.
اإحدى  العمل يحكي  اأن  اإىل  اأ�شار  املحرو�شة(  زمان يف  )كان  وعن م�شل�شل 
الق�ش�ض اخلا�شة باخلديوي اإ�شماعيل وكيفية تعامله مع الأمور املحيطة 
التي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  وال�شخ�شية  دوره  تفا�شيل  ع��ن  الإف�����ش��اح  ورف�����ض  ب���ه، 
يج�شدها بناء على العقد املربم بينه وبني �شركة الإنتاج والتي تلزمه بعدم 

احلديث عن دوره.
الفنان  مع  مي�شي(  )العملية  م�شل�شل  يف  دوره  لت�شوير  اأي�شا  ر  يح�شّ كما 
يقوم  اإذ  للجمهور،  �شيكون مفاجاأة  اإنه  وقال:  يو�شف،  ورانيا  اأحمد حلمي 
الأعمال  اأول  العمل  ه��ذا  ويعترب  فيه  الظهور  دون  العمل  ببطولة  حلمي 
الدرامية التي ل يظهر البطل فيها اإل ب�شوته فقط فهو اأ�شبه بامل�شل�شالت 
النتهاء من  فيه عقب  البدء  املقرر  وم��ن  درام��ي  �شكل  ولكن يف  الإذاع��ي��ة 

ت�شوير فيلم ) حالوة روح ( بداية ال�شهر املقبل.

ليلى علوي تبحث عن 
عمل فني بعيد عن ال�شيا�شة

ما  وذل��ك  امل�شري،  الفن  دعم  اإنها حري�شة على  علوي  ليلى  املمثلة  قالت 
جعلها حت�شر ختام املهرجان القومي لل�شينما، الذي اأقيم اأخرياً.

واأق���ّدر  اجل��وائ��ز،  على  احلا�شلني  ب�شعادة  اأ�شعر  )ك��ن��ت  ع��ل��وي:  واأ���ش��اف��ت 
اأن  امل�شري  للفن  واأمت��ن��ى  العمل،  يف  بذلوه  ال��ذي  املجهود  مقابل  قيمتها 
يعود اإىل رونقه على يد حمبيه من �شناعه(. وعن غياب النجوم عن ختام 
املهرجان، اعتربت اأن )لديهم اأعذارهم وظروفهم اخلا�شة، وعلينا التما�ض 

العذر لهم(.
املعرو�شة عليها،  ال�شيناريوات  زالت يف مرحلة قراءة  اأنها ما  وك�شفت عن 
التي  ال�شيا�شية  الأح���داث  عن  بعيداً  امل�شاهد  يهّم  ن�شاً  اأج��د  اأن  )واأح���اول 
اإذا  ناق�شة  �شتكون  واحلقائق  تفا�شيلها،  اأو  الآن  اإىل  مالحمها  تت�شح  مل 

قدمناها الآن(.
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فيلم �صيدخل اىل كال�صيكيات الفن ال�صابع

 )Frozen ( حرفية �شينمائية 
ومو�شيقية عالية امل�شتوى ت�شمن له اخللود

توم هاردي ي�شتعد لفيلم عن حياة )األتون جون(

تخرج  ان  ما  انتاجية،  وموا�شفات  معايري  من  فيلم 
من ال�شالة، حتى تتاأكد باأنك اأمام فيلم �شيدخل اىل 
يف  ال�شبق  فر�ض  و�شيكون  ال�شابع،  الفن  كال�شيكيات 

جوائز او�شكار اف�شل فيلم كارتوين هذا العام.
فيلم حتى واإن تفارق ال�شالة، ل يغادرك، تظل �شوره 
واأحلانه  ترتدد،  واأغانيه  حا�شرة،  وحكاياته  تتداعى، 
ت�����ش��دح يف ال���ذاك���رة، وط��روح��ات��ه ال��رائ��ع��ة تنب�ض يف 

الذات.
افراد  جلميع  يتجه  فيلم  خم��ت��ل��ف،  ن���وع  م��ن  �شينما 
قبل  حتى  اخللود  لها  كتب  �شينمائية،  حتفة  العائلة، 
ان تذهب اىل اجلمهور، وقد يكون من ال�شابق لوانه 
احلديث عن هذا الفيلم من وجهة نظر الناقد فقط، 
ثقة  على  فنحن  بالتجربة،  ونب�شر  نكتب  حينما  ل��ذا 
تامة، باأننا اأمام فيلم �شيكون حديث العامل، حتى وهو 
يتجه لالطفال.. ولكنه يف حقيقة الأمر يتجه جلميع 
اأولياء  اأن ي��ح��ر���ض  اف����راد الأ����ش���رة، وك���ل م��ا ن��ت��م��ن��اه، 
الأمور على مرافقة اأبنائهم اىل هذا العمل، ملا يحمله 
من م�شامني ومتعة.. وفرجة.. وحرفية �شينمائية.. 

ومو�شيقية.. عالية امل�شتوى ت�شمن له اخللود.
الفيلم يعتمد على احدى حكايات الطفال اخلالدة، 
التي كتبها كر�شتيان اندر�شون حتت عنوان )فروزن( 
الثلج( التي ت�شاب  األي�شا )ملكة  والذي يروي حكاية 
بحالة جتعلها حتول كل �شيء تلم�شه اىل ثلج.. حتى 
ي��ت��ح��ول ك���ل ���ش��يء ح��ول��ه��ا يف امل��م��ل��ك��ة اىل ح��ال��ة من 

التجمد، تدفعها اىل البتعاد عن مملكتها.
بالبحث عنها،  )اآن��ا(  الأم��رية  �شقيقتها  وعندها تقوم 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى م�����ش��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى جت����اوز ت��ل��ك احلالة 
يرافقها يف الرحلة )كري�شتوف( عرب كم من املغامرات 
واملتاهات، التي متزج ال�شراع �شد ال�شر.. وبالفرجة.. 
العالية  ال��ل��ون��ي��ة  وال��ل��غ��ة  وامل��و���ش��ي��ق��ى.. والغ������اين.. 
امل�شتوى، وال�شخ�شيات املبتكرة، التي �شتكون �شديقة 

اطفال العامل، وعلى مدى ال�شنوات وعقود طويلة.
التفاوؤل،  م��ن  بكثري  م��ق��رون��ة  )اآن����ا(  �شخ�شية  ت��اأت��ي 
الثلج(  )ملكة  اململكة  �شقيقتها  على  العثور  اأج��ل  من 

والتي حولت بقدراتها وطاقاتها الثلجية، اىل جتميد 
مملكتها... وكل ما يحيط بها.

اأجل  )اآنا( و)كري�شتوف( من  وعندها تبداأ حماولت 
انقاذ تلك اململكة... وامللكة... من املوت والتجمد.

واملغامرات  واحل��ك��اي��ات  بال�شخ�شيات  مليئة  رح��ل��ة 
ال��ت��ح��دي��ات.. جت��ع��ل امل�شاهد  وال���ط���رائ���ف... واي�����ش��ا 
الكبري قبل ال�شغري ملت�شقا بكر�شيه... وال�شا�شة... 
ير�شد... ويتفاعل... ويفرح مع كل مغامرة... ونهاية.
الرتبوية  القيم  م��ن  الكثري  يحمل  ن��وع  م��ن  �شينما 
ال��ع��ال��ي��ة امل�������ش���ت���وى... ح��ي��ث الخ��������وة... وال�������ولء... 

والنتماء... والت�شحية... واي�شا احلب....
الدقيقة  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  يف  ن���دخ���ل  ان  ه��ن��ا  ن���ري���د  ول 
الرحلة  طابع  على  يعتمد  فيلم  اأم��ام  لننا  لالأحداث 
املكتوبة واملنفذة بعناية وحرفية، �شينمائية كارتونية، 

جتعلنا وكاأننا نعي�ض الواقع.
كتب ال�شيناريو كل من جينفريل وكري�ض بيك وهذا 
الخ��ري كتب اأف��الم )ط���رازن( و)احل��وري��ة ال�شغرية( 
يف  اي�شا  الثقايف  ه��ذا  تعاون  وق��د  و)بوكاهانت�ض(... 
اخراج العمل حل�شاب �شتديوهات ديزين، عرب مغامرة 
الكتابة  ب��ني  اأع���وام   )5( انتاجها  ا�شتغرق  �شينمائية 
وال��ر���ش��م وال��ت��ن��ف��ي��ذ.ل��دور الأم����رية )ان����ا( مت اختيار 
�شوت النجمة كر�شتني بيل، ولدور كري�شتوف املمثل 
الي�شا  امللكة  ل��دور  اي�شا  )ج��ون��اث��ان ج���روف( وه��ن��اك 
الفيلم  اأغ���اين  مو�شيقى  مينزل.كتب  اأن��دي��ن��ا  املمثلة 
املو�شيقار كري�شتوف بيك الذي عرف عامليا مبو�شيقى 
اأوف��ر( من الأغ��اين اجلميلة يف الفيلم،  فيلم )ه��اجن 
تاأتي اأغنية هل نريد بناء الرجل الثلجي، التي قدمتها 
كر�شتني  النجمة  ومعهم  لوبيز  وكاتي  مون  اأغاثايل 
لها اخل��ل��ود يف  �شيكتب  التي  الأغ���اين  م��ن  بيل، وه��ي 
اأج��م��ل ه��دي��ة تقدمها  ن���ق���ول...  ال��ذاك��رة.وي��ب��ق��ى ان 
�شتديوهات والت ديزين )فرع الر�شوم املتحركة( اىل 
واأج��م��ل هدية  )ف���روزن(  ال��ع��امل،  ال�شينما يف  جمهور 
مل�شاهدة  مرافقتهم  لأبنائك  القارئ  عزيزي  تقدمها 

هكذا نوعية من الأفالم اخلالدة.

توم كروز يف فيلم
 )مهمة م�شتحيلة( 2015

ك��روز( ببطولة اجل��زء اخلام�ض من �شل�شلة  الأم��ريك��ي )ت��وم  النجم  يقوم 
اأفالم احلركة والأك�شن )مي�شن امبو�شبيل( اأو مهمة م�شتحيلة والذي من 
املحورية  ال�شخ�شية  بنف�ض  2015 يقوم فيه  املتوقع �شدوره يف دي�شمرب 

وهي �شخ�شية )اثان هانت( ع�شو قوة املهمات امل�شتحيلة.
وهو فرع غري ر�شمي من وكالة ال�شتخبارات الأمريكية الذي ينجز دائما 
املمثلة  ا�شم  فان  �شتار(  )اأكتو  الفرن�شي  املوقع  وبح�شب  م�شتحيال.  عمال 
فيلم )مهمة م�شتحيلة  املر�شحة يف  الأ�شماء  باتون( من  الأمريكية )بول 
5( وقد �شاركت كروز اجلزء الأخري. ومن املقرر ان يقوم الكاتب الأمريكي 
احلديدي  ال��رج��ل  اأو   )3 م���ان  )اأي�����رون  ق�شة  ك��ت��ب  ال���ذي  ب��ري���ض(  )درو 
النتاج  �شركتا  الفيلم  هذا  بانتاج  ويقوم  اجلديد  اجل��زء  هذا  ق�شة  بكتابة 

)بارامونت( و)�شكاي(.

داكوتا فانينغ مو�شيقية
تطّل النجمة الأمريكية، داكوتا فانينغ، يف فيلم يدور حول فتاة تعمل يف 
اأنحاء  يف  مو�شيقية،  فرقة  �شمن موكب  رحلة  تذهب يف  املو�شيقي  احلقل 
البالد. وذكر موقع )ديدلين( الأمريكي، ان فانينغ، �شتوؤدي دور البطولة 

يف فيلم من اخراج جرياردو نارانيو.
تعمل على جتهيز  فتاة  )فانينغ(، وهي  فيينا  الفيلم حول  اأح��داث  وت��دور 
ذاتها كجزء من موكب لفرقة  املو�شيقية وتذهب برحلة لكت�شاف  الآلت 

)بانك(، ت�شافر حول الوليات املتحدة يف ثمانينيات القرن املا�شي.

ي��ق��وم املمثل الأم��ريك��ي )ت���وم ه���اردي( ال���ذي لعب 
بتج�شيد  الأخ�����ري  ب���امت���ان  ف��ي��ل��م  يف  ال�����ش��ري��ر  دور 

جون  األتون  العاملي  الربيطاين  املطرب  �شخ�شية 
الفني  وم�����ش��واره  ع��ن حياته  ذات��ي��ة  �شرية  فيلم  يف 
الذي يعر�ض يف خريف 2014 
بعنوان )روكيتمان( اأو الرجل 
ال�����ش��اروخ. وذك���رت جملة )لو 
على  اأن���ه  الفرن�شية  ف��ي��غ��ارو( 
الت�شابه  ع������دم  م����ن  ال����رغ����م 
بني  اجل�������ش���دي  اأو  ال�����ش��ك��ل��ي 
األ��ت��ون ج��ون وت���وم ه���اردي اإل 
اأخريا  الختيار  عليه  وقع  اأن��ه 
ل��ب��ط��ول��ة ه����ذا ال��ف��ي��ل��م ال���ذي 
األتون جون بامل�شاركة يف  يقوم 
اإنتاجه ويقوم باإخراجه املخرج 
الكبري �شتيف هاملتون والذي 
ه����اردي ممثل  ت���وم  )اإن  ق���ال: 
كثريا  ي�شيف  ���ش��وف  م��وه��وب 
اإىل �شخ�ض األتون جون(.وكان 
ت����وم ه�����اردي ق���د ج�����ش��د حياه 
ت�شارلز  الكبري  العاملي  املمثل 
برون�شون يف فيلم �شرية ذاتية 

عر�ض عام 2009 .

تذهب �صتديوهات والت ديزين بعيدا يف جتربتها ال�صينمائية اجلديدة التي حتمل ا�صم )فروزن( )املجمد( 
التي �صتطلقها مع نهاية العام احلايل.
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6 ن�شائح لعالقة 
جيدة بني الأم وطفلها

ل تبنى عالقة الأم والطفل بني ع�شية و�شحاها . لذا ابذيل جهدك جلعل 
العالقة بينك وبني طفلك قوية ومتوازنة ولك منا �شت و�شايا لتحققي 

ذلك .
ت��وازن جديد  ل��الأب: مع ولدة طفلك من ال�شروري خلق  - اتركي مكانا 
وهنا ال�شيء املهم هو اأن ترتكي مكانا لالأب. فالأمهات غالبا ل تثق بالآب ، 

ولكن اعلمي جيدا اأن الطفل يحتاج كال الوالدين .
- احرتمي خ�شو�شية طفلك : من ال�شروري اأن يحرتم طفلك خ�شو�شيتك 
: كل له  الأوىل  ابدئي بتطبيق ذلك منذ �شهوره   . اأي�شا  والعك�ض �شحيح 
غرفته اخلا�شة و �شريره اخلا�ض اأي�شا و حني يكرب قبل اأن تدخلي غرفته 

اأطرقي الباب و اطلبي منهم اأن يفعل نف�ض ال�شيء.
- �شعي حدودا: احرتام طفلك ل يعني اأن ت�شمحي له بكل �شيء على العك�ض 

فمن املهم اأن تقومي ب�شبط قوانني لتباعها وو�شع حدود ل يتجاوزها.
�شبب مقنع  ول��دي��ك  ل��ه )ل(  الإح��ب��اط: قلت  م��ن  - علميه كيف يتخل�ض 
اإن   . وك��وين لطيفة معه  ب��راأي��ك  ب��ك��اءه مت�شكي  اأم���ام  لذلك ؟ ل ت�شعفي 

�شعفت �شتجعلي منه طفل مت�شلط يت�شرف بح�شب مزاجه .
اأن���ك م�شتعدة  لإب��ن��ك  ا���ش��ه��ري   : امل�����ش��ارك��ة  و  م��ن��اخ لال�شتماع  ل��ه  - هيئي 
ب�شرح  قومي   ، بينكما  احلب  لتتبادلو  واأن�شطة  ف�شحات  نظمي   . ل�شماعه 
�شبب قراراتك احلا�شمة اإذا كان مل يفهم ال�شبب اأو مل يتقبل ذلك ، دون اأن 

تدخلي معه يف نقا�شات وتفاو�ض .
ركزي   ، النجاح  مفاتيح  من  بالنف�ض  الثقة  بالنف�ض:  الثقة  فيه  ازرع��ي   -
على تقدمه وما يحرزه من جناح ، ل تقارنيه بغريه . امنحيه حبك بدون 

�شروط فذلك يعطيه قوة وثقة يف احلياة .

الإبر ال�شينية تنظم هرمون التوتر
بالإبر  ال�شتعانة  ميكن  اأن��ه  اإىل  الأمريكيني  الباحثني  من  فريق  ك�شف   
من  للكثري  التعر�ض  ع��ن  الناجم  ال��ه��رم��ون��ات  ارت��ف��اع  لتنظيم  ال�شينية 

ال�شغوط والتوتر.
وكان الباحثون قد اأجروا اأبحاثهم على اأربع جمموعات اختلفت الظروف 
اأفراد هذه املجموعات  الجتماعية والنف�شية لكل منها، حيث عانى بع�ض 
من التوترات وال�شغوط، وخ�شع اآخرون للعالج بوا�شطة الإبر ال�شينية، 
تتبعهم  ليتم  التقليدية  بالطرق  للعالج  البع�ض  خ�شع  ال��ذى  الوقت  فى 

لالأكرث من ع�شرة اأعوام.
بالإبر  الوخز  جلل�شات  خ�شعوا  الذين  الأ�شخا�ض  اأن  اإىل  املتابعة  واأ�شارت 
ا�شتطاعوا تقليل ارتفاع م�شتوى الهرمونات لديهم والناجمة عن تعر�شهم 
لل�شغوط والتوتر ب�شورة كبرية باملقارنة بالأ�شخا�ض الذين تلقوا عالجات 

تقليدية. رجل فنلندي يرتدي زي �صانتا كلوز ويجل�س ملداعبة االأطفال يف ح�صانة هينوموتو يف طوكيو. )اأ ف ب(

 اللقلق 
كبري  خ�����ائ�����������ض  ط������ائ������ر 
م�������ن ع�����ائ�����ل�����ة ال����ل����ق����ال����ق 
 C i c o n i i d a e
ورت�����������ب�����������ة ال�����ب�����ل�����������ش�����ون 
 Ciconiiformes
اأ����ش���ه���ر اأن�����واع�����ه الأ�����ش����ود 
العي�ض  ي��األ��ف  والأب��ي�����ض. 
تك�شو  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  يف 
واجل���روف  الأ���ش��ج��ار  فيها 
ال�������ش���خ���ري���ة ق����ري����ب����اً من 
م�����ش��ادر امل���ي���اه يف ك���ل من 
اأوروب��ا واآ�شيا و�شمال غرب 
اأفريقيا وال�شرق الأق�شى. 
�شم،   21 ارت���ف���اع���ه  ي��ب��ل��غ 

طويلتان،  حمراوان  �شاقاه  فاقع،  كبرياأحمر  منقاره  واأ�شود،  اأبي�ض  ري�شه 
وله جناح وا�شع طويل، ميكنه من الطريان ب�شكل جيد. يبداأ مو�شم التكاثر 
يف �شهري مار�ض واأبريل، حيث تغادر الذكور والإناث مناطق الت�شتية اإىل 
مبغازلة  الذكر  يقوم  ثم  جديد،  ع�ض  ببناء  وياأخذان  القدمية.  الأع�شا�ض 
الإمام  اإىل  وي��رف��ع��ه  ظ��ه��ره  على  راأ���ش��ه  ي�شع  اإذ  غ��ري��ب��ة،  بطريقة  الأن��ث��ى 
اإىل   3 بينما يقعقع مبنقاره ويرفع ذيله ويفرد جناحه. ت�شع الأنثى من 
6 بي�شات، يح�شنها الأبوان ملدة ثالثني يوماً تفق�ض البي�شات، بعد ذلك 
حيث يعتني الأبوان بال�شغار ملدة �شهرين، وبعد �شبعني يوماً من عمرها، 

ت�شبح قادرة على ال�شتقالل بنف�شها. 

• ماذا تعني كلمة البتول؟ 
- العذراء 

اأ�صلها؟  هو  وما  الديوان؟  كلمة  معنى  • ما 
- فار�شية تعني الدفرت اأو ال�شجل. 

كلثوم؟  اأم  غنتها  التي  الرباعيات  �صاحب  • من 
- عمر اخليام. 

االإلهية؟  الكوميديا  �صاحب  ال�صاعر  هو  • من 
- الإيطايل دانتي. 

الفردو�س؟  ملحمة  �صاحب  • من 
- ملتون. 

كلمة اخلان؟ تعني  • ماذا 
- احلاكم. 

- هل تعلم اأن جميع احل�شرات ال�شغرية متلك جهازاً ع�شبياً مركزه الدماغ الذي ي�شتلم الأحا�شي�ض وير�شل 
الأوامر اإىل بع�ض الع�شالت لتقوم بعمل معني. وبالن�شبة اإىل دم احل�شرات فهو لي�ض اأحمر مثل دم الإن�شان 

لأنه ل يحتوي على الأوك�شجني وبالتايل ل يحتوي على كريات حمر. 
وي�شكل قلب احل�شرة جزءاً من اأنبوب طويل ممتد يف اجلزء الأعلى من اجل�شم مبا�شرة حتت اجللد ومفتوح 
مبا�شرة حتت الدماغ. ويتخلل هذا الأنبوب ثقوب �شغرية ميت�ض القلب الدم عربها وي�شخه نحو الراأ�ض. 
والع�شالت  اجل�شم  اأع�شاء  بطريقه  ويغ�شل  اجل�شم  يف  عائداً  ي�شري  ثم  الدماغ  ف��وق  ال��دم  ين�شب  وهناك 

والأع�شاب. وبذلك يحمل معه الغذاء امله�شوم من البقايا املطلوب طردها اإىل اخلارج. 
- هل تعلم اأن خنف�شاء الروث التي تعي�ض يف ال�شحاري الأفريقية ت�شنع كريات �شغرية من الروث ت�شع فيها 

بي�شها ثم تدفنه بالأر�ض ب�شكل جيد اإىل اأن يفق�ض. 
- هل تعلم اأن اأ�شناف احل�شرات التي ل تعد ول حت�شى كاجلراد والنمل والأر�شة تلعب دوراً مهماً جداً يف 
ن�شوء احلياة احليوانية والنباتية وتطورها. يف املناطق املعتدلة ت�شطلع الديدان مب�شوؤولية تغذية الرتبة. 

يف ال�شفناء تقوم الأر�شات بهذه املهمة. 
- هل تعلم اأن اأ�شناف احل�شرات التي ل تعد ول حت�شى كاجلراد والنمل والأر�شة تلعب دوراً مهماً جداً يف 
ن�شوء احلياة احليوانية والنباتية وتطورها. يف املناطق املعتدلة ت�شطلع الديدان مب�شوؤولية تغذية الرتبة. 

يف ال�شفناء تقوم الأر�شات بهذه املهمة. 

بع�ض  ولي�شرتي  اله��ل  لبع�ض  زي��ارة  امل��ج��اورة يف  املدينة  اإىل  يذهب  ان  �شلطان  قررالعم  الي��ام  اح��دى  يف 
الغرا�ض ففرح بذلك حماره ر�شيق وقال حمدا هلل ليته يجل�ض هناك يومني او حتى ا�شبع نوما لن الديك 
كوكو هنا يوؤذن مع الفجر في�شتيقظ العم �شلطان وليرتكني انام.. حمدا اهلل ذهب �شلطان للمدينة وهناك 
ترك احلمار يف ح�شرية ابن عمه وهي حظرية وا�شعة فيها كل �شيء وهنا كانت املفاجاأة.. الدجاج يلعب يف 
كل مكان والبط ي�شيح والوز يت�شاجر احلمام يطري ويحط كل دقيقة ل يهداأ.. الولد يدخلون ويخرجون 

ويلعبون يف كل �شئ.
 ثم جاء ابن �شاحب البيت لياأخذ احلمار ر�شيق يحمل على ظهره بع�ض الغرا�ض الثقلية وم�شى طويال 
طويال ثم عاد مرة اخرى وهكذا مل يهداأ احلال طوال اليوم ويف امل�شاء مل ي�شتطع النوم فقد اراد منه احل�شان 
القطة  على  ينبح  والكلب  الطيور  كل  فت�شيح  وتخرج  تدخل  والقطة  العايل  �شخريه  ب�شبب  عنه  يبتعد  ان 
فيزداد المر �شوءا و�شجيج ال�شيارات باجلوار يقلقه و�شراخ القطط عند روؤية الفئران و�شياح البط والوز 
والدجاج عند و�شع بي�شهم ... ياالهي اكاد اجن انا احلمار ر�شيق يحدث يل هذا .. اه ياالهي اين غرفتي اين 
الديك كوكو متى نرحل من هنا اكاد اجن .. كرهت املدينة كرهتها كم احب كوكو، وعندما قرر �شلطان العودة 
اإىل القرية مل يكن هناك ا�شعد من احلمار ر�شيق الذي عاد اإىل الهدوء والراحة وال�شكينة يف الريف اجلميل 

واق�شم ان ل يتبطر على تلك النعمة ابدا. 

احلمار ر�شيق

عبدالعزيز �شامل الرا�شدي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوف 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

عيده �شيف را�شد الرا�شدي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

علي �شامل �شاعن الرا�شدي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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علياء �شعيد الرا�شدي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ما املردود ال�شحي 
للر�شاعة الطبيعية؟

الر�شاعة الطبيعية هي عملية بني الأم والطفل لها مردود 
احلليب غني  اأن  اذ  الطفل،  على  الأم كذلك  على  �شحي 
والدهنيات  ال�شكريات  على  ويحتوي  الغذائية  بالعنا�شر 
اأّنه �شهل  والربوتينات، وعلى كمّية كبرية من املياه، كما 

اله�شم ومعّقم. وللر�شاعة الطبيعية فوائد عديدة:
- توؤدي اإىل تاأخري بداية الإبا�شة بعد الولدة.

- تقلل خطر ال�شابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية 
وال�شمنة املفرطة وغريها.

وحجمه  و���ش��ع��ه  اىل  ال����ع����ودة  يف  ال��رح��������م  ت�����ش��������������اع��د   -
الطبيعي.

الحتكاك  والطفل من خالل  الأم  العالقة بني  تقوي   -
اجل�شدي املبا�شر.

- تخف�ض ن�شبة ا�شابتها ب�شرطان املبي�ض والثدي.
وفقدان  احلمل  قبل  م��ا  وزن  ا�شتعادة  يف  الأم  ت�شاعد   -
الكيلوغرامات الزائدة التي اكت�شبتها خالل هذه الفرتة 

عرب حرق ال�شعرات احلرارية.


