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مرتجم ال�صم يف تاأبني مانديال ..مزّيف
عّب جمتمع ال�ضم الدويل عن غ�ضبه مما ادعي انه مرتجم مزّيف 
تاأبني نيل�ضون  ا�ضتخدم لتقدميها من على من�ضة حفل  للغة ال�ضم، 
مانديال يف جوهان�ضبورغ اأم�س الذي ح�ضره قادة من خمتلف اأنحاء 
العامل. وذكرت وكالة ا�س بي ا�س الأ�ضرتالية، اأن مرا�ضم تاأبني مانديال 
ال�ضم مل يتمكنوا من  باأ�ضره، لكن بع�س  العامل  �ضاهده  كانت حدثاً 
اإىل  فلجاأوا  باحلفل،  األقيت  التي  اخلطابات  م��ن  واح���دة  كلمة  فهم 
الذي قّدم  املزّيف  موقع تويرت ليعبوا عن امتعا�ضهم من املرتجم 
لغة الإ�ضارة باحلفل. وقال املواطن جنوب الإفريقي، وع�ضو الحتاد 
اأن املرتجم  اإنه يعتقد  للوكالة  برام ج��وردان،  ال�ضم،  لل�ضباب  العاملي 
ج�ضمه  وحركات  وجهه،  وتعابري  ي��ده،  �ضكل  اأن  م�ضيفاً   ، مزيفاً  كان 
مل تتوافق مع ما كان يقوله املتكّلم . واأ�ضاف اأن املرتجم الذي غطى 
جزءاً من احلفل من �ضمنه خطاب الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما، 
كان بب�ضاطة يقوم باإ�ضاراته اخلا�ضة . واأ�ضار اإىل اأنه يف حال تبنّي عدم 
املتحدة حلقوق  الأمم  لتفاقية  ذلك خرقاً  ف�ضيكون  املرتجم،  اأهلية 

ذوي الإعاقات التي وقعتها حكومة جنوب اإفريقيا يف العام 2007.

ملياردير يتربع بجزء من ثروته
تبع اأغنى رجل يف الرنويج بجزء من ثروته ال�ضخ�ضية، مبا يف ذلك 
�ضركة عقارية قاب�ضة مدرجة يف البور�ضة ملوؤ�ض�ضة خريية، مبنا�ضبة 

خروجه من اإمباطورية اأعمال بنيت بجهده الذاتي.
27 مليار  اأولف ثون الذي تقدر جملة كابيتال ثروته بنحو  و�ضلم 
�ضركة  يف   %  71.9 البالغة  ح�ضته  دولر(  )4.39مليار  ك��رون��ة 
الكيان  ليبداأ  اجل��دي��دة  موؤ�ض�ضته  اإىل  ايندوم�ضل�ضكاب  ث��ون  اأولف 

اجلديد بنحو 1.3 مليار دولر بناء على ر�ضملة ال�ضركة.
تقدمي  ث��ون  اأولف  موؤ�ض�ضة  م��ن  ال��غ��ر���س  ب��ي��ان  يف  ال�ضركة  وق��ال��ت 
ملكية م�ضتقرة وطويلة الأجل لأولف ثون جروبن وعملياتها وفقاً 
لأعماله  ا�ضتخدامها  ث��ون  اأولف  اع��ت��اد  التي  الرئي�ضية  للخطوط 

ولتوزيع الأموال على ال�ضناديق اخلريية .
بداأ امللياردير الع�ضامي ثون حياته �ضبياً يف مزرعة وبنى اإمباطوريته 
 500 ليكون جمموعة ت�ضم ح��وايل  اأوائ��ل اخلم�ضينات  العقارية يف 

من�ضاأة مبا يف ذلك فنادق ومبان اإدارية.
اأن���ه اأمت ع��ام��ه الت�ضعني ه��ذا ال��ع��ام، ل ي���زال ثون  وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن 
�ضخ�ضية عامة معروفة ويقوم بدور ن�ضط يف انتخابات هذا العام بدعم 
حزب التقدم ال�ضعبي. كان ثون اأي�ضاَ رئي�ضاً ملجل�س اإدارة �ضركته طوال 
املرتفعة  ال�ضرائب  عالنية  و�ضاند  املا�ضية  عاماً  والثالثني  الواحد 
الدخول  على  مرتفعة  ب�ضرائب  بالأثرياء  اأ���ض��رت  التي  ال��رنوي��ج  يف 
والرثوات. ومل يكن اأغنى منه يف الرنويج �ضوى قطب �ضناعة النقل 
�ضنوات  منذ  جن�ضيته  ع��ن  تخلى  لكنه  فريدرك�ضن،  ج��ون  ال��ب��ح��ري 

ليح�ضل على اجلن�ضية القب�ضية هرباً من ال�ضرائب املرتفعة.

اأدوية ارجتاع احلم�ض املعدي تقلل الفيتامني 
اأظ��ه��رت درا���ض��ة ج��دي��دة ان امل��ر���ض��ى ال��ذي��ن ي��ت��ن��اول��ون اأدوي����ة لعالج 
نق�س  من  للمعاناة  كبري  ب�ضكل  معر�ضون  املعدي  احلم�س  ارجت��اع 
12. واأف�����اد م��وق��ع ه��ي��ل��ث دي نيوز  ال��ف��ي��ت��ام��ني ب  ح���اد يف م��ع��دلت 
بكاليفورنيا،  كاي�ضر بريماننتي  اأع��دت يف مركز  درا�ضة  ان  الأمريكي 
بينت ان الأ�ضخا�س الذين يتناولون ادوية لتخفيف عوار�س ارجتاع 
احلم�س املعدي طوال اأكرث من �ضنتني يزيدون بن�ضبة %65 خطر 
نق�س الفيتامني ب 12 يف اأج�ضامهم. ي�ضار اإىل ان من اأبرز الأدوية 
لتخفي�س ن�ضبة ارجتاع احلم�س يف املعدة هي نيك�ضيوم و بريفا�ضيد و 
بريلو�ضيك . كما وجد الباحثون ان تناول اأدوية تق�ضي على احلم�س 
ملدة �ضنتني اأو اكرث يزيد خطر نق�س ال� ب 12 بحوايل %25، ومن 

اأبرز اأنواع هذه الأدوية هي تاغاميت وبيب�ضيد و زنتاك .
بالتعب  يت�ضبب  اأن  مي��ك��ن   12 ب  ال��ف��ي��ت��ام��ني  نق�س  ان  اإىل  ي�����ض��ار 
وال�ضعف والإم�ضاك وفقدان ال�ضهية، كما ان النق�س احلاد ميكن اأن 

يخلق م�ضاكل يف التوازن والذاكرة والأع�ضاب.
الفيتامني ب  امت�ضا�س  ي�ضاعد يف  املعدة  ان حم�س  الباحثون  وذك��ر 
ي�ضار اإىل ان الباحثني دققوا خالل درا�ضتهم يف بيانات 26 األف   .12

. مري�س �ضخ�ضت معاناتهم من نق�س الفيتامني ب 12 

- اأعدي قائمة واعريف ما الذي تبحثني عنه بال�ضبط 
يف  تغرقي  ل  حتى  وا�ضحة  خطة  مع  للت�ضوق  واذهبي 
فاتورة  خف�س  على  ولت�ضاعدك  جهة  م��ن  اخل��ي��ارات 
ال�����ذروة وت�����ض��وق��ي خالل  ���ض��اع��ة  م�����ض��رتي��ات��ك. جتنبي 
�ضاعات النهار الأوىل اأو قرب �ضاعة الع�ضاء. و�ضت�ضعرين 
باأنك اأكرث هدوءاً، ويكون لديك خيارات اأو�ضع. ارتدي 
خلعها.  ال�ضهل  م��ن  التي  املالئمة  والأح��ذي��ة  املالب�س 
املرتبة وغ��ري املزعجة  ارت��داء الالجنري  وت��اأك��دي من 
ميكن  املنا�ضبة  ال�����ض��در  ح��م��ال��ة  اأن  واع����ريف  للقيا�س. 
ال�ضوق  اق�����ض��دي  عليك.  رائ��ع��اً  ي��ب��دو  ال��ث��وب  اأن جتعل 
اأو  الرتفيه  اأوق���ات  يف  ف��الأ���ض��دق��اء ممتعون  ل��وح��دك، 
ما  على  للرتكيز  و�ضيلة  اأف�ضل  ولكن  ث��ان،  راأي  لأخ��ذ 
اأن تذهبي مبفردك.  الوقت هو  تبحثني عنه ولتوفري 

ففي النهاية اأنت وحدك من �ضرتتدي ما ا�ضرتيته.
ال��ق��ط��ع ال��ت��ي ترينها ع��ل��ى ال���رّف.  - ل ت�����ض��رتي ف����وراً 
قطعة  ن��ظ��رك  لفتْت  اإذا  خ��ادع��اً.  ي��ك��ون  ق��د  فمظهرها 
مطوية اأو معلقة، ل ترتددي يف جتربتها لتتاأكدي من 
اذهبي  املقا�ضات.  م��ن  العديد  وج��ّرب��ي  ل��ك  مالءمتها 
من  خمتلفة  مقا�ضات  ث��الث��ة  م��ع  القيا�س  غ��رف��ة  اإىل 
الثوب نف�ضه لأن املقا�ضات لي�ضت ذاتها من م�ضمم اإىل 
اآخر.  اإىل  مو�ضم  حتى  اأو  اآخ��ر،  اإىل  ن�ضيج  من  اأو  اآخ��ر 
جتاهلي املقا�س املدّون على القطعة واختاري الأن�ضب. 
ا�ضرتي مالب�س بح�ضب مقا�ضك احلايل حتى لو كنت 
تخططني لفقد القليل من وزنك، ول ت�ضرتي املالب�س 
امتالء.  اأك��رث  تبدين  �ضتجعلك  لأن��ه��ا  ج���داً،  ال�ضيقة 
مع  حتى  طلة  باأجمل  ت��ب��دي  اأن  باإمكانك  اأن  ت��ذك��ري 
خم�ضة كيلوغرامات اإ�ضافية، اإذا كانت مالب�ضك تنا�ضب 
ج�ضمك ب�ضكل �ضحيح. ثقي بحا�ضة اللم�س عندك ول 
ت�ضرتي اأي ثوب ل ترتاحني مللم�ضه اأو ي�ضبب لك حكاكاً 

اأو اإزعاجاً مهما بدا لطيفاً عليك.

ترتدين قطعة معينة. خذي  واأن��ت  نف�ضك  تفّح�ضي   -
وق��ت��ك يف ال��ن��ظ��ر اإىل م����راآة ث��الث��ي��ة الأب���ع���اد، وحاويل 
امل�����ض��ي، والن���ح���ن���اء، وال��ت��م��دد واجل��ل��و���س ل���رتي كيف 
وتفح�ضي  الو�ضعيات.  ه��ذه  يف  معك  القطعة  تتفاعل 
ا�ضتطعت  اإذا  خمتلفة  اأ����ض���واء  حت��ت  ك��ذل��ك  ال��ق��ط��ع��ة 
املاكياج ملكافحة  القليل من  اأن ت�ضعي  ذلك. ول تن�ضي 
املالب�س  قيا�س  غرفة  يف  الفلور�ضنت  م�ضابيح  مفعول 
الذي يجعل ب�ضرتك باهتة فتتلهي بالنظر اىل وجهك 
الباهت وانتقاد تقاطيعك بدل مراقبة القطعة جيداً. 
واعريف كذلك اأن الثوب ل ُيظهر جماله مع كعب م�ضطح 
منخف�س وعليك دائماً جتربته مع احلذاء املنا�ضب. ول 
الف�ضتان  جربي  لذا  اأهمية،  من  لالأك�ض�ضوار  ما  تن�ضي 
مع اأو من دون جوارب، مع حزام دقيق واآخر �ضميك مع 
و�ضاح اأو من دونه. ا�ضرتي تبعاً لنمط حياتك اليومية 
ل��ل��ح��ي��اة ال��ت��ي حتلمني ب��ه��ا. ق��د تنطوي  ول��ي�����س وف��ق��اً 
اأحالمك على الف�ضاتني املثرية والكعوب العالية، ولكن 
اإذا كان واقعك يقت�ضي اأن ترتدي ال�ضراويل والأحذية 
�ضراوؤه. جزء كبري من  امل�ضطحة فهذا ما يجب عليك 
م��ري��ح��ة ومالئمة  م��الب�����س  ارت�����داء  يكمن يف  الأن���اق���ة 
لنمط حياتك. مهما كنِت حتبينها، فاإن املالب�س التي ل 
تتنا�ضب مع املعايري اخلا�ضة بك لن يكون لها اأي فائدة 

�ضوى جمع الغبار.
- ا�ضرتي ن�ضخات متعددة باألوان خمتلفة من ال�ضراويل 
التي تنا�ضب �ضكلك متاماً، اأو ال� )تي �ضريت( الذي يبز 
�ضدرك، والف�ضتان الذي يجعلك تبدين فائقة النحافة، 
ول �ضيما اإذا كان ال�ضعر منا�ضباً. لكن تاأكدي من كونها 
من  مثاًل  ب�ضرعة  �ضتتعبني  اإذ  الأ�ضا�ضية  القطع  م��ن 
باألوان  كانت  لو  حتى  الأزه���ار،  نق�ضات  ذات  الف�ضاتني 
الأ�ضود  ال� )تي �ضريت(  ت��زّودي مبخزون من  خمتلفة. 
منه  بالتخل�س  وق��وم��ي  الثمن  رخي�س  ك��ان  ول��و  حتى 

تخلو  األ  ويجب  الأ�ضا�ضيات  من  فهو  لونه.  بهت  كلما 
اأي  خزانتك منه يف اأي وقت من الأوق��ات. وعند �ضراء 
األف ن�ضخة منها  قطعة مقلدة حتققي من عدم وجود 
على الرفوف. اإذ لي�س اأ�ضواأ من ارتداء ثوب تتفاجئني 

فيما بعد لوجود اأخريات مثلك يرتدينه نف�ضه.
الت�ضوق  ي���وم  اأن����ه  ب��ح��ج��ة  ل��ل��م��غ��ري��ات  ت�ضت�ضلمي  ل   -
تهدرين  باأنك  ت�ضعري  ل  حتى  ما  �ضيء  �ضراء  وعليك 
لأنها  الياأ�س  بدافع  بال�ضراء  الرغبة  جتاهلي  وقتك. 
اإىل عدم القتناع مبا ا�ضرتيِته وال�ضعي  عادة ما توؤدي 
التي ترتدين  امل��رات  ال�ضعر وعدد  لتبديله. قارين بني 
فيها القطعة التي ا�ضرتيتها، اإذ ميكن لتكلفة الف�ضتان 
الأ�ضود العملي اأن ت�ضكل �ضفقة رابحة اإذا كنت تلب�ضني 
ذلك الف�ضتان مراراً وتكراراً، يف حني اأن ثوب جلد النمر 
يبدو  قد  التنزيالت  )لقطة( يف  ب�ضعر  ا�ضرتيته  ال��ذي 
مكلفاً جداً اإذا مل تتمكني من ارتدائه �ضوى مرة واحدة. 
وا����ض���اأيل نف�ضك )ه���ل كنت  م��ع نف�ضك  ���ض��ارم��ة  ك���وين 
خمف�ضاً؟(،  �ضعرها  يكن  مل  لو  القطعة  هذه  لأ�ضرتي 
اإذا  لي�ضت �ضفقة  واإذا كان اجلواب بالنفي، فاإنها حتماً 
كنت لن ترتدي القطعة. والأهّم من ذلك، اعريف اأنه يف 
مو�ضم التنزيالت عادة ل ميكن تبديل اأو اإعادة القطع 
امل�ضرتاة، لذا تاأكدي على نحو م�ضاعف قبل اتخاذ قرار 

ال�ضراء حتى لو و�ضل التخفي�س اىل 90 يف املئة.
تعّريف  م��ن��ه.  ت�����ض��رتي��ن  ال����ذي  للمتجر  وف��ي��ة  ك���وين   -
والتنزيالت  الأ�ضعار  لتخفي�س  الزمني  اجل��دول  على 
�ضداقة  ع��الق��ات  اأق��ي��م��ي  ل��دي��ك.  املف�ضلة  امل��ت��اج��ر  يف 
امل��ب��ي��ع��ات، لأن��ه��م �ضيبقونك  م��ع م��وظ��ف��ي وم��وظ��ف��ات 
العرو�س  اأو  التنزيالت  على موعد  م�ضبق  اطالع  على 
و�ضيقومون بو�ضع بع�س القطع جانباً من اأجلك حتى 
حلول التخفي�ضات. ت�ضّوقي وفق املو�ضم، واعريف اأف�ضل 

اأوقات ال�ضنة للح�ضول على �ضلع خمتلفة حتتاجينها.
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تاأثري اخلمر ي�صتمر حتى بعد 
زواله من اجل�صم

تو�ضلت درا�ضة بريطانية حديثة اإىل اأن خطر القيادة بعد ليلة من احت�ضاء 
اخلمر اأ�ضواأ منه اأثناء حالة ال�ُضكر )الثمالة(، مما يعني اأن تاأثري اخلمر ل 
يقت�ضر على فرتة الثمالة، بل قد ميتد حتى بعد زوال الكحول من ج�ضم 

�ضاربه. ون�ضرت �ضحيفة ديلي ميل البيطانية نتائج الدرا�ضة.
اختبار  فيها  اأج���روا  بريطانيا  غ��رب  جامعة  م��ن  باحثون  بالدرا�ضة  وق��ام 
حم��اك��اة ل��ل��ق��ي��ادة م��دت��ه ع�����ض��رون دق��ي��ق��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن الأ�ضخا�س 

ال�ضكارى، وعلى اآخرين يعانون اآثار ال�ُضكر.
ردة فعل  �ضرعة  اإن  األ��ف��ورد  ال��درا���ض��ة كري�س  الأ���ض��ا���ض��ي يف  ال��ب��اح��ث  وق���ال 
قيادتهم  ط��رق  اأن  موؤكدا  تباطاأت،  ال�ُضكر  اآث��ار  يعانون  الذين  الأ�ضخا�س 
اإن قيادتهم كانت  اأنه ميكن القول  األفورد  كانت مليئة بالأخطاء. واأ�ضاف 
وكاأن معدل اخلمر )الكحول( يف ج�ضمهم يتجاوز املعدل امل�ضموح، رغم اأن 

ج�ضمهم كان قد تخل�س من الكحول.
اأثناء  لالأ�ضخا�س  الفعلي  الو�ضع  جت�ضيد  هدفه  كان  الختبار  اأن  واأو�ضح 
ذهابهم اإىل العمل يف اليوم التايل، بعد احت�ضائهم اخلمر يف الليلة املا�ضية. 
ويف درا�ضة هولندية مماثلة اأجراها الباحثون يف جامعة اأوتريخت، �ضارك 
تلت  ال��ت��ي  الليلة  يف  �ضاعة  م��دت��ه  للقيادة  حم��اك��اة  اخ��ت��ب��ار  يف  متطوعون 
تلت  اختبارات  مع  ومقارنة  اخلمر.  م�ضروبات من  ع�ضر  نحو  ا�ضتهالكهم 
فقدان  تزيد  قد  الثمالة  اآث��ار  اأن  النتائج  اأظهرت  اخلمر،  من  خالية  ليلة 
النتباه مم��ا ي���وؤدي اإىل ح��دوث ان��ح��راف��ات اأث��ن��اء ال��ق��ي��ادة. وق��د مت اختبار 
نتائج  اأن  غ��ري  اخل��م��ر،  م��ن  ج�ضمهم  تخل�س  بعد  اأخ���رى  م��رة  ال�ضائقني 

اختبارات قيادتهم كانت مماثلة لقيادتهم وهم �ضكارى.

�أ�سا�س  هو  �لذكي  �لناجح  �لت�سوق  �أن  �ملو�سة  خرب�ء  كل  يعترب 

�ل��ت��ي حت��ل��م ك��ل �سيدة  �لإط���ال���ة �جل��م��ي��ل��ة 

قد  فن  �ملاب�س  ف�سر�ء  عليها،  باحل�سول 

ل تتقنه �لكثري�ت، بل على �لعك�س قد 

يغرقن يف �ملبالغة و�لإ�سر�ف ويكد�سن 

�ملاب�س يف �خلز�نة من دون �أن يجدن 

جمال  وتظهر  بهن  تليق  �ل��ت��ي  �لقطع 

قو�مهن. 

وحتى ل تكوين و�حدة من تلك �لن�ساء، ولكي ت�سبحي 

ما  خ��ز�ن��ت��ك  يف  ومتتلكي  �ل��ذك��ي  �لت�سّوق  يف  خ��ب��رية 

ير�سيك ويجعلك �سيدة �لأناقة، �إليك هذه �لن�سائح من 

�مل�ست�سارة يف حت�سني �ل�سورة مايا �لتل:

اإليك اأهم الن�صائح لتح�صلي على اإطاللة رائعة وت�صبحي خبرية يف الت�صّوق 

الوجبات ال�صريعة ال تلتزم باملعايري الغذائية ال�صليمة
 ت�ضهد ظاهرة الوجبات ال�ضريعة تنامياً ملمو�ضاً، حيث ل يكاد �ضارع من �ضوارعنا يخلو من اأحد املطاعم التي تقدمها.. ويف الوقت 
الذي ل يتاح فيه اإح�ضائيات موثوق بها حول حجم قطاع مطاعم الوجبات ال�ضريعة، فاإن اأثرها يغني عن اأي اإح�ضائية، وهو ما 
ميكن ر�ضده من خالل تزايد معدلت الإ�ضابة باأمرا�س م�ضتجدة على املجتمعات ك�ضكري الأطفال وال�ضمنة املفرطة، والتوترات 
الع�ضبية الناجتة عن ا�ضتخدام مواد كالأ�ضباغ والتوابل وغريها يف اإنتاج تلك الوجبات. ويف هذا ال�ضدد، تبدو ال�ضاحة خالية من 

املطاعم حتول دون و�ضول اأ�ضرار وجباتها لالأطفال، كما اأي وجود مهم للرقابة التي مل تفر�س �ضروطاً معينة على تلك 
عنها. وكل ما هو متاح جمرد ا�ضرتاطات ل تتيح الوزارة اإح�ضائيات دقيقة عن الأمرا�س الناجتة 

و�ضحة �ضحية تفر�س عادة على تلك املطاعم ل�ضمان �ضالمة  الأطعمة 
معّديها ومن املهم هنا التحذير من اأن بع�س الأغذية 
كما  الدهون،  عالية من  ن�ضب  على  ال�ضريعة حتتوي 
مقبوًل  يكون  الدهون  على  يحتوي  ال��ذي  الغذاء  اأن 
وم�ضت�ضاًغا ب�ضكل اأف�ضل من الأغذية قليلة اأو عدمية 
الدهون، واأقرب مثال على ذلك احلليب كامل الد�ضم 
النا�س  اأغلب  اأن  الد�ضم، حيث جند  واحلليب منزوع 
الد�ضم،  م��ن��زوع  احلليب  ي�ضت�ضيغون  ول  يرف�ضون 
فما  ال��ط��ع��ام،  نكهة  ال��ده��ون حت�ضني  وظ��ائ��ف  فمن 
يحدث اأ�ضبه بخدعة حلا�ضة التذوق عندنا؛ فرائحة 
ال��ط��ع��ام وط��ع��م��ه ي��ن��م��ان ع���ن ج���ودت���ه يف مطاعم 
اإذا  �ضحيح�ًا  يكون  ه��ذا  ولكن  ال�ضريعة،  الوجبات 
كان ذلك الطعم وتلك الرائحة ينبعثان من الطعام 
ذاته، فاحلقيقة اأنهما ياأتيان من املواد ال�ضناعية 
امل�ضافة، ول يقت�ضر الأمر على الرائحة والطعم 

الأطعمة  اإىل  ت�ضاف  ل��ون  مك�ضبات  هناك  ب��ل 
امل�ضنعة كي تبدو طازجة وجذابة.

الب�صر �صكنوا قرب�ض 
قبيل الع�صر احلجري 

اأخ��رياً يف  اآث��ار عرث عليها  اأظهرت 
قب�س، اأن الب�ضر �ضكنوا اجلزيرة 
قبيل  املتو�ضط  البحر  يف  الواقعة 
ب����داي����ة ال��ع�����ض��ر احل����ج����ري، قبل 
1000 عام من التاريخ الذي كان 

يعتقد �ضابقاً.
وق���������ال ع����ل����م����اء اآث�����������ار ك���ن���دي���ون 
الآثار  اإن  وقبار�ضة،  واأم��ريك��ي��ون 
ت�ضّم اأقدم متثال �ضغري عرث عليه 

على اجلزيرة وميّثل ج�ضد اأنثى.
العثور  مت  ال���ت���ي  الآث��������ار  وت����ع����ود 
ع��ل��ي��ه��ا يف م���وق���ع اأي������ا ف�����ارف�����ارا- 
بني  م���ا  اإىل   ، اأ���ض��بوك��رمي��ن��و���س 
قبل  و8600   8800 ����ض���ن���وات 
الع�ضر  ب�����داي�����ة  ق���ب���ي���ل  امل�����ي�����الد، 
خ�ضم  يف  احل�����دي�����ث،  احل�����ج�����ري 
ال��ت��ح��ول م��ن ال��ن��ظ��ام ال��ق��ائ��م على 
ال�ضرق  يف  ال���زراع���ة  اإىل  ال�����ض��ي��د 

الأو�ضط.
وق���ال���ت ع��امل��ة الآث������ار م���ن جامعة 
ت���ورون���ت���و ����ض���ايل ����ض���ت���ي���ورات، اإن 
ق���ب����س ك���ان���ت ج�������زءاً م����ن ث����ورة 
ال��ع�����ض��ر احل��ج��ري احل��دي��ث التي 
الزراعة  يف  ملحوظاً  من��واً  �ضهدت 
اأن  مو�ضحة   ، احل��ي��وان��ات  وتربية 
م���ع ال����زراع����ة، ب����رز ف��ائ�����س ث���روة 
واأ�ضبح  وال����وق����ت..  ال��ط��ع��ام  م���ن 
اأط��ول لالأ�ضخا�س كي  هناك وقت 
مثل  اأخ���رى  اأدوار  يف  يتخ�ض�ضوا 
الوقت  ل��دي��ه��م  وب�����ات  ال�����ض��ن��اع��ة 
التماثيل  ���ض��ن��اع��ة  ف���ّن  اأج�����ّل  م���ن 

ال�ضغرية .
اأن قب�س  ال�ضابق  وكان يعتقد يف 
ا�ضتعمرت بعد وقت طويل من بقّية 
للمتو�ضط،  الرئي�ضي  ال��ّب  اأرج���اء 
ول��ك��ن قربها م��ن ال���ّب رمب��ا جعل 
من ال�ضهل كثرياً على �ضكان تركيا 

و�ضوريا ولبنان الو�ضول اإليها.

�صرقة لوحتني لداميان هري�صت 
�ضرقت لوحتان للفنان البيطاين، 
ثمنهما  ي��ق��در  ه��ري���ض��ت،  دام���ي���ان 
من  دولر  األ��������ف   54 ب�����ح�����وايل 
ل��ن��دن. وذكرت  م��ع��ر���س يف غ��رب��ي 
ه��ي��ئ��ة الإذاع������ة ال��بي��ط��ان��ي��ة )بي 
�ضرقتا من  اللوحتني  اأن  بي�س ي( 
غالريي  اكزيبي�ضين�ضت  معر�س 
اأن  اإىل  واأ���ض��ارت   . هيل  نوتينغ  يف 
بريونني  هما  املعنيتني  اللوحتني 
اللتني  اوليول�ضراكو�ضني  و  واي 

ت�ضمان دوائر متعددة الألوان.
وترجح ال�ضرطة ان تكون اللوحتان 
الأوىل  الفجر  ���ض��اع��ات  يف  �ضرقتا 

حني اقتحم امل�ضتبه به املعر�س.
وقال املتحدث با�ضم ال�ضرطة، جون 
ا�ضتهدف  به  امل�ضتبه  اإن  ليتفوت، 

هاتني اللوحينت بالتحديد.

يا�ض ووتروورلد تدخل مو�صوعة غيني�ض 
لتنظيمها اأ�صخم در�ض لتعليم ال�صباحة 

اأبوظبي  ووت������روورل������د  ي���ا����س  دخ����ل����ت  
اأول ح��دي��ق��ة األ���ع���اب م��ائ��ي��ة ع��م��الق��ة يف 
لالأرقام  غيني�س  م��و���ض��وع��ة  الإم�������ارات 
تنظيمها  خ��الل  م��ن  العاملية  القيا�ضية 
العامل  ال�ضباحة يف  لتعليم  در�س  اأ�ضخم 
يف ال� 18 من �ضهر يونيو 2013 �ضارك 
احلدائق  العديد من  العاملي  احل��دث  يف 
العامل  اأنحاء  املائية من جميع  واملرافق 
ت��ن��اف�����ض��ت ل��ت��ح��ط��ي��م ال���رق���م امل�����ض��ج��ل يف 
مو�ضوعة غيني�س با�ضت�ضافتها اأكب عدد 
م��ن امل�����ض��ارك��ني م��ق��ارن��ة ب��امل��راف��ق املائية 
ووتروورلد   ي��ا���س  وح��ط��م��ت   الأخ�����رى. 
ال���رق���م ال��ق��ي��ا���ض��ي وال���ف���وز ب��ال��ل��ق��ب بعد 
اأبناء  م��ن  م�ضرتكا   777 ا�ضت�ضافتها 
دولة الإمارات الذين �ضاهموا يف حتقيق 
ه�����ذا الإجن��������از وت���ع���ل���م���وا ال���ك���ث���ري حول 
ال�ضالمة املائية. واأكدت اللجنة املنظمة 
ال�ضباحة  درو������س  دور  اأه��م��ي��ة  ل��ل��ح��دث 
اأنها  اإىل  م�����ض��رية   .. احل���ي���اة  اإن���ق���اذ  يف 
م�ضرتكا   450 و  األ��ف��ا   32 ا�ضتقطبت 
دولة   13 يف  مرفقا   432 على  توزعوا 

من حول العامل. 
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بعد تنفيذ عدد من متطلباتهم

ملتقى القطاع ال�صرقي ببلدية العني يلبي احتياجات االأهايل ويحاورهم ويك�صف عن م�صاريع جديدة
•• العني – الفجر:

املناطق-القطاع  خ���دم���ات  ق���ط���اع  ن��ظ��م 
ال�����ض��رق��ي ال��ت��اب��ع ل��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
ملتقى الهايل الرابع بقاعة اأفراح الظاهر 
�ضعادة  ب��ح�����ض��ور  وذل�����ك  م���زي���د  مب��ن��ط��ق��ة 
عام  مدير  النعيمي  حممد  مطر  الدكتور 
را�ضد  خليفة  و�ضعادة  العني  مدينة  بلدية 
خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  النيادي 
ال�ضرقي وممثلي اجلهات  املناطق-القطاع 
القطاع  اأه������ايل  م���ن  ول��ف��ي��ف  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�ضرقي ملناق�ضة كل ما يتعلق باحتياجاتهم 
ومتطلباتهم وا�ضتف�ضاراتهم وذلك بح�ضور 
 3 23 جهة حكومية خمتلفة و  اكرث من 
قامت  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  م��ن  ق��ط��اع��ات 
بالرد عليهم ، وكانت على النحو التايل : 
التنمية  موؤ�ض�ضة  و  للتوزيع  العني  �ضركة 
لل�ضوؤون  العامة  الهيئة  مكتب  و  الأ�ضرية 
وموؤ�ض�ضة  بالعني  والأوق�����اف  الإ���ض��الم��ي��ة 
زاي����د ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة الإن�����ض��ان��ي��ة وذوي 
الإ�ضكان  ه��ي��ئ��ة  و  اخل��ا���ض��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
ال��ن��ق��ل وه��ي��ئ��ة الإم�������ارات للهوية  ودائ�����رة 
وموؤ�ض�ضة  الإح�������ض���اء-اب���وظ���ب���ي  وم���رك���ز 
الم��ارات لالت�ضالت )اإت�ضالت( و �ضركة 
ال�ضحي  ال�������ض���رف  خل����دم����ات  اب���وظ���ب���ي 
وم��رك��ز اب��وظ��ب��ي ل��ل��ن��ف��اي��ات) ف���رع العني( 
العمراين  للتخطيط  اب��وظ��ب��ي  جمل�س  و 
و�ضركة  الغذائية  للرقابة  ابوظبي  وجهاز 
اب��وظ��ب��ي ل��ل��خ��دم��ات ال�����ض��ح��ي��ة)���ض��ح��ة( و 
�ضركة ابوظبي للخدمات العامة)م�ضاندة( 
و جمل�س ابوظبي للتعليم وهيئة البيئة و 
�ضركة ابوظبي للتوزيع) ادنوك( و مديرية 
القامة  ادارة  و  ابوظبي  والدوريات  املرور 
و�ضوؤون الجانب)العني( و ق�ضم تراخي�س 
قطاع  و  العني(  وال�ضائقني)مرور  الآليات 
والبنية  ال��ط��رق  ق��ط��اع  و  امل���دن  تخطيط 
ال��ت��ح��ت��ي��ة و ق��ط��اع خ���دم���ات ال��ب��ل��دي��ة من 

بلدية مدينة العني. 
و ق���د ا���ض��ت��ع��ر���س ال�����ض��ي��د ع���ب���داهلل حمد 
املجتمع  ع��الق��ات  ادارة  م��دي��ر  ال�ضام�ضي 

التي  الجن���������ازات  ال�������ض���رق���ي  ال���ق���ط���اع   –
2013 وامل��ط��ال��ب ال��ت��ي مت  مت��ت يف ع���ام 
ح�ضرها من امللتقى ال�ضابق ل�ضنة 2012 
م�ضتوى  فعلى  ال��ت��ايل  النحو  على  وك��ان��ت 
عدد  ع��ن  الك�ضف  مت  ال��ع��ني  مدينة  بلدية 
املعامالت التي مت اجنازها يف مركز خدمة 
العمالء ) القطاع ال�ضرقي ( لعام 2011 
2012 )118.000( و يف   )80150(
العام 2013 )180،000( الف معاملة 
اما عن عدد اخلدمات التي تقدم يف املركز 
كانت )69( خدمة   2011 ع��ام  كانت يف 
حتى  خ���دم���ة   )72(  2012 ال���ع���ام  ويف 

اأ�ضبحت يف العام 2013 )88( خدمة .
خالل  مت  بانه  امللتقى  خ��الل  اي�ضاً  وذك��ر 
بت�ضغيل   2013 ع���ام  م���ن  الول  ال���رب���ع 
���ض��ال��ة ال���ظ���اه���ر ل����الف����راح وال���ت���ي طالب 
اأما   ، ال�ضابقة  الع����وام  يف  ب��ه��ا  امل��واط��ن��ني 
عن رغبة اله��ايل بوجود جمعية تعاونية 
ومتطلبات  اح��ت��ي��اج��ات  ت��خ��دم  املنطقة  يف 
املنتجات  خمتلف  على  امل��ت��زاي��دة  ال�ضكان 
املبنى وقد كان الفتتاح يف  فقد مت اجن��از 
�ضهر نوفمر من العام احلايل يف منطقة اأم 
غافة ومن �ضمن امل�ضاريع التي مت تنفيذها 
ال�ضكان  ومتطلبات  احتياجات  على  ب��ن��اء 
ترفيهية  مناطق  واإجن����از  ت��وف��ري  مت  فقد 
يف خمتلف مناطق القطاع ، ت�ضمنت عدد 

و)12(   ، م�ضغرة  األ��ع��اب  مناطق   )10(
م��ل��ع��ب��اَ اح����د ه����ذه امل���الع���ب من���وذج���ي يف 
ت�ضميمه حيث يوجد به ملعب لكرة القدم 
للجمهور وخدمات  وم��درج  الطائرة  وكرة 
ع��ام��ة ع����الوة ع��ل��ى الن��ت��ه��اء م���ن جتميل 
، كما ومت الإعالن  ال��ب��وادي م��ول  واج��ه��ة 
ال��ب��دء يف م�ضروع خط  ع��ن  امللتقى  خ��الل 
باملياه  القطاع  لتزويد  الرئي�ضي  اخل���زان 
املعاجلة للري ومن املتوقع النتهاء منه يف 

. الربع الرابع من عام 2015 
تنفيذ  امللتقى عن  خ��الل  الك�ضف من  ومت 
طرق وبنية حتتية كاملة و�ضبكة ت�ضريف 
مل���ي���اه الأم�����ط�����ار و���ض��ب��ك��ة ����ض���رف �ضحي 
و���ض��ب��ك��ة خ��ط��وط م��ي��اه ال�����ض��رب وخدمات 
ي�ضمل  حيث  الظاهر5  منطقة  يف  الإن���ارة 
طريق  ان�ضاء   )5( الظاهر  م�ضروع  نطاق 
رئي�ضي مزدوج احلارات وممرات للدراجات 
جديد  دوار  ا�ضتحداث  مت  كما   ، الهوائية 
بالطريق  ل��رب��ط��ه  غ��اف��ه  اأم  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
الرئي�ضي املزدوج ، اإ�ضافة اإىل اإن�ضاء مم�ضى 
ومم�ضى  ال��ع��ي��د  م�ضلى  خ��ل��ف  ال��ظ��اه��ر  يف 
اأم غ��اف��ه وطريق  اآخ����ر ي�����ض��ل ب��ني ط��ري��ق 

. ال�ضاحنات يف الظاهر 5 
كما ومت الإع��الن خالل امللتقى عن اإن�ضاء 
م��واق��ف وط����رق حم��ي��ط��ة ب���ال���باري مول 
وم���واق���ف ا���ض��اف��ي��ه مل�����ض��ج��د م��زي��د مقابل 
الدائرة  مل�ضجد  م��واق��ف  و  ال��ع��ام  ال�����ض��ارع 
اخلا�ضة بعدد 37 موقف ومواقف مل�ضلى 
العيد يف مزيد بعدد 134 موقف ومواقف 
ومن   ، ال�ضكلة  وخ��ط��م  م��زي��د  م��ن��اط��ق  يف 
الأعمال  ه��ذه  اإجن���از  م��ن  النتهاء  املتوقع 
تركيب  ع��ل��ى  ع����الوة   2014 ع���ام  خ���الل 
زاي��د من  ال�ضيخ  �ضارع  حواجز معدنية يف 
حدود  م��رك��ز  اىل  غ��اف��ة  ام  ال��ظ��اه��ر  دوار 

مزيد حلماية م�ضتخدمي الطريق .
ك���م���ا ا���ض��ت��ع��ر���س ال�����ض��ي��د ع����ب����داهلل حمد 
واملوؤ�ض�ضات  اجل��ه��ات  اجن����ازات  ال�ضام�ضي 
احل��ك��وم��ي��ة له����ايل ال��ق��ط��اع ح��ي��ث قامت 
العام  النقل  خ��دم��ات  بتوفري  النقل  ادارة 
مظالت  وتركيب  القطاع  مناطق  جلميع 
، ام����ا هيئة  م��وؤق��ت��ة ل���ض��ت��خ��دام ال���رك���اب 
ال�ضحة فقد مت طلب عيادة ومت تخ�ضي�س 
ار�س للهيئة لتنفيذ امل�ضروع يف منطقة ام 
الأوىل  املرحلة  امل�ضروع يف  ي��زال  ول  غافة 

ومن املتوقع النتهاء منه عام 2016 كما 
�ضتقوم �ضركة اأدنوك بالبدء باأن�ضاء حمطة 
برتول يف منطقة اأم غافة و�ضيتم البدء يف 
امل�����ض��روع يف ال��رب��ع ال��ث��اين يف ع��ام 2014 
لل�ضيارات  توفري فح�س  ما يخ�س  ام��ا يف 
البدء يف م�ضروع فح�س  اخلفيفة فقد مت 
دوار  بجانب  وال��واق��ع  اخلفيفة  امل��رك��ب��ات 
الول  الربع  منه  النتهاء  ليتم  ال�ضاحنات 
ملوؤ�ض�ضة  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ام���ا   2014 ع���ام  م���ن 
مبنى  بتوفري  واملطالبة  الأ�ضرية  التنمية 
ف��ق��د مت تخ�ضي�س  ال�����ض��رق��ي،  ال��ق��ط��اع  يف 
منطقة  يف  الأ���ض��ري��ة  التنمية  ملبنى  اأر����س 
امل�ضروع �ضمن اخلطة  ادارج  و مت  الظاهر 
�ضركة  ك�ضفت  كما  للموؤ�ض�ضة،  امل�ضتقبلية 
بانه  العامة )م�ضاندة(  اأبوظبي للخدمات 
من املتوقع النتهاء من اعمال ان�ضاء عدد 
اأم  منطقتي  يف  للمواطنني  م�ضكن   110
غ��اف��ة وم��زي��د يف ن��ه��اي��ة ن��وف��م��ب 2014 
للخدمات  ابوظبي  �ضركة  بخ�ضو�س  ام��ا 
�ضمان  ب��ط��اق��ات  ا���ض��دار  وط��ل��ب  ال�ضحية 
مت  فقد  الق��ام��ة  �ضالحيات  م��ع  لتتوافق 

اجناز الطلب ح�ضب اختيار العميل .

برعاية نهيان بن مبارك ومبادرة جمعية �ل�سحوح 

منتجع مبزرة اخل�صراء بالعني ي�صت�صيف 
احتفال االإمارات باليوم الدويل للجبال 

•• العني - الفجر:

وال�ضباب  الثقافة  وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  رعاية معايل  حتت 
وتنمية املجتمع رئي�س الهيئة الحتادية لل�ضياحة ومببادرة من جمعية ال�ضحوح 
الثقافة  ووزارة  العني  بلدية مدينة  وبالتن�ضيق مع  بابوظبي  الوطني  للرتاث 
وال�ضباب وتنمية املجتمع وبالتعاون مع كلية العلوم بجامعة المارات العربية 
املتحدة واجلمعية اجليولوجية الماراتية وجمعية المارات للت�ضوير حتتفل 
م�ضاء  من  الرابعة  ال�ضاعة  يف  وذل��ك  للجبال  ال��دويل  اليوم  باحياء  اجلمعية 
احل�ضرية  التنمية  بجهود  لالحتفال  املنظمة  العليا  اللجنة  وا���ض��ادت  ال��ي��وم. 
الذي تبذلها القيادة احلكيمة يف دولة المارات العربية املتحدة بقيادة �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ل�ضكان اجلبال 
ال��ت��ي حت��ول��ت اىل م��دن من��وذج��ي��ة وح��ر���س اجلمعية على  وامل��ن��اط��ق اجلبلية 
ابراز فنون وثقافة ابناء اجلبال وعموم الرتاث الوطني من خالل فعالياتها 
ون�ضاطاتها الدائمة. وقد انطلقت ام�س الحتفالت برفع علم المارات و�ضعار 
اليوم الدويل للجبال وبالتعاون مع بلدية مدينة العني فوق قمة جبل حفيت 

اأعلى املناطق اجلبلية يف ابوظبي والذي يعد امتداد جلبال احلجر.
ويقام احلفل الرئي�ضي الكبري لليوم العاملي للجبال يف منتزة مبزرة بعد �ضالة 
للمناطق  الرتاثية  ال�ضعبية  الفنون  فيه  تقدم  حيث  اليوم  م�ضاء  من  الع�ضر 
اجلبلية بدولة المارات العربية املتحدة كما يت�ضمن ندوة حول جبال المارات 
اجلبلية  البيئة  تعك�س  معار�س  اىل  بال�ضافة  الم���ارات  جامعة  فيها  ت�ضارك 
الماراتية من النواحي النرثبولوجية واجليولوجية والفنية اجلمالية . وتقام 
باملنا�ضبة �ضباقات �ضعود اجلبال وغريها من املناف�ضات الرتاثية ال�ضعبية وا�ضار 
ال�ضيد عبداهلل را�ضد بن لقيو�س ال�ضحي رئي�س جمعية ال�ضحوح للرتاث الوطني 
رئي�س اللجنة العليا لالحتفال اىل الهتمام الول باملناطق اجلبلية التي اأولها 
املغفور له باذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان ال نهيان املوؤ�ض�س الباين حني �ضمل 
برعايته التنموية املناطق اجلبلية وبقية مناطق الدولة عموما و�ضمل املناطق 
�ضحية  موؤ�ض�ضات  من  احلديثة  للخدمات  واملعا�ضرة  التنمية  متطلبات  بكافة 
واجلهات  املوؤ�ض�ضات  العليا  اللجنة  و�ضكرت   . وتنموية  واجتماعية  وتعليمية 
املعنية لتنظيم فعاليات مواكبة لهذا اليوم الدويل مبا يك�ضف جهود المارات 
يف تنمية املناطق اجلبلية والرثاء الثقايف والجتماعي والرتاثي ل�ضكان اجلبال 
. وا�ضادت باجلهود التي تبذلها جمعية ال�ضحوح للرتاث الوطني بابوظبي يف 
احلفاظ على الرتاث ال�ضعبي واحياء املوروث ال�ضعبي لدولة المارات العربية 
املتحدة وبيئاتها املتعددة ويف مقدمتها بيئة املنطقة اجلبلية يف ظل التوجيهات 
ال�ضامية ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل واخيه الفريق اول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي 
نائب القائد العلى للقوات امل�ضلحة باحياء الرتاث ال�ضعبي واحلفاظ عليه من 
الندثار وحتقيق تناقله بني الجيال. وقال �ضعادة عبداهلل را�ضد بن لقيو�س 
ال�ضيخ نهيان بن مبارك  ادارة اجلمعية : ن�ضكر معايل  ال�ضحي رئي�س جمل�س 
حر�س  م��اي��وؤك��د  للجبال  ال���دويل  ال��ي��وم  فعاليات  رع��اي��ة  بقبول  تف�ضله  على 
ودعم واهتام معاليه وتفاعلة الرائد مع مبادرت اجلمعيات م�ضريا لقيو�س اأن 
الحتفال الذي ت�ضتعد له اجلمعية منذ �ضهر بعد م�ضاركاتها باليوم الوطني 
العني  مبدينة  حفيت  جبل  من  و�ضينطلق  للجبال  ال��دويل  باليوم  بالحتفال 
والعامة  واحلكومية  اجلامعية  املوؤ�ض�ضات  بني  فاعلة  �ضراكة  ايجاد  اىل  يهدف 
جوانب  واب��راز   ، للجبال  امل�ضتدامة  التنمية  حتقيق  يف  العام  النفع  وجمعيات 
احلياة الجتماعية والثقافية والقت�ضادية ل�ضكان اجلبال مع الرتكيز ب�ضكل 

خا�س على م�ضاركة ال�ضباب لإنهم �ضيكونون الفاعلني م�ضتقبال.

جامعة االإمارات واأكادميية ات�صاالت توقعان مذكرة 
تفاهم لت�صميم برامج تعليم وتطوير القيادات

•• العني - الفجر:

وّقعت جامعة الإمارات �ضباح اأم�س مذكرة تفاهم 
مع اأكادميية ات�ضالت ، بهدف التعاون وال�ضراكة 
من اأجل ت�ضميم واإن�ضاء برامج التعليم والتدريب 
موظفي  ل�ضالح  القيادات،  وتطوير  وال�ضت�ضارات 
املوؤ�ض�ضات، مب��ا يف ذلك  م��ن  الأك��ادمي��ي��ة وغ��ريه��ا 
برنامج ماج�ضتري اإدارة الأعمال ح�ضب طلب �ضوق 
العمل ووّقع مذكرة التفاهم، مدير جامعة الإمارات 
عام  ومدير   ، النعيمي  را�ضد  علي  الدكتور  �ضعادة 
اأكادميية ات�ضالت بالوكالة الدكتور علي القايدي 

.  وقال النعيمي ، اإن ال�ضراكة بني جامعة الإمارات 
العربية املتحدة و اأكادميية ات�ضالت تعد منوذجاً 
التدريب  موؤ�ض�ضات  ب��ني  الناجح  للتعاون  مم��ي��زاً 
اأن  على  واأك��د  ال��دول��ة،  يف  العايل  والتعليم  املهني 
ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال�����ض��راك��ات م��ه��م ل��دع��م التنمية 
واإعداد  تدريب  خالل  من  الدولة  يف  القت�ضادية 
ال��ق��ادة ال��ذي��ن ميكنهم دف��ع ال��ب��الد اإىل الأم���ام يف 
جوانب متنوعة من القت�ضاد وال�ضناعة واملجتمع 
الإ�ضرتاتيجية  اخلطط  �ضمن  ذل��ك  وي��اأت��ي  ككل، 
التي تنتهجها اجلامعة يف حتقيق  الطويلة املدى 
مراكز تناف�ضية عاملية اأعلى، خا�ضة واأنها ح�ضلت 

العربي،  ال��ع��امل  يف  الأوىل  امل��رت��ب��ة  ع��ل��ى  م���وؤخ���راً 
واملرتبة ال�ضاد�ضة وال�ضبعني عاملًيا يف قائمة اأف�ضل 
النا�ضئة.  القت�ضاديات  يف  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 
من جهته، قال مدير الأكادميية والتي تعد اأكب 
التدريب  حلول  تقدمي  جم��ال  يف  عاملة  موؤ�ض�ضة 
ال�ضراكة  ه��ذه  اإن  الأو���ض��ط،  ال�ضرق  يف  والتطوير 
ت��اأت��ي ك��ج��زء م��ن اخل��ط��ة ط��وي��ل��ة الأم����د لإن�ضاء 
الأكادميية  املوؤ�ض�ضات  مع  اإ�ضرتاتيجية  حتالفات 
املواطنني  ا�ضتيعاب  لت�ضاعد على تنمية  املرموقة، 
يف امل��وؤ���ض�����ض��ات احل��ك��وم��ي��ة وق���ط���اع ال�����ض��رك��ات يف 

الأماكن التي حتتاج اإىل متيز يف العمل.

برعاية حمد�ن بن مبارك

جامعة االإمارات تعقد املوؤمتر الدويل الثاين للمحا�صبة والتمويل االأحد املقبل
•• العني - الفجر:

ال�ضيخ حمدان  حتت رعاية معايل 
اآل نهيان وزير التعليم  بن مبارك 
الرئي�س  العلمي،  والبحث  العايل 
تعقد   ، الإم����ارات  الأع��ل��ى جلامعة 
املوؤمتر  والق��ت�����ض��اد  الإدارة  كلية 
الدرا�ضات يف  الثاين حول  ال��دويل 
املحا�ضبة والتمويل والذي �ضيعقد 
يف   )2013-12-15( الأح�����د 
)ف���ن���دق ف��ريم��ون��ت ب����اب ال��ب��ح��ر-
اأب�����وظ�����ب�����ي( وي����ن����اق���������س امل����وؤمت����ر 
ال�ضاحة  ت��ه��م  م���و����ض���وع���ات  ع����دة 
مقدمتها  يف  العاملية  القت�ضادية 
ت�ضكيل  واإع�����ادة  ال��ت��ن��م��ي��ة،  مت��وي��ل 
ال���ع���ومل���ة، واحل���وك���م���ة والإن�����ت�����اج، 
وال��ع��الق��ات امل��ت��غ��رية ب��ع��د الأزم����ة 
طرح  بهدف  العاملية.  القت�ضادية 
واحللول  ل��ل��ن��م��و،  ج���دي���دة  من����اذج 
دول  م�ضاعدة  اأج���ل  م��ن  املحتملة 
ال����ع����امل ع���ل���ى اخل�������روج م����ن تلك 
الأزم������������ة. ووف�������ق ال���بوف���ي�������ض���ور 

الإدارة  كلية  عميد  ك���راف  ديفيد 
والقت�ضاد، نظراً لأهمية الق�ضايا 
�ضي�ضارك  امل���وؤمت���ر،  يف  امل��ط��روح��ة 
اأكرث من  فيه )120( باحثاً، من 
)25( دولة يف العامل، من خباء 
جامعات  واأ���ض��ات��ذة  ومتخ�ض�ضني 
حكومية  ����ض���ي���ا����ض���ات  ووا�����ض����ع����ي 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  م����ن  م���ال���ي���ة، 
املتحدة،  وامل��م��ل��ك��ة  الأم���ري���ك���ي���ة، 
وفرن�ضا،  واأ���ض��رتال��ي��ا،  وال���رنوي���ج، 
ومتخ�ض�ضني  وب��اح��ث��ني  وت��رك��ي��ا، 

العاملية.  ال���ت���ج���ارة  م��ن��ظ��م��ة  م���ن 
اإ���ض��اف��ة اإىل م�����ض��ارك��ة وا���ض��ع��ة من 
من  القت�ضاديني  ال��دول��ة  خ���باء 
احلكومية  والهيئات  املالية  وزارة 
واخلا�ضة. واأع�ضاء هيئة التدري�س 

يف اجلامعة. 
امل�ضارك  الأ�ضتاذ  قالت  جهتها  من 
والق���ت�������ض���اد  الإدارة  ك���ل���ي���ة  يف 
وامل�ضرف  ن��ه��ال ج���بك  ال��دك��ت��ورة 
على تنظيم املوؤمتر، اإن هذا احلدث 
القت�ضادي فر�ضة مهمة و�ضانحة 

ل���ل���ق���اء جم���م���وع���ة م����ن اخل������باء 
ملناق�ضة  والق��ت�����ض��ادي��ني  امل��ال��ي��ني 
الدولية  ال���ق�������ض���اي���ا  م����ن  ح���زم���ة 
، ح��ي��ث تعتب  يف دول����ة الإم������ارات 
الدولة اليوم بيئة اقت�ضادية جاذبة 
ل��ال���ض��ت��ث��م��ارات وروؤو�������س الأم����وال 
ويتوقع  والب�ضائع.  ال�ضلع  وحركة 
اأن يخرج الباحثون واملتخ�ض�ضون 
مبجموعة من التو�ضيات والنتائج 
امل�������وارد  يف م���ق���دم���ت���ه���ا، حت����دي����د 
اقت�ضادية  تنمية  لتحقيق  املالية 
منا�ضب  عمل  وتطوير  اجتماعية، 
ودعم  امل���ايل،  ال���ض��ت��ق��رار  لتحقيق 
والجتماعية  القت�ضادية  التنمية 
اإىل  اإ�ضافة  الديون.  م�ضكلة  وحل 
القت�ضادية  اأبوظبي  روؤي��ة  تقدمي 
2030 كنموذج للنمو القت�ضادي 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  ت���ق���دم  وال����ت����ي 
النمو  لتحقيق  كنموذج  واخل��ا���س 
والتنمية  امل�����ض��ت��م��ر  الق���ت�������ض���ادي 
القت�ضاد  مع  والتكامل  امل�ضتدامة 

العاملي.



عندما تعالج �لأوجاع يف قو�س �لقدم و�لأوتار و�لأظفار، �ستحمي بذلك قدرتك على �لتحرك وحتافظ على 
��ستقاليتك.

�شحة وتغذيـة

البول  فح�س  حتليل  يف  اأح���د  يفكر  ل  ق��د 
اعتبت  لكن  العيون.  اأم��را���س  لت�ضخي�س 
درا�����ض����ة ج����دي����دة )ن�������ض���ره���ا م���وق���ع جملة 
Lipid Research- من اإعداد جامعة 
حمتوى  بني  الربط  ت�ضتطيع  اأنها  دي��وك( 
وال��ت��ح��ولت اجلينية  امل��ري�����س  ال��ب��ول عند 

التي ت�ضبب التهاب ال�ضبكية ال�ضباغي. 

تنك�ضي  مر�س  ال�ضباغي  ال�ضبكية  التهاب   
وراث��ي ي��وؤدي اإىل خلل ب�ضري ح��اد، وحتى 
اأو�ضح  اأغ��ل��ب الأح��ي��ان.   ف��ق��دان الب�ضر يف 
اأبحاث  يف  اأ����ض���ت���اذ  ق������وان،  ت�����ض��ي��ان��غ  ت�����ض��ي 
الكيمياء احليوية يف كلية الطب يف جامعة 
البداية،  الدرا�ضة: )يف  واأحد معّدي  ديوك 
�ضعى معاوناي، د. رونغ وين ود. بايرون لم 
من معهد با�ضكوم باملر للعيون يف فلوريدا، 
اإىل ال�ضتفادة من خبتي يف جمال قيا�س 
املزروعة  اخل��الي��ا  لتحليل  الكتلي  الطيف 
من عائلة يعاين فيها ثالثة اأ�ضقاء من اأ�ضل 

اأربعة م�ضكلة التهاب ال�ضبكية ال�ضباغي(.
�ضبق وعمد معاونو قوان اإىل جتزئة جينوم 
امل�ضابني  الأولد  اأن  ووج���دوا  العائلة  ه��ذه 
يحملون  ال�����ض��ب��اغ��ي  ال�����ض��ب��ك��ي��ة  ب��ال��ت��ه��اب 
ال���ذي ط���اول جينة  ال��ت��ح��ول  ن�ضختني م��ن 
الفو�ضفات(  �ضين�ضيز  دوليكول  )دي��ه��ي��درو 
ال��ت��ي ت�����ض��ّن��ع الأن�����زمي امل�����ض��وؤول ع��ن اإنتاج 
املركّبات الع�ضوية امل�ضماة )دوليكول(. عند 
الذي  دوليكول19-  عن�ضر  ُيعتب  الب�ضر، 
الإيزوبرين  م��ن  وح���دة   19 على  يحتوي 

النوع الأكرث توافراً.
�ضين�ضيز  دوليكول  )ديهيدرو  جينة  حت��ول 
ال��ف��و���ض��ف��ات( ال���ذي ُر���ض��د يف ع���ام 2011 

 60 اأك��رث من  اإىل  ُي�ضاف  اكت�ضاف  اأح��دث 
التهاب  م��رت��ب��ط��اً مب���ر����س  حت�����وًل ج��ي��ن��ي��اً 
التحول  هذا  اأن  يبدو  ال�ضباغي.  ال�ضبكية 
ال�ضبكية  ب��ال��ت��ه��اب  امل�����ض��اب��ني  ع��ن��د  ي��ط��غ��ى 
اأ�ضكنازي،  ي���ه���ودي  اأ����ض���ل  م���ن  ال�����ض��ب��اغ��ي 
وي��ح��م��ل ���ض��خ�����س م���ن اأ����ض���ل 322 ف����رداً 

اأ�ضكنازياً ن�ضخة من التحول.
ال�ضابقة  جتربتي  م��ن  )علمُت  ق���وان:  ق��ال 
امل�ضابني  ع��ن��د  ال���ب���ول  ع��ي��ن��ات  حت��ل��ي��ل  يف 
باأمرا�س الكبد اأنني اأ�ضتطيع ر�ضد عنا�ضر 
الدوليكول بكل �ضهولة عب الف�ضل اللوين 
ل��ل�����ض��وائ��ل وق��ي��ا���س ال��ط��ي��ف ال��ك��ت��ل��ي(. من 
خالل ا�ضتعمال هذه التقنيات، حلل عينات 
البول والدم من �ضتة اأفراد ينتمون اإىل تلك 
الثالثة  الأ�ضقاء  عينات  اأن  ووج��د  العائلة 
امل�ضابني مبر�س التهاب ال�ضبكية ال�ضباغي 
اأ�ضا�ضي  كنوع  دوليكول18-  على  حتتوي 
بدل دوليكول19-. �ضجل الأب��وان )يحمل 
كل واحد منهما ن�ضخة من جينة )ديهيدرو 
املتحولة(  الفو�ضفات(  �ضين�ضيز  دول��ي��ك��ول 
دوليكول19-  م��ن  م��ت��و���ض��ط��ة  م�����ض��ت��وي��ات 
وم�ضتويات اأعلى من دوليكول18- مقارنًة 
تنميط  اأن  ق���وان  ي��ظ��ن  ال�����ض��ل��ي��م.  بابنهما 
مر�س  ب��ني  بفاعلية  ميّيز  ق��د  الدوليكول 
عن  ال��ن��اج��م  ال�����ض��ب��اغ��ي  ال�ضبكية  ال��ت��ه��اب 
�ضين�ضيز  دوليكول  )ديهيدرو  جينة  حت��ول 
حتولت  ع��ن  الناجم  وامل��ر���س  الفو�ضفات( 

اأخرى.

مادة عيادية
ي��اأم��ل ق��وان وم��ع��اون��وه اأن ي��ط��وروا طريقة 
���ض��ك��ل اختبار  ع��ل��ى  ال��دول��ي��ك��ول  ل��ت��ن��م��ي��ط 

امل�ضابني مبر�س  اأويل لتحديد  ت�ضخي�ضي 
ال��ت��ه��اب ال�����ض��ب��ك��ي��ة ال�����ض��ب��اغ��ي ح���ني يكون 
ال��دول��ي��ك��ول غ���ري ط��ب��ي��ع��ي لديهم.  اأي�������س 
ا�ضتناداً  ه���ذه،  الر�ضد  طريقة  اأن  يظنون 
�ضت�ضاعد  ال���ك���ت���ل���ي،  ال���ط���ي���ف  ق���ي���ا����س  اإىل 
الأطباء يف توفري رعاية متخ�ض�ضة ملر�ضى 
التهاب ال�ضبكية ال�ضباغي، ل �ضيما الأولد 
ال�ضغار الذين مل يطوروا بالكامل م�ضكلة 
اأن عينات  ال�ضبكية.قال قوان: )مبا  تنك�س 
من  اأك��رث  وافية  موا�ضفات  متنحنا  البول 
عيادية  م��ادة  ال��ب��ول  اأن  نظن  ال���دم،  عينات 

يبقى  الدوليكول(. كذلك،  لتنميط  اأف�ضل 
ال��دم وميكن  اأ�ضهل من �ضحب  البول  جمع 
بف�ضل  املنا�ضب  بال�ضكل  العينات  تخزين 
اإىل  الآن  ال��ف��ري��ق  ي�����ض��ع��ى  م����ادة ح��اف��ظ��ة. 
احل�ضول على براءة اخرتاع لهذا الفح�س 
جينة  حت��ول  لر�ضد  اجل��دي��د  الت�ضخي�ضي 

)ديهيدرو دوليكول �ضين�ضيز الفو�ضفات(.
ل تتوافر يف الوقت الراهن عالجات ملر�س 
التهاب ال�ضبكية ال�ضباغي، لكن ياأمل قوان 
اأن ت�ضّلط اأبحاثه ال�ضوء على ا�ضرتاتيجيات 
حمتملة لبتكار اأدوية جديدة تعالج التهاب 

ال�ضبكية ال�ضباغي الناجم عن حتول جينة 
الفو�ضفات(:  �ضين�ضيز  دوليكول  )ديهيدرو 
)ن��ح��ن ن��ب��ح��ث راه���ن���اً ع��ن ط���رق للتالعب 
امل�ضابني  عند  ال��دول��ي��ك��ول  تركيب  مب�ضار 
مبر�س التهاب ال�ضبكية ال�ضباغي و�ضهدوا 
حتوًل يف جينة )ديهيدرو دوليكول �ضين�ضيز 
املتحول  الأن���زمي  يتمكن  ك��ي  الفو�ضفات(، 
الدوليكول19-  م��ن  يكفي  م��ا  اإن��ت��اج  م��ن 
اأن هذا العن�ضر قد يكون مهماً  لأننا نظن 
عند  �ضريعاً  العني  �ضبكية  ن�ضيج  لتجديد 

الأ�ضخا�س الأ�ضحاء(.

9 اأطعمة ملحاربة
 اأعرا�ض ال�صيخوخة

مع التقدم بالعمر تبداأ اأعرا�س ال�ضيخوخة بالظهور على الإن�ضان، م�ضببة 
وعدم  للتعب،  عر�ضة  اأك���رث  وي�ضبح  والأوج����اع  الم��را���س  م��ن  الكثري  ل��ه 
الآخرين.ورغم عدم وجود  اأعباء احلياة دون م�ضاعدة  القدرة على حتمل 
اأن ت�ضاعد على  اأن هناك بع�س الأم��ور التي ميكن  اإىل  عالج لل�ضيخوخة، 
التخفيف من اآثارها، ومن اأهمها ممار�ضة الريا�ضة ب�ضكل منتظم، واتباع 
نظام غذائي �ضحي منا�ضب يحتوي على بع�س الأطعمة اأورد موقع اإيبك 

الإلكرتوين جمموعة منها:
-1 املك�ضرات: اأظهرت درا�ضة جلامعة هافورد لل�ضحة العامة، اأن املك�ضرات 
اأحما�س  على  لحتوائها  ال�ضيخوخة  اأعرا�س  ملحاربة  مهماً  �ضالحاً  تعتب 
اأوميغا3، وت�ضاعد على تنظيم م�ضتوى الكولي�ضرتول يف الدم وت�ضحني اأدء 

اجلهاز اله�ضمي واملناعي ب�ضبب غناها بالعنا�ضر املعدنية املغذية.
اللتهابات،  ع���الج  يف  ت�ضاهم  م��رك��ب��ات  ع��ل��ى  ال��ت��وت  ال��ت��وت��ي��ح��ت��وي   2-
ال��ن��اجت��ة ع��ن عمليات  اأن��ه��ا ت�ضاعد ع��ل��ى جت��ن��ب الأ����ض���رار  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

الأك�ضدة امل�ضاحبة للتقدم يف ال�ضن.
-3 اخل�ضروات: وهي غنية بالكال�ضيوم وحم�س الفوليك وخمتلف املواد 
جتنب  على  ت�ضاعد  كما  العظام،  �ضحة  حت�ضني  على  تعمل  التي  الغذاية 
م�ضاكل العيون التي حتدث نتيجة التقدم يف ال�ضن، كما تقلل بع�س اأنواع 
اخل�ضورات مثل امللفوف والقرنبيط من خطر الإ�ضابة بال�ضرطان وفقدان 

الذاكرة.
م�ضادات  من  عايل  تركيز  على  ال�ضوكول  حتتوي  الداكنة:  ال�ضوكول   4-
اجللد،  على  البنف�ضجية  الأ�ضعة  اأث��ر  تخفف  التي  بالفالفانول  الأك�ضدة 
الحتفاظ  على  الب�ضرة  ق��درة  وحت�ضن  الدموية  ال���دورة  تن�ضط  اأن��ه��ا  كما 

بالرطوبة وتقلل من التجاعيد فيها.
للقلب،  املثايل  الغذاء  هي  الفا�ضوليا  اأن  الأبحاث  بينت  الفا�ضوليا:   5-
اإىل  بالإ�ضافة  ال��ده��ون،  منخف�س  للبوتني  رائ��ع  م�ضدر  توفر  اأنها  كما 
املفيدة، وت�ضاعد على خف�س ن�ضبة  غناها بالألياف والفيتامينات واملعادن 

الكولي�ضرتول ال�ضار يف الدم.
الألياف  اأنواع احلبوب حتتوي على كمية كبرية من  -6 احلبوب: معظم 
اأمرا�س  واملعادن والفيتامينات، بالتايل فهي تتميز بقدرتها على حماربة 
اإىل  بالإ�ضافة  القلب،  واأمرا�س  الدموية  والأوعية  ال�ضرطان  الع�ضر مثل 

الوقاية من مر�س ال�ضكري وارتفاع �ضغط الدم.
باأحما�س  غنية  البحرية  والأطعمة  ال�ضمك  اأن  املعروف  ال�ضمك: من   7-
اأعرا�س  م���ن  وت��خ��ف��ف  الل��ت��ه��اب��ات،  ع���الج  ع��ل��ى  ت�����ض��اع��د  ال��ت��ي  اأوميغا3 
ال�ضيخوخة، كما اأنها ت�ضاعد على حت�ضني املزاج عن طريق تغذية املنطقة 

امل�ضوؤولة عن ال�ضلوك يف الدماغ.
كمية  على  يحتوي  الزيتون  زيت  اأن  العلماء  اكت�ضف  الزيتون:  زيت   8-
ك��ب��رية م��ن ال���ده���ون الأح���ادي���ة غ��ري امل�����ض��ب��ع��ة، وه���ي م��ف��ي��دة ج���داً ل�ضحة 
للب�ضرة واجللد، وهو غذاء  اإىل فوائده  بالإ�ضافة  القلب،  اجل�ضم وخا�ضة 

متكامل يحتوي على معظم العنا�ضر الغذائية ال�ضرورية.
ب�ضبب  لل�ضيخوخة  امل�ضادة  بخ�ضائ�ضه  الأفوكادو  يتميز  الأفوكادو:   9-
غناه بحم�س الفوليك وفيتامني ب والبوتا�ضيوم واملواد امل�ضادة لالأك�ضدة 
وال���ده���ون الأح���ادي���ة غ��ري امل�����ض��ب��ع��ة، وث��ب��ت ق��درت��ه ع��ل��ى خ��ف�����س م�ضتوى 
الكولي�ضرتول و�ضغط الدم وحت�ضني مرونة الب�ضرة ومنع النوبات القلبية 

وخف�س خماطر الإ�ضابة به�ضا�ضة العظام.

فح�ض البول ي�صّخ�ض اأمرا�ض العني 

ال��ذي��ن ي�ضعرون  ي��ك��رث ع���دد الأ���ض��خ��ا���س 
ب����اأمل يف ال��ق��دم��ني ح��ني ت��رتاج��ع ح���رارة 
اإيويل،  الطق�س يف اخل��ارج. يقول د. جيم 
كلية  يف  العظام  جراحة  يف  م�ضاعد  اأ�ضتاذ 
يك�ضف  ال��ب��ارد  الطق�س  الطبية:  ه��ارف��ارد 
ع��ن وج����ود م�����ض��ك��ل��ة. يف هذه 

ال�ضنادل  ان��ت��ع��ال  ع���ن  ن��ت��وق��ف  ال���ف���رتة، 
وتنح�ضر القدم داخل احلذاء املغلق. هذا 
ما يجعلنا نتنبه اإىل �ضعورنا بالأمل. ل بد 
من معاجلة ه��ذه احل��الت يف اأ���ض��رع وقت 

ممكن.

�لقدم �مل�سطحة
ق��د ي��ت��م��دد ال��وت��ر الأ���ض��ا���ض��ي يف القدم 
ال�ضاق(  ق�ضبة  يف  الأم��ام��ي  )ال��وت��ر 
عوامل  ب�����ض��ب��ب  م���رون���ت���ه  وي���ف���ق���د 
والأمرا�س  والبدانة  ال�ضيخوخة 
املفا�ضل  ال��ت��ه��اب  مثل  اللتهابية 
توؤدي  الذئبة.  داء  اأو  الروماتويدي 
هذه احلالت اإىل اأمل يف قو�س القدم، 
ال�ضاق. يقول  اأنحاء  الكاحل ويف  وراء 
د. اإيويل: )ل�ضوء احلظ، ُيعتب فقدان 

املرونة م�ضكلة دائمة(.
• حل �ضريع: انتعل حذاء ريا�ضياً مزوداً 
ب���دع���ام���ة ج���ي���دة ل��ق��و���س ال���ق���دم مع 
اإليه  ��ْف  اأ���ضِ ال��ق��دم.  لتثبيت  كعب 
اإىل  داخ���ل���ي���ة ل حت���ت���اج  دع���ام���ة 
القو�س  لتثبيت  طبية  و���ض��ف��ة 

عند ال�ضرورة.
جّرب  الأم���د:  طويل  ح��ل   •
التي  ال����ق����و�����س  دع������ام������ات 
مثل  ح����ال����ت����ك  ت����ن����ا�����ض����ب 

تقوميي  ج��ه��از  اأو  العظام  ت��ق��ومي  اأج��ه��زة 
للكاحل والقدم اإذا كانت احلالة حادة.

�لتهاب وتر �لعرقوب
والكعب  املفرط  والإج��ه��اد  البدانة  ب�ضبب 
العرقوب  وت���ر  يق�ضر  اأن  مي��ك��ن  ال��ع��ايل، 
ويت�ضنج يف اجلزء اخللفي من الكعب حيث 
بف�ضل  الأمل عموماً  ي��زول  ب��الأمل.  ت�ضعر 

الراحة وانتعال كعب منخف�س.
القدمني،  رف��ع  ال��راح��ة،  ���ض��ري��ع:  • ح��ل 
اأخذ  الأمل،  منطقة  يف  ثلج  كمادات  و�ضع 
ال�ضتريويدية  غ��ري  الل��ت��ه��اب  م�����ض��ادات 
�ضمح  اإذا  )اأدف���ي���ل(  الإي��ب��وب��روف��ني  م��ث��ل 
ال�ضاق  الطبيب بذلك. قم بتمطيط ربلة 
حني ت�ضعر بالتح�ضن. من الأف�ضل البدء 
الإن�س  يفوق  ل  كعب  لها  اأحذية  بانتعال 

ون�ضف.
اإيويل:  د.  يو�ضح  الأم���د:  طويل  حل   •
للم�ضي،  ق��ال��ب  يف  ال��ق��دم  تثبيت  )ي��ج��ب 
م���ا ي�����ض��اه��م يف اإراح������ة ال���وت���ر. مي��ك��ن اأن 
ال��ف��ي��زي��ائ��ي م���ع الرحالن  ال���ع���الج  ي��ف��ي��د 
التيار  التقنية  ه��ذه  ت�ضتعمل  ال�����ض��اردي. 
الكهربائي لدفع الكورتيزون عب الب�ضرة 

نحو الكعب(.

�لع�سب �ملقرو�س
ق��د ي����زداد خ��ط��ر الإ���ض��اب��ة ب���ورم مورتون 
اإب���ه���ام القدم،  ت����ورم  ب�����ض��ب��ب  ال��ع�����ض��ب��ي 
ال�ضيق  واحل��ذاء  املطرقة،  والإ�ضبع 
ع��ل��ى الأ����ض���اب���ع. ي��ع��ن��ي ذل���ك زي���ادة 
الإ�ضبع  ب����ني  ال���ع�������ض���ب،  ���ض��م��اك��ة 
ال��ث��ال��ث وال��راب��ع ع��م��وم��اً، فت�ضعر 
وك����اأن����ك ت��ق��ف ع��ل��ى ح�������ض���اة، ما 
ي�ضبب الوخز واحلرقة واخلدر.

نفع  ل  �ضريع:  • حل 
القدمني  رف����ع  م���ن 
احل�����ال�����ة.  ه�������ذه  يف 
ل����ك����ن مي����ك����ن اأخ������ذ 
الراحة،  م��ن  ق�ضط 
ثلج  ك����م����ادة  وو�����ض����ع 
ع���ل���ى ال����ق����دم، واأخ�����ذ 
اللتهاب  م�������ض���ادات 
ال�ضتريويدية  غ��ري 
ب������ع������د م�����واف�����ق�����ة 

اأكب  م�ضاحة  ل��ه  ح��ذاء  و���ض��راء  الطبيب، 
اأي�ضاً  امل��ف��ي��د  م��ن  الأ����ض���اب���ع.  منطقة  يف 

ا�ضتعمال و�ضادة م�ضط القدم.
اإيويل:  د.  ي��ق��ول  الأم����د:  ط��وي��ل  • ح��ل 
احلقن  م����ن  ���ض��ل�����ض��ل��ة  اإىل  حت���ت���اج  )ق�����د 
اإذا  اأ�ضهر.  ال�ضتريويدية خالل فرتة �ضتة 
اخل�ضوع  ميكن  الطريقة،  هذه  تنجح  مل 

جلراحة لنزع الورم الع�ضبي.

منو �لأظفار نحو �لد�خل
حت�����ض��ل ه����ذه احل���ال���ة ح���ني ي��ن��م��و طرف 
ال��ت��ه��اب��اً. يف  وي�ضبب  اجل��ل��د  داخ���ل  الظفر 
حمراء  وت�ضبح  املنطقة  ت�ضخن  ال��ع��ادة، 
اإي��ويل: )اأ�ضاهد  د.  وتتورم وجت��ّف. يقول 
ال��ظ��ف��ر داخل  ه���ذه احل��ال��ة ك��ث��رياً. ينمو 
ه،  اأن يق�ضّ ال��ف��رد  ي��ح��اول  ع��ن��دم��ا  اجل��ل��د 
لكنه يخطئ مبقاربته هذه وي�ضبب لنف�ضه 

م�ضكلة.
م�ضاباً  ت���ك���ن  مل  اإذا  ����ض���ري���ع:  ح����ل   •
ب��ال�����ض��ك��ري، مي��ك��ن ن��ق��ع اإ���ض��ب��ع ال���ق���دم يف 
�ضكل  ماء فاترة ودهن م�ضاد حيوي على 

مرهم وو�ضع �ضمادة على الظفر.
يختِف  مل  اإذا  الأم�������د:  ط���وي���ل  ح���ل   •
اأن  اأي�����ام، مي��ك��ن  الل��ت��ه��اب خ���الل خم�ضة 
ي���ن���زع ط��ب��ي��ب ال���ق���دم اجل�����زء امل���زع���ج من 
ل  ك��ي  كيماوياً  الظفر  ي��ك��وي  اأو  الظفر 

ينمو جمدداً يف زاوية واحدة.

�لتهاب �للفافة �لأخم�سية
يوؤدي الإجهاد املفرط يف العادة اإىل 
اأمل يف الكعب حيث ترتبط اللفافة 
الأربطة  ت�ضبه  )بنية  الأخم�ضية 

بعظمة  ال�����ق�����دم(  اأ����ض���ف���ل  يف 
ق����د تنجم  ل���ك���ن  ال���ك���ع���ب، 

ه���ذه احل��ال��ة اأي�����ض��اً عن 
اأو  ال���ب���دان���ة 

ي�ضبب  قد  التهابي.  اأو مر�س  القدم  بنية 
الو�ضع م�ضكلة مزمنة.

القدمني،  رف��ع  ال��راح��ة،  ���ض��ري��ع:  • ح��ل 
و����ض���ع ك����م����ادة ث���ل���ج ع���ل���ى ال���ك���ع���ب، اأخ����ذ 
ال�ضتريويدية  غ��ري  الل��ت��ه��اب  م�����ض��ادات 
ال�ضتفادة  مي��ك��ن  ال��ط��ب��ي��ب.  م���ن  ب������اإذن 
القدم ومتطيط  دعامات قو�س  من  اأي�ضاً 

ربلة ال�ضاق.
اإيويل:  د.  يو�ضح  الأم���د:  طويل  حل   •
)ت��ت��ج��اوب ه��ذه احل��ال��ة ج��ي��داً م��ع العالج 

اأي�ضاً  ق��د حت��ت��اج  ال��ف��ي��زي��ائ��ي. 
ت���ق���ومي���ي���ة  اأج��������ه��������زة  اإىل 

اأو  خم�����ض�����ض��ة حل���ال���ت���ك 
ح���ق���ن���ة ����ض���ت���ريوي���دي���ة 

لتخفيف  اأح�����ي�����ان�����اً 
الأمل واللتهاب(.

حلول �صريعة للتخل�ض من اآالمل القدمني 
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العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1592 جت  جز- م ت- ب-اأظ

مدعي  المارات  اجلن�ضية:  العامة  للمقاولت  امل�ضتقبل  مدعي/-حياة 
المارات      اجلن�ضية:  والكرتوميكانيكية  للمقاولت  ال�ضامات  عليه:موؤ�ض�ضة 
موؤ�ض�ضة  اعالنه/   املطلوب  درهم   28600 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�ضوع 
بالن�ضر  عنوانه:  المارات  اجلن�ضية:  والكرتوميكانيكية  للمقاولت  ال�ضامات 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
ال�ضاعة 8.30  باحل�ضور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/12/18 موعدا 
�ضباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �ضخ�ضيا او 
بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  

2013/11/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1178 جت  جز- م ت- ب-اأظ

عمان مدعي  �ضطنة  اجلن�ضية:  ال�ضاحلي  �ضامل  بن  عي�ضى  بن  مدعي/-مقداد 
عليه:مبارك خمي�س عبداهلل اجلن�ضية: �ضطنة عمان مو�ضوع الدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ  50000 درهم املطلوب اعالنه/ مبارك خمي�س عبداهلل اجلن�ضية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر  عنوانه:  عمان   �ضطنة 
لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/12/16 موعدا  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت 
او  �ضخ�ضيا  نهيان  اآل  التجارية مبع�ضكر  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  

2013/12/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2425 جت  كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
مدعي  المارات    اجلن�ضية:  اقبال  نافيد  بوكالة/  البال�ضرت  لعمال  املالح  مدعي/ 
الدعوى:  مو�ضوع  المارات  اجلن�ضية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  تات�س  عليه:رايت 
العامة  للمقاولت  تات�س  املطلوب اعالنه/رايت  مطالبة مالية 37982 درهم- تعوي�س 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالحالة   - بالن�ضر  اعالن  عنوانه:   - المارات  اجلن�ضية:  ذ.م.م 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/16 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر اآل نهيان �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/880 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
 : املنفذ �ضده  بنغالدي�س  احمد اجلن�ضية:  رفيق  علم  �ضاها  التنفيذ/1-  طالب 
املطلوب اعالنه/  المارات  الديكور اجلن�ضية:  ال�ضرقية لعمال  اوتار  موؤ�ض�ضة 
موؤ�ض�ضة اوتار ال�ضرقية لعمال الديكور اجلن�ضية: المارات   عنوانه: بالن�ضر 
الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق  اأظ وحدد لنظره جل�ضة يوم اخلمي�س  رقم 2013/29 عم جز- م ع-ب- 
الدائرة  امام  باحل�ضور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/19 موعدا 
وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الثانية 

معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1850و2013/1853 عم  جز- م ع- ب-اأظ

رفيع  حممد   -2 بنغالدي�س  اجلن�ضية:  ال�ضالم  �ضراج  حممد  علي  مدعيان/1-�ضامل 
ال�ضالم ا�ضالم �ضردار اجلن�ضية: بنغالدي�س مدعي عليه:فاطمة علي للخدمات الفنية 
�س.ذ.م.م اجلن�ضية: المارات   مو�ضوع الدعوى: م�ضتحقات عمالية املطلوب اعالنه/

ان  بالن�ضر  حيث  الفنية �س.ذ.م.م اجلن�ضية: المارات عنوانه:  فاطمة علي للخدمات 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/18 
الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول  ب� حمكمة ابوظبي البتدائية -  الرابعة 
امل�ضتنداتك  و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا 
موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  

2013/11/25
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
 اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/761 مد  جز- م ر- ب-اأظ

ابراهيم الالزق اجلن�ضية:  لل�ضفر مدير عام منال حامد طه  مدعي/-املحيط 
المارات مدعي عليه:با�ضم جميل حممد عبدالغني اجلن�ضية: الردن   مو�ضوع 
الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 7000 درهم املطلوب اعالنه/با�ضم جميل حممد 
عبدالغني    عنوانه: بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/18 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً  مكلف باحل�ضور 
البتدائية - الكائنة بدائرة الق�ضاء �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�ضة  قبل  عليها  موقعا  امل�ضتنداتك  و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/12/11
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1592 جت  جز- م ت- ب-اأظ

مدعي  المارات  اجلن�ضية:  العامة  للمقاولت  امل�ضتقبل  مدعي/-حياة 
المارات      اجلن�ضية:  والكرتوميكانيكية  للمقاولت  ال�ضامات  عليه:موؤ�ض�ضة 
موؤ�ض�ضة  اعالنه/   املطلوب  درهم   28600 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�ضوع 
بالن�ضر  عنوانه:  المارات  اجلن�ضية:  والكرتوميكانيكية  للمقاولت  ال�ضامات 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
ال�ضاعة 8.30  باحل�ضور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/12/18 موعدا 
�ضباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �ضخ�ضيا او 
بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  

2013/11/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1178 جت  جز- م ت- ب-اأظ

عمان مدعي  �ضطنة  اجلن�ضية:  ال�ضاحلي  �ضامل  بن  عي�ضى  بن  مدعي/-مقداد 
عليه:مبارك خمي�س عبداهلل اجلن�ضية: �ضطنة عمان مو�ضوع الدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ  50000 درهم املطلوب اعالنه/ مبارك خمي�س عبداهلل اجلن�ضية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�ضر  عنوانه:  عمان   �ضطنة 
لذا  الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/12/16 موعدا  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت 
او  �ضخ�ضيا  نهيان  اآل  التجارية مبع�ضكر  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  

2013/12/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2425 جت  كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
مدعي  المارات    اجلن�ضية:  اقبال  نافيد  بوكالة/  البال�ضرت  لعمال  املالح  مدعي/ 
الدعوى:  مو�ضوع  المارات  اجلن�ضية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  تات�س  عليه:رايت 
العامة  للمقاولت  تات�س  املطلوب اعالنه/رايت  مطالبة مالية 37982 درهم- تعوي�س 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالحالة   - بالن�ضر  اعالن  عنوانه:   - المارات  اجلن�ضية:  ذ.م.م 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/16 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر اآل نهيان �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/20
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )1278و2013/1277 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
بنغالدي�س  اجلن�ضية:  مياه  ا�ضالم  حممد  جا�ضني  حممد  التنفيذ/1-  طالب 
للخدمات  عبداهلل   : �ضده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�ضية:  عبداحل�ضيم  2-كمال 
العامة اجلن�ضية: المارات املطلوب اعالنه/ عبداهلل للخدمات العامة اجلن�ضية: 
ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�ضر  عنوانه:  المارات   
التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى رقم 1354و2013/1355 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/19 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�ضة  لنظره 
الكائنة  التنفيذ-  بادارة  والثانية  الوىل  الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلف  فانت 
باملحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/880 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
 : املنفذ �ضده  بنغالدي�س  احمد اجلن�ضية:  رفيق  علم  �ضاها  التنفيذ/1-  طالب 
املطلوب اعالنه/  المارات  الديكور اجلن�ضية:  ال�ضرقية لعمال  اوتار  موؤ�ض�ضة 
موؤ�ض�ضة اوتار ال�ضرقية لعمال الديكور اجلن�ضية: المارات   عنوانه: بالن�ضر 
الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق  اأظ وحدد لنظره جل�ضة يوم اخلمي�س  رقم 2013/29 عم جز- م ع-ب- 
الدائرة  امام  باحل�ضور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/19 موعدا 
وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الثانية 

معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2013/2385 جتاري كلي  

املحكوم عليه/ 1( حممد عثمان �ضياء حممود 2( زيا حممود رحمه اهلل   اىل 
العنوان بالن�ضر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/11/28م قد حكمت عليك هذه 
احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�ضالح / جا�ضم علي ابراهيم حممد 
بو  عتابة الزعابي بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري: باخراج املدعي 
من ال�ضركة امل�ضماة �ضركة الق�ضر اجلديد للرخام وال�ضرياميك ذ.م.م على نحو 
ما ورد با�ضباب هذا الق�ضاء والزمت املدعى عليهما بامل�ضاريف.   �ضدر بتوقيعي 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/12/11  حكما قابال لال�ضتئناف خالل 30 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�ضلمك هذا امل�ضتند.  
القا�شي/�شلطان را�شد النيادي 
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعالن بالن�شر 

جلنة  ام��ام  املنظورة  ايجارات   )  2013/2852( رقم  الدعوى  يف  تقرر  لقد 
ف�س املنازعات اليجارية )ابوظبي( اللجنة الثانية واملرفوعة من املدعى/ 
ابراهيم مو�ضى عي�ضى ابو حليقة وذل��ك    لعالن املدعى عليه / حممد 
يوم  ال��دع��وى جل�ضة  لنظر  وق��د حت��دد  ن�ضرا   اب��راه��ي��م احلو�ضنى  اح��م��د 
 ( اللجنة  ال�ضاعة 06.00 م�ضاء يف مقر  املوافق 2013/12/24 يف  الثالثاء 
وال�ضوؤون  ال��زواج  �ضندوق  خلف  نهيان  اآل  مع�ضكر  منطقة  الدفاع-  �ضارع 

الجتماعية ( وذلك على نفقة �ضاحب العالقة .  
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2009/1213  جتاري كلي
بن  عبدالعزيز  �ضناء   -2 املحدودة  التجارية  للخدمات  الق�ضيبي  عليهما/1-  املدعى  اىل 
حمد الق�ضيبي  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / بنك ابوظبي التجاري �س م ع   قد 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/11/25 احلكم 
التمهيدي التايل: وقبل الف�ضل يف مو�ضوع الطعن بالتزوير واملو�ضوع باحالة الدعوى 
التوقيع  ان  ال�ضهود  �ضهادة  فيها  مب��ا  الث��ب��ات  ط��رق  بكافة  امل��دع��ى  ليثبت  التحقيق  اىل 
املن�ضوب للمرحوم �ضليمان حمد الق�ضيبي الثابت على الكفالة �ضند الدعوى هو توقيع 
ينتهي  ان  ذكرها على  املتقدم  الطرق  ب��ذات  النفي  عليهم  وللمدعى  و�ضادر منه  �ضحيح 
التحقيق يف غ�ضون �ضهر من تاريخ بدئه وابقت البت يف امل�ضاريف.   وحددت لها املحكمة 

 ch2.E.21 جل�ضة يوم الثنني املوافق 2013/12/16 ال�ضاعة 9.30 �ضباحا يف القاعة
  ق�شم الق�شايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/83   عقاري كلي              
انرتنا�ضيونال  املا�ضة  �ضركة   / القانوين  البائغ   1 - ممثل  عليه/  املدعى  اىل 
للعقارات ممثله يف ال�ضيد/ دكتور ابوطالب طالبي  جمهول حمل القامة مبا 
الفا�ضل  العابدين عبدالرحمن اخلاجة وميثله:  زين  املدعي /عبدالقادر  ان 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  املقبول   عبدالرحمن  معت�ضم 
وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�ض�س  ح�ضابي  خبري  بندب 
ال�ضاعة  املوافق 2014/1/5  الح��د  يوم  لها جل�ضة  .  وح��ددت  املحاماة  واتعاب 
ميثلك  م��ن  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  ���س    11:00
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�ضة بثالثة ايام على القل.علما بانه مت تاجيل الدعوى اداريا.
ق�شم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/963   عقاري كلي              

ان  العريف  جمهول حمل القامة مبا  ال�ضيد يو�ضف دوميت  املدعى عليه/ 1 -  اىل 
املدعي /�ضركة املزايا  العقارية منطقة حرة ذ.م.م وميثله:  احمد ح�ضن رم�ضان ال 
على  قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�ضفة م�ضتعجلة بوقف نظر دعوى 
الدعوى  الف�ضل يف  للتحكيم حني  ال��دويل  دبي  امام مركز  التحكيم رقم 2011/294 
املاثلة والق�ضاء ببطالن بند التحكيم رقم 1-19-12 ال��واردة بالتفاقية املبمة بني 
والتعاب.  وامل�ضاريف  والر�ضوم  �ضفة  ذي  غري  من  لتوقيعها  عليه  واملدعى  املدعية 
بالقاعة  ���س    9:30 ال�ضاعة   2013/12/16 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل. 
ق�شم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/912   احوال نف�ض م�شلمني                
غ��ايل   جمهول حمل  ال�ضحات  املدعى عليه/ 1 - عمرو حممود متوىل  اىل 
وميثله:  جعفر  عبدالغني  حممد  عبدالغني  /�ضفية  املدعي  ان  مبا  القامة 
ال��دع��وى ومو�ضوعها  اق���ام عليك  ق��د  ال�ضيوي   ع��ب��دال��دامي  ح��م��دي جم��اه��د 
املطالبة بالطالق لل�ضرر ونفقة عدة ونفقة عدة ونفقة متعة وموؤخر ال�ضداق 
 2014/1/9 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  وامل�ضاريف.    والر�ضوم 
من  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا   ch1.C.12 بالقاعة  �س    8:30 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 
�ضيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  الق���ل.ويف  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل 

مبثابة ح�ضوري.   
رئي�ض ال�شعبة               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 213 /2013 نزاع عقاري                  
ات�����س ) فرع  ب��ي  ال��رتن��ات��ي��ف ك��اب��ي��ت��ال انفي�ضت ج��ي ام  امل��ت��ن��ازع ����ض���ده/1-  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املتنازع/ ياراتينجال عبدالرحمن �ضريف وميثله: 
عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع  قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليه  امل��دع��ى  ال���زام  م��ع  متخ�ض�س  خبري  بندب 
 8.30 ال�ضاعة    2014/1/7 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  املحاماة.   
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذا  امل�ضلح  مبكتب  �س 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام 

على القل.  
رئي�ض الق�شم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 1938 /2013 نزاع جتاري                  
ب�ضام  جمهول حمل  ب��ن حممد  ���ض��ده/1- حممود مو�ضى  امل��ت��ن��ازع  اىل 
الزعابي  حميد  جا�ضم  نا�ضر  يو�ضف  حممد  امل��ت��ن��ازع/  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وميثله: حممد علي �ضلمان املرزوقي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بندب خبري متخ�ض�س مع الزام املدعى عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2013/12/25  
ال�ضاعة 8.30 �س مبكتب امل�ضلح لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة ايام على القل.  
رئي�ض الق�شم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/543  ا�شتئناف   عقاري
اىل امل�ضتاأنف �ضدهم/ 1 -برج ال�ضقران لال�ضتثمار ذ.م.م وميثالنه كال 
�ضوق   -3 العقارية  العاملية  املا�ضة   -2 زينل  وجا�ضم  ال�ضقران  ب�ضام  من 
ال�ضتثمار العقاري  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /�ضعد اهلل 
عبداهلل فتحي وميثله: حميد غالم دروي�س ابراهيم   قد ا�ضتاأنف القرار/ 
احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2012/71 عقاري كلي بتاريخ   وحددت لها 
جل�ضه يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة 
ch1.C.11 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/461  ا�شتئناف مدين

اىل امل�ضتاأنف �ضدهم/ 1 -�ضلوى يو�ضف حمزة ال�ضمخ جمهول  حمل 
القامة مبا ان امل�ضتاأنف /ال�ضيخ/ �ضهيل بن خليفة بن �ضعيد ال مكتوم 
وميثله: علي عبداهلل ماجد ال�ضام�ضي قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر 
بتاريخ 2012/2/23  وح��ددت لها  بالدعوى رقم 2012/167 مدين كلي 
جل�ضه يوم الثنني املوافق 2013/12/16 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/3949   عمايل جزئي                 
اىل املدعى عليه/ 1 - �ضركة الهدى للمقاولت ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /امل �ضعد ح�ضن �ضعد حجاج  قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  )56100دره�����م(  وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
)2000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف. رقم ال�ضكوى )2013/137763(.  وحددت 
لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2013/12/18 ال�ضاعة 8:30 �س  مبكتب القا�ضي 
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�شم الق�شايا العمالية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/3747   عمايل جزئي                 

اىل املدعى عليه/ 1 - تيمور كاكي�ضي للمقاولت )�س.ذ.م.م (   جمهول حمل 
اق��ام عليك  املدعي /حممد �ضميم يعقوب علي ه��ولدي��ر  قد  ان  القامة مبا 
 24.000( مبلغ  للمدعى  ت��وؤدي  ب��ان  بالزامها  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
دره��م( وان ت��وؤدى للمدعى 4000 دره��م بدل تذكرة ق��دوم وع��وده اىل موطنه 
رقم  وال�ضكوى  بالكفالة  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
)2013/152996(.  وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2013/12/15 ال�ضاعة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  ���س    8:30
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�ضة بثالثة ايام على القل  
ق�شم الق�شايا العمالية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/543   مدين كلي                      
اىل املدعى عليه/ 1 - علي حممد ا�ضماعيل غليطة  جمهول حمل القامة مبا 
املرحوم  �ضلطانه احمد خ��ان- ب�ضفتها زوج��ة ووريثة عن  املدعي /حت�ضني  ان 
اقام  ق��د  خ���وري   ك��رم حممد  اب��راه��ي��م علي  ا�ضماعيل وميثله:  اح��م��د حممد 
املدعى  ال��زام  بندب خبري متخ�ض�س مع  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك 
الثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت   . املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عيه 
املوافق 2013/12/23 ال�ضاعة 9:30 �س  بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
       يف الدعوى رقم 2013/748  عمايل كلي

وميثلها/�ضعيد  الداخلي/  والديكور  للمفرو�ضات  كا�ضلز  عليهما/1-  املدعى  اىل 
نا�ضر عبداهلل 2- م�ضنع ريجال للمفرو�ضات والديكور   جمهويل حمل القامة 
ال�ضيد عبداحلفيظ حممود   قد اقام الدعوى املذكورة  مبا ان املدعي / فتحي 
التمهيدي  احلكم   2013/12/8 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله 
التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري وقبل الف�ضل يف املو�ضوع بندب اخلبري 
احل�ضابي �ضاحب الدور يف اجلدول مامل ي�ضمي اخل�ضوم غريه خالل ا�ضبوع من 
تاريخ هذا احلكم لتكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى وم�ضتنداتها وما ع�ضى 
ان يقدم دونها من م�ضتندات يف الدعوى ال�ضلية.  وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم 

 ch1.A.2 الحد املوافق 2013/12/15 ال�ضاعة 9.30 �ضباحا يف القاعة
  ق�شم الق�شايا العمالية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة:  مطعم بخاري ) �س.ذ.م.م(
العنوان: حمل رقم 1 ملك موؤ�ض�ضة الوقاف و�ضوؤون الق�ضر- ديرة- النهدة    ال�ضكل 
بال�ضجل  القيد  رق��م    597035 الرخ�ضة:  رق��م  حم��دودة.  م�ضوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1012333 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/10/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2013/10/23
�لكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون العنوان: مكتب 1001 ملك مركز مزايا- 
بر دبي-  هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/�لكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
فاك�س:   04-3215355 هاتف   دب��ي-   بر  العنوان: مكتب 1001 ملك مركز مزايا-   
3215356-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت 
اأعاله لت�ضفية مطعم بخاري  )�س.ذ.م.م( وذلك  تعيني امل�ضفي املذكور 
العدل  بتاريخ 2013/10/23 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
حماكم دبي بتاريخ 2013/10/23  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً  امل�ضتندات والأوراق  م�ضطحباً معه كافة 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12     
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/971 تنفيذ مدين
مو�ضوع الق�ضية: تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2010/417مدين كلي 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 575.349.32 درهم( �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف     
املطلوب اعالنه املنفذ �ضده /1- ايه واي تي انرتنا�ضونال �س.ذ.م.م   جمهول 
حمل القامة- مو�ضوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة 
وهي عبارة عن احل�ضاب رقم )9738169( لدى بنك �ضتاندرد ت�ضارترد بنك يف 
للعلم مبا جاء فيه  وذل��ك  وق��دره )575349.32( درهما  به  املنفذ  املبلغ  ح��دود 

ونفاذ مفعوله قانونا. بناء على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ 2013/10/22
رئي�ض الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1850و2013/1853 عم  جز- م ع- ب-اأظ

رفيع  حممد   -2 بنغالدي�س  اجلن�ضية:  ال�ضالم  �ضراج  حممد  علي  مدعيان/1-�ضامل 
ال�ضالم ا�ضالم �ضردار اجلن�ضية: بنغالدي�س مدعي عليه:فاطمة علي للخدمات الفنية 
�س.ذ.م.م اجلن�ضية: المارات   مو�ضوع الدعوى: م�ضتحقات عمالية املطلوب اعالنه/

ان  بالن�ضر  حيث  الفنية �س.ذ.م.م اجلن�ضية: المارات عنوانه:  فاطمة علي للخدمات 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/18 
الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول  ب� حمكمة ابوظبي البتدائية -  الرابعة 
امل�ضتنداتك  و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا 
موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  

2013/11/25
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية



اخلميس  -  12  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    2510968
Thursday   12   December   2013  -  Issue No   10968

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     1367 /2013 جت جز- م ت-ب -اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
مدعي  المارات    اجلن�ضية:  والرخام  البالط  لعمال  عبدالر�ضيد  مدعي/همايون   
الدعوى: مطالبة  المارات  مو�ضوع  ذ.م.م اجلن�ضية:  التقنية  للخدمات  فتال  عليه: 
مالية وقدرها 8000 درهم املطلوب اعالنه/  فتال للخدمات التقنية ذ.م.م اجلن�ضية: 
المارات عنوانه:بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/16 املوافق  الثنني  يوم 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة 
ايداع  بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك  او  �ضخ�ضيا  نهيان  اآل  التجارية مبع�ضكر  املحكمة 
مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
   اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     2314 /2013 جت كل- م ت-ب -اأظ

عليه:  مدعي  المارات   اجلن�ضية:  ذ.م.م  املعار�س  لتنظيم  مدعي/اجلزيرة   
موؤ�ض�ضة لوما ميديا للدعاية والعالن اجلن�ضية: المارات   مو�ضوع الدعوى: 
ف�ضخ عقد ومطالبة مالية وقدرها 3000000 درهم املطلوب اعالنه/ موؤ�ض�ضة 
حيث  عنوانه:بالن�ضر  المارات    اجلن�ضية:  والعالن  للدعاية  ميديا  لوما 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/12/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  التجارية   
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل  عليها  موقعا  امل�ضتنداتك  و�ضورا 

ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/11/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/202 ت �شلح- م ر-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/موؤ�ض�ضة زهرة الفردو�س للنجارة واحلدادة اجلن�ضية: المارات     
املنفذ �ضده : ليبتى للمقاولت العامة والعقارات احلدائق اجلن�ضية: المارات     
اجلن�ضية:  احلدائق  والعقارات  العامة  للمقاولت  ليبتى  اعالنه/  املطلوب 
المارات عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�ضند التنفيذ 
ال�ضادر يف الدعوى رقم  وحدد لنظره جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2014/1/07 
بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الرئي�ضي  باملقر  الكائنة  ابوظبي   التنفيذ- 

لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
 قلم التوفيق امل�شاحلة                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3276 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ حممد �ضميم ليت حممد عبداهلل اجلن�ضية: بنغالدي�س   املنفذ 
�ضده : ابواحل�ضنات لعمال ال�ضباغ والبال�ضرت اجلن�ضية: المارات  املطلوب 
اعالنه/  ابواحل�ضنات لعمال ال�ضباغ والبال�ضرت اجلن�ضية: المارات  عنوانه: 
يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�ضر 
الدعوى رقم 2012/2560 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�ضة يوم اخلمي�س 
امام  باحل�ضور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/19 املوافق 
الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1125 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ حممد ايجاز �ضناء اهلل اجلن�ضية: باك�ضتان املنفذ �ضده : كا�ضا 
ارت لالعمال الفنية اجلن�ضية: المارات املطلوب اعالنه/  كا�ضا ارت لالعمال 
الفنية اجلن�ضية: المارات عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�ضند التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى رقم 2013/186 عم جز- م ع-ب- اأظ 
طلب  لنظر  موعدا   2013/12/19 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�ضة  لنظره  وحدد 
الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلف  فانت  التنفيذ 
باملحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/125 ت �شلح- م ر-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ نا�ضر ابراهيم غطا�س اجلن�ضية: فل�ضطني  املنفذ �ضده 
اعالنه/ املطلوب  الردن  اجلن�ضية:  احلامدي  مو�ضى  ابراهيم  مو�ضى   :
بالن�ضر مبا  ابراهيم مو�ضى احلامدي اجلن�ضية: الردن عنوانه:  مو�ضى 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�ضند التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى 
رقم   وحدد لنظره جل�ضة يوم الحد املوافق 2013/12/29 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-  
ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�ضي   �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�ضند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
 قلم التوفيق وامل�شاحلة                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1520 ت اجر- م ر-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ ايدوين نافريا اوروجو اجلن�ضية: الفلبني  املنفذ �ضده : 
عامر حممد �ضامل الكثريي اجلن�ضية: المارات   املطلوب اعالنه/عامر 
حممد �ضامل الكثريي اجلن�ضية: المارات   عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�ضند التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى رقم   وحدد 
لنظره جل�ضة يوم الحد املوافق 2014/1/08 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
التنفيذ-ابوظبي   بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلف  فانت 
الكائنة باملقر الرئي�ضي   �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
 القلم اليجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2871 عم  جز- م ع- ب-اأظ

عليه:ال�ضيف  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�ضية:  عبداملوؤمن  ح�ضني  مدعي/-كبري 
م�ضتحقات  الدعوى:  مو�ضوع  المارات   اجلن�ضية:  العامة  للمقاولت  والغمد 
عمالية املطلوب اعالنه/ال�ضيف والغمد للمقاولت العامة اجلن�ضية: المارات    
عنوانه: بالن�ضر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثنني املوافق 2013/12/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على القل. �ضدر بتاريخ  2013/12/4
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعالن بالن�شر 

املدعي : عبدالعزيز هادف ال�ضام�ضي
املدعى عليها: �ضديق علي لل�ضيانة العامة

جلنة  ام��ام  املنظورة  ايجارية  منازعات   )  2013/3273( رق��م  الق�ضية  يف  تقرر   
هادف  عبدالعزيز   / من  واملرفوعة  الثالثة(  )اللجنة  اليجارية  املنازعات  ف�س 
ال�ضام�ضي- لعالن املدعى عليها/ �ضديق علي لل�ضيانة العامة- ميثلها/ �ضديق 
يف   2013/12/22 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�ضة  حل�ضور  ن�ضرا   - تيكاراتوديكا  علي 
ال�ضاعة 06.00 م�ضاًء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �ضارع الدفاع- منطقة 
مع�ضكر اآل نهيان- بجانب �ضندوق الزواج فيال رقم 2- الطابق الر�ضي- وذلك 

على نفقة املدعي.
ق�شم قلم الق�شايا
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعالن بالن�شر 

املدعي : �ضركة ام بي ام العقارية  
املدعى عليها: موؤ�ض�ضة مزنة دوت كوم لال�ضتثمار العقاري 

 تقرر يف الق�ضية رقم )2013/2563 ( منازعات ايجارية املنظورة امام جلنة ف�س 
املنازعات اليجارية )اللجنة الثالثة( واملرفوعة من / �ضركة ام بي ام العقارية   
مالكها-  العقاري-  لال�ضتثمار  كوم  دوت  مزنة  موؤ�ض�ضة  عليها/  املدعى  لع��الن 
حممد عبداهلل حممد �ضامل املرزوقي- ن�ضرا- حل�ضور جل�ضة يوم الحد املوافق 
2013/12/22 يف ال�ضاعة 06.00 م�ضاًء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �ضارع 
الدفاع- منطقة مع�ضكر اآل نهيان   بجانب �ضندوق الزواج فيال رقم 2- الطابق 

الر�ضي- وذلك على نفقة املدعي.
ق�شم قلم الق�شايا
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعالن بالن�شر 

املدعي : حممد علي �ضعيد �ضامل الكتبي 
املدعى عليه: جا�ضم حممد جا�ضم احمد 

 تقرر يف الق�ضية رقم )2013/3333 ( منازعات ايجارية املنظورة امام جلنة ف�س 
املنازعات اليجارية )اللجنة الثالثة( واملرفوعة من / حممد علي �ضعيد �ضامل 
الكتبي لعالن املدعى عليه/ جا�ضم حممد جا�ضم احمد - ن�ضرا- حل�ضور جل�ضة 
يوم الحد املوافق  2013/12/22 يف ال�ضاعة 06.00 م�ضاًء يف مقر اللجنة الكائن يف 
ابوظبي- �ضارع الدفاع- منطقة مع�ضكر اآل نهيان   بجانب �ضندوق الزواج فيال 

رقم 2- الطابق الر�ضي- وذلك على نفقة املدعي.
ق�شم قلم الق�شايا
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعالن بالن�شر 

املدعة : �ضركة ابوظبي الوطنية للعقارات  
املدعى عليها: كوزمو�س  

 تقرر يف الق�ضية رقم )2013/3390 ( منازعات ايجارية املنظورة امام جلنة ف�س 
املنازعات اليجارية )اللجنة الثالثة( واملرفوعة من /  �ضركة ابوظبي الوطنية 
للعقارات     لعالن املدعى عليه/ كوزمو�س - ن�ضرا- حل�ضور جل�ضة يوم الحد 
املوافق  2013/12/22 يف ال�ضاعة 06.00 م�ضاًء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- 
ال��زواج فيال رقم 2-  اآل نهيان   بجانب �ضندوق  �ضارع الدفاع- منطقة مع�ضكر 

الطابق الر�ضي- وذلك على نفقة املدعية.
ق�شم قلم الق�شايا
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعالن بالن�شر 

جلنة  ام��ام  املنظورة  ايجارات   )  2013/3432( رقم  الق�ضية  يف  تقرر  لقد 
ف�س املنازعات اليجارية )ابوظبي( اللجنة الثانية واملرفوعة من املدعى/ 
�ضركة ابوظبي الوطنية للعقارات وذلك لعالن املدعى عليه/ رحمة اهلل 
وقد  ن�ضرا  حاجي  اهلل  رحمة  بقالة  موؤ�ض�ضة  مالك  ب�ضفته  بازيار  حاجي 
حتدد لنظر الدعوى جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/31 يف ال�ضاعة 
نهيان  اآل  مع�ضكر  منطقة  ال��دف��اع-  �ضارع   ( اللجنة  مقر  يف  م�ضاء   06.00
�ضاحب  نفقة  على  وذل��ك  الجتماعية(  وال�����ض��وؤون  ال���زواج  �ضندوق  خلف 

العالقة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
اىل  /بطلب  �ف�سل   حممد  فاطمه  /�سبانا  املواطنه  تقدمت 
ا�ضمها  بتغيري  التوثيقات  ق�ضم  البتدائية  ابوظبي  حمكمة 

من )�ضبانا ( اىل ) فاطمة(
باملحكمة  املذكور  الق�ضم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر العالن .
امل�شت�شار/ حممد �شامل املن�شوري    
قا�شي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/453 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- عجمان:ال�ضيد/
�ضالح زيد ربيع ا�ضماعيل اجلن�ضية: الم��ارات   وطلب الت�ضديق على  حمرر 
 ) و�لتطريز/فرع  للخياطة  )�لرخاء  التجاري  ال�ضم  يف  :تنازل  يت�ضمن 
امللف )57878(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�ضة من دائرة 
وامل�ضجل لدى غرفة التجارة وال�ضناعة بعجمان ال�ضيد:علي عبدالرحمن عبيد 
ال�ضويدي اجلن�ضية: المارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
�ضيقوم بالت�ضديق على ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية   

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10968 بتاريخ 2013/12/12    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/1015 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- عجمان:ال�ضيد/
حمرر  يف   التوقيع  على  الت�ضديق  وطلب  الهند   اجلن�ضية:  با�ضنيت  ن��اراي��ان 
 ) ذ.م.م  لل�سناعات  جلوب  )كلني  ال��ت��ج��اري  ال���ض��م  يف  :ت���ن���ازل  يت�ضمن 
امللف )62569(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�ضة من دائرة 
توركاتو  فيليك�س  اىل:روري  بعجمان  وال�ضناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�ضجل 
اجلن�ضية: الهند مبوافقة: حمد عبيد حمد ترمي ال�ضام�ضي اجلن�ضية: المارات   
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �ضيقوم بالت�ضديق على ذوي 

ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     545 /2013 جت كل- م ر-ب-  ع ن

مدعي/ بنك ابوظبي الوطني وميثله حممد احمد احلاج وحمد جمال علي   
العزيزي  حممد  خليفة  حممد  يو�ضف  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�ضية: 
درهم   746275 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�ضوع  المارات   اجلن�ضية: 
المارات  اجلن�ضية:  العزيزي  يو�ضف حممد خليفة حممد  اعالنه/   املطلوب 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  عنوانه:بالن�ضر حيث 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/23 املوافق  الثنني  يوم 
باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية 
- الكائنة املركز الداري �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/12/9  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
 اعادة   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     531 /2013 جت كل- م ر-ب-  ع ن

 مدعي/ عادل عبداحلميد حممد �ضيام اجلن�ضية: م�ضر مدعي عليه: اكرت�س 
للنقليات ميثلها/ جمعة مطر غميل النعيمي - المارات اجلن�ضية: المارات 
اعالنه/  املطلوب  درهم    204076 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�ضوع 
اكرت�س للنقليات ميثلها/ جمعة مطر غميل النعيمي - المارات   اجلن�ضية: 
المارات  عنوانه:بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/18 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
العني  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف 
بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك  او  الداري �ضخ�ضيا  املركز  الكائنة   - البتدائية 
املحددة  اجلل�ضة  قبل  عليها  موقعا  امل�ضتنداتك  و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     256 /2013 جت كل- م ر-ب-  ع ن

 مدعي/ مزارع العني لالنتاج احليواين اجلن�ضية: المارات  مدعي عليه: موؤ�ض�ضة زاوية 
�ضوبر ماركت ملالكها �ضيف عبداهلل احمد اجلن�ضية: المارات مو�ضوع الدعوى: مطالبة 
مببلغ 123.166.18 درهم    املطلوب اعالنه/ موؤ�ض�ضة زاوية �ضوبر ماركت ملالكها �ضيف 
عبداهلل احمد اجلن�ضية: المارات عنوانه:بالن�ضر)بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام 
موعدا   2013/12/17 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
الوىل  الدائرة  امام  ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً  باحل�ضور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر 
ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�ضة  قبل  عليها  موقعا  امل�ضتنداتك  و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     610 /2013 جت كل- م ر-ب-  ع ن

 مدعي/ �ضركة الطمنئان التجارية ذ.م.م اجلن�ضية: المارات مدعي عليه: موؤ�ض�ضة 
اجلن�ضية:  املن�ضوري  ع�ضيان  حممد  جمعة  ل�ضاحبها  والعباية  لل�ضيلة  البادية 
اعالنه/  املطلوب  درهم     108.641.50 الدعوى: مطالبة مببلغ  المارات  مو�ضوع 
املن�ضوري  ع�ضيان  حممد  جمعة  ل�ضاحبها  والعباية  لل�ضيلة  البادية  موؤ�ض�ضة 
اقام  املدعي  ان  ال�ضحيفة( حيث  باأ�ضل  اعالن  المارات عنوانه:بالن�ضر)  اجلن�ضية: 
موعدا   2013/12/23 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة الوىل ب� 
حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري  �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �ضدر بتاريخ  2013/12/9  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  326/ 2013 -جتاري - م ر-  �ض- ع ن

امل�ضتاأنف : بنك ابوظبي الوطني اجلن�ضية: المارات  امل�ضتاأنف عليه: علي اكب 
داد علي بازكري اجلن�ضية: المارات  مو�ضوع ال�ضتئناف : تعديل احلكم امل�ضتاأنف 
بزيادة املبلغ مبا يعادل164709.60 درهم املطلوب اعالنه/ علي اكب داد علي 
بازكري اجلن�ضية: المارات  العنوان: بالن�ضر مبا ان امل�ضتاأنف قد ا�ضتاأنف احلكم 
ال�ضادر يف الدعوى رقم  2013/91 جت كل- م ر- ب- ع ن  وحدد لنظره جل�ضة يوم 
الثنني املوافق 2013/12/23 لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 9.30 �ضباحا 
امام الدائرة الوىل حمكمة ا�ضتئناف العني الكائنة  �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 
معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�ضوار مل�ضتنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�ضة املحددة.
                                                                            قلم ال�شتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء)
    حمكمة ا�شتئناف العني

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  120/ 2013 -جتاري - م ر-  �ض- ع ن

امل�ضتاأنف : موؤ�ض�ضة نا�ضر جابر لعمال البال�ضرت اجلن�ضية: المارات  امل�ضتاأنف عليه: 
املقيا�س للعقارات واملقاولت العامةواآخرون اجلن�ضية: المارات مو�ضوع ال�ضتئناف : 
الغاء احلكم البتدائي واملطالبة جمددا مببلغ 44287درهم املطلوب اعالنه/ موؤ�ض�ضة 
ان  بالن�ضر مبا  العنوان:  المارات   البال�ضرت اجلن�ضية:  حممد علي ح�ضني لعمال 
امل�ضتاأنف قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم  2012/1280 جت جز- م ر- ب- ع ن  
وحدد لنظره جل�ضة يوم الحد املوافق 2013/12/22 لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 
9.30 �ضباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�ضتئناف العني الكائنة  �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�ضوار مل�ضتنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�ضة املحددة.
                                                                            قلم ال�شتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء)
    حمكمة ا�شتئناف العني

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1049 ت جتر- م ر-ت- ع ن)
طالب التنفيذ/موؤ�ض�ضة الح�ضا�س الراقي للديكور وال�ضيانة العامة اجلن�ضية: 
المارات املنفذ �ضده : موؤ�ض�ضة واحة املها للمقاولت وال�ضيانة العامة اجلن�ضية: 
العامة  وال�ضيانة  للمقاولت  املها  واحة  موؤ�ض�ضة  اعالنه/  املطلوب  المارات 
تنفيذ  التنفيذ تقدم بطلب  ان طالب  بالن�ضر مبا  اجلن�ضية: المارات عنوانه: 
ال�ضند التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى رقم  2013/288 جت جز- م ر-ب- ع ن وحدد 
لنظره جل�ضة يوم الثنني املوافق  30  /2013/12  موعدا لنظر طلب التنفيذ 
فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- العني  الكائنة باملقر 
الرئي�ضي �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلبي.
 القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10968 بتاريخ   2013/12/12     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1029 ت جتر- م ر-ت- ع ن)
طالب التنفيذ/حمد حممد عيد�س الرا�ضدي اجلن�ضية: المارات   املنفذ �ضده : موؤ�ض�ضة 
النهر  موؤ�ض�ضة  اعالنه/  املطلوب  المارات  اجلن�ضية:  العامة  للمقاولت  اجلاري  النهر 
التنفيذ  ان طالب  بالن�ضر مبا  عنوانه:  المارات   العامة اجلن�ضية:  للمقاولت  اجلاري 
تقدم بطلب تنفيذ ال�ضند التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى رقم 2013/411 جت جز- م ر-ب- ع 
التنفيذ  لنظر طلب  املوافق  2013/12/30  موعدا  الثنني  يوم  لنظره جل�ضة  ن وحدد 
فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- العني  الكائنة باملقر الرئي�ضي 
�ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند ب�ضداد مبلغ  55000 درهم + 500 درهم 
العالن   م�ضاريف  درهم   1000  + الدعوى  ر�ضوم  درهم   2600  + حماماة  اتعاب  ر�ضوم 

بالن�ضر + 1238 درهم ر�ضوم التنفيذ ، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلبي.
 القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء
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م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي ي�صتلم جائزة حممد بن را�صد 
الأف�صل بنك داعم لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة

•• اأبوظبي-الفجر: 

حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، منح �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمدان 
بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، جائزة حممد بن را�ضد لدعم 
م�ضاريع ال�ضباب لأف�ضل بنك داعم لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة ، مل�ضرف 

اأبوظبي الإ�ضالمي، جمموعة اخلدمات املالية الإ�ضالمية الرائدة. 
م�ضرف  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخل��ي��ل��ي،  عوي�ضة  ج��وع��ان  ���ض��ع��ادة  وا�ضتلم 
امل�ضرف، وذلك خالل حفل توزيع  نيابة عن  الإ�ضالمي، اجلائزة  اأبوظبي 

اجلوائز الذي اأقيم يوم اأم�س مركز دبي التجاري العاملي. 
وقد ا�ضتحق م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي هذه اجلائزة بعد اأن �ضّوت ما يزيد 
عن %70 من امل�ضاركني يف امل�ضح ل�ضالح امل�ضرف، نظراً لدعمه املتوا�ضل 

لرواد الأعمال وامل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة.
امل�ضاريع  لتنمية  را�ضد  بن  حممد  موؤ�ض�ضة  اأطلقتها  التي  اجلائزة  وتهدف 
دولة  يف  الأع��م��ال  ل��رواد  تناف�ضية  عمل  بيئة  خللق  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية 
الإمارات العربية املتحدة، كما ترمي لتكرمي جهود الأفراد واملوؤ�ض�ضات على 

دعمهم قطاع املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة.
وتعليقاً على اجلائزة، قال طراد املحمود، الرئي�س التنفيذي مل�ضرف اأبوظبي 
الإ�ضالمي: لعب م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي دوراً حمورياً يف دعم ومنا�ضرة 
امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة يف دولة الإمارات ل�ضنوات عّدة. يوجد هنالك 
ال��دول��ة، وي�ضاهمون يف  األ��ف م�ضروع �ضغري ومتو�ضط يف   230 اأك��رث من 
ل��الإم��ارات، وي��درك م�ضرف  الناجت املحلي  اإج��م��ايل  %40 من  اأك��رث من 
لذا  الوطني،  لالقت�ضاد  بالن�ضبة  امل�ضاريع  تلك  اأهمية  الإ�ضالمي  اأبوظبي 
قمنا باإطالق العديد من املبادرات الهادفة لدعمهم، كما وفرنا لهم حلوًل 
حتقيق  من  الأع��م��ال  اأ�ضحاب  لنمّكن  متطلباتهم،  مع  تتنا�ضب  م�ضرفية 

كامل اإمكانياتهم. 
واأ�ضاف: نوّد اأن نعب عن خال�س �ضكرنا وامتناننا ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم على توجيهاته ودعمه وت�ضييده بجهودنا الرامية 

لتوفري اخلدمات امل�ضرفية على الأ�ضول. 
وي�ضار هنا اإىل اأن م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي كان اأحد امل�ضارف ال�ضّباقة يف 
جمال تقدمي احللول واخلدمات امل�ضرفية للم�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة 
ا�ضتقطاب تلك  امل�ضرف على  ا�ضرتاتيجية  رك��زت  وق��د  الإم���ارات.  دول��ة  يف 
توفر  اأع��م��ال متكاملة  م��راك��ز  اإط���الق  خ��الل  م��ن  ال��ب��داي��ة،  امل�ضاريع منذ 
كافة متطلباتها حتت �ضقف واحد، حيث يتمكن اأ�ضحاب الأعمال من فتح 
احل�ضابات، وال�ضتفادة من اخلدمات امل�ضرفية املتوفرة، وتقدمي الطلبات 
مدير  من  العون  يتلقون  كما  يحتاجونه،  ال��ذي  التمويل  على  للح�ضول 

ح�ضابات خا�س بهم.
وكان امل�ضرف قد اأطلق موؤخراً من�ضة قلب الأعمال اأو بزن�س بل�س ، وهي 
الو�ضول  فر�ضة  الأع��م��ال  ورواد  لأ�ضحاب  توفر  نوعها  من  فريدة  بوابة 
والدعم  التوجيه  لهم  اليومية، كما تقدم  اأعمالهم  ب��اإدارة  تتعلق  ملعلومات 

الالزم لتحقيق النمو على املدى الطويل وا�ضرتاتيجيات للتو�ضع.

واال�صتحواذ  االندماج  �صفقات  قيمة  دوالر  مليار   8.2
يف ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا يف الربع الثالث 

•• دبي-وام:

�ضفقات  ح��ول  ام�س  العاملية  ويونغ  اإرن�ضت  �ضركة  عن  �ضدر  تقرير  اأظهر 
ارتفاع  اإفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف  وال�ضتحواذ  الندماج 
الثالث  الربع  يف  اأمريكي  دولر  مليار   8.2 اإىل  املحلية  ال�ضفقات  قيمة 
170 يف املائة مقارنة بنف�س الفرتة من  من العام احلايل بزيادة ن�ضبتها 
الندماج  �ضفقات  �ضوق  ال�ضعودية  العربية  اململكة  وت�ضدرت  املا�ضي  العام 
 12 ب��واق��ع  الإم����ارات  دول��ة  تليها  �ضفقة   13 ب��واق��ع  املحلية  وال�ضتحواذ 

�ضفقة.
اأن  الإم��ارات وام على ن�ضخة منه  اأنباء  الذي ح�ضلت وكالة  التقرير  وبني 
قيمة �ضفقات الندماج وال�ضتحواذ الواردة قفزت اإىل 3.9 مليار دولر يف 
الربع الثالث من العام احلايل بزيادة ن�ضبتها 254 يف املائة مقارنة بنف�س 

الفرتة من العام املا�ضي.
واأفاد اأن القيمة الإجمالية ل�ضفقات الندماج وال�ضتحواذ املعلنة يف منطقة 
دولر يف  مليار   9.9 ارتفاعا من  �ضجلت  اإفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق 
الربع الثالث من العام املا�ضي اإىل 17.3 مليار دولر يف الربع الثالث من 

العام احلايل بزيادة ن�ضبتها 76 يف املائة.
ولفت التقرير اإىل تراجع قيمة ال�ضفقات ال�ضادرة املعلنة من 5.7 مليار 
دولر يف الربع الثالث من عام 2012 اإىل 5.2 مليار دولر للفرتة نف�ضها 

من العام احلايل بن�ضبة تراجع قدرها ت�ضعة يف املائة.
واأكد اأن الزيادة يف قيمة ال�ضفقات الواردة واملحلية لهذا الربع تعد موؤ�ضرا 
قويا على تعايف القت�ضاد الإقليمي للمنطقة اإذ �ضهد الربع الثالث من العام 
ال�ضابقة  اأعلى قيم لل�ضفقات مقارنة بقيم الربع الثالث لل�ضنوات  احلايل 

منذ عام 2008 .

رئي�ض غرفة راأ�ض اخليمة ي�صتقبل طالل اأبو غزالة

افتتاح املوؤمتر ال�صنوي الثاين ملجل�ض االإمارات لالأبنية اخل�صراء 

اأبوظبي لال�صتدامة والتخطيط العمراين يناق�صان ممار�صات اال�صتدامة

جهاز اأبوظبي للرقابة الغدائية يوؤكد اأن تذويب االأ�صماك اليعني ف�صادها 
•• اأبوظبي-وام: 

اأكد جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية اأن 
الأ�ضماك املذابة التي قد تباع يف بع�س 
منافذ البيع اأو يف اأ�ضواق الأ�ضماك تكون 
�ضاحلة لال�ضتهالك كمادة غذائية ول 
امل�ضتهلكني  �ضحة  على  �ضرر  اأي  متثل 
..م�������ض���ددا ع��ل��ى اأن ق����رار م��ن��ع ت���داول 

اجلهاز  اتخذه  ال��ذي  امل��ذاب��ة  الأ�ضماك 
ياأتي بهدف تاليف الغ�س التجاري فقط 
من حيث بيع الأ�ضماك املذابة على اأنها 

طازجة.
ال��ف��ردان مدير  اهلل  وق��ال حممد عبد 
اإدارة الت�ضال وخدمة املجتمع بالإنابة 
اإن  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  يف 
ك��ان م��ن املمار�ضات  ت��ذوي��ب الأ���ض��م��اك 

امل�ضموحة �ضابقا من قبلنا اإل اأن ر�ضد 
غ�س  حل���الت  ال��ل��ح��وم  وح���دة  مفت�ضي 
على  تعميم  اإ���ض��دار  ا�ضتدعت  جت���اري 
اأ����ض���واق وم��ن��اف��ذ ب��ي��ع الأ���ض��م��اك مبنع 
تتعلق  لأ���ض��ب��اب  الأ���ض��م��اك  تذوي���������ب 
يكون  اأن  دون  واجل�����������ودة  ب���الأ����ض���ع���ار 
املنت��������ج  ب�ض������المة  مرتبط��������ا  ذل��ك 
و���ض��الح��ي��ت��ه ل��ال���ض��ت��ه��الك م���وؤك���دا اأن 

و�ضاحلة  ���ض��ل��ي��م��ة  امل����ذاب����ة  الأ����ض���م���اك 
لال�ضتهالك الآدمي.

اللحوم  وح����دة  م��ف��ت�����ض��ي  اأن  واأ�����ض����اف 
على  ودوري���ة  مكثفة  بجولت  يقومون 
اأ����ض���واق الأ���ض��م��اك يف ���ض��واح��ي مدينة 
الأ�ضماك  �ضالمة  من  للتاأكد  اأبوظبي 
حالت  ع��دة  ر�ضد  ومت  فيها  املعرو�ضة 
امل��ج��م��دة وعر�ضها  ل��الأ���ض��م��اك  ت��ذوي��ب 
للبيع مع الأ�ضماك الأخرى ومت التاأكد 
اأنه مت  اإل  من �ضالمتها وعدم ف�ضادها 
املخالفني  ال��الزم بحق  الإج���راء  اتخاذ 
ل��ل��ت��ع��م��ي��م مب���ن���ع ت����ذوي����ب الأ����ض���م���اك 

لالأ�ضباب ال�ضابقة.
واأ�ضار الفردان اإىل اأن �ضيارات الأ�ضماك 
القادمة من الإمارات الأخرى نادرا ما 
باأ�ضماك مذابة ويف حال  تكون حمملة 
مت اك��ت�����ض��اف ذل���ك ي��ت��م اإت��الف��ه��ا عادة 
�ضدهم  العقابية  الإج������راءات  وات��خ��اذ 
بجهاز  ال��ل��ح��وم  وح����دة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
خ�ض�ضت  ال��غ��ذائ��ي��ة  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي 
مفت�ضني دائمني ب�ضوق ال�ضمك مبدينة 
اأب��وظ��ب��ي ي��ت��واج��دون خ��الل الفرتتني 
ال�ضباحية وامل�ضائية طيلة اأيام الأ�ضبوع 
يتم  اأن��ه  اإىل  اإ�ضافة  العطالت  وخ��الل 
تفتي�ضية مفاجئة على  تنظيم حمالت 
الأ�ضماك  وحم��الت  املركزية  ال���ض��واق 

ب�ضكل منتظم.

ات�������ص���االت ت���ط���رح ب��اق��ات 
باقة  ت�صمل  ج��دي��دة  بيانات 
للبيانات  حمدود  غري  ا�صتهالك 
لالت�ضالت  الإم������ارات  م��وؤ���ض�����ض��ة  اأع��ل��ن��ت 
ات�ضالت عن طرحها باقات بيانات جديدة 
يف  املتزايدة  الحتياجات  لتلبية  م�ضممة 
وتهدف  البيانات  ا�ضتهالك  على  الطلب 
ل��ت��وف��ري خ����ي����ارات جديدة  م���ن خ��الل��ه��ا 
اأعلى قيمة مقابل التكلفة.  وتقدم  تقدم 
غري  كماً  للم�ضرتكني  اجل��دي��دة  الباقات 
كل  ي�ضتطيع  حيث  البيانات  من  م�ضبوق 
و�ضرائح  البيانات  �ضرائح  يف  امل�ضرتكني 
الت���������ض����ال ال���ه���ات���ف���ي ب���ن���ظ���ام ال���ف���ات���ورة 
ال�ضرتاك يف باقة البيانات غري املحدودة 
ال���دول���ة والتي  ن��وع��ه��ا يف  ال��ف��ري��دة م���ن 
بالإنرتنت  ات�����ض��اًل غ��ري حم����دود  ت��وف��ر 
حد  دون  للبيانات  مفتوحاً  وا���ض��ت��ه��الك��اً 
ا�ضتخدام مقابل 999 درهم �ضهرياً.  كما 
الفاتورة  نظام  م�ضرتكي  باإمكان  اأ�ضبح 
احل�ضول  ال�ضوتي  الت�ضال  �ضرائح  على 
 449 مقابل  بيانات  غيغابايت   20 على 
الباقة  ه���ذه  ت��ع��د  ف��ق��ط بحيث مل  دره���م 
مقت�ضرة على �ضرائح البيانات امل�ضتخدمة 
على اأجهزة احلا�ضب والأجهزة املحمولة. 
التنفيذي  الرئي�س  اخل��ويل،  خالد  وق��ال 
ا�ضتهالك  اأن  ات�������ض���الت  يف  ل��ل��ت�����ض��وي��ق 
ولذلك  م�ضطردة  زي��ادة  ي�ضهد  البيانات 
عمدت ات�ضالت اإىل ت�ضميم هذه الباقات 
اأع���ل���ى قيمة  امل��ب��ت��ك��رة ل�����ض��م��ان ت���وف���ري 
احتياجات  ملواكبة  ن�ضعى  حيث  للعمالء 
يف  والب�ضاطة  املرونة  وتاأمني  م�ضرتكينا 
العرو�س التي نقدمها لهم.  ووفق درا�ضة 
العاملية  ال�ضركة   ، �ضتاتي�ضتا  عن  ���ض��ادرة 
الإمارات  تت�ضدر  الإح�ضائيات،  يف جمال 
الذكية  ال��ه��وات��ف  انت�ضار  يف  ال��ع��امل  دول 
بن�ضبة تزيد على %73 من امل�ضتخدمني 
البيانات  على  م��ت��زاي��داً  طلباً  يعني  مم��ا 
واأ�ضاف  امل�ضرتكني.   بني  وا�ضتخداماتها 
والأجهزة  الهواتف  ا�ضتخدام  اأن  اخلويل 
امللفات  الفيديو وتبادل  مل�ضاهدة  اللوحية 
وتطبيقات  امل��ح��ت��وى  وت��ن��زي��ل  ال��ك��ب��رية 
البث الإذاع��ي والتلفزيوين ت�ضتهلك كماً 
هذه  طرحنا  ولذلك  البيانات  من  كبرياً 
العمالء  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ال��ت��ي  ال��ب��اق��ات 

ذوي ال�ضتهالك املرتفع. 

النعيمي  عبيد  يو�ضف  ���ض��ع��ادة  ا�ضتقبل 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة 
اأبو  الدكتور طالل  �ضعادة  راأ���س اخليمة 
غزالة موؤ�ض�س ورئي�س جمموعة طالل 
التعاون  ب���ه���دف  ال���دول���ي���ة  غ���زال���ة  اأب�����و 
املجالت  اخل���بات يف خمتلف  وت��ق��دمي 
ب��ني اجل��ان��ب��ني.  وق��د رح��ب النعيمي يف 
غزالة  اأب��و  ط��الل  ب�ضعادة  اللقاء  ب��داي��ة 
واأثنى على دور املجموعة البّناء يف تقدم 
املحا�ضبة  جم��الت  يف  املهنية  اخل��دم��ات 
وال����ض���ت�������ض���ارات وال���ت���دري���ب ودرا�����ض����ات 
القت�ضادية  املالية  والدرا�ضات  اجلدوى 
م�ضاعدة  اإىل  اإ�ضافة  التجارية  الإداري��ة 
تطوير  يف  امل��ب��ادرات  واأ�ضحاب  املبدعني 
للم�ضاريع  ال����رتوي����ج  يف  اإب���داع���ات���ه���م 
التجارية.  واأ�ضاد باجلهود التي يقدمها 
مكتب اأبو غزالة يف راأ�س اخليمة لغرفة 
جتارة و�ضناعة راأ�س اخليمة من تنظيم 
اإىل جانب  ب��الآي��زو  الإج���راءات اخلا�ضة 
اأداء  ل��ت��ط��وي��ر  اخل���دم���ات ال���ض��ت�����ض��اري��ة 

العمل ونوعية اخلدمات املقدمة.

اإمكانية  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وبحث 
اإن�ضاء مراكز ا�ضت�ضارية ملجموعة طالل 
لتقدمي  ال���غ���رف���ة  م��ق��ر  غ���زال���ة يف  اأب�����و 
ل��ل�����ض��رك��ات الكبى  خم��ت��ل��ف اخل���دم���ات 
الأعمال  رج���ال  ج��ان��ب  اإىل  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
والأع�������ض���اء امل�����ض��ج��ل��ني يف ال��غ��رف��ة من 
ال�ضتفادة من خدمات جمموعة طالل 
اأب����و غ���زال���ة. ومت الت���ف���اق ع��ل��ى تنظيم 
التجارة  م�ضتقبل  عن  م�ضرتك  موؤمتر 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��وج��ه��ات امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة لها 
والعوائق  الكامنة  الأ�ضا�ضية  والفر�س 
القطاع  ه��ذا  اأم��ام  تقف  التي  الرئي�ضية 
نظراً للتغريات التي طراأت على القطاع 
التجاري الإلكرتوين يف ال�ضرق الأو�ضط 
اأف�ضل  تكنولوجيات  اإىل  احلاجة  وحول 
الدكتور  اأن  امل��ع��روف  وم��ن  للم�ضتقبل. 
اأبو غزالة كان قد قدم للمنظمة  طالل 
م�ضتقبل  حول  تقريراً  للتجارة  العاملية 
العاملية  املنظمة  ودور  العاملية  التجارة 
املنظمة  لفريق من خباء  للتجارة من 
املكلف بر�ضم م�ضتقبل التجارة العاملية. 

النعيمي  يو�ضف  ق��دم  ال��ل��ق��اء  خ��ت��ام  ويف 
درعاً تذكارياً لأبو غزالة تقديراً جلهوده 
يف خدمة القت�ضاد العربي والعاملي من 

الغرفة  رئ��ي�����س  غ��زال��ة  اأب���و  �ضكر  جهته 
ب���ال���دور ال��ف��اع��ل ال����ذي تقدمه  م�����ض��ي��داً 
يف  اأ�ضهم  مم��ا  الأع��م��ال  ملجتمع  الغرفة 

اإم��ارة راأ���س اخليمة والتي  تعزيز نه�ضة 
واك���ب���ه���ا اأب�����و غ���زال���ة ع��ل��ى م����دى عقود 

طويلة. 

•• دبي-وام:

ملجل�س  ال��ث��اين  ال�ضنوي  امل��وؤمت��ر  ناق�س 
الإم��������ارات ل��الأب��ن��ي��ة اخل�������ض���راء خطط 
مت���وي���ل امل���ب���اين اخل�������ض���راء واجل���وان���ب 
بنائها  ملراحل  والت�ضميمية  الت�ضغيلية 
املحلية  امل�����ض��ت��دام��ة  التنمية  وم���ب���ادرات 
رئي�س  �ضريف  عدنان  واأ���ض��ار  والإقليمية 
لالأبنية  الإم��ارات  اإدارة جمل�س  جمل�س 
املجل�س  اإدارة  جمل�س  وع�ضو  اخل�ضراء 
العاملي لالأبنية اخل�ضراء خالل افتتاحه 
املوؤمتر اليوم بفندق لو رويال مريديان 
�ضعي  اإىل  ي��وم��ني  ي�ضتمر  وال����ذي  دب���ي 
قوانني  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  لت�ضليط  امل��وؤمت��ر 
متويلها  وخ���ط���ط  اخل�������ض���راء  امل����ب����اين 
كافة  لتعزيز  امل��ت��ب��ع  احل��ك��وم��ي  وامل��ن��ه��ج 

جوانب التنمية امل�ضتدامة.
وقدم �ضريف ملحة عامة حول �ضبل تعزيز 
ال���ض��ت��دام��ة يف دول���ة الإم�����ارات العربية 
املتحدة ودور واإجنازات جمل�س الإمارات 
لالأبنية اخل�ضراء يف هذا املجال..منوها 
بالتطلع اإىل التعاون مع اجلهات املعنية 

املواد  اأخ����رى  جل�ضة  ون��اق�����ض��ت  ال��ر���ض��وم 
ومدى  اخل�ضراء  املباين  يف  امل�ضتخدمة 
ال��ذك��ي��ة وت�ضغيل  امل����دن  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه��ا 
ف�����ض��ال ع���ن مو�ضوع  امل���ب���اين  و���ض��ي��ان��ة 
م�����ض��ارك��ة ال��ق��اط��ن��ني م��ع ال��رتك��ي��ز على 
�ضوية  م��ع  الت�ضميم  مل���واءم���ة  احل��اج��ة 

الأداء.

الإن�ضاءات  لقطاع  ال��ت��وري��د  �ضل�ضلة  يف 
وت���ع���زي���ز م�������ض���ارك���ة امل���ع���رف���ة مب����ا يتيح 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ت��ر���ض��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا يف جمال 

التنمية امل�ضتدامة.
يف  الرئي�ضيني  املتحدثني  قائمة  وت�ضم 
املوؤمتر كال من في�ضل علي را�ضد مدير 
م�ضاريع اأول اإدارة الطلب على الطاقة يف 
املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي ويا�ضمني 
الرا�ضدي مدير تنفيذ وتطبيق برنامج 
ا�ضتدامة يف جمل�س اأبوظبي للتخطيط 
العمراين وفوزية ابراهيم املحمود مدير 
املعلومات  بقطاع  البيئية  التوعية  اإدارة 
وال��ت��وع��ي��ة يف هيئة  وال���ع���ل���وم  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
البيئة-اأبوظبي وحممد ع�ضفور رئي�س 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  �ضبكة  اإدارة  جم��ل�����س 
و���ض��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ل���ل���دول الأع�������ض���اء يف 

املجل�س العاملي لالأبنية اخل�ضراء .
وركزت اإحدى جل�ضات النقا�س الرئي�ضية 
ي��وم الفتتاح على خطط متويل  خ��الل 
وم��واك��ب��ة متطلبات  اخل�����ض��راء  امل��ب��اين 
ال��ت��م��وي��ل وت��وف��ري الآل���ي���ات امل��ب��ت��ك��رة له 
وهيكلية  التحفيزية  وال�ضرتاتيجيات 

للبيئة  الإم�������ارات  جم��م��وع��ة  وط���رح���ت 
خ�����الل امل����وؤمت����ر ج��م��ل��ة م����ن امل����ب����ادرات 
امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة مب���ا فيها 
بينما  امل�������ض���در  م����ن  ال���ن���ف���اي���ات  اإدارة 
ناق�ضت جمعية الإم��ارات للحياة البية 
مبادرتها  للطبيعة  ال��ع��امل��ي  ال�����ض��ن��دوق 
التي حتمل عنوان الب�ضمة البيئية كما 
الأو�ضط  ال�ضرق  �ضبكة  عن  ممثل  �ضلط 
و���ض��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ل���ل���دول الأع�������ض���اء يف 
املجل�س العاملي لالأبنية اخل�ضراء ال�ضوء 
منطقة  يف  اخل�ضراء  الأبنية  �ضوق  على 

ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.
ومت خالل اليوم الول الإعالن عن فوز 
هرييوت-وات  جامعة  من  �ضهيد  �ضوبيا 
دبي مب�ضابقة جمل�س الإم��ارات لالأبنية 
حول  التقنية  البحث  لأوراق  اخل�ضراء 
امل�ضتدامة:  التناف�ضية  امل��ي��زة  م��و���ض��وع 

ثورة اقت�ضادية .
الفائزين  اأ���ض��م��اء  ع��ن  الإع����الن  مت  كما 
لالأبنية  الإم����������ارات  جم��ل�����س  ب���ج���وائ���ز 
مبادرات  ت��ك��رم  ال��ت��ي  الأوىل  اخل�����ض��راء 

ال�ضرق  منطقة  يف  املتميزة  ال�ضتدامة 
خالل  وذل��ك  اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط 
ح��ف��ل ع�����ض��اء اأق���ي���م يف ف��ن��دق يل روي���ال 

مرييديان بيت�س ريزورت اآند �ضبا .
و�ضي�ضهد يوم غد اخلمي�س عقد �ضل�ضلة 
من ور�س العمل حيث �ضيناق�س جمل�س 
مبادرة  ال��ع��م��راين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي 
مالئمة  من�ضة  ت��وف��ر  ال��ت��ي  ا���ض��ت��دام��ة 
البيئة  جت���اه  ال��ن��ا���س  �ضلوكيات  لتغيري 
املتميز ل�ضبط  بينما �ضيدير مركز دبي 
الكربون ور�ضة عمل حول قيا�س ب�ضمة 
م�ضابقة  املوؤمتر  الكربون.و�ضي�ضت�ضيف 
للنقا�س بني اأف�ضل املدار�س حتت عنوان 
اختيار  مت  وق����د  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  اإىل  ن���ظ���رة 
الطالب امل�ضاركني ا�ضتنادا اإىل م�ضابقات 
نوفمب  خالل  اأقيمت  داخلية  مدر�ضية 
املا�ضي وتناولت مو�ضوع هل ال�ضتدامة 
جمرد توجه �ضائد؟ كما �ضيعقد اجتماع 
مل��م��ث��ل��ي جم��ال�����س امل���ب���اين اخل�����ض��راء يف 
اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  �ضبكة 
املباين  ت���وج���ه���ات  ���ض��ي��ن��اق�����ض��ون  ح���ي���ث 

اخل�ضراء يف املنطقة. 

•• اأبوظبي-وام:

لال�ضتدامة  اأبوظبي  جمموعة  عقدت 
وجمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين 
فيها  رك���زت  ح���وار  جل�ضة  الول  اأم�����س 
وال��ع��ام��ل��ني يف جمال  امل����دراء  دور  على 
تطوير  يف  امل��وؤ���ض�����ض��ات  يف  ال���ض��ت��دام��ة 
مما  ال�ضرتاتيجية  ال�ضتدامة  مفهوم 
هذا  يف  العملي  والنجاح  البتكار  يعزز 

املجال. 
�ضل�ضلة  �ضمن  ال�ضابعة  اجلل�ضة  وتاأتي 
جل�ضات احلوار التي تنظمها املجموعة 
ل��ت��ع��زي��ز ال��وع��ي وب��ن��اء ف��ه��م ع���ام حول 
اإدارة  الأ���ض��ا���ض��ي��ة يف جم���ال  ال��ق�����ض��اي��ا 
ال���ض��ت��دام��ة. ووف����رت اجل��ل�����ض��ة من�ضة 
ال�ضتدامة  جم�����ال  يف  ل��ل��م��خ��ت�����ض��ني 
الذين  اخل����باء  بنخبةمن  ل��الل��ت��ق��اء 
حققوا نتائج متميزة من خالل تطبيق 
موؤ�ض�ضاتهم  يف  ال����ض���ت���دام���ة  م���ب���ادئ 
امل�ضتوى  رف����ي����ع  ب���ح�������ض���ور  وح���ظ���ي���ت 
البارزين  اخل��باء  من  ع��دد  وم�ضاركة 
واأع�ضاء جمموعة اأبوظبي لال�ضتدامة 
القطاعني  م���ن  ال���ض��ت��دام��ة  وخ�����باء 
احل���ك���وم���ي واخل����ا�����س واجل����ه����ات غري 

القادمة. من جانبه  م�ضتدام لالأجيال 
التنفيذي  امل��دي��ر  اخل�ضر  حممد  رك��ز 
وبرنامج  التطويرية  امل�ضاريع  ملراجعة 
ا�ضتدامة يف جمل�س اأبوظبي للتخطيط 
ال���ع���م���راين ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���ت���ع���اون مع 
كل  يف  لال�ضتدامة  اأبوظبي  جمموعة 
التوا�ضل  بتعزيز  تعنى  التي  امل��ب��ادرات 
مع املجتمع..م�ضريا اإىل تناغم املبادرة 
تفعيل  اإىل  ال��رام��ي  املجل�س  توجه  م��ع 
ال���ت���وا����ض���ل م����ع اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة من 
و�ضع  يف  للم�ضاهمة  واأف���راد  موؤ�ض�ضات 
خطط م�ضتدامة تلبي احتياجات اأفراد 

املجتمع كافة .
متثل  امل�ضتدامة  امل��م��ار���ض��ات  اإن  وق���ال   
املحور الأ�ضا�ضي لعمل جمل�س اأبوظبي 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���م���راين وت���ت���ي���ح هذه 
اجل��ل�����ض��ة ال��ف��ر���ض��ة ل��ع��ر���س اإجن�����ازات 
دليل  اإ���ض��اف��ة اىل  ا���ض��ت��دام��ة  ب��رن��ام��ج 
يتم  وال���ذي  ال��ع��ام��ة  الأم��اك��ن  ت�ضميم 
مواكبته  ل�ضمان  با�ضتمرار  مراجعته 
ا�ضتدامة  ب����رن����ام����ج  م���ت���ط���ل���ب���ات  م����ع 
على  ال�������ض���وء  ت�����ض��ل��ي��ط  اإىل  اإ����ض���اف���ة 
عملية  يف  امل�ضتدامة  املمار�ضات  اأهمية 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���م���راين ال���ن���اج���ح. من 

الربحية. وتناولت جل�ضة احلوار اأحدث 
الأفكار التي مت عر�ضها من متحدثني 
وخ�������باء يف جم�����ال ال����ض���ت���دام���ة من 
عمار  �ضمت  وخ��ا���ض��ة  حكومية  ج��ه��ات 
لال�ضتدامة  الإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  �ضم�س 
���ض��ي ويا�ضمني  ب���ي  اإ�����س  اإت�������س  ب��ن��ك  يف 
تطبيق  ت��خ��ط��ي��ط  م���دي���ر  ال���ر����ض���ي���دي 
اأبوظبيللتخطيط  جمل�س  يف  البامج 
دي  رام��ون��ا  اجلل�ضة  واأدارت  العمراين 
التغيري  اإدارة  وخبرية  م�ضت�ضارة  جاما 
وا�ضتعر�س  ي���ل���در.  راديل  ���ض��رك��ة  يف 
امل��ت��ح��دث��ون خ���الل اجل��ل�����ض��ة خباتهم 
ال�ضتدامة يف جناح  دور  واآرائهم حول 
والتعرف  ال��ت��وا���ض��ل  ومت  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
ال��ت��وج��ه��ات يف ممار�ضات  اأح����دث  ع��ل��ى 
ال�ضتدامة مدعومة بالأمثلة ودرا�ضات 

احلالة. 
وقالت هدى احلوقاين مديرة جمموعة 
خالل  كلمتها  يف  لال�ضتدامة  اأبوظبي 
يتعافى  زال  م��ا  ع���امل  يف  اإن���ه  اجلل�ضة 
من اأزمة مالية عاملية حتتاج املوؤ�ض�ضات 
و�ضع  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اإىل  وال�����ض��رك��ات 
امل���دى وب��ن��اء م�ضتقبل  خ��ط��ط ط��وي��ل��ة 
عاملي  واق��ت�����ض��اد  ب��امل��رون��ة  يت�ضم  ق���وي 

اعتزاز  ع��ن  �ضم�س  ع��م��ار  اأع���رب  جهته 
ال�ضتدامة  بامل�ضاركة يف حتقيق  البنك 
املتحدة..  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
هذه  خ�����الل  وم�����ن  اأن������ه  اإىل  م�������ض���ريا 
�ضورة  ر�ضم  يتم  واملناق�ضات  املنتديات 
وو�ضع  واأهدافها  لال�ضتدامة  وا�ضحة 
خطة عمل للم�ضتقبل. واأ�ضاف اأنه من 
الإماراتيني  من  مزيد  ان�ضمام  خ��الل 
�ضيكون  ال���ض��ت��دام��ة  جم���ال  يف  للعمل 
هناك الهتمام الأكب حمليا واإقليميا 
يف هذا املجال والتعمق اأكرث يف املعرفة 
القائمة.  وال��ت��ح��دي��ات  ول��الح��ت��ي��اج��ات 
اأك�����دت رام���ون���ا دي جاما  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
ال�ضتدامة وكتابة  التحدث عن  اأهمية 
الإدارة  دع���م  م���ن  وال���ت���اأك���د  ت��ق��اري��ره��ا 
مبادئ  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ال���ع���ل���ي���اون���ظ���رائ���ه���م 
�ضاأنها  من  التي  وامل��ب��ادرات  ال�ضتدامة 
جمموعة  واأع��ل��ن��ت  ف���رق���ا.  حت���دث  اأن 
ل��ال���ض��ت��دام��ة خ���الل اجلل�ضة  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  اأ�ضبوع  فعاليات  يف  م�ضاركتها 
اأبوظبي  يف  �ضيقام  ال���ذي  لال�ضتدامة 
خالل �ضهر يناير 2014 ومتت دعوة 
احل�ضور للم�ضاركة يف هذه الفعالية ويف 

برنامج الأن�ضطة اخلا�س باملجموعة.



27

املال والأعمال
اخلميس  -  12  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10968
Thursday   12   December   2013  -  Issue No   10968

ال�صارقة ت�صتعر�ض فر�ض التعاون اال�صتثماري 
مع الهند يف القطاعات احليوية باالإمارة 

•• ال�شارقه-وام:

اختتمت هيئة ال�ضارقة لال�ضتثمار والتطوير �ضروق - ملتقى الأعمال الأول 
بني ال�ضارقة والهند والذي اقيمت فعالياته يف مركز دبي التجاري العاملي 

بالتعاون مع املجل�س الهندي لرجال الأعمال واملهنيني.
وتاأتي الفعالية جزءا من �ضل�ضلة املوؤمترات والندوات التي تنظمها الهيئة 
يف اإطار اإ�ضرتاتيجيتها الرامية اإىل ترويج ال�ضارقة كوجهة رائدة لالأعمال 

وال�ضتثمار يف املنطقة.
ال�ضارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ض��م��ي  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن��ت  ب����دور  ال�ضيخة  و���ض��ه��دت 
اأ�ضوك  �ضعادة  جانب  اىل  امللتقى  فعاليات   - �ضروق  والتطوير  لال�ضتثمار 
بابو نائب القن�ضل العام للهند لدى الدولة وبارا�س �ضاهداد بوري رئي�س 
املجل�س الهندي لرجال الأعمال و الدكتور غامن الهاجري رئي�س جمل�س 
التنفيذي  املدير  ال�ضركال  جا�ضم  بن  م��روان  و  ال�ضارقة  مطار  هيئة  اإدارة 
لهيئة ال�ضارقة لال�ضتثمار والتطوير �ضروق - و�ضعادة خالد احلرميل املدير 
التنفيذي ملجموعة ال�ضارقة للبيئة بيئة - وبدر جعفر الرئي�س التنفيذي 
ل�ضركة الهالل للم�ضاريع ا�ضافة اىل نخبة من رجال الأعمال وامل�ضتثمرين 

واملعنيني من اأو�ضاط التجارة والأعمال من الهند وال�ضارقة.
ارتباط  الإف��ت��ت��اح  كلمة  يف  القا�ضمي  �ضلطان  بنت  ب���دور  ال�ضيخة  واأك���دت 
اقت�ضادية  كافة  ال�ضعد  القدم على  والهند بعالقات وطيدة منذ  ال�ضارقة 
و اجتماعية و �ضيا�ضية و ثقافية .. مو�ضحة اأن ال�ضراكات القت�ضادية بني 
املحلي  امل�ضتووين  اأن حتقق جناحا كبريا على  ا�ضتطاعت  وال�ضارقة  الهند 

والعاملي و ت�ضهم يف حتقيق الإزدهار والتقدم للبلدين.
اأن الأو�ضاط التجارية يف الهند داأبت على امل�ضاركة الإيجابية  واأ�ضارت اإىل 
يف ن�ضاطات التجارة والأعمال يف الإمارة حيث توجد الكثري من ال�ضركات 
الهندية التي بداأت ق�ضة جناحاتها الإقليمية وحتى الدولية هنا يف ال�ضارقة 

اأو يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ال�ضارقة  ب��ني  الأع��م��ال  ال��ه��دف م��ن ملتقى  اأن  اإىل  ب��دور  ال�ضيخة  ون��وه��ت 
التجارة  لأو�ضاط  ال�ضارقة  املتاحة يف  الفر�س  ا�ضتك�ضاف  يتمثل يف  والهند 
و  الأط���راف  كافة  على  امل�ضرتكة  بالفائدة  يعود  مبا  الهند  يف  وال�ضتثمار 
وذلك  ال�ضارقة  يف  احلكومية  الهيئات  خمتلف  ب��ني  للقاء  من�ضة  تقدمي 
قطاع  برتويج  يتعلق  فيما  ال�ضاملة  اإ�ضرتاتيجياتهم  تن�ضيق  على  للعمل 

ال�ضتثمار وتعزيز الن�ضاط القت�ضادي يف ال�ضارقة.
من جانبه قال بارا�س �ضاهداد بوري رئي�س املجل�س الهندي لرجال الأعمال 
يتطلع امل�ضتثمرون اإىل بيئة اأعمال خالية من العقبات ونحن على ثقة باأن 
بف�ضل  بالغة  بعناية  حتظى  ال�ضارقة  يف  ال�ضتثمارية  وم�ضاحلنا  اأعمالنا 

الت�ضريعات ال�ضتثمارية احلكيمة التي اأقرتها حكومة ال�ضارقة.
واأ�ضار اىل اأن ال�ضارقه تقدم بنى حتتية متميزة وخدمات لوج�ضتية جيدة 
ال�ضارقة  تتمتع  كما  تناف�ضية  بتكاليف  للتو�ضع  مالئمة  اأع��م��ال  وم��واق��ع 
اإيجابي على  اإ�ضتهالكية متينة وكلها توؤثر ب�ضكل  باإقت�ضاد متنوع وقاعدة 
العائد الإ�ضتثماري وجتعل من الإمارة مقرا مثاليا لإنطالق الأعمال حيث 
تتطلع اأو�ضاط الأعمال يف الهند اإىل موا�ضلة الإ�ضتفادة من هذه العالقة 

املتينة القائمة بني البلدين.

االقت�صاد ت�صتعر�ض يف معر�ض �صنع يف االإمارات 
خدماتها وجهودها اخلا�صة بدعم قطاع ال�صناعة 

•• اأبوظبي-وام:

ت�ضارك وزارة القت�ضاد يف فعاليات معر�س �ضنع يف الم��ارات املقام حاليا 
دولة  يف  وامل�ضانع  ال�ضركات  من  وا�ضعة  مب�ضاركة  ال�ضارقة  اإك�ضبو  مبركز 
الإمارات ل�ضتعرا�س خدماتها املختلفة يف مقدمتها خدماتها الليكرتونية 
والذكية وخا�ضة خدمات الوزارة املتعلقة بقطاع ال�ضناعة وما تقوم به من 

جهود لدعم وتعزيز القطاع.
ال�ضناعة يف  ل�ضوؤون  امل�ضاعد  الوكيل  ال�ضام�ضي  الفن  �ضعادة عبداهلل  وقال 
وزارة القت�ضاد ان هذه امل�ضاركة تاأتي يف اإطار حر�س الوزارة على النهو�س 
الدولة  يف  القت�ضادية  الن�ضطة  و�ضط  دوره  وتعزيز  ال�ضناعي  بالقطاع 
باعتباره احد القطاعات الرائدة والتي يعول عليها كثريا يف اطار �ضيا�ضة 
الناجت  تنويع م�ضادر الدخل وزي��ادة ن�ضبة م�ضاهمة خمتلف القطاعات يف 
املحلي الجمايل للدولة وامل�ضاهمة بتعزيز التنمية القت�ضادية امل�ضتدامة.

واأ�ضاف ان المارات اأ�ضبحت بيئة ا�ضتثمارية جاذبة وخا�ضة للراغبني يف 
ال�ضتثمار يف القطاع ال�ضناعي نظرا ملا تقدمه للم�ضتثمرين من ت�ضهيالت 
وخدمات نوعية ووجود ع�ضرات املناطق ال�ضناعية يف خمتلف امارات الدولة 
ا�ضرتاتيجي  منفذ  وكونها  واملتطورة  احلديثة  التحية  البنية  اىل  ا�ضافة 

ل�ضواق ا�ضتهالكية �ضخمة وغريها من امليزات التناف�ضية.
المارات  يف  �ضنع  معر�س  يف  �ضنويا  امل�ضاركة  على  ال���وزارة  حر�س  واأك���د 
وابراز  املحلية  لل�ضناعات  وال��رتوي��ج  للتعريف  حيوية  من�ضة  باعتباره 
فر�ضة  ي�ضكل  املعر�س  ان  كما  عاملية  وموا�ضفات  ج��ودة  م��ن  ب��ه  متتاز  م��ا 
حيوية مثالية للتعريف بجهود الوزارة املتعلقة بدعم وتعزيز دور القطاع 

ال�ضناعي.
ولفت ال�ضام�ضي اىل اأهمية املعر�س واملوؤمتر امل�ضاحب واقع واآفاق ال�ضناعة 
وموؤ�ض�ضات  ال�ضركات  ب��ني  والتوا�ضل  التعاون  لتعزيز  الإم����ارات  دول��ة  يف 
من  بالعديد  العار�ضني  تزود  من�ضة  وتوفري  والإقليمية  املحلية  الأعمال 
من  بها  التعريف  عن  ف�ضال  تناف�ضية  باأ�ضعار  منتجاتهم  لطرح  احلوافز 
با�ضتغالل  وذل��ك  انت�ضارها  تو�ضيع  م��ن  لتتمكن  والنوعية  اجل���ودة  حيث 
الفر�س والت�ضهيالت التي يتيحها املعر�س لتعزيز ثقة امل�ضتهلكني باملنتج 

املحلي.
املحلية  املنتجات  ج��ودة  ل�ضتعرا�س  ن��اف��ذة  ي�ضكل  املعر�س  ان  اىل  وا���ض��ار 
تناف�س  ال��ذي  الدولة  يف  ال�ضناعي  بالقطاع  التطور  مدى  للعامل  ويعك�س 
منتجاته مثيالتها يف الدول الخرى كما �ضي�ضاعد على تعزيز فر�س اقامة 
�ضراكات �ضناعية بني خمتلف امل�ضنعني وامل�ضتثمرين املهتمني بهذا القطاع 
احليوي. ونوه باأن ال�ضرتاتيجية الطموحة التي تتبعها الإمارات لتعزيز 
دور قطاع ال�ضناعة يف منظومة العمل القت�ضادي تهدف لزيادة م�ضاهمة 
ال�ضناعي  القطاع  اأن  اإىل  م�ضريا  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  القطاع  هذا 
الوطني وحمورا مهما من حماور  اأداء القت�ضاد  اأ�ضبح حمركا رئي�ضا يف 
توليه  ال��ذي  الكبري  الهتمام  على  م�ضددا  الدخل  م�ضادر  وتنوع  التنمية 

الدولة للقطاع ال�ضناعي.

اقت�صادية اأبوظبي تطلق اأوىل احللقات امل�صتديرة ملركز ال�صيا�صات والبحوث االقت�صادية 

�أكرث من 113 �ألف طن من �لتمور مت ��ستامها خال مو�سم �لت�سويق

الفوعة ت�صرف 73 مليون درهم للمزارعني
•• العني - الفجر:

اأعلنت �ضرك�ة الفوع�ة ع�ن �ضرف ما يزيد 
ع��ن 73 م��ل��ي��ون دره����م ل��ل��م��زارع��ني عن 
ت�ضويق متورهم خالل املو�ضم الذي امتد 
 11 اإل�����ى  22 يولي��و  خ��الل ال��ف��رتة م��ن 
�ضعادة  اأ���ض��ار  حيث  امل��ا���ض��ي..  ال�ضهر  م��ن 
رئي�س  الحبابي  عاي�س  ظافر  املهند�س 
ا�ضتفاد  املالية  الدفعة  اأن  الدارة  جمل�س 
منهم  م��زارع   5228 عن  يزيد  ما  منها 
717 من اأ�ضحاب املزارع اجلديدة الذين 
مت حت��دي��د ف��ئ��ة م��زرع��ت��ه��م وذل���ك ح�ضب 
بال�ضافة  التمور،  من  امل�ضتلمة  الكميات 
اإىل 1045 من اأ�ضحاب املزارع القدمية 
اأ�ضناف جديدة من  الذين قاموا بتوريد 
التمور هذا العام، والعدد املتبقي منهم هم 
متورهم  بت�ضويق  قاموا  الذين  املزارعني 
املالية  املو�ضم ومت �ضرف الدفعات  خالل 
لهم ب�ضكل دوري اأثناء املو�ضم، علما ً باأنه 
بعد  القادمة  املالية  الدفعة  �ضرف  �ضيتم 
البنكية  البيانات  ا�ضتكمال  من  النتهاء 
للمزارعني واإمتام اجراءات التدقيق على 

الكميات امل�ضتلمة من بقية املزارعني.
واأ����ض���اف ���ض��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ظ��اف��ر عاي�س 
العام  لهذا  الت�ضويق  مو�ضم  اأن  الحبابي 
ك���ان خم��ت��ل��ف��اً ع��ن امل��وا���ض��م ال�����ض��اب��ق��ة من 
جتاوزت  ال��ت��ي  امل�ضتلمة  ال��ك��م��ي��ات  ح��ي��ث 
وه���ذه  ال���ت���م���ور،  م���ن  ط���ن  األ�����ف   113
امل���زارع���ني على  ح��ر���س  تعك�س  ال��ك��م��ي��ات 

الهتمام بزراعة اأ�ضجار النخيل والعناية 
بها لالرتقاء بجودة التمور.

واأث���ن���ى ���ض��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ظ��اف��ر عاي�س 
الأح���ب���اب���ي ع��ل��ى ج��ه��ود دائ�����رة امل��ال��ي��ة يف 
الدعم  م��ن  امل��زارع��ني  م�ضتحقات  �ضرف 
يف  �ضاهم  مم��ا  لهم  املخ�ض�ضه  احلكومي 
املالية  الدفعات  �ضرف  اإج���راءات  ت�ضريع 

للمزارعني عن ت�ضويق متورهم.
عبيد  م�ضلم  ���ض��ع��ادة  اأ����ض���ار  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
التنفيذي  الرئي�س  العامري  باخلال�س 
لل�ضركة اأنه مت ا�ضتالم مايزيد عن 113 
األ�����ف ط���ن م���ن ال���ت���م���ور، م��ن��ه��ا م���ا يزيد 
ع��ن 79 األ��ف ط��ن م��ن م��زارع��ي املنطقة 
ال�ضمالية، بالإ�ضافة  ال�ضرقية والإم��ارات 
اإىل ما يقارب 34 األف طن من مزارع�ي 
العام  امل��ع��دل  بلغ  وق��د  الغربية،  املنطقة 
الأمر   43% املت�ضلم�ة  ال��ت��م��ور  جل���ودة 
املزارعني  اه��ت��م��ام  م�����دى  ي��ع��ك�����س  ال����ذي 
برفع جودة متورهم، من خ�الل اللتزام 
ال�ضحيح�ة  الزراعي�ة  املم�ار�ضات  بتطبي��ق 

.
ت�م  باأنه  العامري  م�ضلم  �ضعادة  اأك��د  كما 
ا�ضتالم كمي�ات كبي�رة من متور اخلرايف 
باأعلى  ح��ي��ث ح��ظ��ي ���ض��ن��ف »اخل���ال����س« 
كمية م�ضتلمة يليه �ضنف » الدبا�س « ثم 
ا�ضتالم  مركز  وت�ضدر   .» فر�س   « �ضنف 
التمور » �ضيح اخلري « ثم مركز» ال�ضاد « ، 

ومن ثم مركز» اأبوكرية«.
الق�ضيلي  غ��امن  حممد  ���ض��ع��ادة  واأ���ض��اف 

امل���ن�������ض���وري ن���ائ���ب امل���دي���ر ال���ع���ام اأن�����ه مت 
املو�ضم  امل��ب��ادرات خالل  العديد من  طرح 
املواطنة  ال����ك����وادر  ت�����ض��غ��ي��ل  اأه���م���ه���ا  م���ن 
اإىل  و�ضلت  توطني  بن�ضبة  املو�ضم  اأث��ن��اء 
الفر�س  اإتاحة  وذلك من خالل   ،50%
للعمل  واملواطنات  للمواطنني  التدريبية 
خمتلفة  وظ��ي��ف��ة   183 ع��ن  ي��زي��د  فيما 
اجلودة،  البيانات وموظفي  مثل مدخلي 

التمور  معريف  م��ن  نخبة  اإىل  بالإ�ضافة 
من ذوي الخت�ضا�س واخلبة يف ت�ضنيف 
التمور، وغريها من الفئات املختلفة من 

الوظائف.
وح����ول اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا مركز 
���ض��ع��ادة حم��م��د املن�ضوري  ق���ال  الت�����ض��ال 
الفوعة  التابع ل�ضركة  اأن مركز الت�ضال 
املزارعني  اأ�ضا�ضية مع  يعتب حلقة و�ضل 

حيث تلقى مايزيد عن 113 األف مكاملة 
اأن  اإىل  واأ���ض��ار   ،2013 مو�ضم  ب��دء  منذ 
م��رك��ز الت�����ض��ال يف  ال��ف��وع��ة  ي��ق��دم عدة 
تتمثل يف احلجوزات  للمزارعني  خدمات 
ال��ت��م��ور واإرج����اع  وحت��دي��د م��وع��د ت�ضليم 
ال�����ض��ن��ادي��ق ال��ب��ال���ض��ت��ي��ك��ي��ة وال������رد على 
وتلقي  املالية  ال��دف��ع��ات  ع��ن  ا�ضتف�ضارات 

ال�ضكاوي والقرتاحات.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت دائرة التنمية القت�ضادية اأبوظبي 
باأبوظبي  اب����راج الحت����اد  ف��ن��دق  ام�����س يف 
ملركز  امل�����ض��ت��دي��رة  ال��ط��اول��ة  ح��ل��ق��ات  اوىل 
لل�ضيا�ضات والبحوث القت�ضادية  اأبوظبي 
حممد  �ضعادة  بح�ضور  وذل��ك  لها  التابع 
وم�ضاركة  ال���دائ���رة  وك��ي��ل  اهلل  ع��ب��د  ع��م��ر 
اأك�����رث م���ن 120 ���ض��خ�����ض��ا م���ن ع����دد من 
الكادميية  واملوؤ�ض�ضات  احلكومية  اجلهات 

والبحثية يف اإمارة اأبوظبي والدولة.
وقال را�ضد علي الزعابي املدير التنفيذي 
بالإنابة  والح�������ض���اء  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ل��ق��ط��اع 
فعالية  ب���ه���ا  اف���ت���ت���ح  ك��ل��م��ة  يف  ب����ال����دائ����رة 
اأبوظبي  م��رك��ز  اإن  امل�����ض��ت��دي��رة  ال��ط��اول��ة 
التابع  القت�ضادية  والبحوث  لل�ضيا�ضات 
ت��ن��ظ��ي��م هذه  وراء  م���ن  ي���ه���دف  ل���ل���دائ���رة 
من  متميزة  نخبة  م�ضاركة  اىل  الفعالية 
الدائرة  اخل����باء وال��ب��اح��ث��ني م��ن داخ����ل 
الق�ضايا  من  العديد  حتليل  يف  وخارجها 
ذاتية ال�ضلة بتحقيق اأهداف روؤية اأبوظبي 

القت�ضادية 2030 .
واأ�ضاف اإن اأهمية لقاءنا اليوم ل يقف عند 
طبيعة املو�ضوعات التي �ضيتم تناولها على 
لت�ضمل ما متثله  واإمن��ا متتد  اليوم  م��دار 
من  العديد  لتالقي  فر�ضة  م��ن  املنا�ضبة 
النقا�س  ع��ل��ى  املنفتحة  امل��ت��م��ي��زة  ال��ع��ق��ول 
لال�ضتفادة  ن�ضعى  وال��ت��ي  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل 
بالواقع  مرتبطة  معرفة  اإن��ت��اج  يف  منها 
والتطوير  ال��ب��ح��ث  روح  م���ن  ت��خ��ل��و  ول 
والبتكار للتاأثري يف ال�ضيا�ضات وت�ضويبها 
املقاربات  وتطوير  ال�ضرتاتيجيات  وبناء 
ك��اف��ة ق�ضايا  م���ع  ال��ت��ع��اط��ي  وال�������روؤى يف 

اقت�ضاد وجمتمع اأبوظبي .
والتجارب  النظريات  اإنه  الزعابي  واأو�ضح 
على  ت��وؤك��د  املعا�ضرة  العاملية  وامل��م��ار���ض��ات 
اختالف العوامل املحركة للنموالقت�ضادي 
يف الوقت الراهن عما كانت عليه يف املا�ضي 
ح��ي��ث ب��ات��ت الق��ت�����ض��ادات امل��ت��ط��ورة اأكرث 
اعتمادا يف منوها على عامل املعرفة اأكرث 

من اأي وقت م�ضى.
واأك�����د ان ال��ت��ط��ل��ع��ات ال��ط��م��وح��ة لإم�����ارة 
بالبحث  خا�ضا  اهتماما  تتطلب  اأبوظبي 
والتطوير من خالل اإن�ضاء مراكز البحوث 
للقوانني  اجل���اد  وال��ت��ط��ب��ي��ق  املتخ�ض�ضة 
وخا�ضة  وال��ت��ط��وي��ر  البحث  ت�ضجع  ال��ت��ي 
التمويل  وت��وف��ري  الفكرية  امللكية  ق��ان��ون 

نحو القت�ضاد القائم على املعرفة والبتكار 
وري���ادة الأع��م��ال وذل���ك م��ن خ��الل اإجراء 
وامللتقيات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وتنظيم  ال��ب��ح��وث 
العليمة التي ميكن من خاللها ت�ضخي�س 
ومعاجلات  حلول  وت��ق��دمي  الق�ضايا  تلك 
يواكب  ال���ت���ح���دي���ات مب����ا  ل���ك���اف���ة  دق���ي���ق���ة 
الزعابي  اأكد  كلمته  امل�ضتجدات. ويف ختام 
حر�س دائرة التنمية القت�ضادية اأبوظبي 
اأبوظبي  مركز  دور  وتطوير  تفعيل  على 
ليكون  القت�ضادية  والبحوث  لل�ضيا�ضات 
اأف�ضل م��راك��ز الأب��ح��اث ودع��م اتخاذ  م��ن 
القرار يف املنطقة والعامل ومبا يجعل منه 
اإ�ضافة جديدة اإىل جوانب التميز املتعددة 
دائرة  يف  العلمي  البحث  بها  يت�ضم  ال��ت��ي 

التنمية القت�ضادية اأبوظبي.
وت�ضمنت فعاليات الطاولة امل�ضتديرة اربع 
جل�ضات نقا�س تناولت الوىل دور القطاع 
املايل يف حتقيق التنمية يف اإمارة اأبوظبي 
اأبوظبي  اإم��ارة  الأعمال يف  ري��ادة  والثانية 
الب�ضري  املال  راأ�س  التعليم  والثالثة حول 
يف  النمو  مب�ضار  وع��الق��ت��ه  العمل  و���ض��وق 
اأبوظبي والرابعة والخرية عن اأثر  اإمارة 
ال�ضادرات على النمو القت�ضادي يف اإمارة 

اأبوظبي.
النقا�س تقدمي عدد من  وتخللت جل�ضات 
اوراق العمل �ضملت اجلل�ضة الوىل تقدمي 
اأداء  ت��ط��ور  ع��ن  الأوىل  عمل  اوراق  ارب��ع��ة 
ال��ق��ط��اع امل���ايل يف دول���ة الإم�����ارات قدمها 
رئي�ضي  اق��ت�����ض��ادي  ب��اح��ث  �ضبانة  ���ض��ري��ف 
املايل  القطاع  دور  عن  والثانية  بالدائرة 
درا�ضة  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف حت��ق��ي��ق 
خبري  ال��زي��ود  عيد  الدكتور  قدمها  كمية 
وال���ث���ال���ث���ة نظرة  ب����ال����دائ����رة  اق���ت�������ض���ادي 
اإزاء  الإم����ارات  دول���ة  العاملة يف  امل�����ض��ارف 
الدكتور  ق��دم��ه��ا  الق��ت�����ض��ادي��ة  الأو����ض���اع 
خالد د�ضوقي اأخ�ضائي اقت�ضادي بالدائرة 
ا�ضتطالع  نتائج  حول  والخ��رية  والرابعة 
امل�ضرفية  اخلدمات  اإزاء  امل�ضتهلكني  راأي 
في�ضل  ال�ضيد  قدمها  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف 
ال�ضحي باحث اقت�ضادي رئي�ضي بالدائرة. 
و���ض��م��ل��ت اجل��ل�����ض��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��ن��وان ري���ادة 
اأب��وظ��ب��ي جل�ضة نقا�س  اإم���ارة  الأع��م��ال يف 
ك���ل م���ن الدكتور  ����ض���ارك ف��ي��ه��ا  م��ف��ت��وح��ة 
الأملاين  املعهد  ع��ام  مدير  هاندري�س  لرز 
ابراهيم  وال�����ض��ي��د  الق��ت�����ض��ادي��ة  للبحوث 
للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  املن�ضوري 
اأما   .. امل�ضاريع  لتطوير  خليفة  �ضندوق 

البحث والتطوير  الالزم لتمويل عمليات 
مع وج��ود روؤي��ة وا�ضحة لإ���ض��راك القطاع 
املدى  ع��ل��ى  ال��ت��م��وي��ل  عملية  يف  اخل��ا���س 
الطويل ونوه اىل اإن امل�ضوح امليدانية ت�ضري 
اإىل اأن 60 يف املائة من ال�ضركات العاملة 
اأموال  اأي  بتخ�ضي�س  تقم  مل  اأبوظبي  يف 
ب�ضكل  بالبتكار  املتعلقة  الأن�ضطة  لدعم 
مبا�ضر خالل الفرتة 2008 اإىل 2011 
منها  امل��ائ��ة  يف   2.6 ���ض��وى  يتلقى  مل  كما 
خالل  البتكارات  لأن�ضطة  عام  مايل  دعم 

الفرتة نف�ضها.
اأب��وظ��ب��ي تعي�س  اإم����ارة  وذك���ر ال��زع��اب��ي اإن 
�ضيا�ضته  ال���ت���ط���ور  م����ن  ج����دي����دا  ف���ج���را 
الرئي�ضة هي ال�ضتثمار يف القوى الب�ضرية 
اإم��ارة تعتمد  ودعم البتكار لالنتقال من 
قائم  م��ت��ن��وع  اق��ت�����ض��اد  اإىل  ال��ن��ف��ط  ع��ل��ى 
التنمية  حتقيق  ع��ل��ى  ق���ادر  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 
الريادة  حتقيق  ع��ل��ى  وك��ذل��ك  امل�����ض��ت��دام��ة 

الإقليمية واملناف�ضة على ال�ضعيد العاملي.
التجربة  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  امل��ع��رف��ة  اإن  واأك����د 
الرائدة التي تعي�ضها الإم��ارة منذ �ضنوات 
يف رحلة التحول اإىل القت�ضاد القائم على 
وذات  قيمة  معرفية  اأ�ضول  ت�ضكل  املعرفة 
التنمية  خ��ط��ط  لتنفيذ  ق�����ض��وى  اأه��م��ي��ة 
وتعزيز  لدعم  خا�ضة  قيمة  ذات  اأنها  كما 
م�����ض��ارك��ة م��وؤ���ض�����ض��ات واأف������راد امل��ج��ت��م��ع يف 

حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة.
ال���رثوة  ل��ه��ذه  ال��ف��ع��ال��ة  الإدارة  اإن  وق����ال 
ما�ضة  ح��اج��ة  اأوج���دت  امل��رتاك��م��ة  املعرفية 
بالتنمية  املتعلقة  للبحوث  مركز  لإن�ضاء 
امل�ضتدامة والقت�ضاد املعريف ليكون مبثابة 
وعاء لحتواء املعرفة املتاحة وتوليد املزيد 
منها  ال���ض��ت��ف��ادة  لتعميم  ون�����ض��ره��ا  منها 
م�ضريا يف هذا ال�ضياق اإىل اإن اإطالق مركز 
لل�ضيا�ضات والبحوث القت�ضادية  اأبوظبي 
اد����ض���رب ج����اء ل��ي��ك��ون اأح�����د ال��ف��اع��ل��ني يف 
املوؤثرين  واأح�����د  الأه������داف  ه���ذه  حت��ق��ي��ق 
فيها من خالل توظيف البحث العلمي يف 
خدمة ق�ضايا القت�ضاد واملجتمع بتقدمي 
الروؤى وطرح البدائل واخليارات مبا يدعم 
ال�ضيا�ضات  ور�ضم  ال��ق��رارات  �ضنع  عمليات 
ومبا ي�ضاهم يف دعم وتعزيز جهود البحث 

والتطوير والبتكار يف الإمارة.
اإن  ال�ضياق  هذا  يف  الزعابي  را�ضد  واأو�ضح 
جمالت اهتمام املركز تن�ضب على درا�ضة 
الق�ضايا التي لها بعد ا�ضرتاتيجي خا�ضة 
تلك املتعلقة بالتنمية امل�ضتدامة والتحول 

اجلل�ضة الثالثة للطاولة امل�ضتديرة فكانت 
و�ضوق  الب�ضري  املال  راأ���س  التعليم  بعنوان 
ال��ع��م��ل وع��الق��ت��ه مب�����ض��ار ال��ن��م��و يف اإم���ارة 
عبدالفتاح  خالد  الدكتور  قدمها  اأبوظبي 
املطراوي خبري اقت�ضادي بالدائرة عقبها 
دانكن  الدكتور  من  كل  مع  مفتوح  نقا�س 
ال��ع��م��ل مبجل�س  ���ض��وق  اإدارة  م��دي��ر  مل��ب��ارد 
ح�ضن  زي���ن  وال��دك��ت��ور  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
وال�ضيا�ضات  املعايري  اإدارة  مدير  ال�ضريف 

بوزارة العمل.
التي  الخ��رية  الرابعة  اجلل�ضة  وت�ضمنت 
النمو  ال�����ض��ادرات على  اأث��ر  بعنوان  ج��اءت 
القت�ضادي يف اإمارة اأبوظبي جل�ضة نقا�س 
مكاوي  امي��ن  املهند�س  فيه  �ضارك  مفتوح 
التابع  ال�ضناعة  تنمية  مكتب  ع��ام  مدير 
والدكتور  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  ل��دائ��رة 
دعم  اإدارة  مدير  العفيفي  حممود  اأدي���ب 
بالدائرة  وال�����ض��ادرات  اخلارجية  التجارة 
اقت�ضادي  ال���زي���ود خ��ب��ري  ع��ي��د  وال��دك��ت��ور 

بالدائرة.
و�ضملت اوراق العمل التي قدمتها الطاولة 
والبيانات  العديد من احلقائق  امل�ضتديرة 
ال��ت��ي ت��ع��ك�����س واق����ع امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي مت 
ادراج���ه���ا يف ج���دول اع��م��ال��ه��ا وم���ن اأهمها 
اجلل�ضة الأوىل املعنية بدور القطاع املايل 
يف حتقيق التنمية يف اإمارة اأبوظبي والتي 
امل�ضتهلكني  راأي  ا�ضتطالع  نتائج  ت�ضمنت 
اأبوظبي  اإمارة  اإزاء اخلدمات امل�ضرفية يف 
والتي عك�ضت دور القطاع املايل يف حتقيق 
ونظرة  كمية  درا�ضة  القت�ضادية  التنمية 
امل�ضارف العاملة يف دولة الإمارات العربية 
ونتائج  القت�ضادية  الأو�ضاع  اإزاء  املتحدة 
اخلدمات  اإزاء  امل�ضتهلكني  راأي  ا�ضتطالع 

امل�ضرفية يف اإمارة اأبوظبي.
مناطق  من  عينه  ال�ضتطالعات  و�ضملت 
اب���وظ���ب���ي ال���ث���الث اب���وظ���ب���ي ب��ن�����ض��ب��ة 62 
واملنطقة  امل��ائ��ة  يف   28 وال��ع��ني  امل��ائ��ة  يف 
الن�ضبة  اأف��ادت  املائة حيث  10 يف  الغربية 
الغالبة من العينة امل�ضتجيبة 91 يف املائة 
عن وجود دخل ثابت ومنتظم لها وب�ضورة 
10 يف املائة  اأف��اد ما ن�ضبته  �ضهرية بينما 
عن عدم وجود دخل ثابت �ضهري منتظم.

يف   87 نحو  اأن  اإىل  النتائج  ت�ضري  بينما 
املائة من الأفراد امل�ضتجيبني تقل دخولهم 
تعك�س  كما  دره��م  األ��ف   20 ع��ن  ال�ضهرية 
من  الأك���ب  الن�ضبة  دخ��ل  اأن  اإىل  النتائج 
الأفراد تقع داخل فئة الدخل ع�ضرة الف 

درهم اأقل من 20 الف درهم درهم .
وب�ضوؤال املبحوثني حول ن�ضبة مدخراتهم 
الن�ضبة  اأف������ادت  ال�����ض��ه��ري��ة  دخ��ول��ه��م  اإىل 
الأكب من العينة امل�ضتجيبة 78 يف املائة 
باأن تلك الن�ضبة هي اأقل من 25 يف املائة 
باأن  املائة  يف   17 نحو  اإج��اب��ة  كانت  بينما 
معدلت الدخار يف حدود 25 يف املائة اأقل 
من 50 يف املائة بينما الن�ضبة املكملة من 
العينة 5 يف املائة ترتفع ن�ضبة مدخراتهم 

اإىل نحو 50 يف املائة فاأكرث.
العينة  م��ن  امل��ائ��ة  يف   60 ن�ضبة  واأف������ادت 
يقوموا  ال��ذي��ن  الأف������راد  م��ن  امل�ضتجيبة 
ال�ضهرية عن  ب��ادخ��ار ج��زء م��ن دخ��ول��ه��م 
اأوعية  يف  م���دخ���رات���ه���م  ب��و���ض��ع  ق��ي��ام��ه��م 
اأفادت  العاملة يف الإم��ارة بينما  بامل�ضارف 
قيامهم  ع����ن  امل����ائ����ة  يف   40 ن�����ض��ب��ت��ه  م����ا 
بالدخار يف اأوعية ادخارية خارج الوحدات 
امل��ب��ح��وث��ني حول  امل�����ض��رف��ي��ة .. وب�������ض���وؤال 
يقومون  الذين  املف�ضل  الدخ��اري  الوعاء 
الأك���ب من  الن�ضبة  اأف����ادت  فيه  ب��الدخ��ار 
باأنهم يف�ضلون الدخار من خالل  العينة 
اأو  اجل��م��ع��ي��ات ����ض���واء يف ن���ط���اق الأ�����ض����رة 
ادخارية  اأوعية  لكونها  نظرا  العمل  نطاق 
مريحة  ولكونها  فيها  �ضبهة  ل  ا�ضالمية 
بينما جاء يف املرتبة الثانية الأ�ضهم نظرا 
لرتفاع اأرباحها مقارنة بامل�ضارف يف حال 
الثالثة  املرتبة  حتقيق مكا�ضب كبرية ويف 

جاءت الأوعية الدخارية يف امل�ضارف.
العينة  م��ن  امل��ائ��ة  يف   59 ن�ضبة  واأف������ادت 
يقوموا  ال��ذي��ن  الأف������راد  م��ن  امل�ضتجيبة 
ال�ضهرية عن  ب��ادخ��ار ج��زء م��ن دخ��ول��ه��م 
النتائج  وعك�ضت  الدخ����ار  عملية  ان��ت��ظ��ام 
امل�ضتجيبة  العينة  م��ن  الأك���ب  الن�ضبة  اأن 
اأحد  يف  بالدخار  تقوم  التي  املائة  يف   69
العائد  اأن  بالإمارة ترى  العاملة  امل�ضارف 
على الدخار املتح�ضل عليه معقول ن�ضبيا. 
 55 نحو  اأن  ال���ض��ت��ط��الع  نتائج  وعك�ضت 
بالعينة  امل�ضتجيبني  الأف���راد  من  املائة  يف 
م��ق��رت���ض��ون م���ن اجل���ه���از امل�������ض���ريف وما 
البنكية  اللتزامات  ب�ضداد  يقومون  زال��وا 
م��ن اأق�����ض��اط وف��وائ��د وك��ان��ت اأه���م اأ�ضباب 
اق��رتا���ض��ه��م ب��ه��دف ال���ض��ت��ث��م��ار ����ض���واء يف 
اخلا�ضة  م�ضروعاتهم  يف  اأو  يف  اأو  الأ�ضهم 
نفقات  ب�ضداد  للقيام  الثاين  ال�ضبب  وجاء 
العالج فيما اأجاب نحو 55.9 يف املائة من 
الأفراد املقرت�ضني باأن اأ�ضعار الفائدة على 

القرو�س اخلا�ضة مرتفعة ن�ضبيا.

غرفة عجمان ت�صارك مبعر�ض �صنع يف االإمارات وتوؤكد على جناح املعر�ض
•• عجمان-الفجر: 

يف  عجمان  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  ت�ضارك 
وال��ذي تختتم  الم���ارات  معر�س �ضنع يف 
فعالياته اليوم اخلمي�س يف معر�س اإك�ضبو 
ال�ضارقة وذلك من خالل اجلناح امل�ضرتك 
بالدولة  وال�ضناعة  التجارة  غرف  لحتاد 
بهدف عر�س الفر�س ال�ضتثمارية املتاحة 
واخلدمات املتعددة بالمارة والتي تقدمها 

غرفة عجمان.
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��ف��ري  ن��ا���ض��ر  وذك����ر 
بغرفة  الع�ضاء  ودع��م  التخطيط  لقطاع 
عجمان ع�ضو اللجنة امل�ضرتكة للمعار�س 
وال���ت���ي ت��ن��ظ��م م��ع��ر���س ���ض��ن��ع ب���الم���ارات، 
ان امل�����ض��ارك��ة ت��ات��ي يف اإط���ار ح��ر���س غرفة 
ال�ضناعي  ال���ق���ط���اع  دع����م  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان 
ال�����ض��وء عليه  م��ن خ��الل ت�ضليط  ع��م��وم��اً 
واإبرازه وكذلك التعريف باملنتجات املحلية 
والتي اأ�ضبحت عالمة رائجة على م�ضتوى 

العامل.
وافاد الظفري ان القطاع ال�ضناعي بالدولة 
بات ميثل جانب كبري من اإجمايل الناجت 
والرعاية  اله��ت��م��ام  ب�ضبب  وذل���ك  املحلي 
للقطاع  الر�ضيدة  حكومتنا  توليها  ال��ذي 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  خ����الل  م���ن  ال�����ض��ن��اع��ي 
املتكاملة وتهيئة املناطق ال�ضناعية واإيجاد 

بيئة ا�ضتثمارية اآمنة جعلت المارت قبلة 
لكافة م�ضتثمري العامل، كما اكد على منو 
�ضعار �ضنع يف  رفع  بعد  ال�ضناعي  القطاع 
الم�������ارات وت��ك��ات��ف اجل��ه��ود الم����ر الذي 
�ض������يزيد النمو والزيادة للقطاع ال�ضناعي 
يف ن�ضبة الناجت املحلي. وعن جهود غرفة 
ع��ج��م��ان ل��دع��م ال�����ض��ن��اع��ة ب���الم���ارة، اكد 
ب���وج���ود ع���دة م��ن��ه��ج��ي��ات وخ��ط��ط تعتمد 

تنظيم  وم��ن��ه��ا  ذل����ك  ال���غ���رف���ة يف  ع��ل��ي��ه��ا 
املعار�س  يف  وامل�ضاركة  الداخلية  املعار�س 
اآخ���ره���ا معر�س  اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ي ك����ان 
ال����دويل ه���ذا اىل ج��ان��ب الرتويج  اأرب���ي���ل 
طريق  ع��ن  ب���الم���ارة  املحلية  لل�ضناعات 
اإطالق مو�ضوعة عجمان ال�ضناعية املرئية 
ا���ض��م �ضنع يف عجمان  الل��ك��رتون��ي��ة حت��ت 
يف  العاملة  ال�ضناعية  باملن�ضاآت  واخلا�ضة 

المارة.
واأ����ض���اف اأن غ��رف��ة ع��ج��م��ان ل ت��ت��واين يف 
تنفيذ واإ�ضتحداث خدمات من �ضاأنها تطور 
والقت�ضاد  خ�ضو�ضا  ال�ضناعي  ال��ق��ط��اع 
التنفيذي  امل���دي���ر  واأك�����د  ع��م��وم��ا  امل��ح��ل��ي 
على  الع�����ض��اء،  ودع���م  التخطيط  لقطاع 
جناح املعر�س والذي عمل على فتح قنوات 
ال�ضناعي  القطاع  م�ضتثمري  بني  اإت�ضال 

ب��ال��دول��ة وب��اق��ي دول ال���ع���امل، خ��ا���ض��ة يف 
ك��ب��ريا م��ن القطاعات  ظ��ل ع��ر���س ع����ددا 
وامل�ضروبات  الأغ���ذي���ة  وم��ن��ه��ا  ال�ضناعية 
واجللود  اجلاهزة  واملالب�س  واملن�ض���وجات 
اخل�ضبية  وامل�ضغولت  والورق  والأخ�ض�����اب 
بناء  وم��واد  الكيمائية  واملنتجات  والأث���اث 
والزيوت واملطاط واملنتجات البال�ضتيكية 
واملنتج�����ات  والإ�ضاءة  الكهرباء  ومنتجات 
ال�ضناعية  وامل��ع��دات  وامل��اك��ي��ن��ات  املعدنية 
واخلر�ضانة  والأ����ض���م���ن���ت  وال�����ض��ريام��ي��ك 
املعدنية  وغ����ري  امل��ع��دن��ي��ة  اخل�����ام  وامل�������واد 
اأخرى عديدة ومتنوعة �ضنعت  ومنتجات 

يف الإمارات.
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دبي لل�صادرات تد�صن مبادرة �صبكة التعاون الت�صديري

غرفة دبي تناق�ض تطوير دور مكاتبها التمثيلية اخلارجية يف الرتويج لبيئة االأعمال يف دبي 

�صوق دبي املايل يفتتح قاعة تداول تعليمية يف اجلامعة االأمريكية باالإمارات 

اأم�ض دبي  يف  العقارات  ت�صرفات  قيمة  درهم  مليون   596

•• دبي-وام: 

ال�ضادرات  لتنمية  دبي  موؤ�ض�ضة  اأطلقت 
القت�ضادية  التنمية  ل��دائ��رة  التابعة   �
�ضبكة  عنوان  حتت  مبادرة  ام�س   � بدبي 
تعزيز  اإىل  تهدف  الت�ضديري  التعاون 
تبادل املنفعة بني امل�ضدرين من اأ�ضحاب 
امل�ضانع وال�ضركات التي تتخذ من دولة 

الإمارات مقرا لأعمالها.
وتاأتي هذه املبادرة � التي اأطلقت بح�ضور 
وم�ضنع  م�����ض��درة  ���ض��رك��ة   150 ن��ح��و 
يف دب��ي وباقي اإم���ارات ال��دول��ة � يف اإطار 
ا�ضرتاتيجية املوؤ�ض�ضة الرامية اإىل توطيد 
عالقات امل�ضدرين على امل�ضتوى املحلي 
لدعم  ال�ضرتاتيجية  التحالفات  وبناء 
ال�ضراكات  وتطوير  الإماراتية  املنتجات 
بني خمتلف القطاعات وتبادل اخلبات 
بهم  اخلا�ضة  الدولية  البيانات  وقواعد 
الت�ضديرية  امل���ع���دلت  رف����ع  وب���ال���ت���ايل 
لل�ضركات الوطنية اإىل الأ�ضواق العاملية. 

وت�ضم الدفعة الأوىل من �ضبكة التعاون 
ع���ن خمتلف  19 مم��ث��ال  ال��ت�����ض��دي��ري 
ال��ق��ط��اع��ات ال�����ض��ن��اع��ي��ة واخل���دم���ي���ة يف 
الإمارات العربية املتحدة عموما واإمارة 
على  مهامها  تنطوي  اإذ  خ�ضو�ضا  دب��ي 
الأع�ضاء  ب��ني  اأ���ض��ب��وع��ي��ة  ل���ق���اءات  ع��ق��د 
ل���ض��ت��ع��را���س ت��وج��ه��ات��ه��م واآرائ�����ه�����م يف 
الوجهات والأ�ضواق الت�ضديرية املختلفة 
لت�ضدير  ع�ضو  ك��ل  اليها  يتطلع  ال��ت��ي 
ال�ضركات  ي�ضاعد  مب��ا  ال��ي��ه��ا  منتجاته 
الأع�ضاء على تنويع قنوات التوا�ضل مع 
من  وم�ضتورديهم  املحليني  امل�ضدرين 
اأ�ضواق العامل كافة وبالتايل امل�ضاهمة يف 
زيادة التبادل التجاري بني دبي واإمارات 
العاملية من  الدولة من جهة والأ���ض��واق 

جهة اأخرى.
املدير  العو�ضي  �ضاعد  املهند�س  وذك���ر 
التنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي لتنمية ال�ضادرات 
�ضبكة  ان  ال��ي��وم  ل��ه  �ضحايف  ت�ضريح  يف 
التعاون الت�ضديري تعد واحدة من اأهم 

الوطنية  لل�ضركات  ت�ضمح  التي  القنوات 
ب���الن���خ���راط يف ع���امل الأع���م���ال حمليا 
اإىل  بالإ�ضافة  ال��دويل  للتو�ضع  والتهيوؤ 
ب���ني بع�ضهم  ال��ع��م��الء  ق���اع���دة  ت��ع��زي��ز 

البع�س ورفع املعدلت الت�ضديرية.
قيمة  فر�ضا  توفر  ال�ضبكة  اأن  واأ���ض��اف 
اأم�����ام ال�����ض��رك��ات ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى طبيعة 
وكيفية  الأخ��رى  القطاعات  يف  الأعمال 
التي  واملعرفة  اخل���بات  م��ن  ال�ضتفادة 
الأخ���رى  الأع�����ض��اء  ال�����ض��رك��ات  متتلكها 
والتعرف  اجلديدة  الأ�ضواق  اخ��رتاق  يف 

على احتياجاتها.
تبادل  �ضبكات  اأن  اإىل  العو�ضي  واأ���ض��ار 
امل�ضالح  وت��ب��ادل  ال��ت�����ض��دي��ري  ال��ت��ع��اون 
التخ�ض�س  نف�س  ت�ضب يف  التي  العاملية 
اأث���ب���ت���ت ج����دواه����ا ح��ي��ث اأظ����ه����رت اآخ���ر 
 49 ي��ق��ل ع���ن  اأن م���ا ل  الإح�����ض��ائ��ي��ات 
اإىل  قيمتها  ت�ضل  �ضفقات  حققت  دول��ة 
الأعمال  جمال  يف  درهم  مليار   11.3
�ضبكات  بف�ضل  الأع�ضاء  بني  التجارية 

امل�ضالح  وت��ب��ادل  ال��ت�����ض��دي��ري  ال��ت��ع��اون 
الت�ضديرية.

م��ن ج��ان��ب��ه اأو����ض���ح رام����ي رب��ي��ع��ة مدير 
املهام  اأن  املوؤ�ض�ضة  يف  امل�ضدرين  خدمات 
ال�ضركات  ع��دد  زي���ادة  لل�ضبكة  الرئي�ضة 
جديدة  اأ�����ض����واق  دخ�����ول  اإىل  امل�������ض���درة 
املحلية  ال�ضركات  اأع��م��ال  اأداء  وحت�ضني 
للتجارة  ك�����ض��وق  دب����ي  م��ك��ان��ة  وت���ع���زي���ز 
الإقليمي  ال�����ض��ع��ي��د  ع��ل��ى  وال��ت�����ض��دي��ر 
امل�ضالح  تعزيز  اإىل  بالإ�ضافة  وال��دويل 
امل�ضتوى  على  امل�ضدرين  ب��ني  امل�ضرتكة 

املحلي للتو�ضع الدويل.
ال�ضبكة  م��ن  تطمح  املوؤ�ض�ضة  ب���اأن  ون���وه 
اإىل تعزيز اخلدمات التي تقدمها وفتح 
اأمام امل�ضانع وال�ضركات املحلية  الأبواب 
لخرتاق  الأن�ضطة  خمتلف  يف  امل�ضدرة 
الأدوات  ت��وف��ري  ع���ب  اأ����ض���واق خم��ت��ل��ف��ة 
وت��ب��ادل الأف��ك��ار وال���روؤى ح��ول الأ�ضواق 
وامل�ضرتين العامليني من خالل الأع�ضاء 

نف�ضهم.

واأ�ضار ربيعة اإىل اأن الفرتة املقبلة �ضت�ضهد 
لالأع�ضاء  ال����دورات  م��ن  �ضل�ضلة  اإق��ام��ة 
الراغبني يف تعزيز القدرات الت�ضديرية 
للمجموعة وتفعيل التوا�ضل مع الأفراد 
وب�ضكل جماعي لال�ضتفادة الق�ضوى من 
الت�ضدير  اأ���ض��واق  ك��ل ع�ضو يف  ع��الق��ات 
املجموعة  اأف���راد  بقية  ل�ضالح  املختلفة 
م���ن اأع�����ض��اء ال�����ض��ب��ك��ة ك��م��ا ���ض��ي��ت��م طرح 
يف  للدخول  ال�ضركات  تلك  اأم���ام  فر�س 
ال��ف��اع��ل��ي��ات وامل��ع��ار���س ال��ت��ي ت��ق��ام على 

ال�ضعيد املحلي والعاملي.
ال�ضادرات  لتنمية  دب��ي  موؤ�ض�ضة  وتلعب 
اإم���ارة دبي  دورا حم��وري��ا يف رف��ع مكانة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م���رك���زا ل��ل��ت�����ض��دي��ر واإع�����ادة 
الت�ضدير ودفع عجلة النمو القت�ضادي 
لإمارة دبي خ�ضو�ضا والإمارات العربية 
املتحدة عموما من خالل رفع م�ضتويات 
ورفع  الرئي�ضة  القطاعات  يف  الت�ضدير 
يف  املحلية  لل�ضركات  الأع��م��ال  م�ضتوى 

الدولة يف الأ�ضواق العاملية.

•• دبي- وام:

دبي  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  ا�ضتعر�ضت 
يف اجتماع يف مقرها مع ممثلي مكاتبها 
اأداء  تطوير  �ضبل  اخل��ارج��ي��ة  التجارية 
ون�ضاط املكاتب مبا يخدم بيئة الأعمال 
ال�ضرتاتيجية  والأه�����������داف  دب�����ي  يف 

املو�ضوعة لهذا املكاتب.
تراأ�ضه  ال��ذي  ال�ضنوي  الجتماع  ح�ضر 
العالقات  اإدارة  مدير  الها�ضمي  ح�ضن 
و�ضناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  يف  اخل���ارج���ي���ة 
العا�ضمة  يف  الغرفة  مكاتب  ممثلو  دبي 
الأذرية باكو والعا�ضمة الأثيوبية اأدي�س 
اأبابا حيث جرى البحث يف التقدم الذي 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  امل��ك��ات��ب  ه��ذه  حققته 
اأف�ضل  ح��ول  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل  تواجهها 
احللول لتعزيز اأداء املكاتب ومتكينها من 
بال�ضكل  اأعمالها  وبيئة  لدبي  ال��رتوي��ج 
امل��زي��د من  ا�ضتقطاب  وب��ال��ت��ايل  الأم��ث��ل 
جمتمع  وتعريف  الإم��ارة  اإىل  ال�ضركات 

الأعمال بدبي بالفر�س ال�ضتثمارية يف 
هذه الأ�ضواق الواعدة.

الجتماع  ه��ذا  اأن  اإىل  الها�ضمي  واأ���ض��ار 
ي�������ه�������دف ل������و�������ض������ع خ������ط������ط ع���م���ل���ي���ة 
ومواكبة  امل��ق��ب��ل  ل��ل��ع��ام  وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال���ذي تعي�ضه دب���ي خ��ا���ض��ة مع  ال��ت��ط��ور 
فوزها موؤخرا با�ضت�ضافة معر�س اك�ضبو 
اإقبال  م��ن  ذل���ك  يعنيه  وم���ا   2020
م��ت��زاي��د ب��ني ال�����ض��رك��ات اخل��ارج��ي��ة على 
لها يف  اأعمال  وتاأ�ضي�س  دبي  اإىل  القدوم 

الإمارة.
واأ�ضاف مدير اإدارة العالقات اخلارجية 
يف غ��رف��ة جت���ارة و���ض��ن��اع��ة دب���ي اإىل ان 
املكاتب التمثيلية اخلارجية ت�ضكل ركيزة 
اأ�ضا�ضية يف ا�ضرتاتيجية الغرفة لتحفيز 
ال�ضرتاتيجية  وه��ي  القت�ضادي  النمو 
وهما  اأ�ضا�ضيتني  ركيزتني  على  القائمة 
ال���ت���ج���اري اخل����ارج����ي لدبي  ال����رتوي����ج 
وحت�����ض��ني ت��ن��اف�����ض��ي��ة ب��ي��ئ��ة الأع����م����ال يف 
الإم��ارة .. معتبا اأن املكاتب تلعب دورا 

•• دبي-وام: 

اف���ت���ت���ح ����ض���وق دب�����ي امل������ايل ام�������س قاعة 
الأمريكية  اجلامعة  يف  تعليمية  ت��داول 
ب���الإم���ارات وه��ي ال��راب��ع��ة ال��ت��ي يدعمها 
التعليمية  م���ب���ادرات���ه  ���ض��م��ن  ال�������ض���وق 
ال��رائ��دة ب��ني اأ���ض��واق امل��ال على امل�ضتوى 
الإق��ل��ي��م��ي ك��م��ا وق���ع اجل��ان��ب��ان مذكرة 
التعاون  جم���الت  حت��دد  بينهما  تفاهم 
العالقات  اأوا�ضر  الرئي�ضة و�ضبل تقوية 
القائمة من خالل تطوير برامج واآليات 
ت��ع��م��ق م��ع��رف��ة ال���ط���الب ب���اأ����ض���واق املال 

ن��ظ��ري��ة وت��ط��ب��ي��ق��ا وع��ل��ى ال��ن��ح��و الذي 
للجامعة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اجل���ه���ود  ي���دع���م 

الأمريكية يف الإمارات.
ح�����ض��ر الف��ت��ت��اح ���ض��ع��ادة ع��ي�����ض��ى كاظم 
املايل  دب��ي  �ضوق  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�ضركال الرئي�س  وح�ضن عبد الرحمن 
املايل  دبي  �ضوق  يف  للعمليات  التنفيذي 
رئ��ي�����س اجلامعة  ال������رزاق  وم��ث��ن��ى ع��ب��د 
اآخ��ر من  الأمريكية يف الإم����ارات وع��دد 

كبار امل�ضوؤولني من اجلانبني.
وت��ع��د ه���ذه ال��ق��اع��ة اأح����دث اإ���ض��اف��ة اإىل 
تعك�س  التي  التعليمية  القاعات  �ضل�ضلة 

•• دبي -وام:

بلغت قيمة ت�ضرفات العقارات من اأرا�س 
و���ض��ق��ق وف��ي��الت واج������راءات ب��ي��ع ورهن 
ام�س  دب��ي  بالتملك يف  اإج���ارة منتهية  و 
596 م��ل��ي��ون دره����م م��ن��ه��ا 530  ن��ح��و 
مليون درهم معامالت بيع اأرا�س و�ضقق 

حوايل  بقيمة  ره��ن  وعمليات  وف��ي��الت 
درهم. مليون   66

واأفاد التقرير اليومي للت�ضرفات الذي 
ي�ضدر ع��ن دائ���رة الأرا����ض���ي والأم���الك 
 279 ام�س  �ضجلت  ال��دائ��رة  ب��اأن  بدبي 
بقيمة  لأرا��������س   164 م��ن��ه��ا  م��ب��اي��ع��ة 
مبايعة   114 و  درهم  مليون   321.3

الإماراتية  ال�����ض��رك��ات  ت��ع��ري��ف  يف  ه��ام��ا 
بفر�س التو�ضع اخلارجي وجذب �ضركات 

هذه الدول اإىل بيئة اأعمال تناف�ضية.

التمثيلية  املكاتب  افتتاح  خطوة  وت��اأت��ي 
اإىل  ال��واع��دة والتي �ضت�ضل  الأ���ض��واق  يف 
العامل  20 مكتبا متثيليا حول  ح��وايل 

ال���دور ال��رائ��د ل�ضوق دب��ي امل��ايل يف هذا 
املجال حيث �ضبق لل�ضوق اأن افتتح قاعة 
للطالب  دب��ي  بكلية  التعليمية  ال��ت��داول 
اإ���ض��اف��ة اإىل دعم  اأوائ�����ل ال��ع��ام امل��ا���ض��ي 
ال�ضارقة  جامعة  يف  التعليمية  القاعات 
ل��ل��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات ب���ال����ض���رتاك مع 
التي  وال�����ض��ل��ع  امل���ال���ي���ة  الأوراق  ه��ي��ئ��ة 
برتحيب  وحظيت  فائقا  جناحا  حققت 
ال��ط��الب وامل�����ض��رف��ني عليهم ملا  واإ����ض���ادة 
ن�ضر  �ضعيد  على  عدة  فوائد  متثله من 
الثقافة املالية ومزج اجلوانب الدرا�ضية 
ب��ال��واق��ع ال��ع��م��ل��ي. وي���اأت���ي ه���ذا التطور 

الرا�ضخ  امل��ايل  التزام �ضوق دبي  اإط��ار  يف 
على  واحلر�س  املجتمع  اإزاء  بامل�ضوؤولية 
خالل  م��ن  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
بالتجربة  ال��ن��ظ��ري��ة  ال���درا����ض���ة  رب����ط 
العملية واإتاحة الفر�ضة للطالب للتعلم 

بطريقة تفاعلية.
منوذجا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ق���اع���ة  ومت���ث���ل 
الرئي�ضة  ال���ت���داول  ق��اع��ة  م��ن  م�����ض��غ��را 
عر�س  �ضا�ضة  وت�ضم  امل��ايل  دب��ي  ل�ضوق 
تو�ضح حركة التداول و�ضريطا متحركا 
لعر�س الأ�ضعار يبث من خالله ال�ضوق 
حركة التداول ب�ضورة فورية من خالل 
التداول يف  اإلكرتونيا مبحرك  ارتباطه 
القاعة  ج���دران  ت�ضميم  مت  كما  ال�ضوق 
ال�����ض��ك��ل احل��ق��ي��ق��ي لقاعة  ي��ع��ك�����س  مب���ا 

التداول يف �ضوق دبي املايل.
فعالية  لزيادة  املايل  دبي  �ضوق  و�ضيوفر 
يتمتعون  حما�ضرين  التعليمية  القاعة 
ب���خ���بة وا����ض���ع���ة م���ن اأج�����ل ع��ق��د ور����س 
ب�ضورة  الطالب  لتدريب  تفاعلية  عمل 
منتظمة وتعزيز معرفتهم باأ�ضواق املال.

وقال كاظم يف ت�ضريح �ضحايف له بهذه 
املنا�ضبة اأن �ضوق دبي املايل ميلك ق�ضب 
الإقليمي  امل�ضتوى  والريادة على  ال�ضبق 
اإط����الق قاعات  اإىل  امل���ب���ادرة  ح��ي��ث  م��ن 
التداول التعليمية الأمر الذي ينبع من 
حر�س ال�ضوق على التعبري عن التزامه 
التام بامل�ضوؤولية الجتماعية يف �ضورها 
اأوا�ضر  توثيق  مقدمتها  ويف  املختلفة 
التعاون مع خمتلف املوؤ�ض�ضات التعليمية 
يف الدولة عب عدة مبادرات تهدف اإىل 

دره����م  م���الي���ني   206 ب��ق��ي��م��ة  ل�����ض��ق��ق 
ومبايعة لفيال مبليوين درهم.

اأه��م مبايعات الأرا���ض��ي من حيث  وك��ان 
55 مليون درهم  القيمة مبايعة مببلغ 
مبايعة  تلتها  الثانية  النهدة  منطقة  يف 
بقيمة 42 مليون درهم يف منطقة نخلة 

جمريا .

مناطق  اخلام�ضة  الثني����ة  وت�ض�����درت 
بت�ضجيلها  املبايعات  عدد  حيث  من  دبي 
درهم  مليون   69 بقيمة  مبايعة   16
الرابعة  ج���ن���وب  ال����ب�����ض����اء  ف��م��ن��ط��ق��ة 
 13 قيمتها  م��ب��اي��ع��ات   10 بت�ضجيلها 

مليون درهم.
 47 ت�ضجيل  ام�س  ال��دائ��رة  �ضهدت  كما 

متكني  يف  ت�ضاعد  م�ضافة  قيمة  لت�ضكل 
اإىل  الو�ضول  املحلي من  الأعمال  قطاع 

هذه الأ�ضواق ب�ضكل اآمن و�ضريع.

ب��ني اجلهود  ال��ت��ك��ام��ل  ن���وع م��ن  حتقيق 
جهة  م��ن  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ل��ت��ل��ك  التعليمية 
ومتطلبات التدريب وال�ضتعداد خلو�س 

غمار احلياة العملية من جهة اأخرى.
اأح���د  امل����ب����ادرة ت��ع��د  اأن ه����ذه  واأ�����ض����اف 
دبي  ���ض��وق  ل��بن��ام��ج  الرئي�ضة  امل��ك��ون��ات 
اأي�ضا  ي�ضتهدف  ال���ذي  التعليمي  امل���ايل 
امل�ضتثمرين  م��ن  اجل��دي��د  اجليل  اإع���داد 
وهي توفر للطالب متابعة حية ل�ضا�ضة 
كما  ال�����ض��وق  و���ض��ري��ط معلومات  ت���داول 
لالأ�ضهم  م�ضابقات  يف  امل�ضاركة  ميكنهم 
وال����ف����وز ب���اجل���وائ���ز والأه�������م م���ن ذلك 
ال�ضتفادة الكبرية من ح�ضور ور�س عمل 
وندوات تتيح لهم التوا�ضل مبا�ضرة مع 

جمموعة متميزة من اخلباء املاليني.
اأن �ضوق دبي املايل يخطط  وذكر كاظم 
لفتتاح مزيد من القاعات يف موؤ�ض�ضات 
تعليمية اأخرى �ضتكون اأولها يف اجلامعة 
خالل  �ضتفتتح  حيث  ب��دب��ي  الأم��ري��ك��ي��ة 
�ضوء  يف  وذلك  املقبلة  القليلة  الأ�ضابيع 
احلما�س والتفاعل الكبريين من جانب 
القاعة  م��ع  ل��ل��ط��الب  دب���ي  كلية  ط���الب 
هذا  دور  ب�ضاأن  اليجابية  الفعل  وردود 
امل�ضروع يف الربط بني اجلوانب النظرية 
الطالب  وت��ع��ري��ف  العملية  واجل���وان���ب 

باأ�ضاليب التعامل يف اأ�ضواق املال.
امل��ايل ما  اأن جهود �ضوق دبي  اإىل  ولفت 
ال��ك��ب��ري لول  ال��ن��ج��اح  ك��ان��ت لتلقى ه���ذا 
املوؤ�ض�ضات  ت�ضافر اجلهود مع كثري من 
مقدمتها  يف  ال����دول����ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

اجلامعة الأمريكية بالإمارات.

رهنا بقيمة 66 مليون درهم منها 14 
 33 22 مليون درهم و  لأرا�ضي مببلغ 
مليون   44 بقيمة  وفيالت  ل�ضقق  رهنا 
اأهمها يف منطقة برج خليفة  درهم كان 
ب��ق��ي��م��ة 22 م��ل��ي��ون دره����م واأخ������رى يف 
ثمانية  بقيمة  اخلام�ضة  الثنية  منطقة 

ماليني درهم.

دو تعلن عن نتائج اأول تقرير ملركز دبي املتميز ل�صبط 
الكربون لتقييم الب�صمة الكربونية الناجتة عن عملياتها 

•• دبي-وام:

جددت �ضركة الإمارات لالت�ضالت املتكاملة دو تاأكيدها على اللتزام بتبني 
للب�ضمة  تقييم  اأول  نتائج  عن  اإعالنها  خ��الل  من  ال�ضتدامة  ممار�ضات 
املتميز  دبي  التعاون مع مركز  الناجتة عن عملياته من خالل  الكربونية 

ل�ضبط الكربون لتقييم وتوثيق الب�ضمة الكربونية اخلا�ضة بال�ضركة.
البيئة املحيطة بها  التعاون دو على قيا�س تاأثرياتها على  وقد �ضاعد هذا 
وو�ضع ا�ضرتاتيجية ترمي اإىل احلد من النبعاثات الكربونية مبا يتما�ضى 
مع ال�ضرتاتيجية الوطنية لالقت�ضاد الأخ�ضر يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
وقال املهند�س عبد الهادي العلياك نائب الرئي�س لإدارة الأ�ضول واخلدمات 
اإىل  التحول  عجلة  دف��ع  يف  بامل�ضاهمة  تلتزم  ال�ضركة  اأن  دو  يف  املوؤ�ض�ضية 
تنفيذا  وذل���ك  وال���دول���ة  وللمجتمع  لل�ضركة  اخ�����ض��رارا  اأك���رث  م�ضتقبل 

لال�ضرتاتيجية الوطنية لالقت�ضاد الأخ�ضر يف دولة الإمارات.
هذا  ي�ضاهم  حيث  ال�ضركة  اأول��وي��ات  �ضلب  يف  تاأتي  ال�ضتدامة  اأن  واأ�ضاف 
من  ميكنها  ال��ت��ي  امل��ج��الت  حت��دي��د  على  م�ضاعدتها  يف  املف�ضل  التقييم 
يف  اأك���ب  حت�ضن  حتقيق  خ��الل��ه��ا 
لالنبعاثات  خ��ف�����ض��ه��ا  م�����ض��ت��وى 
ا�ضرتاتيجي  ب�����ض��ك��ل  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
م��ن خ��الل م��ب��ادرات ع��دة بداأتها 
لإدارة  ذك����ي����ة  ح����ل����ول  ب���رتك���ي���ب 
ال���ط���اق���ة يف حم���ط���ات الإر�����ض����ال 
افتتاح  وك��ذل��ك  لل�ضركة  التابعة 
حمطات تعتمد ب�ضكل كامل على 
ميثل  وه����ذا  ال�ضم�ضية  ال��ط��اق��ة 
طريق  على  لها  اإيجابية  خ��ط��وة 

ال�ضتدامة.
دو  اأن  اإىل  ع���ب���دال���ه���ادي  واأ�����ض����ار 
�����ض����وف ت�������ض���ت���خ���دم ن���ت���ائ���ج ه���ذا 
رئي�ضية  اأداء  ك��م��وؤ���ض��رات  التقرير 
وقائية  خطوات  اتخاذ  على  والت�ضجيع  والتوعية  الأداء  م�ضتوى  لتح�ضني 

تعزز جهودها يف جمال ال�ضتدامة م�ضتقبال.
الدفيئة  ال��غ��ازات  انبعاثات  وحتليل  تقييم  تقرير  و���ض��ع  مت  اأن���ه  واأو���ض��ح 
معايري  ثالثة  اإىل  ا�ضتنادا  املا�ضي  ال��ع��ام  خ��الل  دو  عمليات  ع��ن  الناجتة 
وذلك على النحو الذي يحدده بروتوكول الغازات الدفيئة اخل�ضراء حيث 
مت ح�ضاب احلد الأ�ضا�ضي لالنبعاثات الإجمالية يف العام مبا يعادل 248 
األفا و 553 طن من ثاين اأك�ضيد الكربون وهذا ميثل حوايل 5 ر0 باملائة 
من جممل النبعاثات يف اإمارة دبي و 12 ر0 باملائة من اإجمايل النبعاثات 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
عن  الناجتة  والنبعاثات  الأن�ضطة  ملختلف  تطرق  ق��د  التقرير  اأن  وق��ال 
عمليات دو يف املرافق التقنية والتجارية التابعة لل�ضركة يف اإمارات الدولة 
. وميثل النطاق 2 اأغلبية انبعاثات دو بن�ضبة 89 باملائة وهي النبعاثات 
الناجتة عن الكهرباء التي يتم ا�ضتهالكها مبا فيها الكهرباء يف حمطات 
1 فيمثل النبعاثات  ال��ن��ط��اق  ان��ب��ع��اث��ات  اأم���ا  ال��ب��ي��ان��ات  الإر����ض���ال وم��راك��ز 
الناجمة عن اأ�ضطول �ضيارات دو ومولدات الديزل والنبعاثات من غازات 

التبيد والتي ل تزيد عن 11 باملائة.

دبي ت�صت�صيف 11 موؤمترًا 
متخ�ص�صًا عامليًا خالل عام 2014 

•• دبي-وام:

يف  متخ�ض�ضا  دوليا  م��وؤمت��را   11 العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  ي�ضت�ضيف 
عدد من القطاعات ال�ضرتاتيجية خالل عام 2014 والتي من املتوقع اأن 
ت�ضخ نحو 117 مليون درهم يف �ضرايني اإقت�ضاد مدينة دبي . و�ضتجتذب 
رواد  م��ن  والعديد  األ��ف موفد دويل متخ�ض�س   12 م��ن  اأك��رث  امل��وؤمت��رات 
وقال   . والتقنية  والقانون  واملوا�ضالت  والنقل  ال�ضحة  الفكر يف جمالت 
اأحمد اخلاجه نائب اأول الرئي�س مبركز دبي التجاري العاملي اإن الفعاليات 
ت�ضهد  الرئي�ضية  القت�ضادية  القطاعات  جمموعة  تخدم  التي  ال��ك��بى 
جناحا كبريا .. معتبا اأن هذا يعزز الو�ضع القت�ضادي ملدينة دبي وي�ضهم 
زيادة  اأج��ل  ومناق�ضتها من  اجل��دي��دة  الأف��ك��ار  يف خلق من�ضة غنية لطرح 
منو القطاعات القت�ضادية يف جميع اأ�ضواق املنطقة . ويعد قطاع الرعاية 
عليها  الرتكيز  امل�ضتهدف  املهمة  ال�ضرتاتيجية  القطاعات  اأح��د  ال�ضحية 
العام القادم وي�ضتعد مركز دبي التجاري العاملي ل�ضتقبال ثالث موؤمترات 
و  الأ�ضنان  الهادئ لطب  واملحيط  اآ�ضيا  دول  طبية منها هي موؤمتر احتاد 
موؤمتر التميز يف طب الأطفال و موؤمتر ال�ضرق الأو�ضط للندوب واجلروح 
ومن املتوقع اأن جتتذب اأكرث من خم�ضة اآلف موفد من كبار املخت�ضني يف 

هذه املجالت 
ويف جمال القانون ي�ضت�ضيف مركز دبي التجاري العاملي خالل �ضهري اإبريل 
ونوفمب املوؤمتر ال�ضنوي للجمعية الدولية للقانون وعلوم الطب ال�ضرعي 
الذي يقام بالتعاون مع �ضرطة دبي و املوؤمتر الدويل ال�ضنوي التا�ضع ع�ضر 
التي  الدولية  اجلمعية  وتعد   . العامة  النيابة  لأع�ضاء  الدولية  للجمعية 
تاأ�ض�ضت عام 1995 منظمة دولية ملتزمة بو�ضع وتطوير معايري ال�ضلوك 
والأخالقيات املهنية لأع�ضاء النيابة العامة يف خمتلف اأنحاء العامل ومتثل 
بالن�ضبة  اآخرا  فوزا مهما  امل�ضاريع  لإدارة  الدويل  املعهد  اإ�ضت�ضافة موؤمتر 
اأع�����ض��اء راب��ط��ة غري  اأك���ب منتدى يجمع  امل��وؤمت��ر  ل��دب��ي حيث ميثل ه��ذا 
اأن يح�ضر  املتوقع  امل�ضروعات يف العامل ومن  اإدارة  هادفة للربح يف جمال 
هذا الجتماع ال�ضنوي اأكرث من األف و 200 �ضخ�س من اأعلى م�ضتويات 
امل��وؤمت��ر التحديات التي  . وي��ت��ن��اول  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  امل��وف��دي��ن م��ن خمتلف 
تواجه اإدارة امل�ضاريع ويهدف اإىل تفعيل التوا�ضل وتبادل الروؤى واخلبات 
واأف�ضل  التحديات  واأب���رز  ال�ضخمة  امل�ضاريع  اأح���دث  ومناق�ضة  وامل��ع��ارف 
املمار�ضات العملية . وت�ضم الفعاليات الرئي�ضية لعام 2014 اأي�ضا املوؤمتر 
الدويل للتعليم الهند�ضي و موؤمتر جي اإ�س اإم اإيه ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 
اأفريقيا وور�ضة عمل البكالوريا الدولية و املوؤمتر الدويل لرابطة منتجي 
الأو�ضط  ال�ضرق  للموا�ضالت-  العاملي  الحت��اد  وموؤمتر  و معر�س  القطن 

و�ضمال اأفريقيا اأكب فعالية للنقل واملوا�ضالت العامة يف املنطقة.
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والهاتف  والتلك�س  والفاك�س  والإلكرتونية  الكهربائية  والآلت  والأجهزة  الرتكيبات 
والتلغراف وتخزين املعلومات؛ واأجهزة واآلت ت�ضجيل و/اأو ن�ضخ و/اأو نقل املعلومات 
ال�ضوتية و/اأو امل�ضورة و/اأو البيانات؛ والهواتف؛ والهواتف النقالة؛ واأجهزة التنبيه 
اأجهزة  ودارات  واآلت  واأجهزة  وتركيبات  )البيجر(؛  الال�ضلكي  او  بالهاتف  لالت�ضال 
الت�ضالت ونقل البيانات وات�ضالت املوجات ال�ضغرية والت�ضالت املالحية اجلوية 
الراديو  واآلت  واأج��ه��زة  وتركيبات  الإلكرتونية؛  والت�ضالت  البحرية  والت�ضالت 
اللكرتوين  اأو  الكهربائي  التحكم  واخ��ت��ب��ار  والف�ضائيات  وال��ك��اب��الت  والتلفزيون 
)املراقبة(  والتدقيق  والقيا�س  الإ�ضارات  واإر�ضال  الإلكرتوب�ضرية  الب�ضرية  واملراقبة 
والتعليم؛ والأجهزة الإلكرتونية ل�ضتقبال الإر�ضال التلفزيوين و/اأو �ضبكات الت�ضال 
الكمبيوتر ل�ضتخدامها  اأو و�ضائل العر�س الأخرى وبرامج  التلفزيون  اإىل  واإر�ضالها 
معها؛ ولوحات حتكم الألعاب املكونة من اأجهزة وبرجميات الكمبيوتر لتقدمي ناجت 
�ضوتي ومرئي ومتعدد الو�ضائط؛ اأجهزة الكمبيوتر املحمول؛ وبرامج نظام الت�ضغيل؛ 
و/اأو  ال�ضور  و/اأو  ال�ضوت  ن�ضخ  اأو  اأو معاجلة  ا�ضتقبال  اأو  اإر�ضال  اأو  ت�ضجيل  واأجهزة 
اأو  الكهربائي  الإر�ضال  اأجل  من  وجميعها  واملو�ضالت  وامل�ضالك  والكابالت  البيانات؛ 
املوجية  امل�ضالك  الب�ضرية؛  الإ���ض��ارات  اأو  الت�ضالت  اأو  الراديو  ت��ردد  اأو  الإل��ك��رتوين 
الأن��ب��وب��ي��ة ���ض��واء الإل��ك��رتون��ي��ة اأو م��ك��ون��ات اأن��ظ��م��ة الت�����ض��الت؛ والأج���ه���زة والآلت 
ا�ضتقبال  و/اأو  اإر�ضال  و/اأو  تخزين  و/اأو  حفظ  و/اأو  ملعاجلة  وجميعها  الإلكرتونية؛ 
والآلت  والأج���ه���زة  الآيل؛  احل��ا���ض��ب  واأج��ه��زة  ال��ب��ي��ان��ات؛  طباعة  و/اأو  ع��ر���س  و/اأو 
و�ضبكات  الت�ضال  اأنظمة  اأداء  حتليل  و/اأو  اإدارة  اأج��ل  م��ن  وجميعها  الإل��ك��رتون��ي��ة؛ 
معاجلة  اأج��ل  من  وجميعها  الإلكرتونية  واملكونات  وال���دارات  البيانات؛  نقل  ودارات 
والرتددات  والب�ضرية  الإلكرتونية  البيانات  و/اأو  الإ���ض��ارات  ت�ضفري  وف��ك  وت�ضفري 
الت�ضابهية  املوجات  وحم��ولت  الت�ضفري؛  وفك  الت�ضفري  واآلت  واأجهزة  ؛  الال�ضلكية 
واإنذار  الإن��ذار  واأجهزة ومعدات  اإىل ت�ضابهية؛  الرقمية  اإىل موجات رقمية واملوجات 
عر�س  ولوحات  الإلكرتونية  الر�ضائل  ولوحات  والأم��ن؛  القتحام  وك�ضف  القتحام 
والبحث  وتخزين  وا�ضتقبال  وعر�س  اإر�ضال  ومعدات  اأجهزة  الإلكرتونية؛  املعلومات 
يف املعلومات الإلكرتونية؛ ومعاجلات البيانات �ضغرية احلجم ؛ ومعاجلات ال�ضوت؛ 
اللغة؛ وموهانات  ودارات ترجمة  واأجهزة ومعدات  الأ�ضوات؛  وتوليد  واأنظمة متييز 
ال�ضوت؛ وحمولت اإ�ضارة؛ وم�ضخمات؛ واأجهزة ودارات حتويل كهربائية واإلكرتونية؛ 
ربط  واج��ه��ات  املرئية؛  الن�ضو�س  اإر���ض��ال  واآلت  واأج��ه��زة  الو�ضل؛  قاب�ضية  وبطاقات 
وحتديد  وتعريف  تعقب  ومعدات  واأجهزة  والبطاريات؛  اآلية؛  وجميبات  اإلكرتونية؛ 
واأ�ضالك  وب��ط��اق��ات  واأ���ض��رط��ة  واأق��را���س  واآلت حا�ضبة؛  واأج��ه��زة  ال�����ض��ي��ارات؛  م��واق��ع 
و/اأو  الإلكرتومغناطي�ضية  و/اأو  املغناطي�ضية  و/اأو  الإلكرتونية  البيانات  وناقالت 
الب�ضرية و/اأو الإلكرتوب�ضرية الأخرى؛ وبرامج الكمبيوتر والبامج الإلكرتونية؛ 
الت�ضال؛  واأنظمة  البيانات  معاجلة  ولأجهزة  الكمبيوتر  لأجهزة  امل�ضفرة  والبامج 
ولوحات املفاتيح والطابعات واأجهزة التحكم؛ وطرفيات البيانات الإعالمية؛ واأجهزة 
واآلت الت�ضخي�س الإلكرتونية؛ واأجهزة واآلت معلومات الطق�س؛ والأجهزة والآلت 
املالحية؛ واأجهزة واآلت التعامالت املالية الإلكرتونية والتجارة الإلكرتونية؛ اأجهزة 
واآلت الدخول عن بعد على معلومات �ضبكة النرتنت وجميعها اإلكرتونية؛ والأجهزة 
والآلت ال�ضمعية – الب�ضرية؛ واأجهزة واآلت املوؤمترات املرئية واملوؤمترات الهاتفية؛ 
ا�ضتخال�س  تتيح  التي  الإلكرتونية  والآلت  والأجهزة  املرئي؛  العر�س  واآلت  اأجهزة 
املعلومات من املجيبات الآلية و/اأو الو�ضول اإىل خدمات الهاتف؛ والأجهزة والدارات 
اأجهزة  و/اأو  الكمبيوتر  اأجهزة  مع  ل�ضتخدامها  والإلكرتونية  الكهربائية  واملكونات 
امل�ضح  واآلت  واأج���ه���زة  ال��رتك��ي��ب��ات؛  و/اأو  الت�����ض��ال  �ضبكات  و/اأو  ال��ب��ي��ان��ات  م��ع��اجل��ة 
الإلكرتونية؛ والذواكر الإلكرتونية؛ ولوحات الدارات الإلكرتونية؛ وقواعد البيانات 
اأو  ب�ضرية  اأو  اإلكرتومغنطي�ضية  اأو  مغنطي�ضية  اأو  اإلكرتونية  و�ضائط  على  امل�ضجلة 
ال�ضوت  ت�ضجيل  وو�ضائل  الب�ضرية؛  و/اأو  ال�ضمعية  والت�ضجيالت  اإلكرتوب�ضرية؛ 
الفرتا�ضي؛  الواقع  واأنظمة  املدجمة؛  الأق��را���س  الفيديو؛  واأل��ع��اب  الفيديو؛  و/اأو 
واأجهزة ت�ضجيل واإر�ضال ون�ضخ الت�ضجيالت ال�ضوتية و/اأو ال�ضور؛ وناقالت البيانات 
املغناطي�ضية؛ واأقرا�س الت�ضجيل؛ واآلت ت�ضجيل املدفوعات النقدية والآلت احلا�ضبة 
ومعدات واأجهزة الكمبيوتر املعاجلة للبيانات ؛ واأجهزة الألعاب اللكرتونية واأجهزة 
اأو مغناطي�ضياً  اإلكرتونياً  امل�ضجلة  الكمبيوتر  الكمبيوتر؛ وبيانات  الكمبيوتر وبرامج 
والأ�ضرطة  ال�ضجالت  حلمل  امل�ضتخدمة  وال��رف��وف  الكمبيوتر؛  واأل��ع��اب  ب�ضرياً؛  اأو 
والو�ضائط الأخرى القادرة على تخزين البيانات اللكرتونية و/اأو املغنطي�ضية و/اأو 
اللكرتومغنطي�ضية و/اأو الب�ضرية و/اأو اللكرتوب�ضرية؛ العلب واحلقائب والأكيا�س 
وقطع  الذكر؛  اآنفة  الب�ضائع  من  اأي  تخزين  اأو  حلمل  املهياأة  واحل��اوي��ات  واحلوامل 

وجتهيزات كافة الب�ضائع اآنفة الذكر
بالأحرف  م��ك��ت��وب��ة    DU FORUM ع���ب���ارة  ه���ي  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ض��ف 

الالتينية.
الفئة : 9

ال�ضرتاطات: ل يوجد 
التجارية يف  العالمات  لق�ضم  به مكتوبا  التقدم  ذلك،  لديه اعرتا�س على  فعلى من 
اإليه و ذلك خالل  اإر�ضاله بالبيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار  اأو  وزارة القت�ضاد والتجارة 

ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.
ق�سم �لعامات �لتجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعامات �لتجارية
انرتنا�ضيونال  كومباين  اأند  راوز  الوكيل/  تقدم  عن  التجارية  العالمات  ق�ضم  يعلن 

)اوفر�ضيز( ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية التالية: 

DU ARENA
املودعة حتت رقم:   177906           بتاريخ : 2012/08/13

با�ضم     : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع)  
وعنوانها : �س.ب: 502666، مدينة الإعالم يف دبي، برج ال�ضالم، الطابق رقم 43، دبي، 

الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

والهاتف  والتلك�س  والفاك�س  والإلكرتونية  الكهربائية  والآلت  والأجهزة  الرتكيبات 
والتلغراف وتخزين املعلومات؛ واأجهزة واآلت ت�ضجيل و/اأو ن�ضخ و/اأو نقل املعلومات 
ال�ضوتية و/اأو امل�ضورة و/اأو البيانات؛ والهواتف؛ والهواتف النقالة؛ واأجهزة التنبيه 
اأجهزة  ودارات  واآلت  واأجهزة  وتركيبات  )البيجر(؛  الال�ضلكي  او  بالهاتف  لالت�ضال 
الت�ضالت ونقل البيانات وات�ضالت املوجات ال�ضغرية والت�ضالت املالحية اجلوية 
الراديو  واآلت  واأج��ه��زة  وتركيبات  الإلكرتونية؛  والت�ضالت  البحرية  والت�ضالت 
اللكرتوين  اأو  الكهربائي  التحكم  واخ��ت��ب��ار  والف�ضائيات  وال��ك��اب��الت  والتلفزيون 
)املراقبة(  والتدقيق  والقيا�س  الإ�ضارات  واإر�ضال  الإلكرتوب�ضرية  الب�ضرية  واملراقبة 
والتعليم؛ والأجهزة الإلكرتونية ل�ضتقبال الإر�ضال التلفزيوين و/اأو �ضبكات الت�ضال 
الكمبيوتر ل�ضتخدامها  اأو و�ضائل العر�س الأخرى وبرامج  التلفزيون  اإىل  واإر�ضالها 
معها؛ ولوحات حتكم الألعاب املكونة من اأجهزة وبرجميات الكمبيوتر لتقدمي ناجت 
�ضوتي ومرئي ومتعدد الو�ضائط؛ اأجهزة الكمبيوتر املحمول؛ وبرامج نظام الت�ضغيل؛ 
و/اأو  ال�ضور  و/اأو  ال�ضوت  ن�ضخ  اأو  اأو معاجلة  ا�ضتقبال  اأو  اإر�ضال  اأو  ت�ضجيل  واأجهزة 
اأو  الكهربائي  الإر�ضال  اأجل  من  وجميعها  واملو�ضالت  وامل�ضالك  والكابالت  البيانات؛ 
املوجية  امل�ضالك  الب�ضرية؛  الإ���ض��ارات  اأو  الت�ضالت  اأو  الراديو  ت��ردد  اأو  الإل��ك��رتوين 
الأن��ب��وب��ي��ة ���ض��واء الإل��ك��رتون��ي��ة اأو م��ك��ون��ات اأن��ظ��م��ة الت�����ض��الت؛ والأج���ه���زة والآلت 
ا�ضتقبال  و/اأو  اإر�ضال  و/اأو  تخزين  و/اأو  حفظ  و/اأو  ملعاجلة  وجميعها  الإلكرتونية؛ 
والآلت  والأج���ه���زة  الآيل؛  احل��ا���ض��ب  واأج��ه��زة  ال��ب��ي��ان��ات؛  طباعة  و/اأو  ع��ر���س  و/اأو 
و�ضبكات  الت�ضال  اأنظمة  اأداء  حتليل  و/اأو  اإدارة  اأج��ل  م��ن  وجميعها  الإل��ك��رتون��ي��ة؛ 
معاجلة  اأج��ل  من  وجميعها  الإلكرتونية  واملكونات  وال���دارات  البيانات؛  نقل  ودارات 
والرتددات  والب�ضرية  الإلكرتونية  البيانات  و/اأو  الإ���ض��ارات  ت�ضفري  وف��ك  وت�ضفري 
الت�ضابهية  املوجات  وحم��ولت  الت�ضفري؛  وفك  الت�ضفري  واآلت  واأجهزة  ؛  الال�ضلكية 
واإنذار  الإن��ذار  واأجهزة ومعدات  اإىل ت�ضابهية؛  الرقمية  اإىل موجات رقمية واملوجات 
عر�س  ولوحات  الإلكرتونية  الر�ضائل  ولوحات  والأم��ن؛  القتحام  وك�ضف  القتحام 
والبحث  وتخزين  وا�ضتقبال  وعر�س  اإر�ضال  ومعدات  اأجهزة  الإلكرتونية؛  املعلومات 
يف املعلومات الإلكرتونية؛ ومعاجلات البيانات �ضغرية احلجم ؛ ومعاجلات ال�ضوت؛ 
اللغة؛ وموهانات  ودارات ترجمة  واأجهزة ومعدات  الأ�ضوات؛  وتوليد  واأنظمة متييز 
ال�ضوت؛ وحمولت اإ�ضارة؛ وم�ضخمات؛ واأجهزة ودارات حتويل كهربائية واإلكرتونية؛ 
ربط  واج��ه��ات  املرئية؛  الن�ضو�س  اإر���ض��ال  واآلت  واأج��ه��زة  الو�ضل؛  قاب�ضية  وبطاقات 
وحتديد  وتعريف  تعقب  ومعدات  واأجهزة  والبطاريات؛  اآلية؛  وجميبات  اإلكرتونية؛ 
واأ�ضالك  وب��ط��اق��ات  واأ���ض��رط��ة  واأق��را���س  واآلت حا�ضبة؛  واأج��ه��زة  ال�����ض��ي��ارات؛  م��واق��ع 
و/اأو  الإلكرتومغناطي�ضية  و/اأو  املغناطي�ضية  و/اأو  الإلكرتونية  البيانات  وناقالت 
الب�ضرية و/اأو الإلكرتوب�ضرية الأخرى؛ وبرامج الكمبيوتر والبامج الإلكرتونية؛ 
الت�ضال؛  واأنظمة  البيانات  معاجلة  ولأجهزة  الكمبيوتر  لأجهزة  امل�ضفرة  والبامج 
ولوحات املفاتيح والطابعات واأجهزة التحكم؛ وطرفيات البيانات الإعالمية؛ واأجهزة 
واآلت الت�ضخي�س الإلكرتونية؛ واأجهزة واآلت معلومات الطق�س؛ والأجهزة والآلت 
املالحية؛ واأجهزة واآلت التعامالت املالية الإلكرتونية والتجارة الإلكرتونية؛ اأجهزة 
واآلت الدخول عن بعد على معلومات �ضبكة النرتنت وجميعها اإلكرتونية؛ والأجهزة 
والآلت ال�ضمعية – الب�ضرية؛ واأجهزة واآلت املوؤمترات املرئية واملوؤمترات الهاتفية؛ 
ا�ضتخال�س  تتيح  التي  الإلكرتونية  والآلت  والأجهزة  املرئي؛  العر�س  واآلت  اأجهزة 
املعلومات من املجيبات الآلية و/اأو الو�ضول اإىل خدمات الهاتف؛ والأجهزة والدارات 
اأجهزة  و/اأو  الكمبيوتر  اأجهزة  مع  ل�ضتخدامها  والإلكرتونية  الكهربائية  واملكونات 
امل�ضح  واآلت  واأج���ه���زة  ال��رتك��ي��ب��ات؛  و/اأو  الت�����ض��ال  �ضبكات  و/اأو  ال��ب��ي��ان��ات  م��ع��اجل��ة 
الإلكرتونية؛ والذواكر الإلكرتونية؛ ولوحات الدارات الإلكرتونية؛ وقواعد البيانات 
اأو  ب�ضرية  اأو  اإلكرتومغنطي�ضية  اأو  مغنطي�ضية  اأو  اإلكرتونية  و�ضائط  على  امل�ضجلة 
ال�ضوت  ت�ضجيل  وو�ضائل  الب�ضرية؛  و/اأو  ال�ضمعية  والت�ضجيالت  اإلكرتوب�ضرية؛ 
الفرتا�ضي؛  الواقع  واأنظمة  املدجمة؛  الأق��را���س  الفيديو؛  واأل��ع��اب  الفيديو؛  و/اأو 
واأجهزة ت�ضجيل واإر�ضال ون�ضخ الت�ضجيالت ال�ضوتية و/اأو ال�ضور؛ وناقالت البيانات 
املغناطي�ضية؛ واأقرا�س الت�ضجيل؛ واآلت ت�ضجيل املدفوعات النقدية والآلت احلا�ضبة 
ومعدات واأجهزة الكمبيوتر املعاجلة للبيانات ؛ واأجهزة الألعاب اللكرتونية واأجهزة 
اأو مغناطي�ضياً  اإلكرتونياً  امل�ضجلة  الكمبيوتر  الكمبيوتر؛ وبيانات  الكمبيوتر وبرامج 
والأ�ضرطة  ال�ضجالت  حلمل  امل�ضتخدمة  وال��رف��وف  الكمبيوتر؛  واأل��ع��اب  ب�ضرياً؛  اأو 
والو�ضائط الأخرى القادرة على تخزين البيانات اللكرتونية و/اأو املغنطي�ضية و/اأو 
اللكرتومغنطي�ضية و/اأو الب�ضرية و/اأو اللكرتوب�ضرية؛ العلب واحلقائب والأكيا�س 
وقطع  الذكر؛  اآنفة  الب�ضائع  من  اأي  تخزين  اأو  حلمل  املهياأة  واحل��اوي��ات  واحلوامل 

وجتهيزات كافة الب�ضائع اآنفة الذكر
بالأحرف  م��ك��ت��وب��ة    DU ARENA ع���ب���ارة  ه���ي  ال��ع��الم��ة  ال���ع���الم���ة:  و����ض���ف 

الالتينية.
الفئة : 9

ال�ضرتاطات: ل يوجد 
التجارية يف  العالمات  لق�ضم  به مكتوبا  التقدم  ذلك،  لديه اعرتا�س على  فعلى من 
اإليه و ذلك خالل  اإر�ضاله بالبيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار  اأو  وزارة القت�ضاد والتجارة 

ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.
ق�سم �لعامات �لتجارية

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  167864  بتاريخ :  2012/01/15
با�ض��م : �ضركة اأوتو ديزل بارت�س )�س ذ م م(

�س ب : 4542 وعنوانه : دبي  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املركبات واأجهزة النقل البي واجلوي واملائي
الواق�عة بالفئة   : 12

الأ�ضود  وباللون  الالتينية  باللغة  مكتوبة  فا�ضلة  ND  مع  كلمة  اأ�ضكال عن  عبارة  : هي  العالمة  و�ضف 
وحتته مكتوب عبارة PISTON&PIN باللغة الالتينية وباللون الأ�ضود.

ال�ض��رتاطات   : دون �ضرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة ، 

اأو اإر�ضاله بالبيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد والتجارة-اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
اخلمي�ض  12  دي�شمرب 2013 العدد 10968

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  187061  بتاريخ :  2013/02/19
با�ض��م : �ضمارت ميل للخدمات �س ذ م م

وعنوانه : دبي � الإمارات العربية املتحدة                         
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

االنقل وتغليف وتخزين ال�ضلع وتنظيم الرحالت وال�ضفر
الواق�عة بالفئة   : 39

وباللون  تينية  الال  باللغة  Smart Mail Service مكتوبة  عبارة   عبارة عن  : هي  العالمة  و�ضف 
الأ�ضود وفوقها مكتوب حروف لتينية SMS   بطريقة مبتكرة باللون الأ�ضود.

ال�ض��رتاطات   : دون �ضرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد والتجارة ، 

اأو اإر�ضاله بالبيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد والتجارة-اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
اخلمي�ض  12  دي�شمرب 2013 العدد 10968

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :57254 
با�ض�������م: امل�ضنع العاملي لزيوت الت�ضحيم )زينول( ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب: 6527 ، ال�ضارقة ، المارات العربية املتحدة .
وامل�ضجلة حتت رقم : )46671(  بتاريخ:2004/5/8

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 
احلماية يف :2013/11/23 وحتى تاريخ :2023/11/23 

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  12  دي�شمرب 2013 العدد 10968

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:رجل اليوم للخياطة الرجالية
clothing gulf طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية:رجل اليوم للملبو�ضات اخلليجية 

املودعة بالرقم:188266       بتاريخ:2013/3/12 م
با�ض��م:رجل اليوم للخياطة الرجالية

وعنوانه:ابوظبي ، �ضارع الدفاع ، �س.ب:6640 ، هاتف: 026424000 ، فاك�س: 026418444
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:40 تف�ضيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية العربية .

و�ضف العالمة:العالمة عبارة عن رجل اليوم ب�ضكل مميز ومزغرف ا�ضفلها للملبو�ضات اخلليجية ا�ضفلها    
  .  clothing gulf

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالبيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  12  دي�شمرب 2013 العدد 10968

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك:مقهى ريد كاربيت
REDCARPET & CAFE RESTAURANT:طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:177890       بتاريخ:2012/8/13 م
با�ض��م:مقهى ريد كاربيت

+ ، فاك�س:  وعنوانه:حمل داخل مطار دبي 3T ، �س.ب:8014 ، هاتف: 971-50-3463222 
واملقاهي  وامل�����ض��روب��ات  الط��ع��م��ة  ت��وف��ري  خ��دم��ات  ب��ال��ف��ئ��ة:43  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�ضلع  لتمييز  وذل���ك 

والكافترييات التموين بالطعام وال�ضراب املطاعم اماكن اقامة ال�ضياح يف الفئة )43( .
داخل  البي�س  باللون  مميز  ب�ضكل  الالتينية  باللغة  مكتوبة   REDCARPET العالمة:الكلمة  و�ضف 
 Cafe & C ويدنوها كلمتي  م�ضتطيل ا�ضود اللون به اطار ابي�س اللون ويوجد �ضكل دائري داخل حرف 

ب�ضكل مميز .    Restaurant
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالبيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعامات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  12  دي�شمرب 2013 العدد 10968



�أن  فهمي  تي�سري  �مل�سرية  �لفنانة  نفت 
يكون قر�ر �عتز�لها �لفن ب�سبب �لبطالة 
�لفنية �لتي تعي�سها منذ فرتة �أو ب�سبب 
�أن  م�سيفة  لها،  �لإن��ت��اج  زوجها  رف�س 
�ن�سغالها  ب�سبب  ج��اء  �عتز�لها  ق��ر�ر 

بال�سيا�سة،
ما  على  نادمة  )ل�ست  فهمي:  وقالت   
للم�ستقبل  �أن��ظ��ر  ب��ل  ف��ن،  م��ن  قدمته 
يحتاج  �لوطن  لأن  جدية،  �أكرث  ب�سكل 
ل��ل��ج��م��ي��ع(، ك��ا���س��ف��ة ع��ن ت��ف��ك��ريه��ا يف 

�لرت�سح لانتخابات �لربملانية �ملقبلة:
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�عتزلت �لفن ... من �أجل �ل�سيا�سة

تي�صري فهمي: ل�صت نادمة على ما قدمته من فن

انرتكونتننتال اأبوظبي ي�صت�صيف �صذى ح�صون ورامي عيا�ض يف �صهرة غنائية بليلة راأ�ض ال�صنة

الفن؟ اعتزالك  �ضبب  • ما 
ال�ضعبة  الظروف  ف��رتة، خ�ضو�ضاً يف ظل  ت��راودين منذ  كانت  الفكرة   -
التي متّر بها البلد، يف ال�ضنوات املا�ضية فكرت كثرياً يف اعتزال الفن لأين 
يف  لها  و�ضلنا  التي  والتطورات  البلد  بحال  الوقت  ط��وال  من�ضغلة  كنت 
املرحلة الأخرية، والتي اعتبتها الأخطر يف تاريخ هذا البلد، لهذا �ضعرت 

باأن هناك اأ�ضياء اأخرى ت�ضتدعي اأن اأركز فيها.
لها؟ التفرغ  تريدين  التي  الأ�ضياء  هي  • وما 

اأخرى  اأن هناك مهام  اأ�ضعر يف الفرتة الأخرية  - العمل ال�ضيا�ضي، بداأت 
اأهم  الوقت احلا�ضر، و�ضوف يكون لها عوائد  بتاأديتها يف  اأق��وم  اأن  بد  ل 
واأك���ب ب��ه��دف اإح����داث ت��اأث��ري اأك���ب على اأر����س ال��واق��ع م��ن اأج���ل حتقيق 
وتقدمي خدمات اأكب لل�ضعب امل�ضري، وبالتحديد الب�ضطاء واملحتاجني 
للم�ضاعدة يف هذه البلد. و�ضوف اأقوم بدور اأكب من خالل التفرغ للعمل 

ال�ضيا�ضي.
جانب  اإىل  وال�����ف���ن،  الت����مث����يل  م����جال  يف  ت�ض���تم����ري  مل  ول���ماذا   •

ممار�ضة ال�ضيا�ضة؟
- لأين بحاجة للرتكيز اأكب يف اخلدمات التي اأقوم بها من خالل العمل 
ال�ضيا�ضي، فقد وجدت اأن الأمر لي�س �ضهاًل، ول بد األ يكون جمرد هواية، 
بل ل بد من اأخذ الأمر على حممل اجلد من اأجل م�ضتقبل البلد وحا�ضره. 
لهذا قررت التفرغ للعمل ال�ضيا�ضي ب�ضكل اأكب ليكون تاأثري عملي اأكب 
اأي�ضاً، وعلى مدار ال�ضنوات املا�ضية كنت اأقوم بالعملني يف الوقت نف�ضه، 

ولكن �ضعرت باأن الوقت اأ�ضبح منا�ضباً لكي اأتفرغ ب�ضكل كاٍف.
بالندم؟ ت�ضعري  • اأمل 

التي  املتنوعة  الأع��م��ال  العديد من  قدمت  بالندم،  الإح�ضا�س  اأح��ب  ل   -
و�ضلت اىل ما اأريد تو�ضيله، وقدمت الفن الذي اأحبه. واأ�ضتمتع عندما 
اأقوم به وموؤمنة جداً بر�ضالة الفن يف العامل كله ودور الفنان يف التاأثري 

يف املجتمع الذي يعي�س فيه.
البطالة  ب�ضبب  جاء  العتزال  قرار  اأن  عن  ترددت  اأخباراً  هناك  • لكن 

الفنية ورف�س زوجك الإنتاج لك جمدداً؟
ب��امل��رة، وه��ذا الكالم  ال��ك��الم، لأن��ه غري حقيقي  - من العيب ترديد ه��ذا 
اأزعجني كثرياً، ولكن لن األتفت له متاماً لأنه لن يوؤثر بي، ولن ي�ضدقه 

اأحد.
كما ذكرت لك من قبل، قرار العتزال كان يراودين منذ فرتة، ولكن كنت 
اأجد  اأ�ضبحت  حالياً  ولكن  بعد،  ي��اأت  املنا�ضب مل  الوقت  ب��اأن  اأ�ضعر  دائماً 
اآخر، ومن املمكن اأن اأقدم للنا�س خدمات ب�ضكل اأكب من  اأن عندي دوراً 
يل  واأ�ض����بح  ال�ض����يا�ضة  جترب����ة  خ�ضت  وبالفعل  ال�ضيا�ضي،  عملي  خالل 

حزب قمت بتاأ�ضي�ضه.
ما  ال�ضيا�ضة،  ع�����ن  بع����يداً  ي����كون  اأن  بد  ل  الف�����نان  اأن  يرى  • البع�س 

راأيك؟
- الفنان فرد يف املجتمع ومنه، لهذا ل ميكن اأن ينف�ضل عن جمتمعه مهما 
حدث، والفنان احلقيقي يتاأثر من املجتمع قبل اأن يوؤثر فيه، ول ميكن اأن 
اأجتاهل ف�ضل الفن علّي، فهو الذي منحني الفر�ضة وجعل يل جمهوراً 
يلتّف حويل ويحبني ويدعمني بكل الأ�ضكال، ولكن الأحداث التي نعي�ضها 
جتعل من الواجب على كل فرد اأن يعمل ل�ضالح الوطن واأهله بعيداً عن 
اأو ال�ضيا�ضة اأو غريهما، املهم هو  ت�ضنيف ما يقوم به حتت م�ضمى الفن 

الإخال�س والتفاين خلدمة النا�س وتقدم الوطن.
النتخابات؟ جتربة  خو�س  قررت  • وهل 

النتخابات  يف  نف�ضي  برت�ضيح  اأق����وم  اأن  ب��ع��ي��داً  لي�س  ك��ب��رية،  بن�ضبة   -
ال�ضابقة يف  اكت�ضبت خبة من جتربتي  اأن  بعد  وذل��ك  املقبلة،  البملانية 

النتخابات. 
حالياً؟ نعي�ضها  التي  للمرحلة  تنظرين  • وكيف 

لي�س �ضهاًل باملرة، فنحن يف حالة حرب، وهذا  - ما متّر به م�ضر حالياً 

اأن ينتبه اجلميع  ل �ضك فيه، والعدو اليوم ا�ضمه الإره��اب. فلهذا ل بد 
حقيقية  حرب  لأنها  ونخو�ضها،  فيها  نعي�س  التي  احل��رب  هذه  خلطورة 
واأخطر من حروب اأخرى خا�ضتها م�ضر من قبل وانت�ضرت فيها، لهذا ل 

بد من الرتكيز والوحدة احلقيقية خلدمة البلد.
اأخالقي(؟ غري  )م�ضروع  فيلمك  عر�س  �ضتوقفني  • هل 

- ل بالطبع، لن اأقوم مبنع عر�س فيلمي، وملاذا اأقوم مبثل هذا الت�ضرف 
الغريب؟ على العك�س، فالفيلم �ضوف يتم طرحه للعر�س يف دور العر�س 
واأنتظر رد  املنا�ضب،  الوقت  املوعد الذي �ضيتم حتديده يف  ال�ضينمائي يف 
يراه  بت�ضويره وجتهيزه حتى  اأنني قمت  عليه، خ�ضو�ضاً  فعل اجلمهور 

اجلمهور ولي�س ليتم حب�ضه يف الأدراج. 
م�ضري  على  �ضلباً  يوؤثر  �ضوف  الفن  اعتزالك  ق��رار  اأن  ترين  وه��ل   •

الفيلم؟
- ل اأع��ت��ق��د اأن ق���رار اع��ت��زايل ال��ف��ن ���ض��وف ي��ك��ون ل��ه ت��اأث��ري على م�ضري 
الفيلم مهما كان، لأنني قدمت فيلماً يتناول ق�ضية مهمة تهم اجلمهور 
وماأخوذة من الواقع وتتناول ق�ضية قهر املراأة رمبا املتاجرة بها يف ق�ضية 
البطولة  العربي، وي�ضاركني  الوطن  والن�ضاء يف  الفتيات  توؤرق كثري من 
اللبنانية، وعدد من  الفنانني، من بينهم طلعت ذكريا ومروى  عدد من 

الوجوه اجلديدة .

�صريف رمزي: م�صتاء من موقف 
خالد �صليم يف )هاتويل راجل(

ال�ضاب �ضريف رم��زي، بطل فيلم ) هاتويل راجل(،  الفنان امل�ضري  اأع��رب 
الفيلم  عمل  لفريق  ومقا�ضاته  املغني  موقف  ب�ضبب  ال�ضديد  ا�ضتيائه  عن 
بعد عر�س اإحدى �ضوره ال�ضخ�ضية على اأحد اأغلفة املجالت الفا�ضحة يف 

اأحد م�ضاهد الفيلم.
وقال رمزي اإن )اأ�ضرة الفيلم مل ت�ضئ خلالد �ضليم من قريب اأو من بعيد، 
اأن  علم  اأن خالد على  نعرف  كنا  لأننا  وتعجبنا من موقف خالد جتاهنا، 
الفرتة  الفيلم ومل يتحرك طوال  امل�ضاهد يف  اأحد  �ضتظهر �ضمن  �ضورته 
املا�ضية، فالفيلم بدور العر�س منذ فرتة، فلماذا مل يقم هذه الدعوى اإل 

الآن؟!(.
واأكد اأنه جتمعه �ضداقة كبرية بخالد، م�ضيفاً )كان عليه الت�ضال واإخباري 
عن عدم ر�ضائه بظهور �ضورته التي يعتقد اأنها ت�ضيء اإليه، وكنت اأو�ضحت 
التي  الوهمية  املجالت  اإح��دى  على  �ضورته  بعر�س  قمنا  فقد  الفكرة،  له 
حتمل عنوان )بالي جريلز(، فال توجد جملة يف العامل بهذا ال�ضم، اإىل 
التوا�ضل  �ضبكة  التي قمنا بو�ضعها مطروحة على  ال�ضورة  اأن  جانب هذا 
اأن  اإىل  واأ�ضار  اأجمع(.  العامل  الإلكرتونية وي�ضاهدها  واملواقع  الجتماعي 

)الق�ضاء �ضياأخذ جمراه يف هذه الق�ضية التي نعرف جميعا نهايتها(.
يقدمها  فكرة جديدة  بو�ضع  يقوم حاليا  اإن��ه  �ضريف  قال  اآخ��ر،  �ضياق  ويف 
فريق عمل فيلم )هاتويل راجل( نف�ضه، ولكن مل ي�ضتقر على ا�ضم الفيلم 

حتى الآن اإل بعد خروج ال�ضيناريو اإىل النور.

•• ابوظبي-الفجر:

ي�ضت�ضيف فندق انرتكونتننتال- اأبوظبي الفنانة 
���ض��ذى ح�����ض��ون وال��ف��ن��ان رام����ي ع��ي��ا���س يف �ضهرة 
غنائية مع ع�ضاء فاخر يف قاعة احلفالت الكبى 
يف ليلة راأ�س ال�ضنة. ويقدم فندق انرتكونتننتال 
اأبوظبي اأ�ضعاراً خا�ضة لكي يتمكن �ضيوف احلفل 
من ق�ضاء ليلة راأ�س ال�ضنة 31 دي�ضمب اجلاري 
يف الفندق وهي 750 ي�ضاف اإليها %16 ر�ضوم 

�ضياحة وخدمات.
الفنان  دبي  انرتكونتننتال  فندق  ي�ضت�ضيف  كما 

ملحم زين والفنان نا�ضيف زيتون.
وي�ضت�ضيف فندق ال�ضاطئ روتانا بابوظبي الفنان 

ملحم بركات والفنان ه�ضام احلاج.
ويراأ�ضها   .2010 يف  لي��ن(  )ري��د  �ضركة  اأ�ض�ضت 
من  العديد  ال�ضركة  واأقامت  جبلي.  روي  ال�ضيد 
العا�ضمة  الطرب يف  و�ضهرات  الغنائية  احلفالت 
حفالت  ث��الث  ال�ضركة  و�ضتقيم  تاأ�ضي�ضها.  منذ 
هذه  و�ضتكون   ،2013 دي�ضمب   31 يف  غنائية 

احلفالت بني العا�ضمة اأبوظبي ودبي.
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يف �إطار تعزيز عاقات �لتعاون �لقت�سادي و�ل�سياحي و�لثقايف 

افتتاح املعر�ض الثقايف والرتويجي جلزيرة �صردينيا يف اأبوظبي

بالتعاون مع جمل�س  احل��دث  ويقام هذا 
�ضردينيا،  وحكومة  الإيطالية  ال�ضياحة 
رجال  اأب��رز  مب�ضاركة  ابوظبي  روزوود  و 
منطقة  يف  املرموقة  وال�ضركات  الأعمال 
من  ع��دد  الوفد  وي�ضم  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
ال�ضياحية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�����ض��رك��ات  روؤ����ض���اء 
والثقافة  اليدوية  باحلرف  املعنية  وتلك 
ليطاليا  التابعة  اجل��زي��رة  يف  وال����رتاث 
ادري��ان��و برييني  وم��ن جانبه ق��ال ال�ضيد 
مم��ث��ل جم��ل�����س ال�����ض��ي��اح��ة الإي��ط��ال��ي��ة يف 
احلدث  ه��ذا  تنظيم  ان  �ضردينيا  جزيرة 
التعاون  ع��الق��ات  تعزيز  اإط���ار  ي��ج��يء يف 
الق��ت�����ض��ادي وال�����ض��ي��اح��ي وال��ث��ق��ايف بني 

الإمارات و�ضردينيا .
وم�����ض��ى ق��ائ��ال ي��ه��دف ه���ذا احل���دث اإىل 
ت�ضليط ال�ضوء على اأبرز مالمح اجلزيرة 
مثل متيزها يف جمال الرتاث وال�ضناعات 
والرخام  وال�ضرياميك  والتحف  اليدوية 
كونها  وا����ض���اف  وامل�����اأك�����ولت  والج����ب����ان 
احلرفيني  ال�������ض���اغ���ة  لأم����ه����ر  م���وط���ن���اً 
ف��ان من بني  العامليني.  وفنانني اخل��زف 
العار�ضني امل�ضاركني يف هذا احلدث عائلة 
با�ضيال التي ا�ضتهرت ب�ضناعتها القدمية 
لل�ضرياميك والذهب امل�ضغر، كما ت�ضارك 
ال�ضاأن  باللحم  املتخ�ض�ضه  �ضركة كارين 
العار�ضني  احل��الل اىل جانب نخبة من 
املميزين الذين �ضيك�ضفون بع�س املالمح 

املثرية عن �ضردينيا .
وذكر ان عالقات البلدين تنمو با�ضتمرار 
الماراتية  ال�ضتثمارات  ان  اىل  م�ضريا 
اجلزيرة  على  تتدفق  ب���داأت  واخلليجية 
والفنادق  املنتجعات  ان�����ض��اء  يف  وخ��ا���ض��ة 
ال���ف���اخ���رة واأك������د اأه���م���ي���ة ال��ن��ت��ائ��ج التي 
حاكم  كابالت�ضي  ي��وج��و  زي����ارة  حققتها 
اإقليم �ضردينيا لالإمارات موؤخرا وخا�ضة 
بقطاعي  ال�ضتثمار  جم��الت  يف  التعاون 
اإىل  واأ�ضار  اخل�ضراء  والطاقة  ال�ضياحة 
ال��ف��رتة احلالية  اجل��زي��رة يف  ت�ضهده  م��ا 
ال�ضياحي،  امل��ج��ال  يف  م��ت��زاي��د  من��و  م��ن 
واملطارات  الفخمة  ال��ف��ن��ادق  تبنى  حيث 
اإيطاليا  وبقية  تربط بني اجلزيرة  التي 

والعامل .
ال�ضتثمارات  ح��م��اي��ة  ق��وان��ني  ان  وذك����ر 
لرجال  ت��ت��ي��ح  اجل����زي����رة  يف  الج���ن���ب���ي���ة 
بن�ضبة  امللكية  الم��ارات��ي��ني حق  الع��م��ال 
مئة يف املئة يف اأية م�ضروعات ا�ضتثمارية 

يف �ضردينيا .
ورداً على �ضوؤال حول عدد ال�ضياح 

�ضردينيا  ج��زي��رة  اإن  ق��ال 

�ضائح  مليون   12 نحو  �ضنوياً  ت�ضتقبل 
و30%  اليطاليني  من  منهم   70%
ارت��ف��اع اعداد  اإىل  م��ن الج��ان��ب واأ����ض���ار 
ال�����ض��ي��اح الإم���ارات���ي���ني واخل��ل��ي��ج��ي��ني اإىل 
الأملان  ال�ضياح  اإن  ق��ال  اجل��زي��رة يف ح��ني 
البيطانيون  ي���ل���ي���ه���م  ال�����������ض�����دارة  يف 
الأول  الن�ضف  ان  واأو���ض��ح  والهولنديون 
اأعداد  زي���ادة يف  ال��ع��ام احل���ايل �ضهد  م��ن 

ال�ضياح بن�ضبة 5 .%2 على العام املا�ضي، 
وقال اإن الدخل القومي من قطاع ال�ضياح 

يزيد على ملياري يورو �ضنوياً .
للزوار  اأبوظبي  روزوود  فندق  و�ضيقدم 
الطعام  لتناول  جتربة  املنا�ضبة  ه��ذه  يف 
الطهي  ب��ت��ق��ال��ي��د  ل���الرت���ق���اء  الإي����ط����ايل 
ال�����ض��ردي��ن��ي. ح��ي��ث ���ض��ي��ق��دم م��ط��ع��م اأكوا 
اإيطالية  الأط��ب��اق  بتقدمي  ي�ضتهر  ال��ذي 

و�������ض������واح������ل ال���������ض����رق 
الأو����ض���ط ، اأط���ب���اق من 

���ض��ن��ع رب�����ات امل���ن���ازل من 
����ض���ردي���ن���ي���ا، ي���ق���دم���ن من 

ت�ضمل  وج������ب������ات  خ�����الل�����ه 
مبن  التقليدية  امل���اأك���ولت 
مع  املحلية  الأج��ب��ان  فيها 

خبز الكارا�ضو .

 

منتجع و�صبا اأنانتارا دبي نخلة جمريا 
ي�صهد اإقبااًل كبريًا من الزوار

•• دبي-الفجر:

اأنانتارا دبي نخلة جمريا اقبال كبريا من الزوار من  ي�ضهد منتجع و�ضبا 
تديره  ال��ذي  املنتجع  ه��ذا  ويقع  وال��ع��امل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
الأب��رز وهو منتجع �ضاطئي فخم م�ضتوحى  اأحد معامل املدينة  انانتارا يف 

من الثقافة التايلندية.
وبلغت معدلت ال�ضغال يف هذا املنتجع الفاخر نحو %70 بعد مرور ثالثة 
ا�ضهر على افتتاحه ر�ضميا يقع الفندق و�ضط حدائق رائعة، ويت�ضمن 293 
غرفة وفيال تعطي معنى خمتلفاً لالإقامة بجانب البحر ويت�ضم ت�ضميمها 
بخطوط راقية وفخمة وتطل على اأ�ضجار النخيل واأحوا�س املياه الأخاذة.

درجات  اأق�����ض��ى  غ��رف   8 اإىل   4 م��ن  امل��ك��ون��ة  احل�ضرية  املجمعات  وت��وف��ر 
ال�ضباحة  اأحوا�س  اإىل  مبا�ضر  بو�ضول  غرفة   130 وتتمّيز  اخل�ضو�ضية، 

التي تغطي م�ضاحة 10 اآلف مرت مربع.

•• ابوظبي-الفجر: 
�لقت�سادي  �لتعاون  عاقات  �أهمية  �لإيطالية،  �سردينيا  جزيرة  يف  �ل�سياحة  جمل�س  من  م�سوؤولون  �أكد 
و�ل�سياحي بني دولة �لإمار�ت و�سردينيا وقالو� يف موؤمتر �سحايف عقد �سباح �م�س يف فندق روز وود بجزيرة 

�ملارية بابوظبي �ن عاقات �جلانبني تنمو با�ستمر�ر وهناك خطة لتطويرها يف �ملرحلة �ملقبلة .
و�كد هوؤلء �مل�سوؤولني يف �ملوؤمتر �لذي عقد مبنا�سبة �فتتاح �ملعر�س �لثقايف و�لرت�ثي و�لتجاري جلزيرة 
�سردينيا يف فندق روز وود �ليوم حتت رعاية معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �ل نهيان وزير �لثقافة و�ل�سباب 
و�لثقايف  �ل�سياحي  �لتبادل  عاقات  تعزيز  �ىل  دوما  ت�سعى  �سردينيا  �إقليم  حكومة  �ن  �ملجتمع  وتنمية 

و�لتجاري مع دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

ماأكولت حال جلذب �ل�سياح �خلليجيني و�لعرب �إىل جزيرة �سردينيا

م�سغولت يدوية لمهر �ل�سناع �حلرفيني يف �سردينيا

عر�س لازياء 
�لتقليدية ل�سكان 

�سردينيا خال 
�ملوؤمتر �ل�سحفي

افتتاح املعر�ض الثقايف والرتويجي جلزيرة �صردينيا يف اأبوظبي

اخلميس  -  12  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10968
Thursday   12   December   2013  -  Issue No   10968



الك�صف عن ن�صيج رئوي من 
خاليا جذعية

وم�ضالك  الرئتني  خاليا  اإمن���اء  ع��ن  م��رة  ولأول  اأم��ريك��ي��ون  علماء  ك�ضف 
يف  ذلك  ي�ضاعد  ب��اأن  الباحثون  وياأمل  جذعية.  خاليا  با�ضتخدام  التنف�س 

ن�ضج رئة ا�ضطناعية ميكن اأن تختب بوا�ضطتها �ضتى الأدوية.
وكان فريق من العلماء يف املركز الطبي بجامعة كولومبيا قد متكن من 
على  كذلك  الفريق  وبرهن  جذعية،  خاليا  بوا�ضطة  الأمعاء  ن�ضيج  اإمن��اء 
وجود امكانية للح�ضول على 6 اأنواع من خاليا الرئة وم�ضالك التنف�س، 
اإ�ضابتهما  بعد  الرئتني  ان�ضجة  ا�ضتعادة  يف  ت�ضاعد  ال��ت��ي  تلك  فيها  مب��ا 

بجروح.
جديدة  رئ��ة  بت�ضكيل  ت�ضمح  التكنولوجيا  ه��ذه  اإن  الدرا�ضة  معدو  ويقول 
العلماء  وي��رى  زرعها.  اإىل  ال��ذي يحتاج  نف�ضه  املري�س  متاألفة من خاليا 
امل��زروع وعدم ان�ضجامه مع  ان هذه الطريقة ت�ضمح بتجنب عطل الع�ضو 

ج�ضم الإن�ضان.

ذبابة الفاكهة تدل العلماء 
على اأ�صباب ال�صيخوخة

متكن علماء اأمريكيون من التو�ضل اإىل نتائج حول ال�ضيخوخة املبكرة عن 
طريق ا�ضتخدامهم ذبابة الفاكهة كمادة للبحث.

ونقل موقع رو�ضيا اليوم ان علماء من جامعة مي�ضيغان المريكية وجدوا 
اأن اجلينات امل�ضوؤولة عن التقدم يف العمر لدى هذه احل�ضرة ت�ضبه مثيالتها 
لدى الإن�ضان، ويوؤدي عدم تلبية رغبتها اجلن�ضية خالل فرتة زمنية طويلة 
اإىل ظهور تداعيات �ضلبية ت�ضفر بدورها عن تدهور حالتها وموتها ب�ضرعة، 
رك��زت جمموعة  واأَ���ض��اف��ت  يوما فقط.   60 تعي�س  احل�ضرة  ه��ذه  اأن  علماً 
يراأ�ضها الدكتور �ضكوت بالت�ضري على درا�ضة تاأثري الرغبة اجلن�ضية على 

تقدم احل�ضرة يف العمر ومن ثم موتها.
عملية  يف  امل�����ض��ارك��ة  الع�ضبية  اخل��الي��ا  العلماء  بحث  ال��درا���ض��ة:  وت��اب��ع��ت 
ال�ضيخوخة، وقاموا بتحليل الببتيدات الع�ضبية )NPF( التي لها عالقة 
م�ضتوى  اأن  على  البحث  نتائج  ودل���ت  ال��رغ��ب��ات.  وتلبية  ال��ر���ض��ا  ب��ح��الت 
الببتيدات الع�ضبية )NPF( يف مخ الذبابة يرتفع يف حال حرمانها من 

اإمكانية التزاوج.
اجلن�ضي  ن�ضاطها  ممار�ضة  اإىل  عودتها  ح��ال  يف  احل�ضرة  اأن  العلماء  واأك��د 

الطبيعي، فاإنها تتمكن من ا�ضرتداد جزء من عافيتها. زوجان �سينيان يلتقطان �سورة لنف�سيهما و�سط �أ�سو�ء عيد �ملياد �لتي تزين مركز جتاري دويل يف بكني. )يو بي �آي(

�لكرز و�آلم �ملفا�سل
اأك��دت درا���ض��ة حديثة 
اأج��ري��ت م��وؤخ��را على 
اأهمية وفوائد الكريز 
ان  اإىل  وخ����ل���������ض����ت 
تناول الن�ضان للكرز 
يعد اف�ضل من تناول 
ال�ضبين يف تخفيف 

اآلم اللتهابات. 
وا�ضارت الدرا�ضة ايل 
اأن الكرز )احلام�س( 
م����������ن ال�������ع�������الج�������ات 
للعديد  الأك�������ي�������دة 
م��ن الأم���را����س مثل 
املزمنة،  الأم����را�����س 
املفا�ضل  ك���ال���ت���ه���اب 
كما  ال��ن��ق��ر���س،  وداء 

ي�ضاعد اأي�ضاً يف تقليل خماطر ال�ضابة باأمرا�س جهاز القلب الوعائي. 
واأو�ضح الباحثون اأن العنا�ضر الكيماوية التي تك�ضب الكرز احلام�س لونه 
الأحمر قد تقدم حماية م�ضادة لالأك�ضدة اأف�ضل بكثري من تلك امل�ضافات 
املركبات  اأن  الأب��ح��اث  ه��ذه  وتبني  )اأي(..  فيتامني  يف  املتوافرة  التجارية 
الن�ضطة يف الكرز التي تعرف ب�)اأنثو�ضيانني( متنع اإ�ضابة اخلاليا بالتلف 

التاأك�ضدي. 
الكرز  م��ن  حبة   20 ي��ت��ن��اول  ال���ذي  ال�ضخ�س  اأن  ال��درا���ض��ة  نتائج  واأك����دت 
احلام�س قد يح�ضل على الآثار امل�ضادة للتاأك�ضد، حيث يحتوي ذلك العدد 

على 12 - 25 ملجم من مركبات اأنثو�ضاينني الن�ضطة. 

• ما �لفرق بني �ملُح و�لأح؟ 
- الأح هو بيا�س البي�س واملُح هو ال�ضفار يف البي�ضة. 

• ما �لفرق بني �لرثى و�لرت�ب؟ 
- الرثى هو الرمل الندي والرتاب هو الرمل النا�ضف. 

�أوروبا؟  كلمة  تعني  • ماذ� 
- اأ�ضلها يوناين وتعني الأر�س الوا�ضعه. 

�أ�سلها؟  هو  وما  دكتور  كلمة  معنى  • ما 
- اأ�ضلها لتيني وتعني املعلم واملهند�س. 

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

لأك�ضدة الهواء كما اأن بع�س الأنواع تف�ضد ب�ضرعة و يف مقدمتها ع�ضري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�ضائية عن ال�ضمنة اأفادت اأن م�ضاهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�ضمنة املفرطة. 

 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات. 
 • هل تعلم اأن جزيرة تايوان اأو ال�ضني الوطنية اأطلق عليها امل�ضتك�ضفون البتغاليون عام 1580 م ا�ضم ) 

فورموزا ( اأي اجلميلة. 
• هل تعلم اأن املخلفات الناجتة عن ه�ضم اأوراق ال�ضجر التي تاأكلها الديدان تعتب �ضماداً جيداً للرتبة و اأن 
الديدان ت�ضتطيع اأن تغطي الأر�س بطبقة من ال�ضماد خالل ثالثة اأ�ضهر من الأوراق التي التهمتها خالل 

عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�ضرات عمراً من ف�ضيلة اخلناف�س حتمل ا�ضم � اخلنف�ضاء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �ضنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�س نظامي اأوربي هو احلر�س ال�ضوي�ضري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�ضي�ضه اإىل عام 

1400م. 

األقى  الهند  تناول طعامه و�ضرب حليب جوز  ان  بن�ضاط وحيوية وبعد  ي�ضتقبله بندق  نهار جديد ويوم جديد 
التحية على امه وتركها يف رعاية اهلل حتى يعود، تقافز بندق وا�ضدقاوؤه ال�ضغار بني ال�ضجار حتي و�ضلوا اإىل 
الغابة  �ضجريات  بندق مرحه بني  ووا�ضل   . اإىل طريق خمتلف  واح��د منهم  كل  الغابة وعندما ذهب  منت�ضف 
وا�ضجارها حتى اأح�س بالتعب فجل�س ي�ضرتيح ويلتقط بع�س الثمار لياأكلها عند ذلك �ضمع �ضوتا �ضعيفا يناديه 
فاذا هي ع�ضفورة جميلة رقيقة وحزينة اقرتبت منه فقالت له اأعرفك جيدا فاأنت بندق الذي طاملا حل للحيوانات 
الطيبة م�ضاكلهم فقال لها وانا يف خدمتك ايتها الرقيقة فقالت له ا�ضكرك وم�ضكلتي واأ�ضدقائي �ضعبة للغاية 
فنحن الطيور ال�ضغرية واجلميلة مبختلف انواعنا يطاردنا �ضياد �ضرير جاء اإىل هذه الغابة يف الفرتة الخرية 
قد حرمنا النوم والراحة ول نعرف ماذا نفعل .. فكر بندق قليال ثم قال ان المر ب�ضيط فاجمعي ا�ضدقاءك 
من الطيور حال و�ضاأقول لكم ماذا نفعل .. طارت الع�ضفورة ال�ضغرية واأتت باأ�ضدقائها الع�ضافري وغريهم من 
الطيور املهددة بال�ضيد فقال لهم بندق خطتي ب�ضيطة جدا وهي مهاجمة هذا ال�ضياد وتخويفه حتى ليعاود 
الذي تختبئون فيه عليكم  املكان  ال�ضراك يف كل مكان وعندما ي�ضل ايل  ال�ضيد هنا مرة اخرى ف�ضنن�ضب له 
مبهاجمته من كل مكان ونقره يف كل انحاء ج�ضده فهذا �ضيخيفه ولن ي�ضتطيع معه حتى ان ي�ضتعمل �ضالحه 
اأما اأنا فعندي ا�ضياء اخرى �ضاأجهزها له ..ذهب بندق للبحث عن ا�ضدقائه مل�ضاعدته وحكي لهم ماحدث وطلب 
منهم انتظار ذلك ال�ضياد وهم حمملني بالثمار ال�ضوكية الكبرية وال�ضغرية وع�ضارات ال�ضجار ذات الرائحة 
منطقتهم  من  واقرتابه  بح�ضوره  الع�ضفورة  ابلغتهم  حتى  احل��ادة  الرفيعة  ال�ضجار  جدائل  واي�ضا  الكريهة 
فخرجوا ل�ضتقباله بطريقتهم اخلا�ضة ا�ضرع جمموعة منهم باللتفاف حوله بجدائل ال�ضجار احلادة ومنهم 
من ا�ضتعمل الع�ضائر ذات الرائحة الكريهة التي جعلته ي�ضرخ قرفا واخرين قذفوه بالثمار ال�ضوكية اما الطيور 
فقد قامت مبهاجمته ونقره يف كل انحاء ج�ضده حتى نزفت منه الدماء وامل�ضكني ي�ضرخ وي�ضرخ وي�ضرخ ولكن ل 
معني واأخذ يجري هربا منهم يف كل اجتاه وهم خلفه يتقاذفونه بالثمار والع�ضارة الكريهة حتى هرب من الغابة 

ومن يومها مل يفكر بالرجوع ابدا وهنيئا لبندق حتيات اأ�ضدقاءه واىل مغامرة جديدة.

بندق وال�صياد 

دانة خالد حمد الرا�شدي
متفوفة 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.

جنا حممد يعق�ب
حممد  الأ�ستاذ  اأ�سسرة  حتتفل 
امليالد  بعيد  يعقوب  ال�سيد 
الثاين للطفلة جنا جعلها اهلل 

قرة عني والديها

�شامية احمد را�شد ال�شام�شي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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عائ�شة �شلطان م�شبح الكعبي
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.

فيتامني )د( يحمي الدماغ واالأن�صجة
فى  حا�ضماً  دوراً  يلعب  )د(   فيتامني  اأن  جديدة  طبية  درا���ض��ة  ك�ضفت 
اآّلن  البوف�ضور  الدرا�ضة  اأ�ضرف على هذه  والأن�ضجة.  الدماغ  حماية 
ال�����ض��رط��ان م��ارك��ى ف��ى اململكة  ب��ح��وث  ال��ب��اح��ث ف��ى م��رك��ز  بوّتريفيلد 
امل��ت��ح��دة. وق����ام ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ال��درا���ض��ة ب��ت��غ��ذي��ة ف��ئ��ران ذى اأعمار 
متو�ضطة باأطعمة تفتقر لفيتامني د ، وعلى مدى فرتة 4 اإىل 5 اأ�ضهر 
جذوره  فى  ال�ضرر  اأ�ضابه  قد  الفئران  دم��اغ  اأن  الباحثون  ولح��ظ   ..

احلرة ، وانخف�س م�ضتوى الوظائف املعرفية فيه .
من جهة اخرى علق باحثون �ضكوكاً على العتقاد ال�ضائد باأن مكمالت 
ف��ي��ت��ام��ني )د( مي��ك��ن اأن ت��ق��ي الإن�����ض��ان م��ن الإ���ض��اب��ة ب��اأم��را���س مثل 
ال�ضرطان والبول ال�ضكري واأمرا�س القلب، قائلني اإن نق�س الفيتامني 

رمبا يكون نتيجة ولي�س �ضببا لتلك الأمرا�س،.
وينتج اجل�ضم فيتامني )د( -الذي يعرف با�ضم فيتامني اأ�ضعة ال�ضم�س- 

عندما يتعر�س اجللد ل�ضوء ال�ضم�س ويوجد يف اأطعمة مثل 
زيت كبد احلوت والبي�س والأ�ضماك الدهنية.

اأنه ي�ضاعد على امت�ضا�س الكال�ضيوم ويقوي  ومن املعروف 
العظام، وتربط بع�س الدرا�ضات بني انخفا�س فيتامني )د( 

وزيادة خماطر الإ�ضابة بالكثري من الأمرا�س اخلطرة 
واملزمنة.

وبح�ضب الباحثني، يف املعهد الدويل لأبحاث الوقاية 
كانت  اإذا  ما  وا�ضحا  لي�س  بفرن�ضا،  الأم��را���س  من 
ه��ن��اك ع��الق��ة م��ت��الزم��ة ب��ني ان��خ��ف��ا���س فيتامني 

)د( والإ�ضابة بهذه الأمرا�س، ولذا اأجريت جتارب 
متنوعة لختبار مدى تاأثري مكمالت الفيتامني يف احلد 

من خماطر الإ�ضابة بالأمرا�س.


