
�ص 22

�ص 35

جامعة الإمارات تعقد امل�ؤمتر 
العاملي الثاين لدرا�سات 

املحا�سبة والتم�يل

 )ذئب وول �سرتيت( 
حكايات ل ميكن اأن 
حتدث اإل يف الأحالم

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

تقتل طفلها وتت�سور مبت�سمة بجانبه 
معه  نف�سها  �سورت  ثم  ع��ام   11 العمر  من  البالغ  طفلها  اأم  �سربت 

وت�سببت لطفلها بتلف يف الدماغ مما ت�سبب يف موته الحقا .
وهي اليوم تواجه ال�سجن كما ذكرت �سحيفة الديلي ميل الربيطانية 
�سقف  اإه��ت��ز  ل��درج��ة  وت��ك��رارا  م���رارا  طفلها  �سربت  ويل�سون  اإمي���ا   .

اجلريان من قوة ال�سرب كما قالوا .
قالت  كما  ع��ام��ن  العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  �سقيقه  على  ال��ل��وم  و�سعت  ث��م 

للمحكمة .
يف ذلك اليوم هرع امل�سعفن بالطفل اإىل امل�ست�سفى مع اإ�سابات كارثية 
وك�سف ت�سريح اجلثة اأن الطفل ذو ال�11 �سهر يعاين من تلف الدماغ 
9 ك�سور يف  , وخ��ال الهجوم ال��ذي هاجمته اي��اه وال��دت��ه ع��اين من 

االأ�سلع وك�سر يف ال�ساق وك�سر يف الذراع .
وبعد ما فعلته االأم جل�ست جانب ابنها الذي يبكي والتقطت لنف�سها 

�سورة وهي مبت�سمة !!
اأن  اأظهرت  اأخ��رى  و�سورة  وجهه  يف  �سديدة  كدمات  ال�سور  وك�سفت 
الطفل ذو ال�11 �سهر يبتعد عن �سبي �سغري مي�سك مق�ص مفتوح .

ويف حماولة للتف�سري و�سعت اإميا اللوم على ابنها البالغ من العمر 
�سنتن وقالت اأنه كان يغار من �سقيقه االأ�سغر .

والتي  امل�����س��روب  ابنها  ب��دف��ن  ع��ام   25 االأم  ق��ام  ت��ط��ور منحرف  ويف 
اأخربت اجلريان اأنه ابن قريبها ولي�ص ابنها يف مقربة جمهولة .

وخال املحاكمة ا�ستمعت هيئة املحلفن كيف اأن اإميا تركت مولودها 
اجلديد يف امل�ست�سفى ومل تخرب اأحدا عنه وبقي يف احل�سانه ملدة 7 

�سهور .
ال  اأنها  كما  الوقت  ذل��ك  يف  للتبني  احل�سانة  يف  تركته  اأنها  وزعمت 

ت�ستطيع التعامل مع طفلن يف نف�ص الوقت .
بعد ال�7 �سهور جلبت طفلها ليعي�ص معها يف �سقتها وكذبت ب�ساأنه اأنه 

لي�ص ابنها بل جلبته لتعتني به لفرتة ق�سرية .
وو�سف اجلريان �سماعهم الأ�سوات ت�سبه االنفجار خم�ص اأو �ست مرات 

لدرجة ت�سببت يف اهتزاز وزعزعة ال�سقة قبل االأت�سال بامل�سعفن .
ويف �سباح اليوم التايل قال عامل الطوارئ اأن الطفل كان هامد وال 

يتحرك اأي حركة .
وك�سف الت�سجيل اأن اإميا قالت يف التحقيقات : اأخذته من املهد وكان 

بخري عندما و�سعته يف ال�سرير ووجدته هامد وال اأعلم �سيئا .

عائلة تعي�ش معزولة 4 عقود
االأ���س��رتال��ي��ة, تقبع  ���س��اوث ويلز  ال�سجرية يف والي��ة نيو  ال��ت��ال  ب��ن 
املراعي  قرية �سغرية حيث مزارعون يرعون موا�سيهم وخيولهم يف 

اخل�سبة. 
اللوحة  ه��ذه  اأن  تعرف  عندما  �ستتبدد  اجلميلة  ال�سورة  ه��ذه  لكن 
اجلميلة ظلت لعقود مكانا الإحدى اأب�سع �سور العنف اجلن�سي و�سفاح 
االأق��ارب عرب العامل, دون اأن يعرف اأحد من اجلريان �سيئا عن تلك 

االنحرافات. 
اأنف�سهم الع��ب��ون يف م��اأ���س��اة عاقات  ال��ب��ال��غ��ون وح��ت��ى االأط��ف��ال ه��م 
املحارم هذه. وباتوا بارعن يف حفظ تلك االأ�سرار لعدة �سنوات ت�سل 
هذه  يف  يعي�سون  مم��ن  للبع�ص  بالن�سبة  عقود  ثاثة  م��ن  اأك��ر  اإىل 

القرية املعزولة عن العامل. 
اأو على االأقل هكذا كان, حتى بداأت املخاوف تظهر بعد تعرف �سلطات 
املزرية لاأطفال وقدرات  التعليم والرعاية االجتماعية على احلالة 

التعلم البطيئة لديهم, عندما التحقوا باملدر�سة. 
ي�سدم  االأدغ��ال هذا مل  داهمت خميم  ال�سلطات عندما  اكت�سفته  ما 

االأ�سرتالين وحدهم فح�سب بل والعامل كله معهم. 
واآباء  واأخ���وات  اإخ��وة  الكل  �سخ�سا,   40 من  املكونة  العائلة,  ه��ذه  يف 
مثل  بع�ص  م��ع  يعي�سون  ك��ان��وا  الأن��ه��م  ال��ب��ع�����ص  لبع�سهم  واأخ�����وال 

احليوانات.

داريو�ص  د.  يقول  االأق���ل,  على  القلب  �سحة  يخ�ص  م��ا  يف 
هارفارد  كلية  يف  االأوبئة  وعلم  الطب  يف  اأ�ستاذ  مظفريان, 
الوا�سحة  النف�سية  املنافع  الئحة  تطول  العامة:  لل�سحة 
واملثبتة. االأ�سخا�ص الذين ي�ستهلكون كمية �سمك اإ�سافية 
القلب.  اأم���را����ص  ب�سبب  ال���وف���اة  خ��ط��ر  ل��دي��ه��م  ينخف�ص 
اآثار  مع   3 باالأوميغا  الغنية  االأ�سماك  ترتافق 
ال��ق��ل��ب, فهي  ع��ل��ى �سحة  اإي��ج��اب��ي��ة 
نب�سات  م���ع���دل  ت��خ��ّف�����ص 
الدم  و�سغط  القلب 
�سحة  وحت�سن 
االأوع�����ي�����ة 

الدموية.
اآخ�����ر, يبدو  ع��ل��ى ���س��ع��ي��د 

االأوميغا  منافع  م��ن  ع���دداً  اأن 
ذلك  يف  )مب��ا  القلب  م�ستوى  على   3

ال���دم( قد  االل��ت��ه��اب وتخفي�ص �سغط  ت��راج��ع ح��دة 
كانت  اإذا  ما  راهناً  الباحثون  يدر�ص  اأي�ساً.  الدماغ  يحمي 
لكن  املعريف,  الرتاجع  اإبطاء  اأو  منع  ت�ستطيع   3 االأوميغا 
باآثار  اأي�ساً  التحقيق  يتم  بعد.  مثبتة  نتائج  اأي  ُتن�سر  مل 
عن  ف�سًا  امل��زاج,  وا�سطرابات  االكتئاب  على   3 االأوميغا 
ال�سحية  احل��االت  من  وع��دد  وال�سرطان  املفا�سل  التهاب 

االأخرى.

�أف�صل م�صادرها
الدهنية,   3 االأوميغا  اأحما�ص  اجل�سم  ي�سّنع  اأن  ميكن  ال 
ثمة  عليها.  للح�سول  طريقة  اأف�سل  احلمية  تبقى  ل��ذا 

م�سدران غذائيان لها:
وحم�ص  االإي���ك���و����س���اب���ن���ت���ي���ن���وي���ك  ح���م�������ص  جن�����د 
الدوكو�ساهيك�سانويك يف املقام االأول يف االأ�سماك 

الدهنية مثل ال�سلمون والتونا واالأن�سوفة.
الزيوت  م��ن  ي�ستق  لينولينيك  االأل��ف��ا  حم�ص 
بذر  وزي��ت  الكتان  وب��ذور  واملك�سرات  النباتية 

الكتان واخل�سروات الورقية.
اإىل  املن�سوبة  ال�سحية  املنافع  معظم  ي�ستق 
حم�سي  من  الدهنية   3 االأوميغا  اأحما�ص 
والدوكو�ساهيك�سانويك.  االإيكو�سابنتينويك 
لينولينيك  االأل���ف���ا  ح��م�����ص  اجل�����س��م  ي��ح��ّول 
لكن  االإي���ك���و����س���اب���ن���ت���ي���ن���وي���ك,  ح���م�������ص  اإىل 
مظفريان:  د.  ي��ق��ول  ج����داً.  ���س��غ��رية  بكميات 
لينولينيك  االأل����ف����ا  م���ن  ال���ت���ح���ول  )ي��ح�����س��ل 
%5 من  اأق���ل م��ن  االإي��ك��و���س��اب��ن��ت��ي��ن��وي��ك يف  اإىل 
ال  ج���داً.  منخف�سة  الن�سبة  اأن  يعني  م��ا  احل���االت, 
من  اإال  الدوكو�ساهيك�سانويك  على  احل�سول  ميكن 

ال�سمك(.

من �أين نح�صل عليها؟
ت�سري االأدلة اإىل اأن تناول ال�سمك الدهني مرتن اأ�سبوعياً 
القلب  اأمرا�ص  لتخفي�ص خطر  اأف�سل طريقة  االأقل  على 
بف�سل االأوميغا 3. يو�سح د. مظفريان: اإذا كنت ت�ستهلك 

اأ�سًا ال�سمك مرتن اأو اأكر يف االأ�سبوع, 
فلن حت�سل على اأي منفعة اإ�سافية عند اأخذ مكمل غذائي. 
لكن اإذا مل تكن ت�ستهلك ال�سمك مرتن اأو اأكر يف االأ�سبوع, 
تفكر  كنت  اإذا  ال�سمك.  زي��ت  مكمل  باأخذ  حتماً  فاأن�سحك 
حول  الطبيب  ا�ست�سارة  االأف�سل  من  غذائي,  مكمل  باأخذ 

اجلرعة االأن�سب, بح�سب و�سعك ال�سحي.
املخاوف من الزئبق يجب اأال متنعك من ا�ستهاك ال�سمك, 
اأي م�سكلة  اأخذ مكمات زيت ال�سمك. ال يطرح الزئبق  اأو 
ب�سكل عام, ما مل تكن املراأة حامًا اأو تر�سع طفلها بح�سب 
د. مظفريان. لكن اإذا �سعرت بالقلق, ميكنك اختيار ال�سمك 
الذي تنخف�ص فيه ن�سبة الزئبق وترتفع فيه ن�سبة االأوميغا 
والتونا  املرقط  وال�سلمون  وال�ساردين  ال�سلمون  مثل   ,3

املعلبة اخلفيفة.

�أنباء �صيئة عن �لأوميغا 3؟
 ,3 االأوميغا  اأحما�ص  عن  امل�ستجدات  اآخ��ر  تتابع  كنت  اإذا 
اإيجابية كثرية.  فرمبا قراأت ب�سع درا�سات ال ت�سمل نتائج 
ا�ستهر حتليل يف عام 2012 �سمل 20 جتربة عيادية ُن�سرت 
الباحثون  ا�ستنتج  االأمريكية.  الطبية  اجلمعية  جملة  يف 
خطر  تخّف�ص  ال  الدهنية   3 االأوميغا  اأحما�ص  اإ�سافة  اأن 
الوفاة  ح��االت  اأو  الدماغية  اجللطات  اأو  القلبية  النوبات 
ب�سبب مر�ص القلب لكن طرح خرباء كثريون )مبن فيهم 
تلك  اعتمدتها  التي  الو�سائل  ح��ول  اأ�سئلة  مظفريان(  د. 
الدرا�سة الأنها جمعت النتائج من جتارب ا�ستعملت كميات 

وم�سادر خمتلفة جداً من االأوميغا 3.
العلماء يف  ي�ستعمله  ال���ذي  احل��د  ال��ب��اح��ث��ون  غ��رّي  ك��ذل��ك, 
النموذجية,  العتبة  ا�ستعملوا  لو  اإح�سائية  لدواعي  العادة 
يف  ملحوظ  ب��رتاج��ع  لرتتبط   3 االأوم��ي��غ��ا  مكمات  كانت 
اإىل  النظر  القلب عند  اأمرا�ص  الناجمة عن  الوفاة  حاالت 
امل�سهد العام, ت�سري االأبحاث حول ا�ستهاك االأوميغا 3 من 
الوفاة  خطر  تراجع  اإىل  معاً  الغذائية  واملكمات  احلمية 
التي توؤكد على  االأدل��ة  القلب لكن ال تبدو  اأمرا�ص  ب�سبب 

منافع مكمات االأوميغا 3 يف الدماغ قوية بالقدر نف�سه.

االثنني  -  16  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10971
Monday   16   December   2013  -  Issue No   10971

تخفيف الواجبات العامة مللكة بريطانيا 
ب�سكل  العامة  امللكية  واجباتها  الثانية,  اليزابيث  بريطانيا,  ملكة  خففت 

كبري, ما اأثار خماوف جديدة ب�ساأن حالتها ال�سحية.
الربيطانية  االأم���ن  اأج��ه��زة  ق��ادة  اإن   , �سندي  �ستار  ديلي  �سحيفة  وق��ال��ت 
يخ�سون من اأن تكون امللكة, البالغة من العمر 87 عاماً, اأكر �سعفاً من ما 

�سمح بتمريره م�ساعدوها من معلومات عن و�سعها ال�سحي.
وا�سافت اأن امللكة ح�سرت هذا العام 341 منا�سبة عامة باملقارنة مع 425 
منا�سبة يف العام املا�سي, و370 منا�سبة يف عام 2011, و444 منا�سبة يف 
عام 2010, ودخلت اإىل امل�ست�سفى يف اآذار مار�ص املا�سي للمرة االأوىل منذ 

10 �سنوات ب�سبب معاناتها من اإلتهاب يف املعدة واالأمعاء.
امللكة يف  وال��دت��ه  ع��ن  اأن���اب  ت�سارلز,  االأم���ري  الربيطاين  العهد  وك��ان ويل 
ح�سور قمة منظمة الكومنويلث يف �سريانكا ال�سهر املا�سي للمرة االأوىل 
التخلي عن  االأم��ري وليام  1973, يف حن قرر دوق كيمربيدج  منذ عام 

حياته الع�سكرية لتمثيل جدته امللكة يف الكثري من املهام الر�سمية.
ون�سبت ال�سحيفة اإىل متحدث با�سم امللكة, قوله اإن �ساحبة اجلالة لديها 
الكثري من االإرتباطات العامة وجل�سات العمل واالإحاطة الداخلية, ف�سًا 
عن مراجعة االأوراق الر�سمية كل يوم, لكن هذا ال يعني اأنها من�سغلة اأقل 

عن ما كانت عليه يف العام املا�سي .
ل قراءة االأوراق الر�سمية  ونقلت عن م�سادر مطلعة اأن ملكة بريطانيا تف�سّ
يف ق�سر وند�سور اثناء ق�سائها فرتة من الراحة يف عطلة نهاية االأ�سبوع, 
 92( فيليب  االأم��ري  زوجها  على  �سغوط  اأي  و�سع  جتنب  على  وحتر�ص 
عاماً(, بعد اأن اأم�سى 11 يوماً يف عيادة بلندن حيث اجرى عملية باملعدة 

يف حزيران يونيو املا�سي .

و�أف�صل  �صحتنا  على  �لأ�صا�صية  �لدهنية  �لأحما�ض  منافع  على  يلي  ما  يف  �طلعو� 
 3 بالأوميغا  �لغنية  �لأطعمة  ي�صتهلكون  �لذين  �لأ�صخا�ض  �أن  �صيما  ل  م�صادرها، 

�كت�صف  �ل�صبعينيات،  فرتة  خالل  �لقلب.  مبر�ض  �لإ�صابة  ن�صبة  لديهم  تنخف�ض 
رغم  غرينالند.  يف  �لإنويت  �صعب  ب�صاأن  �لف�صول  يثري  �أم��رً�  دمناركيون  باحثون 
�ليومية  �حلر�رية  �ل�صعر�ت  من   40% )ح��و�ىل  بالدهون  غنية  حمية  �تباع 

ت�صتق من �لدهون(، �صجل �صعب �لإنويت معدلت �أدنى من �أمر��ض �لقلب ونوبات 
هذه  عمق  يف  �لباحثون  غا�ض  حني  �لغربية.  �ل��دول  ب�صعوب  مقارنًة  �لقلب 

�لنتيجة، �كت�صفو� �صببًا يف�صر تر�جع معدلت �أمر��ض �لقلب عند �صعب 
�لأوميغا  باأحما�ض  غنية  تكون  �لبحر  ثمار  من  حمية  �لإنويت: 

وحم�ض  �لإيكو�صابنتينويك  )حم�ض  �لإ�صباع  عدم  �ملتعددة   3
على  �ملحققون  ركز  �حلني،  ذلك  منذ  �لدوكو�صاهيك�صانويك(. 
بل  فح�صب  �لقلب  م�صتوى  على  منافعها  ب�صبب  ل   ،3 �لأوميغا 
بف�صل �آثارها �ملحتملة على قدرة �لتفكري و�لب�صر و�للتهاب.

املاأكولت الغنية بالأوميغا 3 تفيد قلبك

قلة النوم تزيد من احتمالت اآلم 
الظهر احلادة 

خل�ص خرباء نروجيون اإىل اأن قلة النوم تزيد من احتمال املعاناة من اآالم حادة يف الظهر بن�سبة ت�سل اإىل 
%, ون�سحوا بال�سعي لتح�سن نوعية النوم واأفادت �سحيفة )دايلي مايل( الربيطانية ان درا�سة �سملت   66

اأكر من 27 األف نروجي, اأظهرت اأن م�ساكل النوم وما يرتتب عنها من تعب تهدد املرء باملعاناة من اآالم 
النوم  ع��ادات  تغيري  ان  الرنوجية,  والتكنولوجيا  الطب  بجامعة  الدرا�سة  معدو  واعترب  ال�سديدة.  الظهر 

قد يكون املفتاح وراء ال�سفاء من اآالم الظهر, التي تعد م�سكلة طويلة االأمد ووجدوا اأن قلة النوم ترفع 
من معدالت الربوتن يف الدم ما يت�سبب بدوره بالتهابات يف اجل�سم, غالباً ما يكون من ابرز مظاهرها 
ال�سعور باآالم حادة يف الظهر وقال املعد الرئي�سي للدرا�سة الدكتور, اآدم الكا�سي, ان م�ساكل الظهر هي من 
الوا�سح حلقة مفرغة, فاالأمل مينع النا�ص من النوم ليًا, وهذا بدوره يزيد من اآالمهم, وبالتايل يوؤثر 

على حياتهم ال�سخ�سية واملهنية .
لذا اعترب ان الطريقة الوحيدة لك�سر هذه احللقة, هي بتح�سن نوعية النوم ون�سح بالتخلي عن الهواتف 
الذكية قبل �ساعات من موعد النوم, والتاأكد من اإطفاء كل االأنوار يف غرفة النوم, كما لفت اإىل وجود 
درا�سات ت�سري اإىل فوائد اأخذ حمام بارد بغية حت�سن نوعية النوم وتبن يف الدرا�سة ان الن�ساء اللواتي 

الن�سبة  املزمنة, وه��ذه  اأ�سفل الظهر  اآالم  اأك��ر عر�سة للمعاناة من   %  32 النوم هن  يجدن م�سكلة يف 
% عند اللواتي ينمن �ساعات قليلة ب�سكل م�ستمر, يف حن ان الن�سبة عند الرجال هي  ترتفع اإىل 66 

30 و51 % على التوايل.

لل�سحك 8 فوائد 
و6 اأخطار

اأف�سل دواء,  قد ال يكون ال�سحك 
اأال  ���س��رط  ي�ساعد  اأن  ميكن  لكنه 
�سارة,  اأو  قاتلة  اأف��ع��ال  ردود  يثري 
اأن  بريطانيان  باحثان  وجد  حيث 
ال�سحك لي�ص مفيداً دائماً بح�سب 
نتائج بحث �سمل بيانات م�ست�سفى 
 1946 ع��ام��ي  ب��ن  م��ا  برمنغهام 

و2013.
ب��اح��ث��ان هما روبن  ال��درا���س��ة  اأع���د 
ون�سرت  اآرون�سون,  فرينر وجي ك 
املجلة  م���ن  االأ���س��ب��وع��ي  ال���ع���دد  يف 
وت�سمنت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة,  ال��ط��ب��ي��ة 
وال�سارة  امل��ف��ي��دة  ل��اآث��ار  ت��وث��ي��ق��اً 

لل�سحك.
اإن فوائد ال�سحك  وقال الباحثان 

ت�سمل:
وال����ق����ل����ق  ال����غ���������س����ب  ت����ق����ل����ي����ل   *

واالكتئاب.
واآث���اره  النف�سي,  ال��ت��وت��ر  تقليل   *

على القلب واالأوعية الدموية.
* زيادة القدرة على حتمل االأمل.

االإ�����س����اب����ة  ان����خ����ف����ا�����ص خ����ط����ر   *
بالنوبات القلبية.

ال���رئ���ة لدى  * حت�����س��ن وظ���ائ���ف 
ي���ع���ان���ون مر�ص  ال���ذي���ن  امل���ر����س���ى 

االن�سداد الرئوي.
ال��ط��اق��ة, حيث  ا�ستهاك  زي���ادة   *
اأن  ل��ل�����س��ح��ك احل���ق���ي���ق���ي  مي���ك���ن 
�سعرة  األ����ف����ي  ح������وايل  ي�����س��ت��ه��ل��ك 

حرارية.
يف  ال�سكر  م�ستويات  انخفا�ص   *

الدم لدى مر�سى ال�سكري.
* زيادة معدالت احلمل واالإخ�ساب 
ي�سحكن  ال���ات���ي  ال��ن�����س��اء  ل����دى 

كثرياً.
ي�سببها  اأ���س��راراً  الباحثان  ور�سد 

ال�سحك, واأحياناً ب�سبب جرعته:
* زيادة فتق البطن.

* اإطاق نوبات الربو.
* �سل�ص البول.

* ال�سداع.
اجل�سيمات  ب��ع�����ص  ا���س��ت��ن�����س��اق   *

املوجودة يف زفري نف�ص االآخرين.
* االإ�سابة باأزمة قلبية, حيث وجد 
امراأة  اأن  البيانات  ب��ن  الباحثان 
توفيت بعد نوبة �سحك حادة اأدت 

اإىل انهيار القلب
نتائجهما  اإن  ال��ب��اح��ث��ان  واأ����س���اف 
ت�سري اإىل اأن فوائد ال�سحك اأكر 
اأي�ساً  ي��ج��ب  ل��ك��ن  اأ�����س����راره,  م���ن 
الذوق,  لنكات  مطلقو  ي��راع��ي  اأن 
بحيث  ج��ارح��ة  نكاتهم  تكون  واأال 
لدى  ال�سراع  م��ن  ن��وع��اً  ت�سبب  ال 
وزيادة  االأذى  لتقليل  م�ستقبليها, 

الفائدة. 

ل عالقة للجينات 
باملهارة يف الريا�سيات 
تلم  ف��ا  ال��ري��ا���س��ي��ات,  يف  �سيئاً  كنت  اإن 
جيناتك!.. فقد اأظهر باحثون يف الرنوج 
اأن��ه ال يوجد, ج��ن, وراث��ي يحدد ما اإذا 
الريا�سيات,  يف  ج��ي��داً  م��ا  �سخ�ص  ك���ان 
والدرا�سة  بالتمرين  يتعلق  االأم����ر  ب��ل 

فح�سب.
العلوم  ج��ام��ع��ة  م���ن  ال���ب���اح���ث���ون  وق�����ال 
اإن����ه  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ت����رون����ده����امي, 
اأنواع  كافة  يف  جيداً  ما  �سخ�ص  لي�سبح 
كّلها  مي��ار���س��ه��ا  اأن  فعليه  ال��ري��ا���س��ي��ات, 
ويتمرن عليها, ال اأن يعتمد على موهبة 

خلقية يعتقد اأنه يتمتع بها.
 70 مل��ه��ارات  فح�ساً  ال��درا���س��ة  و�سملت 
بالريا�سيات  اخلام�ص  ال�سف  يف  تلميذاً 

يف الرنوج.
وقال الباحث يف علم النف�ص, هريموندير 
اثبات  اإىل  تو�سلنا  لقد  �سيغمند�سون, 
فر�سية.. اأنت ت�سبح جيداً باالأمر الذي 
اأن  اإىل  , م�سرياً  بالتحديد  عليه  تتمّرن 
ال��ف��ر���س��ي��ة م��دع��وم��ة اأي�����س��اً م��ن خال 
حيث  االأع�ساب  بعلم  جديدة  اكت�سافات 

اأن التمرين يطور ات�ساالت ع�سبية .
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بح�صور �أكرث من 100 خبري دويل

جامعة الإمارات تعقد املوؤمتر العاملي الثاين لدرا�سات املحا�سبة والتمويل
•• ابوظبى - الفجر:

حت���ت رع���اي���ة م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
جلامعة  االأعلى  الرئي�ص  العلمي  والبحث 
100 خبري  االإم��ارات وبح�سور اكر من 
وم��ف��ك��ر يف جم���ال امل����ال واالع���م���ال عقدت 
االإمارات  بجامعة  واالقت�ساد  االإدارة  كلية 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل��وؤمت��ر ال��ع��امل��ي الثاين 
اليوم  �سباح  والتمويل  املحا�سبة  لدرا�سات 
البحر-اأبوظبي  ب���اب  ف��ريم��ون��ت  ب��ف��ن��دق 
الق�سايا  م���ن  ي��ن��اق�����ص جم��م��وع��ة  وال�����ذي 
املالية واالإقت�سادية ملا بعد االأزمة العاملية 
ال�ساحة  على  املطروحة  املالية  والق�سايا 
مبداأ  واهمية  احلا�سر  الوقت  يف  الدولية 
املنا�سبة  اإيجاد احللول  التعاون الدويل يف 
طرح  اىل  اإ���س��اف��ة  االأزم����ة  بعد  م��ا  مل�ساكل 
يقدم  اال���س��ام��ي كنظام  االق��ت�����س��اد  ن��ظ��ام 
يعجز  امل�ساكل  م��ن  لكثري  منا�سبة  حلوال 
عن تقدميها اأي نظام مايل واقت�ساد اآخر. 
را�سد  علي  الدكتور  �سعادة  امل��وؤمت��ر  افتتح 
بح�سور  االإم���ارات  جامعة  مدير  النعيمي 
وزارة  وكيل  الب�ستاين  علي  خالد  الدكتور 
املالية  ال��ع��اق��ات  ل�����س��وؤون  امل�ساعد  امل��ال��ي��ة 
ك���راف عميد  ديفيد  وال��دك��ت��ور  وال��دول��ي��ة 
االإمارات  بجامعة  واالإقت�ساد  االإدارة  كلية 
ون���خ���ب���ة م����ن خ������رباء امل������ال واالأق���ت�������س���اد 
125 دولة يف العامل , حيث نقل  ميثلون 
ال�سيخ  م��ع��ايل  حت��ي��ات  النعيمي  ال��دك��ت��ور 
حمدان بن مبارك اآل نهيان  راعي املوؤمتر 
بالنجاح  ل��ه��م  ومت��ن��ي��ات��ه  ل��ل��م��وؤمت��ري��ن   ,

لثاثة  متتد  التي  اأعمالهم  يف  والتوفيق 
م�ستوى  اإىل  ترتقي  حلول  اإي��ج��اد  يف  اأي���ام 
مبا  وك��ذل��ك  معاجلتها  تتم  التي  امل�ساكل 
يتنا�سب مع روؤية االإمارات 2020 وروؤية 
اأبو ظبي 2030 , وبن النعيمي يف كلمته 
االإم����ارات  دول���ة  اأن  للح�سور  االأف��ت��ت��اح��ي��ة 
ا�سبحت اليوم مركز ماليا واقت�ساديا عامليا 
االأموال  روؤو���ص  وحركة  لاأ�ستثمار  جاذبا 
اإ�سافة اىل قدرتها االأقت�سادية التناف�سية 
وخري دليل على ذلك هو التحدي الكبري 
معر�ص  اأ�ست�سافة  يف  دب��ي  اجن��زت��ه  ال���ذي 
2020 وكذلك وجود هذه  اإك�سبو العاملي 
اأبو  يف  ه��ن��ا  االأق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  النخبة 
ظبي ملناق�سة ق�سايا عاملية مهمة ما يدل 
الدولة  بها  تتمتع  التي  املهمة  املكانة  على 

على ال�سعيد العاملي.
الذي  ال��ك��ب��ري  ال����دور  ع��ل��ى  النعيمي  واأك����د 
اأحت�سان ودعم  توؤدية جامعة االإم��ارات يف 
وم�ساهمتها  العاملية  امل��وؤمت��رات  ه��ذه  مثل 
ال��ك��ب��رية يف ج��م��ع ال��ن��خ��ب ال��ف��ك��ري��ة من 
خمتلف دول العامل لتقدمي احللول ملختلف 
امل����ال واالعمال  ق�����س��اي��ا  ال��ق�����س��اي��ا وم��ن��ه��ا 
دولة  روؤي��ة  ودعما من اجلامعة يف تدعيم 
االإمارات ب�سكل عام واأبو ظبي ب�سكل خا�ص 
ك��ي ت��ك��ون م��رك��زا ع��امل��ي��ا الأ���س��ت�����س��اف��ة اهم 
�سكره  النعيمي  وقدم   , الدولية  املوؤمترات 
الر�سمي  الراعي  للتعليم  ابو ظبي  ملجل�ص 
الرعاية  ه����ذه  ان  ق����ال  ح��ي��ث  ل��ل��م��وؤمت��ر 
وحقيقيا  اإيجابيا  انعكا�سا  متثل  وال��دع��م 
مع  االأ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة  لل�سراكة 

جامعة االإمارات. 
من جهته قال الدكتور خالد علي الب�ستاين 
ل�سوؤون  امل��ال��ي��ة  ل�����وزارة  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل 
املوؤمتر  اإن هذا  والدولية  املالية  العاقات 
ي��اأت��ي يف وق��ت مهم ودق��ي��ق ت��ربز فيه على 
والتحديات  امل�ساكل  م��ن  الكثري  ال�ساحة 
القريب  امل�ستقبل  يف  وكذلك  االقت�سادية 
االأم���ر ال��ذي يتطلب وقفة ج��ادة م��ن قبل 
العامل  دول  م��ن جميع  وامل��ع��ن��ن  اخل���رباء 
الأي��ج��اد ال��ب��دائ��ل واحل��ل��ول , اإ���س��اف��ة فاأن 
ه���ذا اجل��م��ع ال��ك��ب��ري ال����ذي ي��ج��ت��م��ع حتت 
مظلة هذا احلدث يقدم لنا جتارب مهمة 
واإ�سهمات كبرية ن�ستفاد منها على امل�ستوى 
تو�سيات  من  �سينتج  مبا  وال��دويل  املحلي 
املالية يف  ف���اأن وزارة  وك��ذل��ك  وم��ق��رتح��ات 
ت�سارك بورقة عمل مهمة  االإم���ارات  دول��ة 
املالية  و�سيا�ستها  ال����وزارة  جت��رب��ة  تعك�ص 
الربامج  دع����م  يف  وت���اأث���ريه���ا  ال��ر���س��ي��ن��ة 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة التي 
واال�ستحقاقات  ح��ال��ي��ا  ال���دول���ة  ت�سهدها 
�سن�ست�سيفها  ال���ت���ي  االأخ�������رى  ال���ك���ب���رية 

م�ستقبا. 
نهال  الدكتورة  بينت  مت�سل  �سعيد  وعلى 
االإدارة  بكلية  امل�����س��ارك  اال���س��ت��اذ  ���س��رباك 
وامل�سرفة  االإم�����ارات  بجامعة  واالأق��ت�����س��اد 
على املوؤمتر اأن هنالك ما يقارب من 100 
فرتة  اثناء  للمناق�سة  �ستطرح  عمل  ورق��ة 
خمتلفة  جمموعة  �ستعالج  املوؤمتر  اإنعقاد 
منظومة  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  امل���وا����س���ي���ع  م����ن 
العاملية للدول الكربى و�سيطرتها  االإدارة 
املالية  ال�����س��وق  ادارة  ع��ل��ى  االق��ت�����س��ادي��ة 

العاملية وعدم �سماحها لل�سركات والبلدان 
البحثي  واالأ�ستثمار  التطوير  يف  االأخ��رى 
واأهمية تغيري �سيا�سية العوملة االقت�سادية 
اما   , فيها  اجل��م��ي��ع  م�����س��ارك��ة  ي�سمن  مب��ا 
االإ�سامي  النظام  فيتناول  االخ��ر  املحور 
االقت�سادي ودوره الكبري يف اإيجاد احللول 
التي  واملرونة  االأقت�سادي  امل�ساكل  ملختلف 
�سيتوىل  حيث  االأق��ت�����س��اد  ه��ذا  بها  يتمتع 
احلديث عن هذا املو�سوع اخلبري الدويل 
للخدمات  دب���ي  هيئة  م��ن  ك���ري  ���س��امي��ون 
اأوراق  ام����ا اجل���ان���ب االآخ�����ر م���ن   , امل��ال��ي��ة 
ال�سناديق  مو�سوع  ف�ستناق�ص  املوؤمترين 
فيه  ت�ساهم  ال��ذي  املهم  وال���دور  ال�سيادية 
وف�سل   , التنمية اجلديدة  وتقوية  دعم  يف 
حتقيق  يف  الواحدة  العاملية  املالية  ال�سوق 
التنمية االإقت�سادية امل�ستدامة وقدرة هذه 
ال�سناديق على �سد هذه الثغرة , اأما املحور 
اإعادة تقييم ومراجعة املعايري  االآخر فهو 
العاملية يف املحا�سبة والتي حتكم املنظومة 
وحماولة  م�ساكلها  وت�سخي�ص  ال��دول��ي��ة 

حلها اأو اإيجاد البدائل لها .
املوؤمتر  هذا  اأن  �سرباك  الدكتور  واأ�سافت 
�سيطرح جتربة دولة االإمارات االأقت�سادية 
والتي اأثبتت جناحها وفاعليتها ومرونتها 
املالية  الكبرية وقدرتها يف تخطي االأزم��ة 
ال������ذي ع���ج���زت فيه  ال����وق����ت  ال���ع���امل���ي���ة يف 
اأقت�سادات الدول العاملية الكربى يف جتاوز 
اأثارها حيث �ستطرح  هذا االأزم��ة وتخطي 
من  اجلانب  هذا  عن  للحديث  اأوراق  عدة 
الهيئة  واأع�����س��اء  املالية  املالية  وزارة  قبل 

التدري�سية بجامعة االإمارات. 

حتت �صعار جتارب وطموحات

موؤمتر اأبوظبي لتعليم اللغة 
العربية للناطقني بغريها

•• العني - الفجر:

العربية  اللغة  لتعليم  اأبوظبي  موؤمتر  االإ�سامية  للثقافة  زايد  دار  تنظم 
االأوىل,  دورت��ه  يف  بغريها  للناطقن 
اأبوظبي  كارلتون  ريتز  بفندق  وذلك 
يف الثامن ع�سر من دي�سمرب اجلاري 
مكانة  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل���وؤمت���ر  وي�����س��ع��ى 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ك��ون��ه��ا ج����زءاً مهما 
من الهوية الوطنية لدولة االإمارات 
العربية املتحدة , وا�ستعرا�ص اجلهود 
والتجارب املختلفة يف تطوير املناهج 
اللغة  تعليم  يف  املطبقة  واالأ���س��ال��ي��ب 
ومناق�سة  بغريها  للناطقن  العربية 
الدولية  واملعايري  العلمية  املتطلبات 

لرفع كفاءة تعليمها.
ن���خ���ب���ة من  امل�����وؤمت�����ر  وي���������س����ارك يف 

يف  واملثقفن  املفكرين  و  االأك��ادمي��ي��ن 
جمال تعليم اللغة العربية للناطقن بغريها من ا�سبانيا وتركيا وايطاليا 
واملغرب واندوني�سيا وم�سر وال�سن وتون�ص وماليزيا واالأردن, من اأبرزهم 
مدير التعليم مبركز ال�سيخ زايد لتعليم العربية للناطقن بغريها باالأزهر 
للدرا�سات  �سياأن  بجامعة  ال�سرقية  ال��درا���س��ات  كليات  وعميد  ال�سريف, 
االأجنبية  الدرا�سات  بجامعة  العربية  اللغة  كلية  عميد  ونائبة  الدولية, 
ببكن و نائبة مدير مركز ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان لدرا�سة اللغة 
اإ�سافة اإىل مدير برنامج تعليم  العربية و الدرا�سات االإ�سامية بال�سن, 

اللغة العربية للناطقن بغريها يف موؤ�س�سة ا�سطنبول للتعليم واالأبحاث.
الدولة يف  داخ��ل  االأكادميين من عدة جامعات من  ي�سارك عدد من  كما 
التقنية  كليات  اإىل  باالإ�سافة  زاي��د  جامعة  و  االإم���ارات  جامعة  مقدمتها 
العليا و جامعة ال�سارقة وتن�سب اأوراق العمل على عدة حماور و ق�سايا من 
وزارة  للناطقن بغريها جتربة منهج  العربية  اللغة  تعليم  اأبرزها مناهج 
الرتبية و التعليم بدولة االإمارات العربية املتحدة, وجهود دار زايد للثقافة 
ا�ستخدام  واأهمية  بغريها,  للناطقن  العربية  اللغة  تعليم  يف  االإ�سامية 
اإىل جانب   , ال�سوتية  ال�سعوبات  ال�سوتي يف عاج  التحليل  ا�سرتاتيجية 

اأهم م�سكات تعليم اللغة العربية للناطقن بغريها يف تركيا.
وعلى هام�ص املوؤمتر �سيقام معر�ص اخلط العربي وذلك بالتعاون مع وزارة 
الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع, والذي �سيربز فن اخلط العربي مبن�زلته 
اأي  ميتلكه  ال  ال��ذي  اجل��م��ايل  الفني  تعبريه  جانب  اإىل  امل��م��ي��ّزة  الرفيعة 
حرف يف اأية لغة من لغات العامل وبهذه املنا�سبة اأطلقت دار زايد للثقافة 
للمهتمن  لتتيح   www.adfta.com االلكرتوين  املوقع  االإ�سامية 
بغريها  للناطقن  العربية  اللغة  لتعليم  اأبوظبي  م��وؤمت��ر  اأخ��ب��ار  متابعة 

اجلالية الأردنية ت�سارك الوطن اأفراح الحتادوالتعرف على اآخر امل�ستجدات واالأن�سطة. 
•• العني - الفجر:

العن  مبدينة  االأردن��ي��ة  اجلمعية  احتفلت 
للدولة   42 ال  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د  مبنا�سبة 
لدى  االأردين  ال�سفري  وح�����س��ور  ب��رع��اي��ة   ,
الدولة نايف الزيدان والقن�سل العام بال 
ال�سرطة  واإدارة   , ال�سفارة  واأع�ساء  الن�سور 
اجلمعية  واأع�������س���اء  ورئ���ي�������ص  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
مبدينة  ال��ع��رب��ي��ة  واجل���ال���ي���ات  االأردن�����ي�����ة 

العن.
وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية االأردنية 
بالعن , الدكتور ب�سام ال�سمور اإن  التطور 
جميع  يف  ال��دول��ة  ت�سهده  ال���ذي  امل��ت�����س��ارع 
م��راف��ق��ه��ا ب��ع��د اأرب����ع����ة ع���ق���ود م���ن اإع����ان 
التي  احلكيمة  ال��روؤي��ة  ع��ن  يعرب  االإحت����اد 
زايد  ال�سيخ  ب���اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأر���س��اه��ا 
بن �سلطان اآل نهيان , وم�سى على نهجها 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال�سمو  واأ�سحاب  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 

ال�سيوخ .
واأكد اأن  جناح الدولة يف احل�سول على ثقة 
املجتمع الدويل اإثر الفوز اأخريا با�ست�سافة 
هذا  وت���زام���ن   ,  2020 اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���ص 
احل����دث م���ع اأع���ي���اد االإحت������اد , اأك����رب دليل 
امل�ستوى  على  املرموقة  الدولة  مكانة  على 
عاقاتها  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ت  ف��ه��ي   , ال�����دويل 
 , وال�سديقة  ال�سقيقة  ال���دول  م��ع  اجل��ي��دة 
كما اأن ال�سعب االأردين يقدر عاليا جهودها 
يف دعم التطور االقت�سادي باالردن و�سهد 
احل��ف��ل ع���رو����ص ال��دب��ك��ة االأردن����ي����ة و�سط 
ت��ف��اع��ل ك��ب��ري م��ن احل��ا���س��ري��ن , ك��م��ا قدم 
ممثل ال�سرطة املجتمعية درعاً تذكارية اإىل 

الدكتور ب�سام ال�سمور . 

وفد اإعالمي اأردين يزور 
دبي خلدمات الإ�سعاف

اأردين موؤ�س�سة دب��ي خل��دم��ات االإ���س��ع��اف ل��اط��اع على  اإع��ام��ي  زار وف��د 
عمل املوؤ�س�سة عن قرب والتعرف على اآليات تنفيذ مبادئ ور�سالة املوؤ�س�سة 
الوفد  �سم  اعتمادية.  وذات  منظمة  عاملية  ا�سعاف  خدمات  اإىل  للو�سول 
االأردين وائل اجلراي�سة من وكالة عمون االخبارية وخالد ربحي فخيدة 
الت�سويق  املتخ�س�ص يف  اإيدي خوري  و  اأحكيلك االلكرتونية  من �سحيفة 
.واطلع الوفد على منظومة التقييم الذاتي وموؤ�سرات االأداء وقيا�ص الر�سا 
الوظيفي واملناهج املتبعة يف ت�سميم اخلطط واالأهداف الت�سغيلية والعامة 
الوفد  و�ساهد  دب��ي.  حلكومة  العامة  اال�سرتاتيجية  وحتقيق  للموؤ�س�سة 
عر�سا وثائقيا تناول ن�ساأة املوؤ�س�سة وتاريخ بدء اأعمالها كموؤ�س�سة م�ستقلة 
املركبات  على  وتعرف  للمجتمع  تقدمها  التي  واخلدمات   2006 عام  يف 
التي  امل��ت��ط��ورة  واالأج��ه��زة  اأعمالها  فيها  تبا�سر  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  واالآل��ي��ات 
ت�ستخدمها . كما ا�ستمع الوفد اإىل �سرح مب�سط لعمل �سيارات الدعم الفني 
و�سيارات  العامل  االأك��رب يف  اال�سعاف  و�سيارة  االأمومة والطفولة  ووح��دات 
يف  املتخ�س�سة  اجلولف  و�سيارات  وامل�ستجيب  ال�سريع  التدخل  ودراج���ات 
التدخل الربي داخل املناطق الوعرة والدراجات النارية وامل�سعف ال�سريع 
االأماكن  يف  املر�سية  احل��االت  ا�سعاف  يف  املتخ�س�سة  الهوائية  الدراجة  او 

املزدحمة اأو ال�سيقة. 



�شحة وتغذية

ما  ع��دوى,  �سببها  �ست  كل  �سرطان من  حالة  اأن  اإىل  عاملية  دار���س��ة  ت�سري 
بهذا  االإ�سابة  دون  احل��وؤول  اللقاحات يف  اأهمية  يربز 

املر�ص.
ج��م��ع ب��اح��ث��ون ف��رن�����س��ي��ون ب��ي��ان��ات ع���ن 27 

نوعاً من ال�سرطان من 184 بلداً بهدف 
احت�ساب احلاالت التي تعود اإىل عدوى 

فريو�سية اأو بكتريية اأو طفيلية.
 The Lancet ذكر الباحثون يف تقريرهم, الذي ُن�سر يف جملة 
�سرطان  حالة  املليوين  ُيقارب  ما  )يعود   :Oncology
كل �سنة اإىل عوامل معدية. نتيجة لذلك, قد يكون 
العامة  ال�سحة  على  احلفاظ  اأ�ساليب  لتطبيق 
اللقاحات,  مثل  العدوى,  من  للوقاية  املعتمدة 
و���س��ائ��ل احل��ق��ن االآم���ن���ة, وال��ع��اج��ات امل�سادة 
للميكروبات, تاأثري كبري يف التخفيف من عبء 

ال�سرطان حول العامل(.
ذكرت هذه الدرا�سة اأن فريو�ص الورم احلليمي 
وج,  ب  ال��ك��ب��د  ال��ت��ه��اب   ,)HPV( ال��ب�����س��ري 
لقرحة  امل�سببة  ال��ب��واب��ي��ة  امل��ل��وي��ة  وج��رث��وم��ة 
املعدة اأدت اإىل 1.9 مليون حالة �سرطان حول 
تفادي  املمكن  من  ولكن   .2008 عام  العامل 
ال��ب�����س��ري والتهاب  ال����ورم احل��ل��ي��م��ي  ف��ريو���ص 
الكبد بوا�سطة اللقاحات. اأما جرثومة امللوية 

البوابية, فُتعالج بامل�سادات احليوية.
ب���روف�������س���ور م�ساعد  دان�������اي,  غ�������ودارز  ي��و���س��ح 
كلية  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  جم���ال  يف  متخ�س�ص 
ال�سحة العامة يف هارفارد يف بو�سطن, يف مقال ُن�سر مع 
اإىل  التي تعود  الدرا�سة: )حدثت معظم احلاالت  هذه 
عدوى يف بلدان اأقل تطوراً وكان �سببها عدوى من 
املمكن الوقاية منها اأو معاجلتها. مبا اأن لقاحات 
والتهاب  ال��ب�����س��ري  احلليمي  ال����ورم  ف��ريو���ص 

الكبد ب الفاعلة والقليلة الكلفة ن�سبّياً متوافرة, يجب اأن ي�سّكل تو�سيع 
حمات التلقيح اأولوية بالن�سبة اإىل االأنظمة ال�سحية يف الدول التي 

تواجه م�ساكل خطرية يف هذا املجال(.
جن�سّياً  تنتقل  ع���دوى   )HPV( الب�سري  احلليمي  ال���ورم  ف��ريو���ص 
املهبل,  احلنجرة,  �سرطان  ع��ن  ف�سًا  ال��رح��م,  عنق  �سرطان  وت�سبب 
ال���ف���رج, ال�����س��رج, وال��ع�����س��و ال���ذك���ري, وف���ق امل��رك��ز االأم���ريك���ي ل�سبط 
لقاح هذا  باإجراء  املراكز  تن�سح هذه  لذلك  والوقاية منها.  االأمرا�ص 
والن�ساء  الرجال  بع�ص  عن  ف�سًا  واملراهقات,  للمراهقن  الفريو�ص 

حتى �سن ال� 26. لكن قلة حت�سل على جرعات �سرورية.

�أدّلة
املركز  الطبية يف  ال��وق��اي��ة  ق�سم  م��دي��ر  �سافرن,  ول��ي��ام  ال��دك��ت��ور  ي��ذك��ر 
برنامج  )ب��داأ  بتيني�سي:  نا�سفيل  يف  فاندربلت  جلامعة  التابع  الطبي 
اإىل �سعوبة  واإن ببطء. ويعود ذلك  ي��زداد زخماً  التلقيح الذي نطبقه 
اإقناع املراهقن بتناول اجلرعات الثاث كلها. اأما ال�سبب االآخر, فهو 
اأن فريو�ص الورم احلليمي الب�سري ينتقل جن�سّياً, ما يثري �سجة حول 
ما اإذا كان هذا اللقاح يرّوج للتحرر اجلن�سي. وال �سك يف اأن ما من اأدلة 

تدعم هذه املزاعم(.
اإمن���ا خال  اأي�����س��اً,  ج��رع��ات  ث��اث  الكبد ب على  التهاب  ف��ريو���ص  ُيعطى 

االأ�سهر ال� 18 االأوىل من حياة االإن�سان.
لذلك,  نتيجة  ب.  الكبد  التهاب  �سد  االأوالد  ك��ل  )نلقح  �سافرن:  يو�سح 
�سترتاجع ن�سبة االإ�سابة ب�سرطان الكبد يف امل�ستقبل. اإذا تاأملنا يف الو�سع 

قبل ع�سرين عاماً, ناحظ اأن �سرطان الكبد انخف�ص ب�سكل ملحوظ(.
ُيعترب اكت�ساف اأن عدوى, مثل فريو�ص الورم احلليمي الب�سري, قد توؤدي 

هارالد  ال��ف��ريو���س��ات  علماء  ُم��ن��ح  فبف�سله  ن�سبّياً.  ج��دي��د  ال�سرطان  اإىل 
عام  نوبل  جائزة  مونتانيه  ول��وك  باري-�سينو�سي,  فران�سواز  هو�سن,  زور 
2008. يقول �سافرن: )كلما حققنا تقّدماً مماثًا, اأتيحت اأمامنا اإعداد 
لقاح مينع عدوى مماثلة, ما يحول دون جزء من اأمرا�ص ال�سرطان التي 
تبتلي العامل(.لكنه ي�سيف اأن عدم التدخن, تناول غذاء �سحي, وممار�سة 
اأن  نتذكر  اأن  )يجب  ي��ذك��ر:  ال�سرطان.  خطر  م��ن  اأي�����س��اً  حت��ّد  الريا�سة 
اال�سرتاتيجيات  وثمة عدد من  كبرية.  ت��زال  ال  ال�سلوكية  عوامل اخلطر 

التي ميكننا كلنا تطبيقها للحّد اأكر من تف�سي اأمرا�ص ال�سرطان(.

مرّكب كيماوي يحول
 دون التنك�ش الع�سبي

اكت�سف باحثو مركز االأبحاث الطبية يف اململكة املتحدة مرّكباً يحول دون 
التنك�ص الع�سبي يف حالة الفئران.

وحدة  من  مالوت�سي  جيوفانا  الربوف�سورة  تراأ�سه  اأبحاث,  فريق  ا�ستخدم 
علم ال�سموم يف مركز االأبحاث الطبية يف اململكة املتحدة ) حددت, ال�سنة 
املا�سية, م�ساراً بالغ االأهمية يوؤدي اإىل موت خايا الدماغ لدى الفئران(, 
مرّكباً فموياً يعيق هذا امل�سار ويحول دون اإ�سابة الفئران بالتنك�ص الع�سبي.

�سبق اأن اكت�سف هذا الفريق اأن تراكم بروتينات تعاين خلًا يف طيها يف دماغ 
فئران تعاين مر�ص بريون, يفرط يف تن�سيط اآلية دفاع طبيعية يف اخلايا, 
يف  ولكن  ع��ادًة.  العملية  ه��ذه  ُت�ستاأنف  جديدة.  بروتينات  اإنتاج  يعطل  ما 
حالة هذه الفئران, ُيبقي الرتاكم امل�ستمّر  للربوتينات التي تعاين خلًا يف 
�سكلها هذه العملية معطلة. نتيجة لذلك, تبداأ خايا الدماغ باملوت ب�سبب 

توقف اإنتاج الربوتينات االأ�سا�سية ال�ستمرار اخلايا الع�سبية.
عمل هذا الفريق, بادئ االأمر, على حقن الربوتن الذي مينع عملية عرقلة 
اإنتاج الربوتينات يف هذا امل�سار, يف منطقة �سغرية من الدماغ. نتيجة لذلك 
متكنوا من اإطاق عملية اإنتاج الربوتن جمدداً ووقف التنك�ص الع�سبي. 
انتقال  وعملية  الربوتن  م�ستويات  واأعيدت  الدماغ,  خايا  ُحميت  هكذا 
اإحداها  ال��دم��اغ  خايا  بها  تتوا�سل  التي  )الطريقة  الع�سبية  االإ���س��ارات 
مع االأخرى( اإىل �سابق عهدها, ما اأطال عمر الفئران. �سمح ذلك للعلماء 

مبعرفة اأن املرّكبات التي تعرقل هذا امل�سار حتمي خايا الدماغ.
 Science جم���ل���ة  يف  ُن�������س���رت  ال����ت����ي  اجل�����دي�����دة  ال����درا�����س����ة  ه������ذه  يف 
تعاين  فئراناً  الباحثون  اأعطى   ,Translational Medicine
امل�سار,  هذا  ويعيق  الفم  عرب  يوؤخذ  ب��ال��دواء,  �سبيهاً  مرّكباً  بريون  مر�ص 
تعاين  ف��ئ��ران��اً  ال��ب��اح��ث��ون  ع��ي��ن��ه��ا.در���ص  النتيجة  اإىل  ��ل  ال��ت��و���سّ واأم��ل��وا يف 
مر�ص بريون الأنها متثل راهناً النموذج احليواين االأف�سل عن االأمرا�ص 
املختلة  الربوتينات  فيها  وترتاكم  الب�سر  ت�سيب  التي  الع�سبية  التنك�سية 
االألزهامير,  االأم��را���ص  ه��ذه  وت�سمل  ال��دم��اغ.  خايا  مب��وت  ترتبط  التي 
 Nature ن�سر يف جملة  اآخ���ر  تقرير  ���س��دد  وق��د  وب��ري��ون.  ب��ارك��ن�����س��ون, 
يكون  ق��د  امل�����س��ار  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي  ال�سهر   Neuroscience
هذه  اأن  اأي�ساً  الباحثون  األزهامير.يعتقد  مر�ص  ملعاجلة  حمتمًا  هدفاً 
االكت�سافات قد توؤدي يف النهاية اإىل تطوير اأدوية ملعاجلة مر�سى اخلرف 

وغريها من االأمرا�ص التنك�سية الع�سبية الفتاكة.

ح�سا�سية القمح... مرتبط بزمن الولدة

حالة �سرطان من كل �سّت �سببها عدوى 

يعود ذلك اإىل �سبب وجيه: يعاين نحو 18 مليون 
بدرجات  ال��ق��م��ح  ح�سا�سية  م��ن  ت��ق��ري��ب��اً  اأم���ريك���ي 
اأمريكي  ماين   3 نحو  اأن  ع��ن  ف�سًا  خمتلفة, 
)حواىل 1% من �سكان الواليات املتحدة( يعانون 
داء ال�سيلياك )الداء البطني(, وفق األي�سيو فازانو, 
م��دي��ر م��رك��ز اأب���ح���اث ال�����س��ي��ل��ي��اك ال��ت��اب��ع جلامعة 

مارياند. 
املعركة  تلحق  ال�سيلياك,  داء  يعانون  َمن  حالة  يف 
الدائرة يف اأمعائهم بن جهازهم املناعي والغلوتن 
ُتدعى  باالأ�سابع  �سبيهة  �سغرية  ب��ن��ت��وءات  ���س��رراً 
زغابة, وهي تبّطن االأمعاء الدقيقة ومتت�ص املواد 
املغذية. فيحول هذا ال�سرر الناجم دون امت�سا�ص 
م����واد م��غ��ذي��ة ب��ط��ري��ق��ة ���س��ح��ي��ح��ة, م��ا ي����وؤدي اإىل 

م�ساكل �سحية.
اأ�سباب داء  ما زال االأطباء غري واثقن متاماً من 
ال�����س��ي��ل��ي��اك, م��ر���ص م��ن��اع��ي ذات���ي ي����وؤدي اإىل عدم 
القدرة على حتمل الغلوتن, وقد ي�سبب ا�سطرابات 

ه�سمية وم�ساكل �سحية اأكر خطورة.
 

�صبب حمتمل
يف ال�����س��ن��وات االأخ����رية, اأ���س��ارت اأرب���ع درا���س��ات على 
االأقل اإىل اأن ال��والدة يف الربيع اأو ال�سيف ترتبط 
اأن  بارتفاع خطر االإ�سابة بداء ال�سيلياك. �سحيح 
هذا اخلطر �سئيل يف بع�ص احل��االت, اإال اأنه كاٍف 

لُياحظه الباحثون.
تناولت درا�سة هي  االأح��دث, ُن�سرت يف جملة طب 
األ��ف��ي مري�ص  نحو   ,2012 اأك��ت��وب��ر  االأط��ف��ال يف 
يف  ول���دوا  َم��ن  ع��دد  اأن  فتبّن  ال�سيلياك.  يعانون 

الربيع كان االأكرب, مقارنة بالف�سول االأخرى.
كارلو�ص  ال��دك��ت��ور  ال��درا���س��ة,  م��ع��ّدي  اأح���د  ي�سري 
العام  ما�سات�سو�ست�ص  م�ست�سفى  م��ن  ك��ام��ارغ��و 
واح��داً يعجز  اأن منوذجاً  الوا�سح  لاأطفال: )من 
ع��ن ت��و���س��ي��ح ح����االت داء ال�����س��ي��ل��ي��اك ك��اف��ة. فهذه 
اأحد  حددنا  اأننا  نظن  لكننا  تعقيداً,  اأك��ر  امل�سكلة 

االأدلة املهمة(.
ق����د ت���ف���ك���ّر: م����ا دخ�����ل وق�����ت ال���������والدة يف 

االإ�سابة بداء ال�سيلياك؟ قد ال يكون الرابط بعيداً 
اأطعمة  بتناول  ع���ادًة  االأوالد  ي��ب��داأ  تظن.  م��ا  بقدر 
حت��ت��وي ع��ل��ى ال��غ��ل��وت��ن وه���م مل ي���ت���ج���اوزوا بعد 

�سهرهم ال�ساد�ص.
ي��ب��داأ َم��ن ي��ول��دون يف االأ���س��ه��ر ال��داف��ئ��ة بتناول 

ال����غ����ل����وت����ن خ����ال 

ال�����س��ت��اء, ح��ن ت��ك��ر االأخ���م���اج ال��ف��ريو���س��ي��ة, مثل 
التعّر�ص  اأن  الباحثن  بع�ص  يعتقد  االأن��ف��ل��ون��زا. 
فعل  رّدة  يف  دوراً  ي���وؤدي  ق��د  االأخ��م��اج  ل��ه��ذه  املبكر 

اجل�سم جتاه الغلوتن.
يف  البيئية  العوامل  نظرية:  اأن  يف  �سك  ال 
ت��وؤدي دوراً يف  مراحل باكرة من احلياة 
الذاتية,  املناعة  ب��اأم��را���ص  االإ���س��اب��ة 
فقد  ج�������دي�������دة.  ُت����ع����ت����رب  ال 
الح�������ظ ال���ب���اح���ث���ون 
م�سابهاً  راب����ط����اً 
ب��������ن ال�������������والدة 
املناعة  واأمرا�ص 
ال��ذات��ي��ة االأخ���رى 
مر�سى  ح���ال���ة  يف 
من  ال�������������س������رط������ان 
التهاب  االأول,  ال���ن���وع 
 atopic( ال��ت��اأت��ب��ي  اجل��ل��د 
الغدة  اأم��را���ص   ,)dermatitis

الدرقية الذاتية املناعة, والت�سلب املتعدد.
 

م�صادر �لغلوتني
ال��ك��ع��ك, احل��ل��وى, املعكرونة,  ي��ك��ون اخل��ب��ز,  ق��د 
وحبوب الفطور م�سادر الغلوتن االأكر و�سوحاً. 
مكّونات  يف  ي��ت��واف��ر  ق���د  ال���ربوت���ن  ه���ذا  اأن  اإال 

مثبتة,  كمادة  املعاجلة  االأطعمة  يف  ع��ادة  ُت�ستعمل 
على   .)emulsifiers( م�ستحلبة  اأو  مكّثفة, 
�سبيل املثال, يحتوي احل�ساء املعّلب على ن�ساء قمح 
معّدل, �ساأنه يف ذلك �ساأن بع�ص االأدوية. باالإ�سافة 
اإىل ذلك, ي�سم بع�ص اأنواع اخلل, �سل�سة ال�سويا, 
اأو �سل�سات الطعام الغلوتن. لذلك من ال�سروري 

. قراءة الئحة املكونات بتاأنٍّ
 

هل تعتقد �أنك تعاين م�صكلة مع �لغلوتني؟
غازات  ال�سيلياك  ل��داء  ال�سائعة  العوار�ص  ت�سمل   
باالإ�سافة  واالإ���س��ه��ال.  االإم�ساك,  االنتفاخ,  املعدة, 
املر�ص  ه��ذا  ي���وؤدي  اله�سمية,  اال���س��ط��راب��ات  اإىل 
التهاب  مثل  العوار�ص,  من  وا�سعة  جمموعة  اإىل 

املفا�سل, فقر الدم, العقم, وترقق العظم.
الغلوتن  اأنك تعاين ح�سا�سية جتاه  اإذا كنت تظن 
اأو داء ال�سيلياك, فا�ست�سر الطبيب, ولكن ال تتوقف 
منك  يطلب  اأن  اإىل  واملعكرونة  اخلبز  ت��ن��اول  ع��ن 
واأن��ت تتناول  ف��اإذا ق�سدت الطبيب  الطبيب ذلك. 
مهمة  عليه  ت�سّعب  ال��غ��ل��وت��ن,  م��ن  خ��ال��ي��اً  غ���ذاء 
ت�سخي�ص املر�ص.ال بد من االإ�سارة اإىل بع�ص َمن 
ُتظهر الفحو�ص اأنهم غري م�سابن بال�سيلياك اأو 
ب�سرر يف االأمعاء ويعانون ح�سا�سية جتاه الغلوتن 
ت�سبب لهم عوار�ص �سبيهة بعوار�ص داء ال�سيلياك 

اأو ح�سا�سية القمح.

�ملو�د  ق�صم  �صيما  ل  �ملتجر،  تق�صد  عندما 
من  �خلالية  �ملنتجات  �أن  تالحظ  �لغذ�ئية، 
�خلبز  من  �لنت�صار،  و��صعة  باتت  �لغلوتني 
و�ملعكرونة �إىل رقاقات �لبطاطا و�حللوى... 
�لغلوتني  من  خالية  بن�صخ  متو�فرة  جميعها 
�لتي  �لأطعمة  يتو�فر يف  )�لغلوتني بروتني 
حتتوي خ�صو�صًا على �لقمح و�ل�صعري و�ل�صيلم 

.)rye
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هل يعمل دماغك مثل معجم؟ ك�صف حتليل ريا�صي للرو�بط بني معاين كلمات �إنكليزية بنية خفية ت�صبه 
على �لأرجح �لطريقة �لتي ندرج بها �لكلمات و�ملعاين يف عقلنا.

�لأخطبوط غريب: ج�صم بالغ �لليونة، �أذرع مليئة بالدو�ئر �لال�صقة، وجلد ميكن �أن يتحّول �إىل ن�صخة مطابقة عن ع�صب �لبحر �أو �لرمل يف غم�صة 
عني. ي�صتطيع حّل �ملتاهات، فتح )�ملر�طبني(، و��صتخد�م �لأدو�ت. حتى �إنه يتمتع مبا يبدو حياة د�خلية معقدة. لكن �ملحرّي �أن �لأخطبوط ل ميلك 

.wired دماغًا مثل معظم �لكائنات �لتي نعتربها ذكية. �لتفا�صيل جاء بها كاثرين هارمون كاريج يف

عـل�م وتكن�ل�جيا
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وعن  دماغنا  عن  كله  االختاف  خمتلف  االأخطبوط  دم��اغ 
اأدمغة معظم احليوانات التي اعتدنا درا�ستها, ما يبدو واعداً: 
عملياته  بها  ينجز  ال��ت��ي  الطريقة  معرفة  م��ن  متكنا  ف���اإن 
الفكرية, فقد نقرتب من اكت�ساف العنا�سر االأ�سا�سية للفكر 
يذكر  الذهنية.  ال��ق��درات  ولتطور  جديدة  اأف��ك��ار  ولتطوير 
بيرت غودفري-�سميث, فيل�سوف يف جامعة مدينة نيويورك 
حتديد  م�سكلة  من  ج��زء  )يعود  احل��ي��وان��ات:  عقول  يدر�ص 
معرفة  اإىل  الدماغ  يف  بالذكاء  اأ�سا�سّياً  ارتباطاً  يرتبط  ما 
اخل�سائ�ص التي اإذا فقدها النظام, ال يعود ُيعترب ذكّياً: ما 

هو ال�سروري وما تطور �سدفًة على مّر التاريخ؟(.
من  مثلنا,  ال�سمبانزي,  ُيعترب  ملّياً:  امل�ساألة  هذه  يف  لنفكر 
الرئي�سيات, والدالفن من الثدييات. حتى الغراب والغداف 
امل�سرتك  ال��راب��ط  لكن  الفقرية.  احل��ي��وان��ات  م��ن  ال��ذك��ي��ان 
املفقود بيننا وبن االأخطبوط كان على االأرجح كائناً ي�سبه 
الدودة, له عينان م�ستديرتان عا�ص قبل نحو 750 مليون 
اأ�س�ص جينية  ينبع من  عاٍل  بذكاء  االأخطبوط  يتمتع  �سنة. 
ف�سائي,  كائن  درا���س��ة  يف  ترغب  كنت  واإذا  مت��ام��اً.  خمتلفة 
فاالأخطبوط ُيعترب اأقرب ما يكون اإىل ذلك, وفق غودفري-

�سميث.

بيلي �لأخطبوط
اإذا اأردنا احت�ساب ذكاء االأخطبوط وفق عدد اخلايا الع�سبية 
التي ميلكها هذا احليوان )200 مليون مقابل 100 مليار 
تقريباً يتمتع بها االإن�سان(, فيبدو ب�سيطاً. ولكن لنن�َص هذا 
املعيار. ال ترتكز خايا االأخطبوط الع�سبية حتى يف راأ�سه, 
تنظيم  على  ويعمل  اأذرع���ه  يف  “دماغه” م��وزع  ثلثي  فنحو 
تبقى  ما  اأم��ا  الكثرية.  الا�سقة  واأقرا�سها  االأط���راف  تلك 
من خايا ع�سبية, فيتوزع على دماغ مركزي يحيط باملريء 
وعلى ف�سن ب�سرين كبريين خلف العينن. نعم, اإنه كائن 

ف�سائي, كما ذكرنا.
لكن االأخطبوط يقوم باأمور توحي باأنه اأذكى من حيوانات 
اأحدها:  اإل��ي��ك  م��األ��وف��ة.  ع�سبية  اأنظمة  لها  فقرية  كثرية 
تعلمت اأخاطيب كثرية فتح مراطبن تقليدية, ولكن يف عام 
 Seattle Aquarium 2003, حتّدى علماء اأحياء يف
بيلي, اأنثى من اأخطبوط املحيط الهادئ العماق, بزجاجة 
مزودة بتقنية خا�سة متنع االأوالد من فتحها, هذه التقنية 
تعلمت  بيلي  لكن  العاقلة,  الكائنات  اأذك��ى  حتى  حت��رّي  التي 
حماوالت  ويف  ���س��اع��ة.  م��ن  اأق���ل  يف  واالإدارة  ال�سغط  حيلة 

خم�سة  من  اأق��ل  يف  املحرية  الزجاجات  تلك  فتحت  الحقة, 
دقائق.

االأخ��ط��ب��وط. قد  ق���درة  ع��ن  ب�سيطة  اإال ملحة  ه��ذه  م��ا  لكن 
قبل  كانت  مهمة  االأدوات,  البحار  يف  االأخطبوط  ي�ستخدم 
اأننا �سرنا نعرف  وقت لي�ص ببعيد حكراً على االإن�سان )مع 
اليوم اأننا نت�ساطرها مع اأنواع اأخرى, مثل الدالفن وبع�ص 
الطيور(. راقب عدد من الباحثن االأخاطيب قبالة �سواحل 
اأن�ساف  غريب(  نحو  على  )وحتمل  جتمع  وهي  اإندوني�سيا 
احلاجة  ط���راأت  واإذا  ال��رم��ل��ي.  املحيط  ق��اع  اإىل  الهند  ج��وز 
اإىل ملجاأ, قلبت ن�سفي جوز الهند, ح�سرت نف�سها داخلهما 
جنيفر  تذكر  االآخ��ر.  على  الواحد  �ساغطاً  معاً  وجمعتهما 
ماثر, التي تدر�ص �سلوك احليوانات يف جامعة ليثربيدج يف 
كندا: “هذا مثال مذهل الأنه يوحي باأنها تتمتع ببعد نظر. 

اأما على ال�سعيد املعريف, فهذا جيد جّداً”.
اأع����رب االأخ��ط��ب��وط ع��ن ���س��ل��وك م��ع��ّق��د )ق���د ي��ع��ت��ربه البعد 
وقحاً( يف املخترب اأي�ساً. يكفي اأن ت�ساألوا جن بوال, باحثة 
خال  ميلر�سفيل.  جامعة  يف  ال�سلوك  علم  يف  متخ�س�سة 
توجهها الإطعام االأخاطيب التي تعتني بها ذات يوم, ظنت اأنها 
لن حتب ما �ستقدمه لها: فهي تف�سل االأف�سل بن حيوانات 
اأن ما كانت حتمله مل يبُد جيداً كفاية,  اإال  احلبار املجلدة, 
لكنها قّدمته لهم يف مطلق االأحوال. راحت ت�سري على حافة 
االأحوا�ص ملقية القليل يف كل منها. وعندما انتهت, عادت 
اإىل االأخطبوط االأول لرتى اإن كان قد خرج لتناول وجبته. 
الحظت بوال اأن الطعام قد اختفى, اإال اأن االأخطبوط كان 
ببطء  ينتقل  وراح  بها  االأخطبوط  حّدق  برتقب.  ينتظرها 
اليمنى االأمامية, ثم توقف فوق  الزاوية  نحو امل�سفاة عند 
امل�سفاة من  به يف  ملقياً  اأذرع��ه,  احلبار من  واأفلت  امل�سفاة 
دون اأن يرفع نظره عن بوال, التي فهمت الر�سالة. اأو لعلهما 
ر�سالتان: لن يقبل هذا االأخطبوط بطعام �سيئ, ورمبا اأراد 

اأن تفهم بوال هذا.
االأخطبوط  الأن  ل��اه��ت��م��ام  م���ث���رياً  ال�����س��ل��وك  ه���ذا  ُي��ع��ت��رب 
حيوان يعي�ص وحيداً, فا ميكننا االدعاء اأنه يتعلم مهارات 
خا�سة  ثقافة  م��ن  م��ا  وال��دي��ه.  م��ن  االأدوات  ا�ستعمال  مثل 
الظاهرة  قدرتها  اأن  االف��رتا���ص  ميكننا  وال  باالأخطبوط, 
البحر  ج��م��اع��ي يف  ���س��ل��وك  اإىل  ت��ع��ود  ال��ت��وا���س��ل معنا  ع��ل��ى 
اأخ����رى م��ن جن�سها.  اإىل ال��ت��ه��ام ح��ي��وان��ات  اأح��ي��ان��اً  )مت��ي��ل 
فحتى االأخطبوط يدرك اأن حلم االأخطبوط لذيذ(, ولكن 
ميكنك القول )وهذا اأمر ذكرته بوال وباحثون اآخرون( اإن 

االأخطبوط ازداد ذكاء الأنه اكت�سب ليونة كبرية )والعك�ص(. 
اأو اأ�سواك خميفة.  ال ميلك االأخطبوط اأي عظم اأو قوقعة 
اإذاً, عندما اأ�سطر االأخطبوط لا�سطياد يف حميط مليء 
باأ�سماك ت�سطاد هي بدورها وتبحث اأحياناً عن اأخاطيب, كان 
عليه الت�سرف بذكاء, على غرار كائن اآخر من الرئي�سيات ال 

قوقعة له وال خمالب وال فرو.

ذكاء ومز�جية
االأخطبوط,  ذك����اء  م����دى  ال��ب��اح��ث��ن حت��دي��د  ع��ل��ى  ���س��ع��ب 
وحتتاج  اأي�ساً,  فعلّياً  بل  فح�سب  نظرّياً  ال  �سعبة  فدرا�سته 
الأن  ت�ستخدمها,  ال��ت��ي  امل��ع��دات  ك��ل  م��ن  اإ�سافية  قطع  اإىل 
االأخطبوط الف�سويل باأذرعه الطويلة �سي�سحب الكثري من 
اإىل �سرقة  اإىل قاع حو�سه ليتفح�سها. وباالإ�سافة  االأ�سياء 
م��ع��دات امل��خ��ت��رب, ق��د ي��رف��ع ���س��دادات م�سايف ح��و���س��ه, ولن 
يرتدد يف الهرب من اأي فتحة اأكرب بقليل من منقاره. ُيعترب 
اأي�ساً حيواناً مزاجّياً. تذكر بوال وزماوؤها يف  االأخطبوط 
تق�سينا قدرات  اأمام  الكربى  العقبات  “من  اأبحاثهم:  اأحد 
معه  التعامل  �سعوبة  االأخطبوط  بها  يتحلى  التي  التعلم 

كحيوان خمترب”.
اأو مهاراته يف  االأخ��ط��ب��وط  ذاك���رة  م��ث��ًا,  اأن تخترب,  ح��اول 
التحرك �سمن م�ساحة حمددة بو�سعه يف متاهة, كما تفعل 
اأن اأخ��ط��ب��وط امل��خ��ت��رب ق��د يرف�ص  ع���ادة م��ع اجل�����رذان, اإال 
هذا  �سلوك  مراقبة  العلماء  على  ي�سهل  ق��د  اإذاً,  التحرك. 
ت�ستند  الخ��ت��ب��ارات  اإخ�ساعه  ال�سعب  م��ن  اأن  اإال  احل��ي��وان, 
اأو التمييز بن عدد من  اإىل مهمات حمددة )مثل املتاهات 
على  اأعمالهم  تركيز  اإىل  العلماء  يدفع  ما  وه��ذا  االأ�سياء(. 

حيوانات فقرية.
التحرك  على  االأخطبوط  ق��درة  ت�سعب  ذل��ك,  على  ع��اوة 
بر�ساقة و�سحق ما تقع عليه اأذرعه الطويلة, وعلى الباحثن 
يعمد  التقليدية.  التكنولوجية  املراقبة  اأ�ساليب  ا�ستخدام 
اأو  خ��ارج��ي��ة  اأ����س���اك  اأي  اق��ت��اع  اأو  ن���زع  اإىل  االأخ��ط��ب��وط 
م���زروع���ة, ف�����س��ًا ع���ن اأن����ه ي��ف��ت��ق��ر اإىل ب��ن��ي��ة ���س��ل��ب��ة ميكن 
الذي  كوبا,  مايكل  يتحدث  االأج��ه��زة.  لتثبيت  ا�ستخدامها 
در�ص ذكاء االأخطبوط يف اجلامعة العربية يف القد�ص, عن 
عري�سة.  ابت�سامة  وجهه  وعلى  ل��ه  خطط  اأب��ح��اث  م�سروع 
فقد اأراد كوبا ت�سجيل االأمناط الع�سبية لاأخطبوط خال 
تعّلمه مهاماً جديدة. يخرب: “ف�سلت ف�سًا ذريعاً. فلم تكّف 
اأجهزة  ا�ستخدام  مع  حتى  االأ�ساك”.  ن��زع  عن  االأخاطيب 

“قد  كوبا:  يوؤكد  اجلديدة,  ال�سغرية  الا�سلكية  الت�سجيل 
ميّر بع�ص الوقت قبل اأن نح�سل على ما ي�سبه الت�سجيات 

الع�سبية الدقيقة لدماغ االأخطبوط”.
التدريب,  بوا�سطة  ما  �سلوكاً  يتعلم  اأن  اأي حيوان  ي�ستطيع 
وخز.  اإن  التنف�ص  ثقب  يفتح  اأال  “يتعلم”  احل��ل��زون  حتى 
ول��ك��ن ي��ب��دو اأن معظم احل��ي��وان��ات ع��اج��زة ع��ن اإت��ق��ان عبور 
تف�سيات  عن  التعبري  اأو  م��ع��دات,  ابتكار  معقدة,  متاهات 

خا�سة.

ت�صجيل �لذكريات
يظن العلماء اأننا ن�ستطيع القيام باأمور مماثلة الأننا منلك 
الذاكرة  ت��ق��ع  م��ت��ط��ورة ج����ّداً.  وال��ت��ذك��ر  التعلم  ع��ل��ى  ق���درة 
اأج����زاء خمتلفة من  االأم���د يف  وال��ق�����س��رية  االأم���د  الطويلة 
الإ�سابة  يتعر�سون  َمن  ما ناحظه يف حالة  وه��ذا  الدماغ. 
الذاكرة  ه��وؤالء �سعوبة يف  يواجه  االأمامي.  الف�ص اجلبهي 
�سليمة.  تبقى  القدمية  ذكرياتهم  اأن  اإال  االأم���د,  الق�سرية 
لكن الكائنات االأب�سط, مثل حلزون البحر, ت�ستخدم البقعة 
ذاتها اأو حتى امل�سابك الع�سبية عينها لنوعي التذّكر هذين. 
عاوة على ذلك, تنتج ذكريات االإن�سان الطويلة االأمد عن 
حت�ّسن عمل ن�ساط امل�سابك الع�سبية, ما يتيح ت�سجيل املزيد 

من البيانات. متلك معظم حيوانات املخترب الفقرية دماغاً 
يعمل بالطريقة عينها. نتيجة لذلك, كان علينا اأن نخّمن ما 
اإذا كانت طريقتنا هي اأحد احللول اأو احلل الوحيد لتحقيق 

ما تو�سلنا اإليه يف املجال املعريف.
قد يحمل االأخطبوط اجلواب عن هذا ال�سوؤال. �سحيح اأن 
�سلفنا امل�سرتك االأخري كان تلك الدودة, غري اأن االأخطبوط 
وال  وتخزينها.  ال��ذك��ري��ات  لت�سجيل  مماثلة  طريقة  ط���ّور 
“اأدمغة قليلة  اأن  اإىل  اأن هذا مثري لاهتمام نظراً  �سك يف 
منظمة بطريقة تتيح لها ا�ستيعاب الكثري من الذكريات”, 
وف���ق ب��ن��ي��ام��ن ه��و���س��رن, ب��اح��ث م���ن اجل��ام��ع��ة ال��ع��ربي��ة يف 
االأخطبوط  اأن  وزم����اوؤه  هو�سرن  اكت�سف  اأي�����س��اً.  ال��ق��د���ص 
ي�ستخدم عملية تقوية ن�ساط امل�سابك الع�سبية بغية ت�سجيل 
وجود  اأن  من  بد  وال  وتخزينها.  االأم��د  الطويلة  الذكريات 
جمموعة  ميلك  حيوان  يف  املاألوفة  والتفاعات  البنى  هذه 
اإىل  خمتلفة متاماً من اجلينات, مقارنة بالفقريات, ي�سري 
االأ�سا�سية  العنا�سر  تلك  اأح���د  ت��ك��ون  ق��د  العملية  ه��ذه  اأن 
هذا  ومع  �سميث.  غودفري  وفق  بالذكاء,  املرتبطة  النادرة 
اال�ستنتاج الافت, �سار باإمكان العلماء اليوم الرتكيز على 
ب�سفته  الذكريات  وت�سجيل  التعلم  يف  االأخطبوط  طريقة 

كائناً غريباً اإمنا مفيداً لاإن�سان.

رجل اآيل يتنف�ش وقلبه ينب�ش
ال�ستة  )رج���ل  فيلم  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  �سبعينات  يف  ه��ول��ي��وود  ق��دم��ت  عندما 
ماين دوالر( فتحت الباب على م�سراعيه ملا ي�سمى اأفام اخليال العلمي 
ب�سكلها احلديث, وهو يحكي ق�سة �ستيف اأو�سنت رائد الف�ساء الذي ته�سم 
بناءه  اأع���ادوا  االأط��ب��اء  لكن  الفيلم,  يقول  كما  كاملة,  �سبه  ب�سورة  ج�سمه 
اإن  يومها  وقالوا  خارقة,  بقوى  لكن  الطبيعي  اجل�سم  كما  ويعمل  ليبدو 

العملية تكلفت �ستة ماين دوالر.

�لرجل �لعجيب
م�ساء يوم الع�سرين من اأكتوبر املا�سي, عر�ست القناة التلفزيونية اخلا�سة 
مبتحف )�سميث�سونيان( االأمريكي ال�سهري فيلماً وثائقياً بعنوان )الرجل 
االآيل العجيب( عن اإجناز طبي رائد لرجل ا�سطناعي يحتوي ج�سمه على 
ع�سرات االأجهزة الطبية التي حتاكي االأجهزة احليوية الرئي�سية يف ج�سم 
)الروبوت(  اال�سطناعي  الرجل  اإن  امل�سروع  على  امل�سرفون  االإن�سان.يقول 
مي�سي ويقف ويجل�ص ويتنف�ص وله قلب يعمل ببطارية اإلكرتونية ينب�ص 
وي�سخ دماً ا�سطناعياً حممًا باالأوك�سجن يف دورة دموية, باالإ�سافة لكلية 
يبلغ  ال��ذي  الرجل  اأن  اأي�ساً.اأ�سافوا  واأن��ف وفم  بقرنيتن  واأذن��ن وعينن 
طوله �ستة اأقدام ون�سف, ميتلك ما بن 60 اإىل 70% من االأجهزة التي 
حتاكي االأع�ساء احليوية لاإن�سان العادي لكن ال يزال ينق�سه العديد من 

االأجزاء املهمة كالدماغ واجلهاز اله�سمي والكبد واجللد.

دماغنا يعمل مثل قامو�ش 

كيف ي�ساعد الأخطبوط الغريب يف فهم اأدمغتنا؟ 

ب�����ن معاين  ل����ع����اق����ات  ك�������س���ف حت���ل���ي���ل 
الطريقة  ت�����س��ب��ه  ب��ن��ي��ة خم���ب���اأة  ال��ك��ل��م��ات 
الفكرية التي نحدد بها الكلمات واملعاين. 
يو�سح �ستيفان هارناد من جامعة كيبيك 
اأن نعرف  )ن��ري��د  ك��ن��دا:  مب��ون��رتي��ال يف 
يف  الفكري  املعجم  يتخذه  ال���ذي  ال�سكل 

دماغنا(.
كما اأن كل كلمة يف املعجم ُتعّرف بكلمات 
الكاملة  املعلومات  على  نح�سل  اأخ���رى, 
بكامله,  املعجم  لنفهم  اإليها  نحتاج  التي 
اأولية  جم��م��وع��ة  م���ع���اين  ن���ع���رف  اإن  م���ا 
فريق  ويعتقد  )االأ���س��ا���ص(.  الكلمات  م��ن 
االأولية  املجموعة  اأن حتديد هذه  هارناد 
املحدودة من الكلمات واكت�ساف بنيتها قد 
يلقيان ال�سوء على الطريقة التي ي�سّكل 

بها الدماغ الب�سري اللغة.
حّول الفريق اأربعة معاجم خمتلفة للغة 
من  تتاألف  ريا�سية  بنية  اإىل  االإنكليزية 
بيانّياً. متّثل  عقد مرتابطة ت�سّكل ر�سماً 
كل عقدة يف الر�سم البياين كلمة, وترتبط 

بكلمات اأخرى ُت�ستخدم لتعريفها. 
)موز(  كلمة  ترتبط  امل��ث��ال,  �سبيل  على 
)اأ�سفر(,  )م��ن��ح��ٍن(,  )ط��وي��ل(,  بكلمات 
الكلمات  ه��ذه  ترتبط  كذلك  و)ف��اك��ه��ة(. 

باأخرى ُت�ستخدم هي لتعريفها.
اأزال الفريق الكلمات كافة التي ال ُت�ستخدم 

ح�سل  وه��ك��ذا  اأخ���رى,  كلمات  تعريف  يف 
على م��ا دع���وه اجل��وه��ر. ي��وؤل��ف اجلوهر 
نحو %10 من معجم كامل, مع اأن هذه 
ال�سيء بن معجم  الن�سبة تختلف بع�ص 
واآخر. بكلمات اأخرى, من املمكن تعريف 
الع�سرة يف  با�ستخدام  املعجم  %90 من 

املئة املتبقية منه.  
ول��ك��ن ح��ت��ى ه���ذه امل��ج��م��وع��ة امل���ح���دودة ال 
التي  الكلمات  من  االأ�سغر  العدد  ت�سّكل 
اأن الكثري  اإليها لتعّد معجماً, مبا  حتتاج 
م���ن ه����ذه ال��ك��ل��م��ات ق���د ُي����ع����ّرف ب����دوره 

بوا�سطة كلمات اأخرى يف اجلوهر.
االأ�سا�سية االأ�سيق   ت�سّكل هذه املجموعة 
ال��ت��ي ت��ن��اول��ه��ا ه��ارن��اد يف عمله االأخ���ري. 
جمموعة  ُي�سّكل  ال��ذي  اجلوهر,  بخاف 
ك��ل��م��ات مم��ي��زة خ��ا���س��ة ب��ك��ل م��ع��ج��م, ثمة 
الإن�ساء  حمتملة  ك��ث��رية  كلمات  ت��راك��ي��ب 
اأن حجمها  اأ�سا�سية �سيقة, مع  جمموعة 

يبلغ عادًة ن�سف حجم اجلوهر.
اأعمق.  بنية  للجوهر  ذل���ك,  على  ع���اوة 
كلماته  ن�سف  اأن  ال��ف��ري��ق  اكت�سف  ف��ق��د 
كل  فيها  ترتبط  رئي�سة  جمموعة  ت�سّكل 
كلمة بكل كلمة اأخرى من خال �سل�سلة 

من املعاين. 
���م اإىل  اأم������ا ال���ن�������س���ف االآخ�������ر ف���ق���د ُق�������سّ
جمموعات تابعة ال عاقة بينها, اإال اأنها 

ترتبط باملجموعة الرئي�سة.
البنية  ل���ه���ذه  اأن  ي���ب���دو 
باملعنى  ع�����اق�����ة 
اأي�������������������س���������اً: 
ُت�����ع�����ت�����رب 
ت  لكلما ا

يف 

امل��ج��م��وع��ات ال��ت��اب��ع��ة اأك�����ر جت������رداً من 
ك��ل��م��ات امل��ج��م��وع��ة ال��رئ��ي�����س��ة, ف�����س��ًا عن 
تتاألف  االأ�سيق  االأ�سا�سية  املجموعة  اأن 
الرئي�سة  امل���ج���م���وع���ة  م����ن  ك���ل���م���ات  م����ن 
ما  ���س��واء,  ح��د  على  التابعة  واملجموعات 
ُيظهر احلاجة اإىل كلمات جمردة وح�سية 

لنقل املعنى بالكامل.
اإذاً, ماذا يك�سف لنا كل هذا عن الطريقة 
التي يدرج بها دماغنا الكلمات واملفاهيم؟ 
بيانات عن  در���ص هارناد  ملعرفة اجل��واب, 
وتو�سل  ال��ك��ل��م��ات  االأوالد  تعلم  ط��ري��ق��ة 
اإىل منط حمدد: فيما تنتقل من املعجم 
املجموعة  واأخ����رياً  اجل��وه��ر  اإىل  باأكمله 
اأن هذه  ن��اح��ظ  االأ����س���ي���ق,  االأ���س��ا���س��ي��ة 
ُت�ستعمل  �سن مبكرة,  ُتكت�سب يف  الكلمات 
بكرة, وت�سري اإىل مفاهيم ح�سية. يو�سح 
هارناد: )يزداد هذا التاأثري و�سوحاً كلما 

تعمقت يف اجلوهر(.

كلمات �أ�صا�صية
اللغة  يتعلمون  االأوالد  اأن  ذل��ك  يعني  ال 
بهذه الطريقة, اأو على االأقل ال يتعلمونها 

على هذا النحو بالتحديد. 
يذكر هارناد: )ال اأعتقد حّقاً اأن عليك اأواًل 
اأن تتعلم جمموعة من الكلمات ومن ثم 
�سائر  وتكت�سب  العامل  على  الكتاب  تقفل 
العاقة  ه��ذه  لكن  مب��ف��ردك(.  الكلمات 
ُتظهر اأن دماغنا يبني اللغة ببنية مماثلة 
للمعجم. وبهدف التعّمق يف هذه امل�ساألة, 
االإنرتنت  �سبكة  على  لعبة  الفريق  ابتكر 
كلمة  تعريف  الاعبن  من  فيها  ُيطلب 
اأ�سا�سية, ومن ثم تعريف الكلمات الواردة 
يف التعريف. عمل الفريق بعد ذلك على 
الذهنية  معاجمهم  كانت  اإذا  م��ا  حتديد 

تتمتع ببنية �سبيهة باملعاجم الفعلية.
اأك�سفورد  جامعة  من  بان�سوم  فيل  لكن 
لي�ص مقتنعاً اأن من املمكن حتويل معاين 
الكلمات اإىل �سل�سلة من التعاريف. يذكر: 
)ُي��ع��ام��ل ه���ذا ال��ب��ح��ث ال��ك��ل��م��ات بطريقة 
رمزية, ما يعر�سه خلطر خ�سارة الكثري 

من املعاين(.
ريدينغ  م��ن جامعة  بيجل  م��ارك  اأن  اإال   
هذه  ت���وؤدي  اأن  يتوقع  املتحدة  اململكة  يف 
املقاربة اإىل معلومات جديدة, على االأقل 
اأدم���غ���ة ال��ب��ال��غ��ن. ي��و���س��ح: )ُيعترب  ع��ن 
هذا البحث مفيداً الأنه يعطينا ملحة عن 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي��ح��دد ب��ه��ا دم��اغ��ن��ا بنية 
االأ�سئلة  م��ن  امل��ث��ال,  �سبيل  على  امل��ع��ن��ى(. 
املجموعة  ح��ج��م  ���س��غ��ر  ي��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي 

االأ�سا�سية االأ�سيق: مَل نثقل كاهلنا بهذا 
الكم الهائل من املفردات ال�سعبة؟

�أدمغة �صغرية مبنية يف �ملخترب
مل�ساعدتنا  الفئران  اأدمغة  على  نعتمد  مَل 
يف فهم ع�سونا االأكر تعقيداً يف حن اأننا 
ن�ستطيع اإنتاج منوذج عن ع�سو االإن�سان.

اأجزاء من  اأُعّدت )اأدمغة( �سغرية ت�سمل 
الق�سرة, احل�سن, وحتى ال�سبكية للمرة 
اأعيدت  بالغة  خ��اي��ا  با�ستخدام  االأوىل 
جذعية.  خايا  مثل  لتت�سرف  برجمتها 
وه���ك���ذا ح�����س��ل��ن��ا ع��ل��ى مل��ح��ة مم���ي���زة عن 

املراحل االأوىل لنمو الدماغ.
اأخذ يورغن كنوبيت�ص وزماوؤه من معهد 
النم�سا  فينا يف  االأحياء اجلزيئي يف  علم 
خايا جذعية م�ستحثة متعددة القدرات 
اأنها  ُيعتقد  مغذية  م���واد  م��ع  وم��زج��وه��ا 
اخلايا  فتحّولت  الدماغ.  لنمو  اأ�سا�سية 
ع�سبي  ظ��اه��ر  اأدمي  اإىل  اأواًل  اجل��ذع��ي��ة 
)neuroectoderm(,وه���������������������������������و 
جمموعة اخلايا التي تتحّول يف النهاية 
اإىل جهاز اجلنن الع�سبي. و�سع االأدمي 

ب��ه��دف م�ساعدة  ال���ه���ام  م���ن  دع���ام���ة  يف 
ب��ن��ي��ة ثاثية  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  االأن�������س���ج���ة 

االأبعاد.
ويف اأقل من �سهر, منت اخلايا اجلذعية 
عر�سها  بالدماغ  �سبيهة  اأع�ساء  و�سارت 
بنى  على  وحتتوي  مليمرتات   4 اإىل   3
تذكر  الدماغ.  تتوافق مع معظم مناطق 
مادلن النكا�سرت من معهد علم االأحياء 
الغذائية  ب��امل��واد  زودت��ه��ا  )اإذا  اجل��زي��ئ��ي: 
امل��ن��ا���س��ب��ة, ت��ت��م��ت��ع ب��ال��ق��درة ع��ل��ى تنظيم 

ذاتها(.
امل�سابهة  االأع�����س��اء  م��ئ��ات  ال��ف��ري��ق  ط���ور 
نحو  ب���ع���د  م���ن���ه���ا  ك���ب���ري  ع�����دد  زال  وم�����ا 
خايا  على  يعتمد  بع�سها  اأن  م��ع  �سنة, 
ج���ذع���ي���ة م�����س��ت��ح��ث��ة م���ت���ع���ددة ال����ق����درات 
الراأ�ص  �سغر  يعاين  �سخ�ص  من  ماأخوذة 
دماغه  اأن  اأي   ,)microcephaly(

مل يبلغ حجمه الكامل.
اخلايا  م��ن  القليل  اأن  ال��ن��م��وذج  ُيظهر   
االأوىل من  امل���راح���ل  يف  اأُن���ت���ج  اجل��ذع��ي��ة 
اخلايا  يف  ن��ق�����ص  اإىل  اأدى  م���ا  ال��ن��م��و, 

الع�سبية.
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قيمة  درهم  مليون   885
ت�سرفات العقارات يف دبي اأم�ش

•• دبي-وام: 

بيع  واج���راءات  وفيات  و�سقق  اأرا���ص  من  العقارات  ت�سرفات  قيمة  بلغت 
ورهن و اإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ص نحو 885 مليون درهم منها 
رهن  وعمليات  وفيات  و�سقق  اأرا�ص  بيع  معامات  درهم  مليون   740
بقيمة حوايل 145 مليون درهم. واأفاد التقرير اليومي للت�سرفات الذي 
ي�سدر عن دائرة االأرا�سي واالأماك بدبي باأن الدائرة �سجلت ام�ص 281 
مبايعات   106 و  دره��م  مليون   570 بقيمة  الأرا���ص   169 منها  مبايعة 
ل�سقق بقيمة 156 مليون درهم و�ست مبايعات لفيات بقيمة 14 مليون 
درهم. وكان اأهم مبايعات االأرا�سي من حيث القيمة مبايعة مببلغ 120 
مليون درهم يف منطقة مر�سى دبي تلتها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم 
يف منطقة اخلليج التجاري . وت�سدرت معي�سم االأول مناطق دبي من حيث 
عدد املبايعات بت�سجيلها 14 مبايعة بقيمة 108 ماين درهم فمنطقة 
كما  دره��م.  مليون   112 قيمتها  مبايعة   11 بت�سجيلها  االوىل  ال�سبا  ند 
منها  دره��م  مليون   145 بقيمة  رهنا   51 ت�سجيل  ام�ص  ال��دائ��رة  �سهدت 
17 الأرا�سي مببلغ 98 مليون درهم و 34 رهنا ل�سقق وفيات بقيمة 47 
مليون درهم كان اأهمها يف منطقة النهدة الثانية بقيمة 44 مليون درهم 

واأخرى يف منطقة الق�سي�ص الثانية بقيمة 24 مليون درهم.

جمل�ش الوزراء اأوابك يناق�ش يف 
الدوحة ميزانية املنظمة لعام 2014

•• الكويت-وام: 

اأوابك  للبرتول  امل�سدرة  العربية  االأق��ط��ار  منظمة  وزراء  جمل�ص  يناق�ص 
خال اجتماعه ال� 91 الذي يعقده يوم 21 من �سهر دي�سمرب اجلاري يف 
العا�سمة القطرية الدوحة..اإقرار م�سروع ميزانية املنظمة االأمانة العامة 
والهيئة الق�سائية لعام 2014 . وقال �سعادة عبا�ص علي النقي اأمن عام 
املنظمة يف ت�سريح �سحفي ام�ص..اإن املجل�ص �سي�ستعر�ص ن�ساطات االأمانة 
التي  املوؤمترات والندوات واالجتماعات  2013 ومن �سمنها  العامة لعام 
الطاقة  ملوؤمتر  والتح�سري  االإع���داد  ذل��ك  يف  مبا  فيها  �ساركت  اأو  عقدتها 
واقت�سادية.  فنية  درا�سات  من  باإعداده  قامت  وما  القادم  العا�سر  العربي 
بتطورات  املتعلقة  واملفاو�سات  البيئة  �سوؤون  �سيتابع  االإجتماع  اأن  واأ�ساف 
ومواقف  كيوتو  وبروتوكول  املناخ  لتغري  االإطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية 
الدول االأع�ساء مبا ال يتع�ار�ص مع م�ساحلها الوطنية وما مت تداوله من 
مو�سوعات خال املوؤمتر االأخري ال� 19 لاأطراف يف االتفاقية املنعقد يف 
وار�سو والنتائج التي متخ�ست عن املوؤمتر. واأ�سار �سعادته اإىل اأن جمل�ص 
وزراء املنظمة �سيكرم الفائزين بجائزة اأوابك العلمية لعام 2012 والتي 
ك�ان مو�سوعها التقدم التقني يف ا�ستك�ساف وا�ستغال موارد الغاز الطبيعي 
برئا�سة  �سيكون  االجتماع  اأن  واأ�ساف   . العربية  ال��دول  يف  التقليدية  غري 
معايل املهند�ص علي بن ابراهيم النعيمي وزير البرتول والروة املعدنية 
يف اململكة العربية ال�سعودية التي لها رئا�سة الدورة احلالية ملجل�ص وزراء 
املنظمة.  االأع�ساء يف  الدول  املنظمة مب�ساركة وزراء الطاقة والبرتول يف 
املنظمة من دعم  االأع�ساء يف  ال��دول  املنظمة مبا قدمته  اأم��ن عام  واأ�ساد 
كبري ورعاية وا�سحة لن�ساطات واأعمال املنظمة مما كان لهما االأثر البارز يف 
حتقيق املنظمة لاأهداف والغايات التي اأن�سئت من اأجلها. وي�سبق اجتماع 
جمل�ص وزراء املنظمة االجتماع ال� 137 للمكتب التنفيذي الذي يعقد يف 
الدوحة يومي 18 و 19 من ال�سهر اجلاري برئا�سة �سعادة املهند�ص نا�سر 
بن ابراهيم الفوزان وكيل وزارة البرتول والروة املعدنية امل�ساعد ل�سوؤون 
و�سيقوم  التنفيذي  املكتب  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  ممثل  ال�سركات 

املكتب باالإعداد جلدول اأعمال املجل�ص الوزاري.

وزارة القت�ساد تنظم ور�سة عمل حول 
الدور التنموي للمعهد العربي للتخطيط

•• اأبوظبي-وام:

تنظم وزارة االقت�ساد بالتعاون مع املعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت 
العربي للتخطيط وذلك يف اطار  التنموي للمعهد  الدور  ور�سة عمل حول 
حتقيق ا�سرتاتيجية الوزارة و من خال تفعيل ال�سراكة اال�سرتاتيجية بن 
و�سعي  واالحتادية  املحلية  احلكومية  اجلهات  من  عدد  مع  االقت�ساد  وزارة 
الوزارة لا�ستفادة من الهئيات واملنظمات الدولية واالقليمية ومنها املعهد 
العربي للتخطيط بالكويت وقال �سعادة حممد �سالح �سلواح وكيل الوزارة 
امل�ساعد ل�سوؤون ال�سيا�سات االقت�ساديةاأن تنظيم هذه الور�سة ياأتي يف �سياق 
تطوير العاقات التي جتمع وزارة االقت�ساد باملوؤ�س�سات العربية االإقليمية 
التنموية وتبادل اخلربات واالآراء واالأفكار والتحاور حول الق�سايا التنموية 

التي تهم الدول العربية . 
كما متثل هذه الفعالية فر�سة للتوا�سل مع جمموعة من اخلرباء الدولين 
واالإقليمين حول املوا�سيع التنموية ذات العاقة بالدول العربية. واأ�ساف 
�سعادته اأن التعاون مع موؤ�س�سة عريقة ومرموقة كاملعهد العربي ميثل اأهمية 
ذات  املتميزة  العربية  للخربات  االأمثل  اال�ستغال  اإىل  تتطلع  التي  للوزارة 
ال�سيا�سات  العربي ويف جمال �سياغة  التنموي  العمل  الطويلة يف  التجربة 
من   17 يف  تقام  التي  ال��ور���س��ة  ه��ذه  وت��ه��دف  التنموية.  واال�سرتاتيجيات 
العربي  امل��ع��ه��د  واخ��ت�����س��ا���س��ات  التعريفبمهام  اىل  ب��دب��ي  اجل����اري  ال�����س��ه��ر 
اإىل  اإ�سافة  التنموي  الفكر  الب�سرية يف جمال  الكوادر  تاأهيل  للتخطيط يف 
املعهد  يقدمها  التي  واملعلوماتية  والتدريبية  اال�ست�سارية  اخل��دم��ات  بيان 
التعليمية  اخلدمات  ان  مو�سحا  بالدولة  التنموي  بال�ساأن  املعنية  للجهات 
اجلهات  لكافة  معظمها  يف  جم��اين  ب�سكل  تقدم  واال�ست�سارية  والتدريبية 
املعنية داخل الدولة..مبا اأن االإمارات اأحد اأع�ساء املعهد ويعد املعهد العربي 
للتخطيط بالكويت موؤ�س�سة عربية اإقليمية هدفه دعم امل�سرية التنموية يف 
الدول العربية من خال بناء القدرات الوطنية والبحوث والدعم املوؤ�س�سي 
واال�ست�سارات واللقاءات العلمية ومنح ال�سهادات التخ�س�سية وتفعيل التعاون 
ال��دويل.  وقد ان�سئ املعهد عام 1966 بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة 
1972 وت�ساهم يف  االمنائي ومت حتويله اىل موؤ�س�سة عربية م�ستقلة عام 
ع�سويته حاليا 16 دولة منها دولة االمارات العربية املتحدة. ويوفر املعهد 
اخلربات العلمية التي ت�ساعد الدول العربية على مواكبة اآخر التطورات يف 
البحث  وتي�سري عملية  والتخطيط  االقت�سادية  واالدارة  التنمية  ات  جمال 
وحت�سن  العرب  والباحثن  القرار  �سانعي  قبل  من  املعلومات  وا�سرتجاع 
نوعية البحوث والدرا�سات ورفع م�ستوى القدرات البحثية واإن�ساء �سبكة من 
اخلرباء واملتخ�س�سن العرب على خمتلف م�ستوياتهم يف جماالت التنمية 

االقت�سادية واالجتماعية.

الحتاد للقطارات توّقع مذكرة تفاهم مع �سناتا لل�سحن يف اأبوظبي

جمارك دبي تنظم ور�ستي عمل حلماية امللكية الفكرية يف اأبوظبي والعني 

بلدية دبي تختتم موؤمتر �سمان جودة مواد البناء امل�ستدامة

التجاري الإ�سالمي يف بنك دبي التجاري 
يت�سلم جائزة اأف�سل بنك اإ�سالمي لعام 2013

•• اأبوظبي-الفجر:

املُطور  اأعلنت �سركة االحتاد للقطارات, 
احلديدية  ال�����س��ك��ك  ل�����س��ب��ك��ة  واملُ�����س��غ��ل 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  ام�ص  املتحدة 
 SNTTA لل�سحن  �سناتا  �سركة  مع 
�سركة  من  اللوج�ستية  اخلدمات  وذراع 
القاب�سة  ال�سركة  لا�ستثمار,  ليربتي 
االتفاقية  و�ستتيح  ل��ي��ربت��ي.  ملجموعة 
خدماتها  ت���ع���زي���ز  ف���ر����س���ة  ل���ل�������س���رك���ة 
وحلولها اللوج�ستية لعمائها املحلين 
بال�سكك  النقل  اإ�سافة  عرب  والدولين 
�سبكة  ال�سركة  متتلك  حيث  احلديدية, 
���س��راك��ات م��ع ك���ربى اخل��ط��وط اجلوية 

الدولية. 
ووق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ك��ل م��ن ال�سيخ 
خ��ال��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ق��ا���س��م��ي, رئي�ص 
والدكتور  ليربتي  �سركة  اإدارة  جمل�ص 
الرئي�ص  امل����ن���������س����وري,  ����س���ي���ف  ن���ا����س���ر 
للقطارات  االحت����اد  ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لا�ستثمار  ل��ي��ربت��ي  ���س��رك��ة  م��ك��ات��ب  يف 
يف اأب����وظ����ب����ي, و���س��ت��ت��ي��ح ه�����ذه امل���ذك���رة 
نقل  ح��ل��واًل  وامل�����س��دري��ن  للم�ستوردين 
تكاليف  خف�ص  يف  ت�سهم  ك��ف��اءة  اأك���ر 
التناف�سية, كما تبحث  وتعزيز قدراتهم 
وليربتي   SNTTA لل�سحن  �سناتا 
احلديدية  ال�سكك  ا�ستخدام  اإمكانية  يف 
لنقل ال�سيارات و�سيارات الدفع الرباعي 
وال�ساحنات اخلفيفة داخل الدولة واإىل 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي. 

لل�سحن  ����س���ن���ات���ا  ����س���رك���ة  وت���اأ����س�������س���ت 
عام  ال�����س��ارق��ة,  اإم����ارة  يف   SNTTA
متعددة  ���س��راك��ات  وت��رب��ط��ه��ا   1976
الوطنية  ال���ط���ريان  ���س��رك��ات  اأب�����رز  م���ع 
االإمارات  ذل��ك ط��ريان  والدولية مبا يف 
ال�سنغافورية  اجل����وي����ة  واخل�����ط�����وط 
ال�سعودية  العربية  اجلوية  واخل��ط��وط 
وامل��ل��ك��ي��ة االأردن���ي���ة واخل���ط���وط اجلوية 
اجلوية  ���س��اه��ن  وخ���ط���وط  ال���ع���راق���ي���ة 
ال�سريانكية  اجل����وي����ة  واخل�����ط�����وط 
واخلطوط اجلوية الكويتية واخلطوط 

اجلوية الباك�ستانية الدولية واخلطوط 
ال�سركة  وت��ع��م��ل  ال�����س��ودان��ي��ة.  اجل���وي���ة 
ل�����س��رك��ة ف���اي دب���ي يف  وك��ي��ًا لل�سحن 
ال�سارقة واأبوظبي والعن وراأ�ص اخليمة 
الوكيل  اأي�ساً  والفجرية وعجمان, وهي 

امل�سوؤول ملركز اإك�سبو يف ال�سارقة.
وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم, قال 
التنفيذي  الرئي�ص  املن�سوري,  الدكتور 
ل�سركة االحتاد للقطارات: ت�سهم البنية 
التحتية املتطورة بدور اأ�سا�سي يف حتقيق 
واال���س��ه��ام يف منو  االقت�سادي  االزده���ار 

مزودي  وخ�سو�ساً  القطاعات  خمتلف 
ومن  وعمائهم,  اللوج�ستية  اخلدمات 
مع  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  ت�سهم  اأن  امل��ت��وق��ع 
تعزيز  يف   SNTTA لل�سحن  �سناتا 
والتجارية  االق��ت�����س��ادي��ة  احل��رك��ة  من��و 
ال�سركة  ملكانة  ن��ظ��راً  االم����ارات  دول��ة  يف 
ومع  الدولة  داخ��ل  بنتها  التي  املرموقة 

�سركات الطريان الدولية .
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال�����س��ي��خ خ���ال���د عبد 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  القا�سمي,  العزيز 
ن�سمن  اأن  ه��و  هدفنا  ل��ي��ربت��ي:  �سركة 

نقل ب�سائع عمائنا من واإىل االمارات 
عرب طرق اآمنة وفّعالة ونحن على ثقة 
من فوائد هذه ال�سراكة املتعددة خا�سًة 
وو�سائل  احل���دي���دي���ة  ال�����س��ك��ك  دم����ج  اأن 
النقل االأخرى �سمن حلول النقل التي 
نوفرها ي�سهم يف انخفا�ص التكلفة ورفع 
ظهور  وي�سكل  ال��ع��م��اء,  ر���س��ا  م�ستوى 
االأو�سط  ال�سرق  يف  احل��دي��دي��ة  ال�سكك 
نقل  بكيفية  النظر  الإع����ادة  لنا  فر�سة 

الب�سائع بطريقة اأكر ا�ستدامة. 
ومي����ك����ن ����س���ح���ن ع����رب ���س��ب��ك��ة االحت������اد 
واحلاويات  وامل�����واد  ال���رك���ام  ل��ل��ق��ط��ارات 
خا�سة  خ��دم��ات  تف�سيل  اىل  باالإ�سافة 
احلديد  العماء يف جمال  ح�سب طلب 
الكيمائية  وامل����واد  وال���غ���ذاء  واالأ���س��م��ن��ت 
ت�سميم  ومت  ال��ب�����س��ائ��ع.  م���ن  وغ���ريه���ا 
خمتلف  خل����دم����ة  ال�������س���ح���ن  خ����ط����وط 
ال��ق��ط��اع��ات وت��ت�����س��م��ن حم��ط��ات �سحن 
وم���راك���ز ت��وزي��ع وخم����ازن ت��ق��ع بالقرب 
من مراكز النقل الرئي�سية وم�ستودعات 
اأنحاء  ك��اف��ة  ع���رب  ل��ل��ت��خ��زي��ن  وم���راف���ق 

االإمارات العربية املتحدة. 
ومبجرد اكتمال امل�سروع, �ستغطي �سبكة 
ال�����س��ك��ك احل���دي���دي���ة, امل��خ�����س�����س��ة لنقل 
الركاب والب�سائع على حد �سواء, م�سافة 
تقدر بحوايل 1200 كم عرب االإمارات 
االقت�سادية  التنمية  تعزيز  و�ست�سهم يف 
واملوا�سات,  للنقل  جديدة  اآف��اق  وفتح 
و�ست�سكل يف الوقت ذاته جزءاً حيوياً من 
يربط  ال��ذي  اخلليجي  القطار  م�سروع 

بن دول جمل�ص التعاون. 

•• دبي-وام:

ن��ظ��م��ت ج����م����ارك دب�����ي ور����س���ت���ي عمل 
بعنوان  وال���ع���ن  اأب���وظ���ب���ي  م���ن  ك���ل  يف 
اإجنازات امللكية الفكرية يف جمارك دبي 
..مب�����س��ارك��ة 80 م��ت��درب��ا م��ن خمتلف 

املراكز اجلمركية فيهما.
اإط������ار مذكرة  يف  ال���ور����س���ت���ان  وت����اأت����ي   

ال��ت��ف��اه��م امل���وق���ع���ة ب���ن ج���م���ارك دبي 
عام  اأبوظبي  جلمارك  العامة  واالإدارة 
امل�سرتكة  اجل���ه���ود  و���س��م��ن   2011
والقر�سنة.  التقليد  ظ��اه��رة  مل��ح��ارب��ة 
م��دي��رة ق�سم  ب��اق��ر  وع��ر���س��ت حمبوبة 
حماية  ب��������اإدارة  وال��ت��ث��ق��ي��ف  ال��ت��وع��ي��ة 
دبي  ب��ج��م��ارك  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق 
وتثقيف  توعية  �سابط  ح��ارب  وعائ�سة 

يف الق�سم خال ور�ستي العمل اخلطط 
والربامج التي تنفذها الدائرة ملكافحة 
الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي 
جلمارك  احليوي  ال��دور  من  اإنطاقا 
اأم��ن و�سحة  اأول عن  دب��ي كخط دف��اع 
اأجندة  و���س��م��ل��ت   . امل��ج��ت��م��ع  واق��ت�����س��اد 
ور��������ص ال���ع���م���ل يف اأب����وظ����ب����ي وال���ع���ن 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  مب��ف��ه��وم  ال��ت��ع��ري��ف 

وك���ذل���ك تعريف  وف��ئ��ات��ه��ا  وت��اري��خ��ه��ا 
وعر�سا  واأن��واع��ه��ا  التجارية  العامة 
مع  التقليد  ظ��اه��رة  ان��ت�����س��ار  الأ���س��ب��اب 
والتزوير  التقلي�د  بن  الف����رق  �س������رح 
املقلدة  امل��ن��ت��ج��ات  اأخ���ط���ار  وتو�سي�����ح 
الدولة  واقت�ساد  واملجتمع  الفرد  على 
يف  والتثقيف  التوعية  ق�سم  اأن  يذكر   .
اإدارة امللكية الفكرية بجمارك دبي نظم 

•• دبي-وام:

جودة  �سمان  م��وؤمت��ر  دب�����ي  بلدية  نظمت 
باال�ص  ذا  فندق  يف  امل�ستدامة  البناء  م��واد 
الباحثن  م����ن  ك���ب���ري  ح�����س�����د  ب��ح�����س�����ور 
اأمن  املهند�ص  وافتتحاحلدث  واملهتمن. 
اأح��م��د اأم���ن م��دي��ر خم��ت��رب دب���ي املركزي 
اأهمية  على  كلمته  خ��ال  موؤكدا  باالإنابة 
واأنظمة  م��ع��اي��ري ���س��م��ان اجل����ودة  ت��ع��زي��ز 
الكفاءة والرقابة الذاتية و�سرورة االلتزام 
واملوا�سفات  امل��ع��ت��م��دة  ال��ف��ن��ي��ة  ب��ال��ل��وائ��ح 
ال�سبيل  ه���ي  الأن���ه���ا  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة 
امل�سروعات  تنفيذ  جودة  لتح�سن  الوحيد 
االإن�سائية وال�سريان الرئي�ص لبناء مدينة 
تنظيم  اأن  اأمن  وذكر  خ�سراء م�ستدامة. 
هذا املوؤمتر البارز ياأتي انطاقا من عاملية 
روؤية ور�سالة وخطط خمترب دبي املركزي 
باأهمية  ال��ك��ب��ري  اإمي���ان���ن���ا  ن��اب��ع م���ن  وه����و 
تعزيز ن��اف��ذة احل���وار ال��ه��ادف م��ن خال 
امل�ستمر  وحر�سنا  التقنية  امل��ع��ارف  تبادل 
خمتلف  مع  التوا�سل  �سبل  توظيف  على 
بدور  ي�ساهم  و�سرائح اجلمهور مما  فئات 

كبري يف تر�سيخ مكانة دبي اال�سرتاتيجية 
وقطاع  ال��ب��ن��اء  مل���واد  عاملية  رائ���دة  كوجهة 
�سديقة  االإن�����س��ائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ���س��ن��اع��ة 
ا�ستقطب  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  واأ���س��ار  للبيئة. 
150 عاملا وباحثا وم�ساركا  ما يزيد على 
والعديد  ال��ع��امل  دول  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
دبي  بلدية  يف  وامل�سوؤولن  القيادين  من 
وح�سد غفري من اأ�سحاب االأعمال وكربى 
الهند�سية واملكاتب  �سركات االخت�سا�سات 
العقارية ونخبة من املهتمن واملخت�سن. 
رواد  اأي�سا  ا�ستقطب  امل��وؤمت��ر  اأن  واأ���س��اف 
امل�سنعة  ال�سركات  وممثلي  ال�سناعة  هذه 
وذلك  والعمارة  البناء  نطاق  يف  والعاملة 
�سناعة  يف  جديد  هو  ما  كل  اإىل  للتطرق 
اآخر  املنطقة واكت�ساف  الهند�سية يف  املواد 
املتاحة  والفر�ص  والتحديات  ال��ت��ط��ورات 
املهند�ص  واأف���اد  احل��ي��وي.  القطاع  ه��ذا  يف 
ع��ل��ي اأح���م���د ع��ل��ي��ان رئ��ي�����ص ق�����س��م خمترب 
ال��ه��ن��د���س��ي��ة مب��خ��ت��رب دب���ي املركزي  امل����واد 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ب������اأن 
اأع�ساء  �سبعة  من  تتكون  والتي  للموؤمتر 
االأ�ساتذة  م���ن  وجم��م��وع��ة  اخل�����رباء  م���ن 

االأكادميين عقدت عدة اجتماعات دورية 
االأوراق  ومناق�سة  امل�����س��ارك��ات  ال�ستقبال 
العلمية والبحوث ملراجعتها وتقييمها مبا 
ومن  واأهدافه  املوؤمتر  حماور  مع  يتوافق 
على  املحكمة  امللخ�سات  جميع  ن�سر  ث��م 

املوقع االإلكرتوين اخلا�ص باملوؤمتر. 
املوؤمتر  اأن  اإىل  ع��ل��ي��ان  امل��ه��ن��د���ص  ول��ف��ت 
رئي�سة  ج���ل�������س���ات  ث������اث  ع���ق���د  ت�����س��م��ن 
املتعلقة  الق�سايا  خمتلف  حم��اوره  تغطي 
والتكنولوجيا  امل�ستدامة  والطرق  باملباين 
مناق�سة  ومت  للبيئة  ال�سديقة  اخل�سراء 
العديد من اأوراق العمل والبحوث العلمية 
املتخ�س�سة. ونوه باأن اجلل�سة االأوىل والتي 
تراأ�سها الدكتور حممد ناجي من اجلامعة 
اال�ستدامة  على  رك���زت  ب��دب��ي  االأم��ري��ك��ي��ة 
احلوار  جل�سة  اأم���ا  امل��ب��اين  يف  وال�����س��ام��ة 
ال��ث��ان��ي��ة ف��ك��ان��ت ب��رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ور ح�سن 
وحملت  واي��زك��ون�����س��ن  ج��ام��ع��ة  م��ن  بهية 
عنوان �سامة من�ساآت �سبكة الطرق العامة 
املناق�سة  ج��ل�����س��ة  اأم����ا  اجل�����س��ور  وه��ن��د���س��ة 
االأخرية فرتاأ�سها الدكتور مفيد �سامرائي 
بعنوان  للبحوث  ال�سارقة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن 

التحديثي  وال��ت��ع��دي��ل  احل������راري  ال���ع���زل 
فيها  ت��ط��رق  ورق���ة عمل  وق���دم   . للمباين 
ال�سبل  ت��ع��زي��ز  دب���ي يف  ب��ل��دي��ة  اإىل جت��رب��ة 
للمحافظة  احلديثة  وال��ط��رق  وال��ربام��ج 
واملنتجات  امل�������واد  ون���وع���ي���ة  ج������ودة  ع���ل���ى 
املتوفرة يف االأ�سواق والو�سائل واالإمكانيات 
لفح�ص  ا�ستخدامها  ميكن  التي  املتقدمة 
املجال  ه��ذا  يف  النوعية  ال��رق��اب��ة  و�سبط 
ال��ت��ق��ن��ي ال���ه���ام. وق����ال امل��ه��ن��د���ص اأم����ن اأن 
التو�سيات  م����ن  ب��ج��م��ل��ة  خ�����رج  امل����وؤمت����ر 
ت�ساهم  التي  البحثية  والنتائج  االإيجابية 
يف تطوير خدمات ال�سيطرة النوعية على 
هذا  يف  املتعلقة  الت�سييد  ومنتجات  م��واد 
تبني  �سرورة  اأهمها  ومن  الواعد  القطاع 
كافة االأفكار والتجارب االإبداعية والروؤى 
واحللول الفريدة الكفيلة يف ر�سم مامح 
امل�سهد العمراين احلديث ال�سديق للبيئة 
االأمثل  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وت���ع���زي���ز  دب����ي  مل��دي��ن��ة 
جلميع اال�سرتاطات والتدابري والنهو�ص 
العامة  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  ب��اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ل��ارت��ق��اء مب��م��ار���س��ات اجل���ودة يف املراحل 
املختلفة التي متر بها دورة املواد الهند�سية 

•• دبي-وام:

االإ�سامي  ال��ت��ج��اري  ح�سل 
امل�سرفية  اخل���دم���ات  وح����دة 
دب���ي  ب���ن���ك  االإ�����س����ام����ي����ة يف 
اأف�سل  ج��ائ��زة  على  التجاري 
بنك اإ�سامي يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة لعام 2013 
من جملة ذا بانكر املتخ�س�سة 
والتمويل  امل�سارف  �سوؤون  يف 
والتابعة ل�سحيفة فاينان�سال 
املالية  ال��ق��م��ة  خ����ال  ت��امي��ز 
نظمتها  ال���ت���ي  االإ����س���ام���ي���ة 

للموؤمترات  تاميز  فاينان�سال 
امل����ال����ي����زي����ة  ال����ع����ا�����س����م����ة  يف 
وت�سلم  اأم���������ص.  ك����واالمل����ب����ور 
اجل���ائ���زة ن��ب��ي��ل ط��ي��ب خوري 
االإ�سامي  ال��ت��ج��اري  رئ��ي�����ص 
فروع  رئي�ص  املطري  وجمال 
ال����ت����ج����اري االإ�����س����ام����ي من 
ب��ري��ان ك��اب��ل��ن رئ��ي�����ص حترير 
بيرت  وق���ال   . بانكر  ذا  جملة 
التنفيذي  الرئي�ص  بالتو�سن 
ل���ب���ن���ك دب�������ي ال�����ت�����ج�����اري يف 
اليوم  ل���ه  ���س��ح��ايف  ت�����س��ري��ح 
املرموقة  اجل���ائ���زة  ه����ذه  اأن 

املمنوحة للتجاري االإ�سامي 
ت��ع��د ���س��ه��ادة ع��ل��ى االإجن����ازات 
البنك  حققها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
يف جمال اخلدمات امل�سرفية 

االإ�سامية. 
البنك يعمل وفق  اأن  واأ�ساف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
ال���دول���ة رئي�ص  ن��ائ��ب رئ��ي�����ص 
جم��ل�����ص ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ا�سرتاتيجية  ت��ن��ف��ي��ذ  ن���ح���و 
مكانة  ل���رت����س���ي���خ  ط���م���وح���ة 
لاقت�ساد  كعا�سمة  االإم���ارة 

االإ�����س����ام����ي ال���ع���امل���ي ال����ذي 
تريليون   30 ق��ي��م��ت��ه  ت��ب��ل��غ 
�سنوات.  ث���اث  خ���ال  دره���م 
التجاري  اأن  بالتو�سن  وذك���ر 
لدعم  ي��ت��ط��ل��ع  االإ�����س����ام����ي 
جهود االإم���ارة يف ه��ذا املجال 
ري��ادي��ة يف  مكانة  ر���س��خ  حيث 
توفري  خ�����ال  م����ن  ال�������س���وق 
ت�سكيلة متنوعة من املنتجات 
واخلدمات امل�سرفية املتوافقة 
االإ�سامية  ال�����س��ري��ع��ة  م����ع 
العماء  م��ن  وا�سعة  لقاعدة 

�سواء كانوا �سركات اأم اأفراد. 

حما�سرة   32 اجل�����اري  ال���ع���ام  خ���ال 
مت  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  ب��ح��ق��وق  للتوعية 
والزيارات  العمل  ور���ص  خال  اإلقاوؤها 
وعرب  واجلامعات  للمدار�ص  امليدانية 
ندوات م�سرتكة مع الدوائر احلكومية 
ومت اإعطاء حما�سرات تعريفية كذلك 
ويف  اجل��م��رك��ي��ة  واالإدارات  امل���راك���ز  يف 

الدورات التدريبية املتخ�س�سة.

وامل��ن��ت��ج��ات االإن�����س��ائ��ي��ة ومب���ا ي��ح��ف��ز هذه 
الدرا�سات  تفعيل  اإىل  باالإ�سافة  ال�سناعة 
ودعم االأبحاث املتميزة ودفع عجلة التقدم 
امل�سروعات  وت��ن��م��ي��ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ال��ع��ل��م��ي 
ملراقبة جودة  والعاملية  املحلية  التطبيقية 
ال�سعيد  ع��ل��ى  امل������واد  ه����ذه  ك���ف���اءة  ورف�����ع 
ومن  العاملي.  وامل�ستوى  واالإقليمي  املحلي 
املوؤمتر  اإليها  التي تو�سل  التو�سيات  اأبرز 
االجتاهات  اأح���دث  اإدخ����ال  ت�سجيع  اأي�����س��ا 
يف  الذكية  التكنولوجيا  وغ��ر���ص  املبتكرة 
جمال �سناعة وجت��ارة م��واد البناء وعامل 
ت�ساهم  والتي  والت�سييد  االإن�ساءات  اأعمال 
يف حتويل االإم��ارة اإىل مركز حموري ملثل 
هذا الن�ساط ال�سروري لتحقيق متطلبات 
ال�ساملة  ال��ع��م��ران��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
وامل�ستقبل  ال���ع���ق���اري  ال��ن��م��و  واأغ�����را������ص 

االقت�سادي املرموق امل�ستدام ملدينة دبي. 
كما قدم العديد من امل�ساركن يف املوؤمتر 
تقديرهم للدور الكبري الذي تلعبه بلدية 
االقت�ساد  وم��ب��ادئ  معايري  تعزيز  يف  دب��ي 
التنمية  اأ����س�������ص  ي���دع���م  ومب�����ا  االأخ�������س���ر 

امل�ستدامة.
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تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:اي تي ال لل�سياحة وال�سفر ذ.م.م
  ITL WORLD Travel Management Company طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية:اي تي ال لل�سياحة وال�سفر

املودعة بالرقم:197752       بتاريخ:2013/9/10 م
با�س��م:اي تي ال لل�سياحة وال�سفر ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي , �سارع ال�سيخ خليفة , �ص.ب: 129024 , هاتف: 026275253 , فاك�ص: 026275254
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39 تنظيم وت�سيري الرحات ال�سياحية تذاكر �سفر .

االبي�ص  باللون  البجع  �سكل طائر  املربع  وداخ��ل  االحمر  باللون  عبارة عن مربع  العامة:العامة  و�سف 
 Travel WORLD باللون االبي�ص وا�سفل الكلمة  I T L باللون االبي�ص ويدنوها  وا�سفل الطائر 
Management Company باللون االبي�ص وعلى مين املربع )اي . تي . ال لل�سياحة وال�سفر( 
باللون االحمر وعلى ي�سار املربع )I T L Travel & Tourism( باللون االحمر وال�سكل على خلفية 

باللون االبي�ص .  
اال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:زهراتك�ص ذ.م.م
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية:زهراتك�ص حنن البيت  

املودعة بالرقم:197143       بتاريخ:2013/8/29 م
با�س��م:زهراتك�ص ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي , �ص.ب:42261 , هاتف: 026818122 , فاك�ص:026818159
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 وكالة ا�سترياد وكالة ت�سدير خدمة جتميعية ت�سكيلية 
منوعة من البطانيات والبيا�سات اجلاهزة وال�سرا�سف بالتجزئة لغاية عر�سها و�سرائها من قبل امل�ستهلك 

وال تنطوي على خدمة النقل .
ا�سفل  يف  الرتكوازي  باللون  زهراتك�ص  كلمة  االعلى  داخله من  كتب يف  كبري  ابي�ص  العامة:مربع  و�سف 
الكلمة دائرة لونها تركوازي ر�سم يف و�سطها وردة باللون االزرق واالبي�ص ويف ا�سفل الدائرة كتب كلمة حنن 

البيت باللون الرتكوازي .  
اال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:واحة العن للت�سميم والطباعة
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية:العامة عبارة عن �سكل خنف�ساء جناحها االمين يحمل نقطتن 

وجناحها االي�سر يحمل ثاث نقاط  

املودعة بالرقم:202597       بتاريخ:2013/12/12 م
با�س��م:واحة العن للت�سميم والطباعة

وعنوانه:ابوظبي , �سارع حمدان , �ص.ب:127561 , هاتف: 025559393 , فاك�ص: 025559399
االعانية  امل��واد  توزيع  والغلفات  البطاقات  طباعة   35 بالفئة:  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

والعينات .
العامة:العامة عبارة عن �سكل خنف�ساء جناحها االمين يحمل نقطتن وجناحها االي�سر يحمل  و�سف 

ثاث نقاط .  
اال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:ا�سواق العن ذ.م.م
  AL Ain Market طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية:ا�سواق العن

املودعة بالرقم:202505       بتاريخ:2013/12/11 م
با�س��م:ا�سواق العن ذ.م.م

وعنوانه:العن , حي النعيمية , �ص.ب:7565 , هاتف: 026744979 , فاك�ص: 026744989
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري وذلك 
ا�سترياد  النقل(  على خدمة  ذلك  ينطوي  )وال  احلاجة  عند  و�سرائها  معاينتها  الزبائن من  عامة  لتمكن 

وت�سدير .
و�سف العامة:العامة عبارة عن )ALAIN( احرف ALA ب�سكل مميز على �سكل �سبه مثلث يدنوها 

االبي�ص.   باللون  خلفية  على  وال�سكل  العن(  )ا�سواق  ال�سكل  ا�سفل   Market
اال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد , اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل , وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/23م   املودعة حتت رقم: 178354 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

با�س��م: رويال هاله اإبليك نك�ستيل موبيليا �سنايي َف جتارة انونيم �سريكتي 

 

 وعنوانه:اورعانزي �سنايي بوجلي�سي 18 نولو جاد. نو: 13 با�سبينار, جازيانتِيب, تركيا 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
 ال�سجاد والب�سط واحل�سر بكافة اأو�سافها          

 الواق�عة بالفئة:  27 
و�سف العامة:  تتكون العامة من الكلمة"ATLAS" مكتوبة باللغة االجنليزية باأحرف مميزة اأ�سفلها 

التينية. باأحرف  مميز  بخط  خط منحني, متبوعة مبربع يحتوي على كلمة "HALI" مكتوبة 
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/28م   املودعة حتت رقم: 178507 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

با�س��م: جولدن جلوب �سيجاِرت ام اف جي. ا�ص دي ان. بي ات�ص دي. 

 

وعنوانه:لوت 32 اند 33, �سيناواجن اإند�سرتيال بارك, 70400 �سريميبان, جنري �سمبيلن, ماليزيا  
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

 ال�سجائر؛ ال�سيجار؛ التبغ امل�سنع واخلام؛ الثقاب والوالعات. 
 الواق�عة بالفئة:  34 

من  تتكون  املجموعة  يف  االأوىل  ال��ع��ام��ة  ع��ام��ت��ن.  م��ن  جمموعة  م��ن  ال��ع��ام��ة  و�سف العامة:  تتكون 
املجموعة  يف  الثانية  العامة  اجنليزية.  باأحرف  مكتوبة   "  GARAM" GUDANGالكلمات

تتكون من الكلماتGARAM" GUDANG " مكتوبة باأحرف اجنليزية بخط مميز.
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/30م   املودعة حتت رقم: 178642 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: مار�ص, اإنكوربوريتد 
 وعنوانه:6885 امل �سرتيت, مكلن, فرجينيا 22101-3883, الواليات املتحدة االأمريكية 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
م�ستح�سرات ومواد �سيدالنية وبيطرية؛ اإ�سافات طبية الأطعمة احليوانات؛ غ�سوالت فم طبية؛ مطهرات؛ 
جميعها  للح�سرات؛  مبيدة  اأط��واق  ح�سرات؛  مبيدات  فطريات؛  مبيدات  اأع�ساب؛  مبيدات  اآف��ات؛  مبيدات 

لا�ستخدام احليواين.
 الواق�عة بالفئة:  5 

 و�سف العامة:  كتبت الكلمة " DENTASTIX " باأحرف التينية. 
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/22م   املودعة حتت رقم: 178260 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: ماكفر�سون كون�سيومر برودكت�ص بي تي واي ليمتد 
 وعنوانه:105 فاني�سا �سرتيت, كينجزجروف, نيو �ساوث ويلز, 2208, ا�سرتاليا  

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
 اأدوات يدوية للعناية ال�سخ�سية؛ م�سذبات لل�سعر مبا يف ذلك م�سذبات ال�سعر الكهربائية. 

 الواق�عة بالفئة:  8 
 و�سف العامة:  كتبت كلمة "DAVINCI" باأحرف التينية. 

 اال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2013/1/31م   املودعة حتت رقم: 185961 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 04 دي�سمرب 2012 

 II با�س��م: �سكت�سرز يو.ا�ص.ايه., انك 
وعنوانه:228 مانهاتن بيت�ص بوليفارد, مانهاتن بيت�ص, كاليفورنيا 90266, الواليات املتحدة االأمريكية

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
 لبا�ص القدم. 

 الواق�عة بالفئة:  25 
 و�سف العامة:  كتبت كلمة  "BRANDBLACK" باأحرف التينية.     

 اال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/23م   املودعة حتت رقم: 178352 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: هيليمي�ص بي تي واي ال تي دي 
 وعنوانه:203ايه �ستار �سرتيت, ويل�سبول 6106 وي�سرتن ا�سرتاليا, ا�سرتاليا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
 ال�سبك؛ �سباك االأمان امل�سنوعة من ال�سبك. 

 الواق�عة بالفئة:  6 
 و�سف العامة:  كتبت الكلمة"HELIMESH"   باأحرف التينية.                        

 اال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/16م   املودعة حتت رقم: 178148 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: �سركة التطوير واال�ستثمار ال�سياحي 
 وعنوانه:�ص.ب.: 126888, اأبوظبي, االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
تنظيم  وتدريبية؛  وترفيهية  ثقافية  لغايات  والفعاليات  املهرجانات  وترتيب  تنظيم  الرتفيه؛  خ��دم��ات 
واحللقات  وامل�سابقات  وامل��وؤمت��رات  واملعار�ص  االأزي���اء  وعرو�ص  الريا�سية  والفعاليات  املو�سيقية  احلفات 
الدرا�سية والنقا�سات والندوات؛ تنظيم وعر�ص التمثيليات احلية؛ العرو�ص احلية للرتفيه؛ تنظيم وتقدمي 
العرو�ص احلية؛ ا�ست�سافة الفعاليات الرتفيهية؛ خدمات التعليم والتهذيب وت�سمل تنظيم واإجراء ور�ص 
العمل؛ عرو�ص ال�سينما؛ توفري ت�سهيات الرتفيه؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عرب �سبكة حا�سوب عاملية
 الواق�عة بالفئة:  41 

 و�سف العامة:  كتبت عبارة "بيئة امل�ستقبل " باللغة   العربية .        
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/15م   املودعة حتت رقم: 178082 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: بي تي. ميغا�سوريا ما�ص  
 وعنوانه:جيه اآي. تامباك �ساواه 32, وارو �سيدوارجو – 61256, جاوة تيمور, اإندوني�سيا  

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
وك�سط؛  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املاب�ص؛  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  االأقم�سة  ق�سر  م�ستح�سرات 
�سابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ستح�سرات جتميل؛ غ�سول )لو�سن( لل�سعر؛ منظفات اأ�سنان؛ لوا�سق لغايات التجميل؛ 
غ�سول )لو�سن( ملا بعد احلاقة؛ هواء م�سغوط للتنظيف واإزالة الغبار؛ م�ستح�سرات تعطري الهواء؛ حليب اللوز الأغرا�ص 
التجميل؛ �سابون اللوز؛ م�ستح�سرات ال�سبار الأغرا�ص التجميل؛ كهرمان )عطر(؛ اأمونيا )مادة متطايرة قلوية( )منظف(؛ 
�سابون م�ساد للعرق؛ م�سادات للعرق )مواد تواليت(؛ عطور )زيوت عطرية(؛ رماد بركاين للتنظيف؛ قاب�سات لاأوعية 
الأغرا�ص التجميل؛ حلاء الكاجة للغ�سيل؛ اأماح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية؛ م�ستح�سرات جتميلية لا�ستحمام؛ اأقنعة 
التجميل؛ م�ستح�سرات ق�سر  لغايات  األ��وان(  املدبوغ؛ م�ستح�سرات ق�سر )مزيات  جتميلية؛ م�ستح�سرات ق�سر اجللد 
االأقم�سة )لغ�سيل املاب�ص(؛ اأماح ق�سارة؛ �سودا ق�سارة؛ نيلة للغ�سيل )ال�سبغة الزرقاء(؛ نيلة للغ�سيل )ال�سبغة الزرقاء(؛ 
الزينة؛ هواء  )للغ�سيل(؛ قطع من �سابون  املنزلية  للغايات  االأل��وان  لتن�سيع  كيماويات  الزرقاء(؛  )ال�سبغة  للغ�سيل  نيلة 
م�سغوط للتنظيف واإزالة الغبار؛ هواء معلب م�سغوط لغايات التنظيف ونف�ص الغبار؛ حليب منظف لغايات التواليت؛ 
قطع قما�ص م�سربة مبنظفات التنظيف؛ ملونات لغايات الزينة؛ كيماويات لتن�سيع االألوان لغايات منزلية )غ�سيل وكي(؛ 
لتبيي�ص  التنحيف؛ كرميات جتميلية؛ كرميات  لغايات  اأطقم جتميل؛ م�ستح�سرات جتميل  االأل��وان؛  اإزال��ة  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات  مطهر؛  �سابون  للحيوانات؛  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح  مزيات  الكريهة؛  الروائح  الإزال��ة  �سابون  الب�سرة؛ 
ن�سح لغايات ال�سحة ال�سخ�سية اأو اإزالة الروائح الكريهة )مواد تواليت(؛ ال�سامبو اجلاف؛ م�ستح�سرات التنظيف اجلاف؛ 
الغ�سيل  يف  ت�ستخدم  لاأقم�سة  ملينات  )ع��ط��ور(؛  زه��ور  خا�سات  جتميلية؛  اأ�سباغ  ال�سحون؛  لغ�ساالت  جتفيف  عوامل 
التجميل؛  الأغرا�ص  دهنية  مواد  والكي؛  للغ�سيل  ملمع  تبخري )عطور(؛  م�ستح�سرات  زهور )عطور(؛  والكي؛ خا�سات 
ملونات لل�سعر؛ اأ�سباغ لل�سعر؛ رذاذ )�سرباي( لل�سعر؛ بريوك�سيد الهيدروجن الأغرا�ص التجميل؛ قا�سر للغ�سيل والكي؛ 
نيلة للغ�سيل )ال�سبغة الزرقاء(؛ ن�سا الغ�سيل؛ غ�سوالت )لو�سن( الأغرا�ص التجميل؛ �سابون طبي؛ حليب منظف لغايات 
الزينة؛ عطور؛ �سامبو؛ �سامبو للحيوانات االأليفة؛ �سابون حاقة؛ ملمعات لاأحذية؛ �سمع لاأحذية؛ �سمع احلذائن؛ 
الب�سرة؛ م�ستح�سرات نقع الغ�سيل؛ �سابون م�ساد للعرق؛ قطع  م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة؛ كرميات تبيي�ص 
من ال�سابون؛ �سابون الإزالة الروائح الكريهة؛ �سابون مطهر؛ �سابون لتن�سيع الن�سيج؛ �سابون لتعرق االأق��دام؛ غ�سول 
قلوي من ال�سودا؛ منعمات لاأقم�سة ت�ستخدم للغ�سيل؛ اأعواد قطن )مواد تواليت(؛ بودرة التلك للزينة؛ ر�سوم زينة لل�سف 
الأغرا�ص التجميل؛ م�ستح�سرات غ�سيل؛ �سمع االإ�سكايف؛ �سمع اإزالة ال�سعر؛ �سمع غري اإنزالقي لاأر�سيات؛ �سمع الغ�سيل؛ 
�سمع لل�سوارب؛ �سمع االأر�سيات اخل�سبية املزخرفة؛ �سمع �سقل؛ �سمع اخلياطن؛ �سمع للجلد املدبوغ؛ كرميات لتبيي�ص 

الب�سرة؛ م�سحوق طبا�سري نقي للتجميل.
 3  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "MEDICARE" باللغة االجنليزية.   و�سف العامة:  
 اال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/29م   املودعة حتت رقم: 178567 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: مار�ص, اإنكوربوريتد 
 وعنوانه:6885 امل �سرتيت, مكلن, فرجينيا 22101-3883, الواليات املتحدة االأمريكية 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ع�سل  الدقيق؛  ال�ساجو؛  التابيوكا؛  ال�ساي؛  ال��ن؛  احلبوب؛  النوجا؛  الفدج؛  الطويف؛  الكراميل؛  الكاكاو؛  ال�سوكوالتة؛ 
النحل؛ الع�سل االأ�سود؛ ال�سكر؛ امللح؛ االأطعمة وامل�سروبات امل�سنوعة كلياً اأو جزئياً من اأي املنتجات املذكورة اأعاه اأو بدائل 
تلك املنتجات؛ احللويات؛ قطع احللويات؛ حلويات ال�سوكوالتة؛ حلويات لتزين املواد الغذائية؛ �سوكوالتة لتزين الطعام؛ 
قطع ال�سوكوالتة؛ �سوكوالتة على �سكل بي�ص؛ �سكوالتة حم�سوة؛ حلويات مغطاة بال�سوكوالتة؛ كماأة )حلويات(؛ اأقرا�ص 
�سكرية )حلويات(؛ حلويات ال�سوكوالتة حتتوي على الب�سكويت اأو املك�سرات اأو الكراميل اأو الطويف اأو الفدج اأو النوجا اأو 
الفاكهة املجففة؛ حلويات ال�سوكوالتة التي حتتوي على ح�سوات �سل�سة؛ حلويات ال�سوكوالتة التي حتتوي على ح�سوات 
كرمية؛ حلويات ال�سوكوالتة بنكهة القهوة؛ حبوب القهوة املغطاة )حلويات(؛ حبوب القهوة املغطاة بال�سكوالتة )حلويات(؛ 
حلوى؛ احللوى العودية )حلويات(؛ هاميات )جلي( فواكه )حلويات(؛ �سكاكر؛ قطع ال�سكاكر؛ حلويات �سكرية؛ �سكاكر 
الب�سكويت؛  املخابز؛  منتجات  بال�سوكوالتة؛  مغطاة  اأو  على  حتتوي  خفيفة  اأطعمة  خفيفة؛  اأطعمة  علكة؛  ال�سوكوالتة؛ 
ب�سكويت ال�سعري؛ الب�سكويت الذي يحتوي على فاكهة جمففة اأو �سوكوالتة اأو مك�سرات؛ الب�سكويت املغطى بال�سوكوالتة؛ 
رقائق الب�سكويت؛ رقائق الب�سكويت بال�سوكوالتة؛ ب�سكويت رقيق ه�ص؛ معكرون؛ كعك حملى؛ الكعك؛ م�سحوق الكعك؛ 
مملح؛  ب�سكويت  بالفواكه(؛  )كيك  تورتات  الوفل؛  كعك  )بانكيك(؛  حم��اة  فطائر  املعجنات؛  الفطائر؛  الكعك؛  خليط 
ب�سكويت مملح مغطى بال�سوكوالتة؛ �سرائح الذرة؛ قطع احلبوب؛ قطع املو�سلي؛ قطع االأطعمة اخلفيفة؛ قطع االأطعمة 
اخلفيفة التي حتتوي على ال�سوكوالتة اأو احلبوب اأو املك�سرات اأو الفاكهة )حلويات(؛ االأطعمة اخلفيفة املغطاة بال�سوكوالتة؛ 
اأو فواكه مغطاة بال�سوكوالتة )حلويات(؛ م�سروبات  اأو حبوب  مك�سرات )حلويات(؛ مك�سرات مغطاة )حلويات(؛ مك�سرات 
مثلجة؛ �سوكوالتة لل�سرب؛ �سوكوالتة �ساخنة؛ م�سروبات )اأ�سا�سها ال�سوكوالتة(؛ م�سروبات )اأ�سا�سها الكاكاو(؛ م�سروبات 
املمّلتة؛  االأطعمة  م�سروبات  ال�سوكوالتة؛  م�سحوق  الكاكاو؛  م�سحوق  ال�ساي(؛  )اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة(؛  )اأ�سا�سها 
�سراب؛ قطر ال�سكر؛ اأ�سربة ال�سوكوالتة لتح�سري امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سوكوالتة؛ اأ�سربة للطعام؛ �سل�سات؛ �سل�سات 
ال�سوكوالتة؛ معاجن للفرد؛ معاجن ال�سوكوالتة للفرد؛ معاجن للفرد اأ�سا�سها ال�سوكوالتة واملك�سرات؛ توابل؛ بهارات؛ 
مثلجات لاأكل؛ حلويات جممدة؛ البوظة؛ حلوى عودية جممدة؛ زبادي جممد؛ حلويات مثلجة؛ �سربات؛ مهلبية؛ اأقرا�ص 
ومهلبية  ال�سوكوالتة؛ حلويات  اأ�سا�سها  ومهلبية  �سكرية؛ هاميات )جلي(؛ حلوى من كرمية خمفوقة وهام؛ حلويات 
اأ�سا�سها املعكرونة؛ منكهات لاأطعمة وامل�سروبات واالأطعمة اخلفيفة والوجبات؛ مكونات  اأ�سا�سها االأرز؛ حلويات ومهلبية 
الإعداد االأطعمة وامل�سروبات واالأطعمة اخلفيفة والوجبات؛ مواد غذائية وم�سروبات م�سنوعة من ال�سلع الواردة يف الفئة 

30؛ منتجات معدة لا�ستهاك وتتاألف ب�سكل اأ�سا�سي من ال�سلع الواردة يف الفئة 30.
 30  الواق�عة بالفئة:  

كتبت الكلمة "TEASERS" باأحرف التينية.   و�سف العامة:  
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/30م   املودعة حتت رقم: 178645 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: مار�ص, اإنكوربوريتد 
 وعنوانه:6885 امل �سرتيت, مكلن, فرجينيا 22101-3883, الواليات املتحدة االأمريكية 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
احليوانات  31؛  الفئة  ورادة يف  والبذور وجميعها  والغال  والغابات  الب�ساتن  ومنتجات  الزراعية  املنتجات 
احلية والطيور واالأ�سماك؛ املواد الغذائية اخلا�سة باحليوانات والطيور واالأ�سماك وامل�ستح�سرات الواردة يف 
الفئة 31 التي ت�ستخدم كاإ�سافات لتلك املواد الغذائية؛ ال�سعري املنبت؛ عظم �سمك احلبار؛ عظام قابلة لاأكل 
وع�سي وم�سغات للحيوانات االأليفة؛ فرا�ص للحيوانات؛ فواكه طازجة وخ�سروات طازجة وم�ستح�سرات 

لها لا�ستخدام كاإ�سافات للمواد الغذائية.
 الواق�عة بالفئة:  31 

 و�سف العامة:  كتبت الكلمة " DENTAFRESHSTIX " باأحرف التينية. 
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/16م   املودعة حتت رقم: 178147 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: �سركة التطوير واال�ستثمار ال�سياحي 
 وعنوانه:�ص.ب.: 126888, اأبوظبي, االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
تنظيم  وتدريبية؛  وترفيهية  ثقافية  لغايات  والفعاليات  املهرجانات  وترتيب  تنظيم  الرتفيه؛  خ��دم��ات 
واحللقات  وامل�سابقات  وامل��وؤمت��رات  واملعار�ص  االأزي���اء  وعرو�ص  الريا�سية  والفعاليات  املو�سيقية  احلفات 
الدرا�سية والنقا�سات والندوات؛ تنظيم وعر�ص التمثيليات احلية؛ العرو�ص احلية للرتفيه؛ تنظيم وتقدمي 
العرو�ص احلية؛ ا�ست�سافة الفعاليات الرتفيهية؛ خدمات التعليم والتهذيب وت�سمل تنظيم واإجراء ور�ص 
العمل؛ عرو�ص ال�سينما؛ توفري ت�سهيات الرتفيه؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

 و�سف العامة:  كتبت عبارة "ECO FUTURE" باللغة   االجنليزية . 
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/30م   املودعة حتت رقم: 178644 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: مار�ص, اإنكوربوريتد 
 وعنوانه:6885 امل �سرتيت, مكلن, فرجينيا 22101-3883, الواليات املتحدة االأمريكية 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
م�ستح�سرات ومواد �سيدالنية وبيطرية؛ اإ�سافات طبية الأطعمة احليوانات؛ غ�سوالت فم طبية؛ مطهرات؛ 
جميعها  للح�سرات؛  مبيدة  اأط��واق  ح�سرات؛  مبيدات  فطريات؛  مبيدات  اأع�ساب؛  مبيدات  اآف��ات؛  مبيدات 

لا�ستخدام احليواين. 
 الواق�عة بالفئة:  5 

 و�سف العامة:  كتبت الكلمة "DENTAFRESHSTIX" باأحرف التينية. 
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/22م   املودعة حتت رقم: 178256 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: ماكفر�سون كون�سيومر برودكت�ص بي تي واي ليمتد 
 وعنوانه:105 فاني�سا �سرتيت, كينجزجروف, نيو �ساوث ويلز, 2208, ا�سرتاليا  

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
وعطور  برفانات  الكريهة؛  الروائح  الب�سرة؛ مزيات  تنظيف  م�ستح�سرات  ال�سعر؛  ت�سفيف  م�ستح�سرات 
وم�ستح�سرات جتميل وزيوت عطرية و�سابون وغ�سول )لو�سن( لل�سعر؛ وم�ستح�سرات احلماية من ال�سم�ص 
حمام  وجل  اال�ستحمام  وم�ساحيق  اال�ستحمام  وزي��وت  اال�ستحمام  وجل  بال�سم�ص؛  الت�سمري  وم�ستح�سرات 
الب�سرة  ومرطبات  الب�سرة  و�سابون  الوجه؛  وم�ساحيق  الوجه  فرك  �سوائل  اأو  وكرميات  وال�سامبو  الد�ص 
الوجه  ومكياج  ال�سفاه  وط��اء  ال�سفاه  وملمعات  ال�سفاه  وبل�سم  االأظافر  وط��اء  اجل�سم  )لو�سن(  وغ�سول 

ومكياج العيون.
 الواق�عة بالفئة:  3 

 و�سف العامة:  كتبت كلمة "MOOSEHEAD" باأحرف التينية. 
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/22م   املودعة حتت رقم: 178262 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: فاير�ستون جريل انك. 
 وعنوانه:10319 �سا�سكات�سوان درايف اإدمونتون, األربتا, تي6ئي 4اأر7, كندا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
وال�سراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  ال�سيافة؛  خدمات  الكحولية(؛  )غ��ري  وامل�سروبات  االأطعمة  توفري 
الكافيهات؛ الكافيرتيات؛ املطاعم؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ منافذ بيع االأطعمة لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ اإعداد االأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية(. 
 الواق�عة بالفئة:  43 

 و�سف العامة:  كتبت الكلمة  "FIRESTONE" باللغة االجنليزية.                         
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/8/30م   املودعة حتت رقم: 178643 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: مار�ص, اإنكوربوريتد 
 وعنوانه:6885 امل �سرتيت, مكلن, فرجينيا 22101-3883, الواليات املتحدة االأمريكية 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
احليوانات  31؛  الفئة  ورادة يف  والبذور وجميعها  والغال  والغابات  الب�ساتن  ومنتجات  الزراعية  املنتجات 
احلية والطيور واالأ�سماك؛ املواد الغذائية اخلا�سة باحليوانات والطيور واالأ�سماك وامل�ستح�سرات الواردة يف 
الفئة 31 التي ت�ستخدم كاإ�سافات لتلك املواد الغذائية؛ ال�سعري املنبت؛ عظم �سمك احلبار؛ عظام قابلة لاأكل 
وع�سي وم�سغات للحيوانات االأليفة؛ فرا�ص للحيوانات؛ فواكه طازجة وخ�سروات طازجة وم�ستح�سرات 

لها لا�ستخدام كاإ�سافات للمواد الغذائية.
 الواق�عة بالفئة:  31 

 و�سف العامة:  كتبت الكلمة " DENTASTIX " باأحرف التينية. 
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�سجيل العامات التجارية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم 177483         بتاريخ :   02/ 08/  2012 م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: كينجهوي كاي
وعنوانه: �ص  ب: 181966 ,دبي االمارات. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�سحية,م�سابيح  املياه,اأعرا�ص  تربيد,جتفيف,تهوية,توريد  البخار,الطهى,  لانارة,تدفئة,توليد  اأجهزة 
حمم�سات  ه��واء,  معقمات  ماء)اأجهزة(  للحمامات,م�سابيح,�سخانات  كهربائية,�سخانات  كهربائية,مراوح 
خبز, مواقد, مواقد غازية, ا�سواء ال�سقف, منافيخ للمداخن, مكنات كهربائية ل�سنع القهوة, اأوعية طهي, 
اواين طهي كهربائية, مراوح كهربائية لا�ستخدام ال�سخ�سي, جمففات هواء, حمم�سات, من�سات واجهزة 

تهوية )تكييف الهواء(,  . يف الفئة 11
الواق�عة بالفئة:3

عبارة  االأ���س��ود وحت��ت��ه مكتوب  ب��ال��ل��ون  الاتينية  باللغة    R ح��رف  �سكل  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��ام��ة:ه��ي  و���س��ف 
االأ�سود. وباللون  الاتينية  باللغة   SILVER SUN

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/11/13م   املودعة حتت رقم: 181885 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 31 اأكتوبر 2012 

 II با�س��م: �سكت�سرز يو.ا�ص.ايه., انك 
وعنوانه:228 مانهاتن بيت�ص بوليفارد, مانهاتن بيت�ص, كاليفورنيا 90266, الواليات املتحدة االأمريكية

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
 لبا�ص القدم. 

 الواق�عة بالفئة:  25 
و�سف العامة:  تتكون العامة من الكلمتن امل�سمومتن''RELAXED" و''FIT'' مكتوبتن بطريقة 

مميزة وباللغة االجنليزية بداخل خلفية على �سكل هند�سي كما هو مو�سح بال�سكل املرفق بالطلب.
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثنني  16  دي�سمرب 2013 العدد 10971
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دبي  �سوق  تداولت  درهم  مليار   1.6
اأم�ش وموؤ�سره يرتفع بن�سبة 0.91 %

•• دبي-وام:

قفزت قيمة تداوالت �سوق دبي املايل يف اأول جل�سة له يف بداية اال�سبوع ام�ص 
0.91 يف املائة متقدما  1.6 مليار درهم حيث ارتفع موؤ�سره بن�سبة  اإىل 
28.7 نقطة ليغلق على 3186.6 نقطة. و�سهد ال�سوق يف ختام تداوالته 
ارتفاع اأ�سعار اأ�سهم 14 �سركة وهبوط اأ�سهم 14 �سركة اأخرى وثبات اأ�سعار 
ثاث �سركات. وكانت دار التكافل اأكر ال�سركات ارتفاعا من حيث التغري 
يف اأ�سعارها باإغاق 1.44 درهم بن�سبة تغري بلغت 5.9 يف املائة بينما كانت 
جمموعة ال�سناعات الوطنية القاب�سة اأكر ال�سركات انخفا�سا يف اأ�سعارها 
اأن نطاق  املائة. يذكر  9.9 يف  �سالب  بن�سبة تغري  15.85 درهم  باإغاق 
التقلب املعمول به يف �سوق دبي املايل هو 15 يف املائة �سعودا كحد اأق�سى و 
10 يف املائة هبوطا كحد اأدنى. وكان �سهم اأرابتك القاب�سة االأكر ن�ساطا 
من حيث قيمة التداول اإذ بلغت نحو 454.3 مليون درهم با�ستحواذ ما 
ن�سبته 28.8 يف املائة من قيمة تداوالت ال�سوق مرتفعا �سعره ت�سعة فلو�ص 
الهند�سية  واالإن�ساءات  العقارات  قطاع  وت�سدر  دره��م.   2.83 على  ليغلق 
باقي القطاعات املتداول اأ�سهمها من حيث قيمة التداول يف ال�سوق مببلغ 
925 مليون درهم اأي ما ن�سبته 58.6 يف املائة. وفيما يتعلق باال�ستثمار 
االأجنبي يف �سوق دبي املايل فقد بلغ اإجمايل قيمة م�سرتيات االأجانب من 
االأ�سهم ام�ص نحو 601.2 مليون درهم لت�سكل ما ن�سبته 38.1 يف املائة 
من اإجمايل قيمة امل�سرتيات يف حن بلغ اإجمايل قيمة مبيعاتهم 593.4 
مليون درهم بن�سبة 37.6 يف املائة من اإجمايل قيمة املبيعات لي�سل بذلك 

�سايف اال�ستثمار االأجنبي اإىل 7.8 مليون درهم كمح�سلة �سراء. 

اقت�سادية راأ�ش اخليمة
 تنفذ امل�سح ال�سياحي 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

بداأت دائرة التنمية االقت�سادية 
يف راأ�ص اخليمة و بالتعاون مع 
املركز الوطني لاإح�ساء وهيئة 
امل�سح  م�سروع  بتنفيذ  ال�سياحة 
راأ���ص اخليمة  ال�سياحي الإم��ارة 
يندرج  وال������ذي   2013 ل���ع���ام 
الدائرة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ���س��م��ن 
ال�سياحة على  تاأثري  يف معرفة 
اأهمية  اقت�ساد االم��ارة و مدى 
املحلي  الناجت  رفع  ال�سياحة يف 
جمال  الدكتور  قال  االجمايل. 
الدرا�سات  اإدارة  م��دي��ر  ب��ل��وط 

امل�سح  فريق  رئي�ص  و  االح�ساء  و 
اجلهات  مع  ال�سياحي  امل�سح  م�سروع  تنفيذ  ب��داأت  ال��دائ��رة  ب��اأن  ال�سياحي 
املعنية يف 23 من نوفمرب املا�سي لتوفري ال�سريحة املتكاملة من البيانات 
دعائم  اأح��د  يعترب  وال��ذي  ال�سياحة  برامج وخطط قطاع  لو�سع  الازمة 
التنمية يف االإم��ارة, كما اأن ناجت امل�سح �سيفيد يف توفري املعلومات العلمية 
للباحثن والدار�سن. و تابع الدكتور بلوط باأن امل�سح يندرج �سمن �سل�سلة 
و�سحيحة  �سليمة  قواعد  الإر���س��اء  �سركائها  مع  ال��دائ��رة  جتريها  م��ب��ادرات 
تت�سم بالنزاهة وال�سفافية يف التعامل مع البيانات واملعلوماتية التي تعك�ص 
�سل�سة  امل�سروع  تنفيذ  �سبق  راأ���ص اخليمة حيث  الإم��ارة  االقت�سادي  الواقع 
يغطي  امل�سح  ك��ون  للم�ساحن  مكثف  ت��دري��ب  و  االجتماعات  م��ن  مطولة 
الفنادق و ال�سقق الفندقية و النقل و اخلدمات. ومن جهتها ذكرت مرمي 
الزعابي مدير مكتب االت�سال املوؤ�س�سي باأن الدائرة توؤمن باأهمية ال�سروع 
ال�سياحية  باملن�ساآت  اخلا�سة  البيانات  قاعدة  لتحديث  ال�سياحي  امل�سح  يف 
كالفنادق و ال�سقق الفندقية ملعرفة ن�سبة االإ�سغال و مدى العائد االيجابي 
على النمو االقت�سادي لاإمارة, حيث يقع على عاتق الدائرة االملام بجميع 

جوانب النمو االقت�سادي للو�سول اإىل تنمية اقت�سادية �ساملة.

الإمارات توقع مع جامايكا 
اتفاقية خدمات النقل اجلوي

•• ديربيان-جامايكا-وام:

النقل  خدمات  جم��ال  يف  تعاون  اتفاقية  املتحدة  العربية  االإم���ارات  وقعت 
االإمارات  دول��ة  االتفاقية من جانب  , وقع  اجل��وي مع جمهورية جامايكا 
اإفريقيا  الدولة لدى جمهورية جنوب  �سفري  �سعادة حمد حارب احلب�سي 
نيابة عن حكومة دولة االإمارات العربية املتحدة ..وعن اجلانب اجلامايكي 
�سعادة نورما تايلور روبرت �سفرية جامايكا لدى جمهورية جنوب افريقيا 
وذلك يف مدينة ديربان .. بح�سور �سعادة عمر �سعيد بن غالب نائب املدير 
بالدولة و مدير عام هيئة الطريان  املدين  العامة للطريان  للهئية  العام 

املدين بجامايكا �سعادة مايكل هيلتون .

اآيري�ش ميديا توقع اتفاقية تعاون اإعالمي مع جمموعة ماينور 

ت�سويق تتوقع ت�سارع منو القطاع العقاري يف الدولة
 بعد الفوز بحقوق ا�ست�سافة دبي معر�ش اإك�سبو 2020

�سياحة دبي ت�ست�سيف املوؤمتر ال�سنوي الثاين ملمثلي  ال�سركات الأوكرانية للعام الثاين على التوايل

•• ابوظبي-الفجر:

للخدمات  ميديا  ايري�ص  �سركة  وقعت 
تعاون  اتفاقية  ابوظبي  يف  ال�سحافية 
م��ع جم��م��وع��ة ف��ن��ادق م��اي��ن��ور وه���ي من 
قطاع  يف  وامل�ستثمرين  امل�سغلن  اك���رب 
متثيل  ت�سمل  و  ت��اي��ان��د  يف  ال�����س��ي��اف��ة 
التابعة  التجارية  والعامات  املجموعة 
التعاون  جم��ل�����ص  دول  اأ�����س����واق  يف  ل��ه��ا 
اخلليجي يف و�سائل االإع��ام يف منطقة 

اخلليج وال�سرق االو�سط . 
مديرة   , ال���داوود  حنن  ال�سيدة  وقالت 
الت�سويق يف ايري�ص ميديا: نحن �سعداء 
ب��ال��ع��م��ل م���ع جم��م��وع��ة فنادق  ل��ل��غ��اي��ة 
و�سريعة  طموحة  �سركة  وه��ي   , ماينور 
النمو مما يعزز م�سداقية ايري�ص ميديا 
ال�سركات  اه���م  م��ن  واح����دة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
امل���ت���خ�������س�������س���ة يف جم���ال  االإع�����ام�����ي�����ة 
يف  واالإع���ام  العامة  العاقات  خ��دم��ات 
التعاون  جمل�ص  دول  و  االإم����ارات  دول���ة 

اخلليجي.
من جانبها قالت ال�سيدة ماريون وال�ص 
ماينور  جمموعة  رئي�ص  ن��ائ��ب  ه��ي��دون 
ل�سوؤون الت�سويق واالإت�ساالت و العاقات 
العامة ان االتفاقية ت�سكل خطوة كبرية 
الأن  للمجموعة  بالن�سبة  االأم�����ام  اإىل 

•• دبي-الفجر: 

معر�ص  با�ست�سافة  دب��ي  جن��اح  ي�ساهم 
�سخم  من��و  حتقيق  يف   2020 اإك�سبو 
ع���رب خم��ت��ل��ف ق���ط���اع���ات االأع�����م�����ال, يف 
الوقت الذي يعترب فيه قطاع العقارات 
االإماراتي املر�سح االأكرب لا�ستفادة من 
ل�سركة ت�سويق للتطوير  الفعالية وفقاً 
ال���ع���ق���اري وال���ت�������س���وي���ق, اإح�������دى اأب�����رز 
احللول  ومزودي  اال�ست�سارية  ال�سركات 

خلدمة قطاعات العقارات. 
وتاأكيداً الأهمية املبادرة واال�ستفادة من 
به  تتمتع  م��ا  بف�سل  ال��واع��دة  ال��ف��ر���ص 
وفهم  م�ستقبلية  ونظرة  من م�سداقية 
والتوجهات  املتميزة  لاإمكانات  عميق 
امل�ستقبلية يف اأ�سواق العقارات االإماراتية 
عن  موؤخراً  ت�سويق  اأعلنت  واالإقليمية, 
عقارية  �سفقات  يف  للم�ساركة  خططها 
���س��خ��م��ة ت���ف���وق ق��ي��م��ت��ه��ا م��ل��ي��ار دره���م 
اإىل ج���ان���ب م�����س��ت��ث��م��ري��ن يف  اإم�����ارات�����ي 

االإمارات. 
يف  تعمل  والتي  ت�سويق,  روؤي��ة  وبح�سب 
اإن  جمال ا�ست�سارات وت�سويق العقارات, 
الفوز بحقوق ا�ست�سافة معر�ص اإك�سبو 
�سيكون دافعاً لتطوير عدد من امل�ساريع 

العامة  ال��ع��اق��ات  يف  متثيل  ل��ه��ا  ي��ك��ون 
جمل�ص  دول  يف  الرئي�سية  االأ����س���واق  يف 
االأ�سواق  هي  والتي   , اخلليجي  التعاون 
غالبية  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل��غ��ذي��ة 
اأي�سا  و  للمجموعة  التابعة  ال��ع��ق��ارات 

�سوق رئي�سي لتنمية اعمال املجموعة .
ال�سيوف  اىل  الو�سول  بهدف  وا�سافت 
وال��������زوار م���ن دول�����ة االإم���������ارات و دول 
ان  ي�سعدنا  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ص 
نوقع هذه االتفاقية التي يتم مبوجبها 
اآخر االأخبار  ايري�ص ميديا لنقل  تعين 
واالإعانات لدينا مبا�سرة اىل الناطقن 
التي هي يف  االأ���س��واق  العربية يف  باللغة 
والنجاح  النمو  االأهمية ال�ستمرار  غاية 

من حمفظة فنادقنا .
 101 حاليا  م��اي��ن��ور  جمموعة  وت��دي��ر 
اجنحة  اىل  باال�سافة  منتجعا  و  فندقا 
مفرو�سة يف 14 دولة يف خمتلف انحاء 
العامل وت�سمل هذا املحفظة 28 عامة 
دول  ثمانية  ان��ان��ت��ارا يف  ب��ا���س��م  جت��اري��ة 
مبا فيها �ست فنادق ومنتجعات يف دولة 
جديدة  عامة  اىل  باال�سافة  االم��ارات 
با�سم افاين ت�سمل ثاث وحدات جديدة 
واب��و ظبي  ودب��ي  �سريانكا وفييتنام  يف 
وك��ي��ن��ي��ا ومناطق  وت��ن��زان��ي��ا  وا���س��رتال��ي��ا 

اخرى.

امل�ساريع  الكثري من  واإط��اق  ال�سخمة 
اجلديدة يف االإم��ارات وخارجها. وي�سار 
قيمة  لعمائها  ت��ق��دم  ال�سركة  اأن  اإىل 
العميقة  خ���ربت���ه���ا  ب��ف�����س��ل  م�������س���اف���ة 
القطاع  يف  النمو  مب�����س��ارات  ومعرفتها 

العقاري. 
ودولة  دبي  حكومة   ال�سركة  هّناأت  كما 
االإمارات على روؤيتها احلكيمة التي اأدت 
الفعالية  ا�ست�سافة  بحقوق  الفوز  اإىل 
 ,2020 اإك�����س��ب��و  امل���رم���وق���ة,  ال��ع��امل��ي��ة 
اآثارها على دعم منو  والتي لن تقت�سر 
دفعة  اإىل  �ستوؤدي  بل  العقاري  القطاع 
االأعمال,  ق��ط��اع��ات  جميع  يف  ملمو�سة 
التجارة  اإىل  وال�سياحة  ال�سيافة  م��ن 

وال�سحن واخلدمات اللوج�ستية. 
ويف معر�ص تعليقه على االأمر قال ال�سيد 
م�سعود العور, الرئي�ص التنفيذي ل�سركة 
ت�سويق للتطوير العقاري والت�سويق: اأوّد 
يف البداية اأن اأتقدم بالتهنئة اإىل قيادة 
دول��ة االإم���ارات واإم���ارة دب��ي على فوزها 
معر�ص  ال�ست�سافة  ب��ج��دارة  امل�ستحق 
ميثل  ف��ال��ف��وز  دب���ي.  يف   2020 اإك�سبو 
ببداية حقبة جديدة يف م�سرية  اإي��ذان��اً 
التفوق االقت�سادي واالأ�س�ص التناف�سية 
حتتية  بنية  تت�سمن  وال��ت��ي  الرا�سخة, 

اىل ج��ان��ب ذل���ك ف���ان امل��ج��م��وع��ة لديها 
خ���ط���ط ط���م���وح���ة ل��ل��ن��م��و ل����زي����ادة عدد 
ال�سنوات  يف  فندقا   150 اإىل  وحداتها 
اخل��م�����ص امل��ق��ب��ل��ة اذ ان��ه��ا اك��م��ل��ت خطة 
الف��ت��ت��اح 25 وح���دة يف ع��دد م��ن الدول 
مبا فيها بلدان جديدة مثل موري�سيو�ص 

والو�ص و�سلطنة عمان.
وت�����س��م��ل حم��ف��ظ��ة م��اي��ن��ور يف االم����ارات 

متقدماً  ت�����س��ري��ع��ي��اً  ون���ظ���ام���اً  ع�����س��ري��ة 
االإقليمية  اال����س���ت���ث���م���ارات  ي�����س��ت��ق��ط��ب 
م�ستويات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وال��ع��امل��ي��ة, 
االأم�����ان واالن�����س��ج��ام االج��ت��م��اع��ي التي 
املقيمة  واجل��ال��ي��ات  االإم����ارة  بها  تتمتع 
�ساحب  روؤي����ة  م��ع  يتما�سى  مب��ا  ف��ي��ه��ا, 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  اهلل,  حفظه 
الوزراء وحاكم دبي, لرت�سيخ مكانة دبي 

كمركز ا�ستثماري عاملي. 
بكافة  دب�����ي  ت��ت��م��ت��ع  ف��ي��م��ا  واأ������س�����اف:   
ال�ست�سافة  ت��وؤه��ل��ه��ا  ال��ت��ي  االإم���ك���ان���ات 

الفنادق واملنتجعات التالية: 
باإدارة  ال�سرقي  القرم  ومنتجع  فندق   -

اأنانتارا , اأبوظبي
- منتجع ق�سر ال�سراب باإدارة اأنانتارا يف 

ليوا , اأبوظبي
- منتجع جزر ال�سحراء يف جزيرة �سري 

بني يا�ص , اأبوظبي
- منتجع اأنانتارا فلل اليم يف �سري بني 

•• دبي-وام:

ب�������داأت يف دب�����ي ام�������ص ف���ع���ال���ي���ات امل���وؤمت���ر 
ال�سنوي الثاين ملمثلي ال�سركات ال�سياحية 
اأرب��ع��ة ايام  االأوك��ران��ي��ة ال��ذي ي�ستمر مل��دة 
والت�سويق  ال�����س��ي��اح��ة  دائ����رة  رع��اي��ة  حت��ت 
األفا  �سركة  من  وبتنظيم  بدبي  التجاري 
� اأكرب  � و ناتايل ت��ورز  � ومقرها دبي  ت��ورز 
الرو�سي  ال�����س��وق  يف  ال�����س��ي��اح��ة  ���س��رك��ات 
امل���وؤمت���ر  ي���ه���دف  � وجم���م���وع���ة ج���م���ريا . 
ب��ع��وام��ل اجلذب  امل�����س��ارك��ن  ت��ع��ري��ف  اىل 
ودبي  االإم���ارات عموما  دول��ة  ال�سياحي يف 
خ�����س��و���س��ا ل���زي���ادة ع���دد ال�����س��ي��اح م��ن هذا 
ال�سوق الواعد . وي�سارك يف املوؤمتر � الذي 
ي��ع��ق��د ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل � نحو 
100 من ممثلي كربى وكاالت ال�سياحة 
وال�����س��ف��ر م���ن اأك�����رب واأه������م خ��م�����ص مدن 
�وخاركوف  ودونت�سك  كييف  هي  اأوكرانية 

تهدف  زي���ارة  يف  �ودوبنبتوف�سك  واأودي�����س��ا 
اإىل التعرف على عوامل اجلذب ال�سياحي 
اجلديدة  وم�����س��روع��ات��ه��ا  دب����ي  اإم�������ارة  يف 
وحتديث معلوماتهم ال�سياحية عنها حتى 
االأوكرانين  لدى  ت�سويقها  عليهم  ي�سهل 
وياأتي  ل���ل���خ���ارج.   ال�����س��ف��ر  يف  ال���راغ���ب���ن 
التي  ال�سنوية  امل��وؤمت��رات  اإط��ار  املوؤمتر يف 
تنظمها األفا تورز مع �سركائها يف االأ�سواق 
من  مزيد  ج��ذب  بهدف  املهمة  اخلارجية 
ال�سياح منها اإىل االإمارات العربية املتحدة 
اعتادت  ح��ي��ث  خ�����س��و���س��ا  ودب�����ي  ع��م��وم��ا 
ال�سركة ومقرها دبي منذ ت�سع �سنوات على 
ال�سركات  ملمثلي  �سنوية  م��وؤمت��رات  عقد 
ال�سياحة الرو�سية بالتعاون مع ناتايل تورز 
�ساهمت يف زيادة عدد ال�سياح الرو�ص عاما 
بعد اآخ���ر ال��زائ��ري��ن ل��دب��ي وب��اق��ي اإم���ارات 
الدولة. ونظمت دائرة ال�سياحة والت�سويق 
املنا�سبة  بهذه  �سحفيا  م��وؤمت��را  التجاري 

ح�����س��ره ك��ل م��ن ���س��ال��ح اجل���زي���ري مدير 
اإدارة املكاتب اخلارجية ممثا عن الدائرة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��ع��ري�����س��ي  وغ�����س��ان 
فوروبييفا  وف��ادمي��ري  ت��ورز  األفا  ل�سركة 
اإىل  باالإ�سافة  ت��ورز  ن��ات��ايل  �سركة  رئي�ص 
مم��ث��ل��ن ع���ن ط����ريان ف���اي دب���ي وفندق 
زعبيل ���س��راي ب��دب��ي. واأك���د اجل��زي��ري اأن 
اأكر وزيادة  املوؤمتر ي�سهم يف ت�سويق دبي 
ع���دد ال�����س��ي��اح م���ن ال�����س��وق االأوك�������راين .. 
بلغ  دب���ي  ال�����زوار يف  ع���دد  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
يف ال��ع��ام امل��ا���س��ي ن��ح��و 10 م��اي��ن زائر 
الرقم  �سعف  وه��و  تاريخها  يف  م��رة  الأول 
اأن  الذي حققته قبل �سبع �سنوات متوقعا 
 2020 عام  بحلول  العدد  هذا  يت�ساعف 
.  واأف��اد ب��اأن عدد ن��زالء املن�ساآت الفندقية 
ال�سوق االأوك���راين بلغ يف عام  يف دب��ي من 
العام  يف  وارت��ف��ع  األفا   55 نحو   2011
ن�سبتها  بزيادة  نزيل  األف   70 اإىل  املا�سي 

حوايل 29 يف املائة فيما و�سل عددهم يف 
احلايل  العام  من  االأوىل  الت�سعة  ال�سهور 
اأن  واأو�سح اجلزيري  األ��ف نزيل.   49 اإىل 
عدد االأوكرانين الذين ا�ستخدموا مطار 
دبي الدويل يف العام املا�سي بلغ نحو 269 
األ��ف راك��ب ب��زي��ادة ن�سبتها ح��وايل 62 يف 
املائة مقارنة بعام 2011 .. م�سريا اإىل اأن 
حجم التبادل التجاري بن دبي واأوكرانيا 
مليار   1.8 اإىل  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  يف  و���س��ل 
املائة مقارنة  87 يف  درهم بزيادة ن�سبتها 
اأن دبي تاأتي  بالعام ال�سابق له. ولفت اإىل 
عدد  حيث  م��ن  عامليا  ال�سابعة  امل��رت��ب��ة  يف 
الزوار الدولين اىل جانب لندن وباري�ص 
ون���ي���وي���ورك و���س��ن��غ��اف��ورة وت��خ��ط��ت مدنا 
عريقة مثل بر�سلونة وهوجن كوجن وروما. 
االأوكراين  ال�سوق  اأهمية  العري�سي  واأك��د 
ودبي  ع��م��وم��ا  االإم������ارات  ل��دول��ة  بالن�سبة 
خ�سو�سا اإذ تعد من االأ�سواق الواعدة التي 

ال�سنوات  خال  منها  ال�سياح  عدد  �سيزيد 
عدد  ي�سهد  اأن  وت��وق��ع  امل��ق��ب��ل��ة.  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
دولة  اإىل  االأوك����راين  ال�سوق  م��ن  ال�سياح 
االإمارات خال االأعوام املقبلة زيادة كبرية 
لهذا ال�سبب مت تنظيم هذا املوؤمتر مل�ساعدة 
ال�سفر  ووك������االت  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
الرتويجية.  مهمتهم  ت�سهيل  يف  امل�ساركة 
اأن دولة االإم��ارات عموما  وبن العري�سي 
ودب����ي خ�����س��و���س��ا ت��ت��م��ت��ع ب�����س��ع��ب��ي��ة كبرية 
واه��ت��م��ام وا���س��ع م��ن ق��ب��ل امل�����س��اف��ري��ن من 
هذا ال�سوق نظرا للخدمات غري امل�سبوقة 
التي يح�سل عليها ال�سياح اىل جانب ق�سر 
امل�سافة ن�سبيا بن البلدين التي ال تتجاوز 
واأو�سح فوروبييفا  �ساعات طريان.  خم�ص 
ال�سوق  دخ���ل���ت  ت�����ورز  ن���ات���ايل  ���س��رك��ة  اأن 
االأوكراين منذ ثاثة اأعوام بهدف تطوير 
قطاع ال�سفر فيها واأن هذا املوؤمتر ال�سنوي 

ياأتي يف هذا االإطار .

يا�ص , ابوظبي 
بني  �سري  يف  ال�ساحل  اأنانتارا  -منتجع 

يا�ص , ابوظبي 
- منتجع اأوك�ص ليوا ابو ظبي

-منتجع اأنانتارا نخلة جمريا, دبي 
- منتجع بري اكيوم بامل - نخلة جمريا 

, دبي 
- فندق اأوك�ص ليوا هايت�ص , دبي

فعالية على هذا امل�ستوى ال�سخم, فاإننا 
على ثقة باأن ذلك �سينعك�ص اإيجاباً على 
ما ن�سهد من رغبة متزايدة يف اال�ستثمار 
بجميع القطاعات يف االإمارات, وبخا�سة 
ق��ط��اع ال���ع���ق���ارات. وق���د اأك���دن���ا جم���دداً 
عرب  لل�سوق  وفهمنا  العميقة  معرفتنا 
ت�ساهي  االإع��ان عن �سفقات عقارية  
قيمتها مليار درهم اإماراتي, بهدف دعم 
وامل�ساهمة يف  اال���س��ت��ث��م��ارات  م��ن  امل��زي��د 

اأجواء النمو االإيجابية. 
"نرى  ب��ال��ق��ول:  حديثه  ال��ع��ور  واختتم 
اأثر الطفرة احلالية يف خمتلف جماالت 
ال�سيافة  اإىل  ال��ت��ج��ارة  م��ن  االأع���م���ال, 
وال�سياحة, جلياً على التدفقات النقدية 
واال����س���ت���ث���م���ارات يف دول������ة االإم���������ارات, 
الطموحة  اخلطط  من  العديد  ولدينا 
لعب  اإىل  نتطلع  كما  متميزة,  مل�ساريع 
ل��ل��دول��ة يف  ال���رتوي���ج  دور حم�����وري يف 
منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 
اخلارجية.  ا���س��ت��ث��م��ارات��ن��ا  خ����ال  م���ن 
ا�ستقطاب  ت�ستهدف  فا�سرتاتيجيتنا 
االأف�سلية  وتعزيز  االهتمام  من  مزيد 
الوجهة  ل��ت��ك��ون  ل���اإم���ارات  التناف�سية 

اال�ستثمارية املختارة." 
ومن اجلدير بالذكر اأن �سفقات  �سركة 

�سخمة  �سفقات  اأرب��ع  تت�سمن  ت�سويق 
م��ن��ه��ا ث���اث م�����س��اري��ع ف��ن��دق��ي��ة بقيمة 
850 مليون درهم اإماراتي, اإىل جانب 
مليون   200 بقيمة  جت��اري��ة  م�����س��روع 
التفاوؤل  ميتد  اأن  املتوقع  وم��ن  دره���م. 
ال�سائد اإىل قطاعات التجارة وال�سيافة 
بالتزامن  ال�����س��ي��اح  اأع������داد  ارت���ف���اع  م���ع 
م��ع اإط���اق امل��ط��ارات اجل��دي��دة يف دبي 
وورلد �سنرتال واأبوظبي, وفقاً ملا ذكرته 
ال�سركة   تتوقع  و  تقريرها.   يف  ت�سويق 
ب��ا���س��ت��م��رار ال��ن��م��و احل�����ايل يف اأ����س���واق 
واأبوظبي, مع  دبي  العقارات يف كل من 
ًا  مف�سّ عاملياً  مركزاً  لتكون  دبي  ع��ودة 
يف  ي�ساهم  مما  العقارية  لا�ستثمارات 

ا�ستمرار الزخم خال العام املقبل. 
ت�سويق  �سركة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
للتطوير والت�سويق العقاري ا�ستعر�ست 
التوا�سل  اإمكاناتها يف  اأب��رز  اثنتن من 
تعزز  فيما  الوا�سعة  ال�سوقية  واملعرفة 
الهامة.  العاملية  االأ���س��واق  يف  انت�سارها 
عمائها  خل���دم���ة  ال�����س��رك��ة  وت����وّظ����ف 
وبيع  ���س��راء  جم���ال  يف  عميقة  خ����رباٍت 
االأ�سول  واإدارة  اال�سرتاتيجية  االأ�سول 
والتحالفات  امل�������س���رتك���ة  وامل�������س���اري���ع 

اال�سرتاتيجية وا�ست�سارات الت�سويق.  

جمعية الإمارات للعالقات العامة تكرم املوؤ�س�سة العليا للمناطق القت�سادية املتخ�س�سة
•• اأبوظبي-وام: 

للعاقات  االإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ك���رم���ت 
للمناطق  ال��ع��ل��ي��ا  امل��وؤ���س�����س��ة  ال���ع���ام���ة 
ب�سعادة  املتخ�س�سة ممثلة  االقت�سادية 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��ق��م��زي  حم��م��د 
املتوا�سلة  لرعايتها  للموؤ�س�سة..وذلك 
 2013 لفعاليات اجلمعية خال عام 
التكرمي  حفل  خ��ال  اجلمعية  وم��ث��ل 
ال�������س���ام�������س���ي ع�سو  م���ر����س���د  م����ن  ك����ل 
و�ساملن  ال�����س��ر  اأم����ن  االإدارة  جم��ل�����ص 
مدير  االإدارة  جمل�ص  ع�سو  امل��ن��ه��ايل 
ع�سو  التميمي  ومت��ي��م  اجلمعية  ع���ام 
يف  �����س����ارك  ح����ن  يف  االإدارة  جم��ل�����ص 
ال��ت��ك��رمي م��ن ج��ان��ب امل��وؤ���س�����س��ة العليا 
عثمان  م��ن  ك��ل  االقت�سادية  للمناطق 
للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  خ���وري 
الرئي�ص  ن���ائ���ب  ع��م��ر  وع��ب��دال��رح��م��ن 
نائب  احل�������رية  و�����س����ام����ر  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
الرئي�ص لل�سوؤون االإعامية واالت�سال 
ال��ي��و���س��ف من�سق  احل��ك��وم��ي وخ��ل��ي��ف��ة 

العاقات احلكومية .
 وياأتي التكرمي تقديرا للدعم امل�ستمر 

للمناطق  العليا  املوؤ�س�سة  تقدمه  الذي 
االقت�سادية املتخ�س�سة للفعاليات التي 
االإمارات  جمعية  بها  وت�سارك  تقيمها 
القمزي  و���س��ك��ر   . ال��ع��ام��ة  ل��ل��ع��اق��ات 

العامة  ل��ل��ع��اق��ات  االإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة 
رعاية  اأن  اإىل  م�سريا  اللفتة  على هذه 
ل��ف��ع��ال��ي��ات اجل��م��ع��ي��ة تعك�ص  امل��وؤ���س�����س��ة 
املجتمع  م��وؤ���س�����س��ات  ب��دع��م  ال��ت��زام��ه��ا 

الكوادر  �سقل  يف  ت�ساهم  التي  املحلي 
عملياتها  واإجن���از  وتوظيفها  املواطنة 
واإي�سال ر�سائلها للمجتمع االأمر الذي 

يعود بالنفع على املواطن والدولة . 

للعاقات  االإم����ارات  جمعية  اأن  ي��ذك��ر 
اأبوظبي  اإم������ارة  يف  ت��اأ���س�����س��ت  ال��ع��ام��ة 
جهود  تن�س������يق  به���دف   2002 ع��ام 
العامة  العاق����ات  ميدان  يف  العاملن 
وت��ط��وي��������������������ر ه�����ذه امل���ه���ن���ة م����ن خال 
والفعاليات  امل����وؤمت����رات  يف  امل�����س��ارك��ة 
وال���ق���ي���ام ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا م����ن خال 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ع  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
وتنمية  لتطوير  اخل��ا���س��ة  وال�����س��رك��ات 
العاقات  اأن�����س��ط��ة  تنفيذ  يف  ال��ت��ع��اون 

العامة.
التطوعي  ب��ع��م��ل��ه��ا  اجل��م��ع��ي��ة  وت���ق���وم 
املواطنن  ق��درات  دعم وتطوير  بهدف 
من خال تقدمي التدريب املتخ�س�ص 
 . امل��ي��داين  العمل  يف  وانخراطهم  لهم 
مهارات  بتطوير  اجلمعية  ت��ق��وم  ك��م��ا 
اخلريجن اجلامعين اجلدد حيث اأن 
لديها منت�سبن من جميع املوؤ�س�سات..

فيما ت�سعى اجلمعية اإىل توظيف هذه 
تلك  من  لا�ستفادة  الوطنية  ال��ك��وادر 
الوظائف  اأف�سل  يف  املكت�سبة  امل��ه��ارات 
النظري  التدريب  على  ح�سولهم  بعد 

والعملي.
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خ�سائر الأن�سطة القت�سادية يف غزة جتاوزت 500 مليون دولر خالل الن�سف الأخري

اأدنوك للتوزيع تفوز بجائزة اأوراكل العاملية للتميز يف اإدارة 
قواعد  البيانات 2013 عن منطقة اأوروبا وال�سرق الأو�سط واأفريقيا

•• غزة-وام:

ملختلف  امل���ب���ا����س���رة  اخل�����س��ائ��ر  جت������اوزت 
االأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة يف ق��ط��اع غزة 
اأ�سهر  500 مليون دوالر خال خم�سة 
ت���وق���ف بع�ص  ب��ف��ع��ل  ون���������س����ف..وذل����ك 
ب�����س��ك��ل كامل  االأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة 
االأن�سطة  يف  االإن���ت���اج���ي���ة  وان���خ���ف���ا����ص 
االقت�سادية االأخرى. وقال ماهر تي�سري 
االقت�سادي  وامل��ح��ل��ل  اخل��ب��ري  ال��ط��ب��اع 
م�ساهمة  درا����س���ت���ه..اإن  يف  الفل�سطيني 
املحلي  الناجت  يف  االقت�سادية  االأن�سطة 
ون�سف  اأ�سهر  خم�سة  خ��ال  االإج��م��ايل 
االأخرية من العام اجلاري تراجعت ن�سبة 
60 يف املائة خال تلك الفرتة..اإ�سافة 
االأعمال  ورج���ال  التجار  تكبده  م��ا  اإىل 
توقف  نتيجة  خ�سائر  من  وال�سناعين 
اأعمالهم. ووفقا لدارا�سة املحلل الطباع 
فاإن ذلك ياأتي نتيجة تراكمات احل�سار 
غزة  ق��ط��اع  على  امل��ف��رو���ص  االإ�سرائيلي 
���س��ن��وات واإغ����اق االن��ف��اق مع  منذ �سبع 
كانت  والتي  العربية  جمهورية م�سرية 
الب�سائع  م��ن  ال������واردات  ���س��ري��ان  مت��ث��ل 
اإىل قطاع  التي مينع االحتال دخولها 
غزة عرب املعرب الر�سمي مثل مواد البناء 
والعديد من املواد اخلام االأولية الازمة 
اإىل  اإ�سافة  وال��وق��ود  ال�سناعي  للقطاع 
بها  مير  التي  الطاحنة  الكهرباء  اأزم��ة 
وتداعياتها  ي��وم��ا   45 منذ  غ��زة  ق��ط��اع 
االإنتاجية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى  ال�����س��ل��ب��ي��ة 
ال���ق���ط���اع���ات واالأن�������س���ط���ة  يف خم���ت���ل���ف 
العا�سفة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  االق��ت�����س��ادي��ة. 
اأت���ت لتعمق ج���راح ق��ط��اع غزة  االأخ����رية 
املحا�سر وتك�سف �سعف البنية التحتية 
تلك  م��ع  للتعامل  املتاحة  واالإم��ك��ان��ي��ات 
كارثة  العا�سفة  خلفت  حيث  ال��ك��وارث 
اإن�����س��ان��ي��ة ك��ب��رية ن��ت��ي��ج��ة ت�����س��ري��د اآالف 
غمرتها  بعدما  منازلهم  من  العائات 
املياه.  واأ�ساف الطباع اأنه بفعل احل�سار 
واإغاق االأنفاق توقف قطاع االإن�ساءات 

ع��ن االإن��ت��اج��ي��ة ب�سكل ك��ام��ل ح��ي��ث كان 
االأوىل  ب��ال��درج��ة  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يعتمد 
على م���واد ال��ب��ن��اء ال����واردة ع��رب االنفاق 
يف ظل منع االحتال من دخولها عرب 
ال��ر���س��م��ي م��ن��ذ ف��ر���ص احل�سار.  امل��ع��رب 
يعترب من  االإن�������س���اءات  ق��ط��اع  اإن  وق���ال 
اأكرب القطاعات امل�سغلة للعمالة وي�سهم 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  امل��ائ��ة  27 يف  بن�سبة 
مليون   135 ي��ع��ادل  م��ا  اأي  االإج���م���ايل 
عام  م���ن  ال���ث���اين  ال���رب���ع  خ����ال  دوالر 
�سنوات  الثاث  خال  و�ساهم   2013
البطالة  معدالت  انخفا�ص  يف  االأخ��رية 
حركة  انت�سار  اإىل  نتيجة  غ��زة  قطاع  يف 
بنيان وا�سعة للعمارات واالأبراج ال�سكنية 
البنى  م�ساريع  بع�ص  تنفيذ  و  اخلا�سة 
من  امل��م��ول��ة  و  حمليا  امل��م��ول��ة  التحتية 
و  غ��زة  ق��ط��اع  م��ع  املت�سامنة  املوؤ�س�سات 
القطاع  اأن  واأ�ساف  الدولية.  املوؤ�س�سات 
ك��ب��ري نتيجة  ب�����س��ك��ل  ت���اأث���ر  ال�����س��ن��اع��ي 

املواد  ع��ل��ى  ال�����س��ن��اع��ات  بع�ص  الإع��ت��م��اد 
االأنفاق  ع���رب  ال�������واردة  االأول����ي����ة  اخل����ام 
والكميائية  االإن�سائية  ال�سناعات  مثل 
انخفا�ص  يف  ت�����س��ب��ب  مم����ا  وامل���ع���دن���ي���ة 
ملحوظ  ب�سكل  ال��ق��ط��اع  يف  االإن��ت��اج��ي��ة 
ال��ك��ه��رب��اء التي  اأزم����ة  اأث����ر  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ت�سربه وانقطاع ال�سوالر امل�سري وعدم 
ال�سوالر  با�ستخدام  االنتاج  من  التمكن 
االإ�سرائيلي الرتفاع تكاليفه مما �سريفع 
تكلفة امل��ن��ت��ج وي�����س��ب��ح غ��ري م��ن��اف�����ص يف 
اأن كل  واأو�سح الطباع  املحلية.  االأ�سواق 
ه��ذا ك��ان ل��ه االأث���ر ال��ب��ال��غ على القطاع 
حالة  غ��زة  قطاع  ي�سهد  حيث  التجاري 
االأ����س���واق مل ت�سهدها  ���س��دي��دة يف  رك���ود 
اأ�سواق قطاع غزة من قبل وذلك نتيجة 
ارتفاع معدالت البطالة و�سعف القدرة 

ال�سرائية للمواطنن . 
التجاري  ال��رك��ود  بفعل  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 
معرب  ع��رب  ال�����واردات  ح��رك��ة  انخف�ست 

اإىل ق���ط���اع غ����زة حيث  ����س���امل  اأب�����و  ك����رم 
ما  يوميا  ال����واردة  ال�ساحنات  ع��دد  بلغ 
و�سل  بعدما  �ساحنة   250-200 بن 
من  االنفاق  اإغ��اق  بعد  �ساحنة   450
قطاع  اإىل  دخ��ول��ه��ا  امل�سموح  االأ���س��ن��اف 
ب�سكل كبري  ال�سياحة  وتاأثر قطاع  غزة. 
خال �سنوات احل�سار ومع اإغاق معرب 
واملنتجعات  الفنادق  باتت  االأخ���ري  رف��ح 
ال�سياحية واملطاعم املنت�سرة على �ساحل 
الوفود  ع��زوف  بعد  ب��ا عمل  غ��زة  بحر 
اإىل قطاع غزة و  القدوم  املت�سامنة عن 
اإ�سغال الفنادق واملطاعم  اأ�سبحت ن�سبة 
وامل��ن��ت��ج��ع��ات ال�����س��ي��اح��ي��ة م���ع���دوم���ة يف 
قطاع  يف  ال�سياحة  اقت�سرت  و  القطاع. 
وفود  على  احل�سار  �سنوات  خ��ال  غ��زة 
خال  من  القادمة  االأجنبية  الت�سامن 
م���ع���رب رف�����ح وع���م���ل���ت ع���ل���ى اإن���ع���ا����ص يف 
القطاع ال�سياحي وهي عبارة عن زيارات 
م��وؤازرة لكن لها امل��ردود االيجابي حيث 

•• اأبوظبي-وام:

امل��ع��ل��وم��ات يف �سركة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ف����ازت دائ�����رة 
اأدنوك للتوزيع بجائزة اأوراكل العاملية للتميز يف 
اإدارة قواعد البيانات 2013 عن منطقة اأوروبا 
مل�ساهمتها  تقديرا  واأفريقيا  االأو���س��ط  وال�سرق 

الكبرية يف جناح عمليات ال�سركة. 
وت����ق����وم اأدن���������وك ل���ل���ت���وزي���ع ب��ت�����س��وي��ق وت���وزي���ع 
اأنحاء  جميع  يف  البرتولية  واخلدمات  املنتجات 
ال����دول����ة وح�����ول ال���ع���امل وت���ع���د م���ن ب���ن اأك���رب 
االأو�سط..  ال�سرق  منطقة  يف  البرتول  �سركات 
دائرة  تلعب  اأع��م��ال��ه��ا  وتعقيد  لطبيعة  ون��ظ��را 
يف  مهما  دورا  ال�سركة  يف  املعلومات  تكنولوجيا 
التي  اأح����دث احل��ل��ول  وتنفيذ  حت��دي��د وحت��ل��ي��ل 
التجارية  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  ت�سهيل  �ساأنها  م��ن 
وتلبية متطلبات ال�سوق وتطبيق اأف�سل احللول 
واملبادرات التكنولوجية . ت�سلم اجلائزة بالنيابة 

علي  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  علي  للتوزيع  اأدن����وك  ع��ن 
وعو�ص  املعلومات  لتكنولوجيا  الرئي�ص  نائب 
البيانات  اأول قواعد  ال�سديق مدير  اأحمد  علي 
وذلك على هام�ص فعاليات موؤمتر اأوراكل اأوبن 
ورلد 2013 اأكرب موؤمتر تكنولوجي يف العامل 
ت�سليم  ومت  فران�سي�سكو.  �سان  يف  اأق��ي��م  وال���ذي 
اجلائزة خال حفل ع�ساء كبري ح�سره عدد من 
التكنولوجيا  امل�سوؤولن من عمالقة قطاع  كبار 
ف��ي��زا و  ي��اه��و و في�سبوك و  ذل��ك  العاملي مب��ا يف 
الظاهري  ���س��امل  اهلل  عبد  وق���ال   . ك���ارد  ما�سرت 
للتوزيع  اأدن�����وك  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
اأدنوك للتوزيع توا�سل لعب دور كبري  اليوم ان 
االإمارات  ودول��ة  اأبوظبي  اإم��ارة  تعزيز مكانة  يف 
التقنيات  اع���ت���م���اد  ت�����س��ع  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ع��م��وم��ا 
حتقيق  �سبيل  يف  اأولوياتها  قمة  على  املتطورة 
اأهدافها االقت�سادية الطموحة مبا يتما�سى مع 
ا�سرتاتيجية احلكومة الذكية التي مت االإعان 

عنها موؤخرا موؤكدا ان هذه اجلائزة املهمة توؤكد 
التطورات يف جمال  اأح��دث  عزمنا على مواكبة 
قيمنا  على  احل��ف��اظ  م��ع  املعلومات  تكنولوجيا 

االأ�سا�سية يف ممار�سة اأعمالنا. 
نائب  علي  اآل  العزيز  عبد  علي  ق��ال  جانبه  من 
اأدن���وك  ل���دى  امل��ع��ل��وم��ات  لتكنولوجيا  ال��رئ��ي�����ص 
اجلائزة  بهذه  للتوزيع  اأدن���وك  ف��وز  ان  للتوزيع 
املرموقة جاء بعد مناف�سة �سديدة مع موؤ�س�سات 
120 دولة الفتا اىل ان امل�ساركة يف  اأخرى من 
اإثبات  املتناف�سة  املوؤ�س�سات  من  اقت�ست  اجلائزة 
كجزء  اأوراك���ل  وتطبيقات  لتقنيات  ا�ستخدامها 
رئي�سي من عملياتها الت�سغيلية اليومية.. وكان 
اأدنوك  ف��وز  يف  �ساهمت  التي  العوامل  اأب��رز  من 
يف  القوية  التقنية  خربتها  ب��اجل��ائ��زة  للتوزيع 
متطلبات  لتلبية  اأوراك����ل  ح��ل��ول  تنفيذ  جم��ال 
اأعمالها يف �سوق تتميز بديناميكيتها العالية يف 

الوقت احلا�سر.

خال  من  ال�سياحة  قطاع  تنع�ص  كانت 
ال��ف��ن��ادق وال��ذه��اب للمطاعم  ح��ج��وزات 
االأ�سواق خال  اإحتياجاتهم من  و�سراء 
ال�سياحة  وان��ت��ع�����س��ت  اإق��ام��ت��ه��م.  ف����رتة 
واإغاق  احل�سار  فرتة  خال  الداخلية 
عن  الفل�سطينين  عزوف  ب�سبب  املعابر 
اإغاق معرب رفح  ال�سفر للخارج ب�سبب 
الداخلية  ال�����س��ي��اح��ة  وان��ت�����س��رت  امل��ت��ك��رر 
ب�سكل كثيف ومتثلت يف انت�سار املنتجعات 
وامل��ط��اع��م وال��ت��ي والق����ت اإق���ب���اال كبريا 
ل��دى امل��واط��ن��ن. وت��اأث��ر ق��ط��اع النقل و 
عدم  نتيجة  �سلبي  ب�سكل  امل��وا���س��ات 
دخول الوقود عرب االنفاق والذي اعتمد 
عليه �سكان قطاع غزة يف خمتلف مناحى 
احلياة على مدار �سنوات احل�سار حيث 
كان له االأثر الكبري يف انتعا�ص االقت�ساد 
بعد  وال��ي��وم  اأ���س��ع��اره  الإنخفا�ص  نتيجة 
ال�سعب  م���ن  اأ����س���ب���ح  االن����ف����اق  اإغ������اق 
االعتماد على الوقود اال�سرائيلي نتيجة 
يف  امل�سري  الوقود  عن  �سعره  م�ساعفة 
املعي�سية  و  االق��ت�����س��ادي��ة  االو����س���اع  ظ��ل 
م��ن��ه��ا مواطني  ي���ع���اين  ال���ت���ى  ال�����س��ع��ب��ة 
ال���ق���ط���اع وي���ع���اين ق���ط���اع غ����زة يف هذه 
ال��ف��رتة م��ن اأزم����ة م��وا���س��ات خ��ان��ق��ة . 
اإرت��ف��اع معدالت  اإىل  اأدى  �سبق  ما  و كل 
الثالث  الربع  غ��زة يف  البطالة يف قطاع 
املائة  يف  ر32   5 اإىل   2013 ع��ام  م��ن 
العمل  ع���ن  ع��اط��ل  األ����ف   130 ب���واق���ع 
 2013 عام  من  الثاين  بالربع  مقارنة 
وال��ت��ى بلغت ف��ي��ة م��ع��دالت ال��ب��ط��ال��ة 9 
ر27 يف املائة اأي اأن ن�سبة االرتفاع بلغت 
حوايل خم�سة يف املائة. ومن املتوقع اأن 
ترتفع معدالت البطالة يف الربع الرابع 
املائة  40 يف  2013 لتام�ص  من عام 
نتيجة ا�ستمرار الو�سع على ما هو عليه 
من   2011 لعام  الثاين  الربع  ويعترب 
اأف�سل فرتات احل�سار بالن�سبة ملعدالت 
انخف�ست  حيث  غ��زة  قطاع  يف  البطالة 
الن�سبة اإىل 25 يف املائة بواقع 86 األف 

عاطل عن العمل.

مناق�سات حول النظام املايل الإ�سالمي وال�سناديق 
ال�سيادية يف املوؤمتر العاملي للمحا�سبة والتمويل

•• ابوظبي-وام:

واالأقت�ساد  االإدارة  بكلية  امل�سارك  اال�ستاذ  �سرباك  نهال  الدكتورة  اك��دت 
بجامعة االإمارات ان اوراق عمل املوؤمتر العاملي الثاين للمحا�سبة والتمويل 
تت�سمن بحوثا حول اهمية النظام املايل اال�سامي وال�سناديق ال�سيادية 
ان  وا���س��اف��ت  االخ����رية.  العاملية  امل��ال��ي��ة  االزم���ة  مابعد  ق�سايا  معاجلة  يف 
ال��ه��دف م��ن امل��وؤمت��ر ه��و تو�سيح اهمية ال��ت��ع��اون ال���دويل م��ن اج��ل اعادة 
لتحقيق  والبيئي  واالقت�سادي  امل��ايل  والتوازن  والتنمية  العوملة  منظومة 
النمو امل�ستدام ل�سعوب العامل م�سرية اىل انه ميكن ا�ستلهام روؤية ابوظبي 
2030 يف هذا التعاون والتكامل العاملي النها تقوم على هذا املبداأ. وقالت 
بفندق  ام�ص  ب��داأ  ال��ذي  املوؤمتر  على  امل�سرفة  ب�سفتها  �سحفي  ت�سريح  يف 
حماور  اه��م  من  االقت�سادي  االإ�سامي  النظام  ان  البحر  ب��اب  فريمونت 
املوؤمتر لدوره الكبري يف اإيجاد احللول ملختلف امل�ساكل االأقت�سادية وملرونته 
التي يتمتع بها . واو�سحت ان اخلبري الدويل �ساميون كري من هيئة دبي 
القادمة  اجلل�سة  يف  املو�سوع  ه��ذا  عن  احلديث  �سيتوىل  املالية  للخدمات 
يف  اال�سامي  امل��ايل  النظام  موقع  �سيتناول  احلديث  ان  وقالت  للموؤمتر. 
دعم  يف  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  ي�ساعد  انه  وكيف  العاملي  امل��ايل  النظام 
االقت�ساد والتنمية ولي�ص العك�ص. وا�سافت ان الورقة اخلا�سة بال�سناديق 
ال�سيادية �ستتناول الدور الذي ت�ساهم فيه هذه ال�سناديق يف دعم وتقوية 
ال�سيادية  ال�سناديق  بان  اعتقادها  عن  واعربت  للعامل.  اجلديدة  التنمية 
العاملية  املالية  ال�سوق  ف�سل  ق��ادرة على جت��اوز  كونها  الهدف  �ستحقق هذا 
احتكرت  الن��ه��ا  ن��ظ��را  امل�ستدامة  االإقت�سادية  التنمية  لتحقيق  ال��واح��دة 
ال��ع��م��ل ل��وح��ده��ا وم��ن��ع��ت اال���س��ت��ث��م��ار ع��ل��ى االخ���ري���ن. وق��ال��ت ان املوؤمتر 
التي  املحا�سبة  يف  العاملية  املعايري  ومراجعة  تقييم  اإع���ادة  اي�سا  �سيطرح 
العاملية وت�سخي�ص  التنمية  ا�سهامها يف  الدولية وامكانية  املنظومة  حتكم 
م�ساكلها وحماولة حلها اأو اإيجاد البدائل لها . كما ا�سارت اىل اأن جامعة 
االمارات �ستطرح ع�سر ورقات عمل اىل جانب ورقة عمل وزارة املالية حول 
جتربة دولة االإمارات االأقت�سادية التي اأثبتت جناحها وفاعليتها ومرونتها 
الذي عجزت  الوقت  العاملية يف  املالية  االأزم��ة  الكبرية وقدرتها يف تخطي 
فيه اأقت�سادات الدول العاملية الكربى يف جتاوز هذا االأزمة وتخطي اأثارها 
. وتوقعت الدكتورة نهال �سرباك اأن يخرج امل�ساركون يف املوؤمتر مبجموعة 
من التو�سيات والنتائج تهدف اإىل حتقيق تنمية اقت�سادية اإجتماعية ودعم 
اال�ستقرار املايل والتنمية االقت�سادية واالجتماعية وحل م�سكلة الديون. 
ويناق�ص املوؤمتر على مدى ثاثة ايام نحو 100 ورقة عمل حول عدد من 
املو�سوعات املختلفة مثل اإدارة الدول الكربى و�سيطرتها االقت�سادية على 
االأخ��رى يف  لل�سركات والبلدان  العاملية وعدم �سماحها  املالية  ال�سوق  ادارة 
التطوير واالأ�ستثمار البحثي واأهمية تغيري �سيا�سة العوملة االقت�سادية مبا 

ي�سمن م�ساركة اجلميع فيها.

تنظيم اأ�سبوع دبي البحري 2014 يف نوفمرب املقبل
•• دبي-وام:

الثانية من  ال��دورة  ا�ستعداداتها ال�ست�سافة  املاحية  دبي  �سلطة مدينة  كثفت 
اأعلنت  و  ال��ق��ادم.  نوفمرب  خ��ال  ج��دي��دة  بحلة   2014 البحري  دب��ي  اأ���س��ب��وع 
لي�سمل  الثانية  ال����دورة  اأع��م��ال  ج���دول  ن��ط��اق  تو�سيع  ع��ن  البحرية  ال�سلطة 
منتدى دبي البحري و جوائز �سي تريد البحرية لل�سرق االأو�سط و�سبه القارة 
الهندية ومعر�ص �سي تريد ال�سرق االأو�سط البحري وموؤمتر �سي تريد ال�سرق 
�سل�سلة من  ف�سا عن  ال�سفن  تدوير  اإع���ادة  موؤمتر  و  وامل��ال  لل�سفن  االأو���س��ط 
الربامج التوعوية والفعاليات الفنية والثقافية وور�ص العمل التفاعلية احتفاءا 
باملوروث البحري الغني الذي ميثل جزءا ال يتجزاأ من التاريخ العريق الإمارة 
دبي. ومن املتوقع اأن ي�ستقطب اأ�سبوع دبي البحري 2014 الذي ميثل تتويجا 
االأو�سط  ال�سرق  تريد  �سي  و  املاحية  دبي  مدينة  �سلطة  بن  الوثيق  للتعاون 
البحري  بالقطاع  واملعنين  احلكومين  امل�سوؤولن  كبار  من  وا�سعة  م�ساركة 
االإمارات  يف  ال�سفن  ومالكي  وم�سغلي  والدولين  االقليمين  اخل��رباء  واأب���رز 
واملنطقة لبحث اأحدث امل�ستجدات وا�ستك�ساف االآفاق اجلديدة التي من �ساأنها 
علي  عامر  واأو�سح  دب��ي.  اإم��ارة  البحري يف  للقطاع  التناف�سية  املقومات  تعزيز 
متثان  وال�سمولية  التجدد  اأن  املاحية  دبي  مدينة  ل�سلطة  التنفيذي  املدير 
تفاعلية  ن�ساطات  اإط���اق  �ست�سهد  التي  الثانية  ل��ل��دورة  املميزة  امل��ام��ح  اأب���رز 
املحلية  احلكومية  الهيئات  ب��ن  التوا�سل  ق��ن��وات  لتعزيز  امل�ستوى  رفيعة 
واملحللن  واالقت�سادين  واملوردين  والدولين  االقليمين  اخلرباء  وكبار 
واأح��دث االجتاهات  املمار�سات  اأف�سل  تبادل  �سبيل  البحرين يف  واملمولن 

التي ت�سب يف خدمة التطوير امل�ستدام للقطاع البحري يف دبي.

منطقة اليورو تتقا�سم 
تكاليف غلق البنوك تدريجيا 

•• بروك�سل -رويرتز:

تفيد بنود مقرتح لاحتاد االأوروب��ي اطلعت عليه رويرتز باأن تتحمل كل دولة 
التزامات  تزيد  اأن  على  فيها  بنك  اأي  غلق  تكلفة  االأم��ر  ب��ادئ  ال��ي��ورو  مبنطقة 
بالت�ساوي  التكلفة  ت��ت��وزع  بحيث  تدريجيا  امل��وح��دة  العملة  مبنطقة  ال�سركاء 
احلايل  الرئي�ص  ليتوانيا  من  املقدم  املقرتح  ويناق�ص  �سنوات.  ع�سر  غ�سون  يف 
اليوم  لكبار م�سوؤويل االحت���ادي  ع��ادي  االأوروب����ي خ��ال اجتماع غ��ري  ل��احت��اد 
اأيرلندا وا�سبانيا  اأ�سقطت بنوكا وع�سفت بدول مثل  اأزمة مالية  االثنن. وبعد 
تدر�ص دول االحتاد خطة جديدة بخ�سو�ص ما يتعن القيام به عند انهيار اأحد 
البنوك واخلطة هي حجر الزاوية الثاين املهم الإ�ساح اأو�سع نطاقا يطلق عليه 
اإب��رام اتفاق قبيل اجتماع قمة االحت��اد االأوروب��ي يف  االحت��اد امل�سريف. و�سي�سمح 
اأجنيا  االأملانية  للم�ست�سارة  االأول  كانون  دي�سمرب  و20   19 يومي  بروك�سل 
ا�ستعدادهم  اأن  رغم  للبنوك  مهم  اإ�ساح  بتحقيق  بالتباهي  ونظرائها  مريكل 
املنهارة - وهو مكون رئي�سي لاحتاد امل�سريف - قد ال  البنوك  لتقا�سم تكاليف 
يرقى اإىل امل�ستوى املاأمول. ومبوجب املقرتح يتحمل �سندوق وطني تكاليف غلق 
اأي بنك يف بلد ال�سندوق خال العام االأويل للخطة. وتقام تلك ال�سناديق يف كل 
دولة من دول منطقة اليورو ومتول بر�سوم تدفعها البنوك يف كل دولة مبا يعادل 
0.1 باملئة �سنويا من اإجمايل الودائع املغطاة لديها. وت�سل تلك ال�سناديق اإىل 
حجمها الكامل والبالغ واحدا باملئة من اإجمايل الودائع املغطاة بعد ع�سر �سنوات 
لكن يف العام االأول لن تتجاوز 0.1 باملئة من الودائع املغطاة يف الدولة الع�سو 
ثم 0.2 باملئة يف ال�سنة الثانية وهكذا.  واإذا مل تكفي ح�سيلة الر�سوم امل�سرفية 
يف بلد ما يف العام االأول لتمويل غلق بنك ميكن اأن ت�سهم �سناديق الدول االأخرى 
ال�سندوق  يكون  لن  الثاين  العام  ويف  اأموالها.  من  باملئة  ع�سرة  اإىل  ي�سل  مبا 
غلق  تكلفة  لتمويل  اأمواله  من  باملئة   90 من  اأك��ر  با�ستخدام  ملزما  الوطني 
عليها  �سيتعن  التي  االآخرين  ال�سركاء  �سناديق  الباقي من  على  ويح�سل  بنك 

امل�ساهمة مبا ي�سل اإىل 20 باملئة من حيازاتها لتقدمي امل�ساعدة. 

وزارة املالية تنظم اللقاء 
املفتوح للمتعاملني معها 

ارتفاع موؤ�سر بور�سة 
نا�سداك دبي بن�سبة 0.9 % اأم�ش

•• اأبوظبي-وام:

نظمت وزارة املالية ممثلة باإدارة التميز 
باأبوظبي  مقرها  يف  م��وؤخ��را  املوؤ�س�سي 
من  معها  للمتعاملن  امل��ف��ت��وح  ال��ل��ق��اء 
ال�����وزارات واجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة و�سبه 
احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة يف 
جماالت قطاع املوارد وامليزانية وقطاع 
االإدارة املالية. وهدف اللقاء اإىل تعزيز 
وزارة  بن  امل�سرتك  التوا�سل  عاقات 
واجلهات  ال��������وزارات  ومم��ث��ل��ي  امل��ال��ي��ة 
امل�ساركة  احلكومية  و�سبه  احلكومية 
امل�ستجدات  اأح�����دث  ع��ل��ى  واإط���اع���ه���م 
واأنظمتها  ال�����وزارة  ب��خ��دم��ات  املتعلقة 
اآرائهم  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  االل��ك��رتون��ي��ة 
جت����اه ت��ط��وي��ره��ا. ح�����س��ر ال���ل���ق���اء عن 
جانب وزارة املالية كل من �سعادة �سعيد 
امل�ساعد  ال�����وزارة  ال��ي��ت��ي��م وك��ي��ل  را���س��د 

امل��وارد وامليزانية و�سعادة مرمي  لقطاع 
حممد االمريي الوكيل امل�ساعد لقطاع 
االدارة املالية وذلك مب�ساركة �سيخة بن 
زعل مدير ادارة التميز املوؤ�س�سي وعزة 
االإيرادات  ادارة تنمية  ال�سويدي مدير 
اإدارة العمليات  و �سمية الهاملي مدير 
را�سد  ���س��ع��ي��د  ���س��ع��ادة  ذك����ر  و   . امل��ال��ي��ة 
باأهمية  توؤمن  املالية  وزارة  ان  اليتيم 
االرت�����ق�����اء ب����دوره����ا وع���اق���ات���ه���ا على 
امل�ستويات املحلية والدولية حيث ياأتي 
ال�سركاء  لتعريف  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  تنظيم 
احلكومية  واجل����ه����ات  ال���������وزارات  م���ن 
و���س��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة ب��اآل��ي��ة ال��ع��م��ل التي 
من  تقدمه  وما  املالية  وزارة  تعتمدها 
خ���دم���ات. وق���د اط��ل��ع مم��ث��ل��و اجلهات 
ب��واب��ة حكومتي  ن��ظ��ام  امل�����س��ارك��ة ع��ل��ى 
واأه��داف��ه يف ت��ق��دمي خ��دم��ات حكومية 
متيمزة تلبي احتياجات املتعاملن اإىل 

•• دبي-وام: 

ارت���ف���ع م��وؤ���س��ر ف��وت�����س��ي ن���ا����س���داك دبي 
دبي  ن��ا���س��داك  لبور�سة   20 االإم����ارات 
نقطة   28 بنحو  املائة  0.9 يف  بن�سبة 
ختام  يف  نقطة   3165.1 على  ليغلق 
تداوالت ام�ص حيث بلغت كمية االأ�سهم 
بقيمة  �سهم  األ���ف   83 ن��ح��و  امل��ت��داول��ة 
اأمريكي  دوالر  األ����ف   388 و  م��ل��ي��ون 
من  العاملية  دب��ي  موانئ  �سركة  وكانت 
البور�سة  ت�سع �سركات م�سجلة يف  بن 
االأ�سهم  كمية  حيث  م��ن  ن�ساطا  اأك���ر 

بقيمة  �سهم  األ��ف   82 بنحو  امل��ت��داول��ة 
ال�سهم  اأغلق  اإذ  دوالرا   387 و  مليون 
بارتفاع  دوالر   16.79 ���س��ع��ر  ع��ن��د 
ديبا  �سركة  تلتها  املائة  يف   1.1 ن�سبته 
�سهما   890 ن��ح��و  ب���ت���داول  امل���ح���دودة 
بقيمة 517 دوالرا حمافظا على �سعر 

اإغاقه ال�سابق عند 0.581 دوالر .
دبي  نا�سداك  فوت�سي  موؤ�سر  ويتعقب   
الأكرب  �سهما   20 اأداء   20 االإم�����ارات 
املايل  دب��ي  �سوق  يف  امل��درج��ة  ال�سركات 
و ���س��وق اأب����و ظ��ب��ي ل������اأوراق امل��ال��ي��ة و 

نا�سداك دبي .

التو�سيحية  العرو�ص  من  عدد  جانب 
ال���ت���ي ���س��رح��ت ق���ن���وات ال��ت��وا���س��ل بن 
ال��وزارات واجلهات  وباقي  املالية  وزارة 
احلكومية و�سبه احلكومية يف الدولة. 

كما قدم مدراء كل من اإدارة ال�سيا�سات 
العمليات  اإدارة  و  املحا�سبية  واملعايري 
تنمية  واإدارة  امليزانية  اإدارة  و  املالية 
بطبيعة  تعريفية  ع��رو���س��ا  االإي�����رادات 

وخططها  خدماتها  و  ادارات���ه���م  عمل 
ال��ت��ط��وي��ري��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ف�����س��ا عن 
ا���س��ت��ع��را���ص اخل��دم��ات اجل��دي��دة التي 

تقدمها هذه االإدارات. 

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   1077 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

حممود  حممد  احمد  حممد  بوكالة  قا�سم  ح�سن  �سبحي  ع�سام  مدعي/   
ال�سومال    اجلن�سية:  عبداهلل  علي  جيهان  عليه:  مدعي  االردن    اجلن�سية: 
اعانه/   املطلوب  درهم   8000 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع 
جيهان علي عبداهلل اجلن�سية: ال�سومال عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/12/19 
موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان  اآل  مبع�سكر 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2431 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

 مدعي/ حممد حمد حممد �ساملن املنهايل اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�سوع  ال�سودان     اجلن�سية:  علي  ابراهيم  غني  مري  ا�سماعيل 
مطالبة مالية وقدرها 1530000 درهم املطلوب اعانه/ ا�سماعيل مري غني 
ابراهيم علي اجلن�سية: ال�سودان عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
موعدا   2013/12/24 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل 
نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   893 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
بوتو�سريي  علي  وميثلها  اجلب�ص  العمال  �سريي  بوتو  علي  موؤ�س�سة  مدعي/   
اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: موؤ�س�سة واحة الوجن للديكور اجلن�سية: االمارات  
مو�سوع الدعوى: مطالبة مببلغ 6325 درهم املطلوب اعانه/   موؤ�س�سة واحة الوجن 
للديكور اجلن�سية: االمارات  عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2014/1/8 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
االبتدائية - الكائنة  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/15  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   773 /2012 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية
�سعد  �سركة  االمارات مدعي عليه:  اال�سامي اجلن�سية:  ابوظبي  مدعي/ م�سرف   
للتجارة واملقاوالت واخلدمات العامة واخرون اجلن�سية: ال�سعودية مو�سوع الدعوى: 
دفع   + درهم   199.344.000 البالغه  املرهونة  باال�سهم  الت�سرف  عدم  حجز+  �سحة 
قيمة اال�سهم امللغاه  املطلوب اعانه/معن عبدالواحد عبداملجيد ال�سانع اجلن�سية: 
غري حمدد عنوانه:بالن�سر)اعان بالن�سر باعادة الدعوى للمرافعة( حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/29 موعدا 
لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة   املحكمة التجارية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   1317 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

 مدعي/ �سركة �سميه لل�سيانة العامة وادارة العقارات ميثلها- فخر اال�سام 
نا�سيف  مازن  م�سعب  حممد  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  علم  �ساه 
اجلن�سية: �سوريا مو�سوع الدعوى: مطالبة ماليةوقدرها 7000 درهم   املطلوب 
اعانه/ حممد م�سعب مازن نا�سيف اجلن�سية: �سوريا   عنوانه:بالن�سر حيث 
املوافق  املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االثنن  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2014/1/06 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع  التجارية مبع�سكر 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/11  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   1919 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي  االمارات   اجلن�سية:  البناء-ذ.م.م  ملواد  الهند�سية  ال�سركة  مدعي/   
عليه: �سركة املهريي للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: 
مطالبة مالية 157483 درهم + 12% فائدة قانونية + تعوي�ص  املطلوب اعانه/ 
�سركة املهريي للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات  عنوانه:بالن�سر)بورود 
املحكمة يوم  املذكورة اعاه وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  التقرير( حيث 
االثنن املوافق 2014/1/27 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور 
امام الدائرة اخلام�سة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية -  ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية
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العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/890   عقاري كلي                
اىل املدعى عليه/ 1 - ب�ست هوم االمارات العقارية )�ص.ذ.م.م( جمهول  حمل 
عبداملجيد  ريا�ص  وميثله:  �ساوارثيا  كومار  /رامي�ص  املدعي  ان  مبا  االقامة 
املطالبة بندب خبري  الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  الكبان     قد  حممود 
هند�سي متخ�س�ص مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
ال�ساعة 9:30  املوافق 2014/1/8  املحاماة.  . وحددت لها جل�سة يوم االربعاء 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �ص  
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على االقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2012/1022   عقاري كلي                
اىل املدعى عليه/ 1 - كي�سيم كاكان   جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي /طارق 
جمال ال�سيد عامر وميثله: ريا�ص عبداملجيد حممود الكبان قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة �سم ملف الدعوى رقم 2011/123 عقاري كلي املت�سمن لكافة 
ا�سول امل�ستندات وا�سل تقرير اخلربة بالزام املدعى عليهما االوىل والثانية بالتكافل 
مببلغ وقدره )4743248.86درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
املتمثل   2011/10/3 بتاريخ  العقاري  التنظيم  موؤ�س�سة  قبل  امل�سروع  الغاء  تاريخ  من 
بتقرير ريل بوينت عن تقدم االعمال االن�سائية للم�سروع بالغاء امل�سروع وحتى ال�سداد 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم االثنن املوافق 2013/12/23 ال�ساعة 9:30 �ص  بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/1426 جتاري  كلي                
اىل املدعى عليه/ 1 - بوليبود ميدل اي�ست �ص.ذ.م.م فرع دبي   جمهول  حمل 
االقامة مبا ان املدعي /موؤ�س�سة التجهيزات املتحده ملواد البناء   قد اقام عليك 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
وباكفالة.    معجل  بحكم  واالت��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   340315(
وحددت لها جل�سة يوم االثنن املوافق 2014/1/21 ال�ساعة 9:30 �ص  بالقاعة 
ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ايام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  ما لديك من مذكرات 

االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا التجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2008/90   عقاري كلي                
اىل املدعى عليه/ 1 - عادل علي بن �سامل بن جا�سم الزعابي   جمهول  حمل االقامة 
ال��زع��اب��ي   ق��د اق��ام عليك الدعوى  ب��ن �سامل ب��ن جا�سم  امل��دع��ي /ح�سن علي  مب��ا ان 
ريع  ثلث  تخ�سي�ص  ب�ساأن  ال��ورث��ة  بن  فيما  االت��ف��اق  ببطان  املطالبة  ومو�سوعها 
االر�ص رقم 452 ب الق�سي�ص مل�سلحة املدعي عليه وتعن خبري حما�سبي والفائدة 
ب��واق��ع 9% م��ن ت��اري��خ اق��ام��ة ال��دع��وى وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام و���س��م��ول احل��ك��م بالنفاذ 
املعجل.   وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/12/29 ال�ساعة 9:30 �ص  بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
اي��ام على االق��ل. ويف حالة  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  من مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2012/1486  ا�ستئناف جتاري
جمهول  ذ.م.م  للمقاوالت  �سكيب  �سيتي  -�سركة   1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
�����ص.ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اوالت  ���س��امل  / عبا�ص  امل�ستاأنف  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وميثله: ريا�ص عبداملجيد حممود الكبان   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
 2012/12/13 بتاريخ  كلي  جت��اري   2010/988 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر 
 10.00 ال�ساعة   2014/1/27 امل��واف��ق   االث��ن��ن  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم   ch2.D.16 سباحا بالقاعة�

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2013/192 طعن عقاري   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
ال���ط���اع���ن/ ���س��رك��ة ���س��ن��ايل  ه��ول��دي��ن��ج��ز م م ح ومي��ث��ل��ه: ح�����س��ن علي 
للو�ساطة  ت��راك  ان�سايد   / املطعون �سده   باعان  لوتاه    عبدالرحمن 
جمهول  خ��ان  عمران  �سريك  مالكها/  �سخ�ص  /يف  ����ص.ذ.م.م  العقارية 
اعاه  املذكورة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم  االقامة.  حمل 
ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة 

الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     

  اعالن ب�رود التقرير بالن�سر
   يف  الدع�ى 2013/664  جتاري كلي                

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ج��اك��ي��ز م��ي��دل اي�����س��ت ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / �سمارت فيجن تكنولوجي وميثله: حكمت 
حممود فيا�ص  نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  بتاريخ  
ال�سيد اخلبري  ب��ورود تقرير  يف الدعوى املذكورة اع��اه. اخطاركم 
امل��ن��ت��دب يف ال���دع���وى وق���د حت����ددت ج��ل�����س��ة ي���وم اخل��م��ي�����ص املوافق 
للتعقيب   ch2.E.22 بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2014/1/9

على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2011/343   عقاري كلي                  
بان  ام �سي �سي جمهول حمل االقامة نعلنكم  املحكوم عليه /1- عرب جولد دي  اىل 
اعاه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/9/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/ كا�سبيان جوالري م د م �ص اوال: ب�سحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2009/10/20 
املربم بن املدعية وبن املدعي عليها ب�ساأن وحدة التداعي لقاء ثمن مدفوع مقداره 
)1040000 درهم( ثانيا: بتثبيت احلجز التحفظي رقم 38 ل�سنة 2010 مدين واملبن 
اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعى  والزمت  ب��االوراق 
اعتبارا من  يوما  املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن 
اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
 اعالن للح�س�ر امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  400/ 2013 -مدين - م ر-  �س- اأظ

امل�ستاأنف : حممد مبارك را�سد �ساملن املن�سوري اجلن�سية: االمارات    امل�ستاأنف 
عليه: ور�سة املحرك املمتاز- ل�ساحبها: عبدالعظيم امن ال�سحنة اجلن�سية: 
االمارات   مو�سوع اال�ستئناف : الغاء القرار امل�ست�سكل فيه   املطلوب اعانه/ 
ور�سة املحرك املمتاز- ل�ساحبها: عبدالعظيم امن ال�سحنة اجلن�سية: االمارات    
العنوان: بالن�سر مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
ا�سكال تنفيذ رقم  2013/7   وحدد لنظره جل�سة يوم االحد املوافق 2014/1/5 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة 
او بوا�سطة وكيل معتمد  الرئي�سي �سخ�سيا  املقر  الكائنة-  ابوظبي  ا�ستئناف 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد 

اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

   امارة اب�ظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف اب�ظبي

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
      اعادة  اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 3013 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حنان غنام اجلن�سية: املغرب مدعي عليه: �سالون احام ال�سعيدة   
لتجميل ال�سيدات اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية 
اجلن�سية:  ال�سيدات  لتجميل  ال�سعيدة  احام  �سالون  اعانه/  املطلوب 
االمارات عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/12/24 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  مول    -مزيد  زايد  بن  حممد  الكائنة   - االبتدائية 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

  2013/12/09
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   1077 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

حممود  حممد  احمد  حممد  بوكالة  قا�سم  ح�سن  �سبحي  ع�سام  مدعي/   
ال�سومال    اجلن�سية:  عبداهلل  علي  جيهان  عليه:  مدعي  االردن    اجلن�سية: 
اعانه/   املطلوب  درهم   8000 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع 
جيهان علي عبداهلل اجلن�سية: ال�سومال عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/12/19 
موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان  اآل  مبع�سكر 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2431 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

 مدعي/ حممد حمد حممد �ساملن املنهايل اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�سوع  ال�سودان     اجلن�سية:  علي  ابراهيم  غني  مري  ا�سماعيل 
مطالبة مالية وقدرها 1530000 درهم املطلوب اعانه/ ا�سماعيل مري غني 
ابراهيم علي اجلن�سية: ال�سودان عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
موعدا   2013/12/24 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل 
نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   893 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
بوتو�سريي  علي  وميثلها  اجلب�ص  العمال  �سريي  بوتو  علي  موؤ�س�سة  مدعي/   
اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: موؤ�س�سة واحة الوجن للديكور اجلن�سية: االمارات  
مو�سوع الدعوى: مطالبة مببلغ 6325 درهم املطلوب اعانه/   موؤ�س�سة واحة الوجن 
للديكور اجلن�سية: االمارات  عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2014/1/8 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
االبتدائية - الكائنة  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/15  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   773 /2012 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية
�سعد  �سركة  االمارات مدعي عليه:  اال�سامي اجلن�سية:  ابوظبي  مدعي/ م�سرف   
للتجارة واملقاوالت واخلدمات العامة واخرون اجلن�سية: ال�سعودية مو�سوع الدعوى: 
دفع   + درهم   199.344.000 البالغه  املرهونة  باال�سهم  الت�سرف  عدم  حجز+  �سحة 
قيمة اال�سهم امللغاه  املطلوب اعانه/معن عبدالواحد عبداملجيد ال�سانع اجلن�سية: 
غري حمدد عنوانه:بالن�سر)اعان بالن�سر باعادة الدعوى للمرافعة( حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/29 موعدا 
لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة   املحكمة التجارية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   1317 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

 مدعي/ �سركة �سميه لل�سيانة العامة وادارة العقارات ميثلها- فخر اال�سام 
نا�سيف  مازن  م�سعب  حممد  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  علم  �ساه 
اجلن�سية: �سوريا مو�سوع الدعوى: مطالبة ماليةوقدرها 7000 درهم   املطلوب 
اعانه/ حممد م�سعب مازن نا�سيف اجلن�سية: �سوريا   عنوانه:بالن�سر حيث 
املوافق  املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االثنن  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2014/1/06 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع  التجارية مبع�سكر 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/11  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   1919 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي  االمارات   اجلن�سية:  البناء-ذ.م.م  ملواد  الهند�سية  ال�سركة  مدعي/   
عليه: �سركة املهريي للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: 
مطالبة مالية 157483 درهم + 12% فائدة قانونية + تعوي�ص  املطلوب اعانه/ 
�سركة املهريي للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات  عنوانه:بالن�سر)بورود 
املحكمة يوم  املذكورة اعاه وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان  التقرير( حيث 
االثنن املوافق 2014/1/27 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور 
امام الدائرة اخلام�سة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية -  ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/12  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2013/1110   جتاري كلي              
اىل املحكوم عليه   /1- بن بليلة للمقاوالت ���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  نعلنكم 
املذكورة اعاه  الدعوى  بتاريخ 2013/10/9 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املحكمة  بحكمت  ���ص.ذ.م.م  وامليكانيكية  الكهربائية  احل��واي لاعمال  ل�سالح/ طالب 
مبثابة احل�سوري:- بتعين اخلبري احل�سابي �ساحب الدور باجلدول حمكما لف�ص 
امل��وؤرخ يف 2006/7/17  النزاع بن طريف الدعوى وفقا الحكام القانون ولعقد املقاولة 
على ان ينتهي من مهمته خال �ستة ا�سهر من جل�سة التحكيم االوىل وعلى ان حتدد 
اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�سروفات  عليها  املدعى  وال��زم��ت  مبعرفته  اتعابه 
اعتبارا من  يوما  املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن 
اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2013/3328   عمايل جزئي                
االقامة   ف��رع( جمهول حمل   ( ذ.م.م  اك�سرب�ص  �ساج  /1- مطعم  عليه    املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/9/18 يف الدعوى املذكورة 
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  الطبال    ل�سالح/ جنيب م�سطفى م�سطفى  اع��اه 
للمدعى مبلغ 33.076 درهم ) ثاثة وثاثون الف و�ستة و�سبعون درهما( والزمتها 
ملتحقا  حلكم-  تنفيذا  عند  يكن-  م��امل  نقدا  يقابلها  مبا  او  ملوطنه  عودته  بتذكرة 
املدعى  واع��ف��ت  امل�ساريف  م��ن  باملنا�سب  الطرفن  وال��زم��ت  اخ���ر-   عمل  رب  بخدمة 
قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ماعدا  ورف�ست  منها,  ن�سيبه  من 
لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2013/55   اح�ال نف�س غري م�سلمني              
فران�سي�سكو   : املدعى  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  روك��و  اري  عليه/1-  املدعى  اىل 
روكو بن اجينو   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/10/31 يف 
الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ فران�سي�سكو روكو بن  اجينو بحكمت املحكمة مبثابة 
روكو  اآرى  عليها  املدعى  من  روك��و  فران�سي�سكو  املدعي  تطليق   )1 باالتي:  احل�سوري 
من  اعتبارا  حالها  وفق  ال�سرعية  عدتها  اح�ساء  وعليها  الهجر  ل�سرر  بائنة  بطلقة  
القا�سر   للولد  عليها  املدعى  ح�سانة  ا�سقاط   )2 باتا.  التطليق  حكم  �سريورة  تاريخ 
روكو جيو و�سمه لوالده 3( الزام املدعى عليها مب�ساريف الدعوى ومبلغ 200 درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ادارة الح�ال ال�سخ�سية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/913 جتاري   كلي                
املدعى عليه / 1 -�سركة �سيتاي لا�ستثمار م م ح  جمهول  حمل االقامة  اىل 
مبا ان املدعي / كيم دريل للتجارة �ص ذ.م.م وميثله: عبدالكرمي جودت عبداهلل 
ا�ستيتيه  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ص مع 
الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.     وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�ص املوافق 2014/1/9 ال�ساعة 9:30 �ص  بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/3706 عمايل جزئي                  
اىل املدعى عليه / 1 -ليمبك�ص للتجارة �ص.ذ.م.م )حاليا( ليمبك�ص �ستار للتجارة 
�ص.ذ.م.م ) �سابقا(    جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي / بونام جاني�ص كومار 
بونام    قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
49873 درهم وبالر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى رقم 2013/154471 .   وحددت 
القا�سي   ال�ساعة 8:30 �ص  مبكتب  املوافق 2013/12/29  يوم االحد  لها جل�سة 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
االق��ل.ويف حالة  ايام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
ق�سم الق�سايا العمالية                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/3504 عمايل جزئي                  
االق��ام��ة مبا  ����ص.ذ.م.م جمهول  حمل  للمقاوالت  -النيل   1  / املدعى عليه  اىل 
ان املدعي / حممد خليل الرحمن حممد �سونام الدين قد اقام عليك الدعوى 
عوده  وتذكرة  دره��م(   9348( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ 
املطالبة الق�سائية لل�سداد التام. رقم ال�سكوى (2013/148687(.   وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق 2014/1/5 ال�ساعة 8:30 �ص  مبكتب القا�سي  لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/4258 عمايل جزئي                  
اىل املدعى عليه / 1 -ورل��د ول�ص ل��ادارة الت�سويقية   جمهول  حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد عامر خان حممد �سادق خان      قد اقام عليك الدعوى 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14600دره��م( وتذكرة عوده  ومو�سوعها 
  .)2013/157497( ال�سكوى  رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000( مببلغ 
بالقاعة  ال�ساعة 8:30 �ص   املوافق 2014/1/7  الثاثاء  لها جل�سة يوم  وح��ددت 

ch1.A.5    لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا 

االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
ق�سم الق�سايا العمالية                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2013/1461  ا�ستئناف عمايل

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1 -هارموين لوك ديزاين �ص.ذ.م.م   جمهول  حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / �سامح رفيق حممد حممد �سادي  قد ا�ستاأنف 
القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2013/3128 عمايل جزئي بتاريخ 
2013/10/8 وحددت لها جل�سه يوم االثنن املوافق  2013/12/23 ال�ساعة 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من   ch2.D.19 10.00 �سباحا بالقاعة

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف



ثقافة وفن�ن

اأعمال  مع  تقاطعت  واأدب���ه,  الطفل  العمل يف �سحافة  بعد جتربة طويلة يف   
الق�سة, من خ��ال )طاقية  كتابة  اإىل  العراقي  ال��روائ��ي  يعود  اأخ���رى,  اأدب��ي��ة 
تيمور(, تتميز بلغة تتوجه اإىل القراء اليافعن ابتداًء من الثانية ع�سرة من 
عمرهم. تقع يف  120 �سفحة من القطع املتو�سط, �سممها النا�سري, وُزينت 
مبجموعة ر�سومات م�ساعدة بن الف�سول بري�سة املوؤلف نف�سه وكذلك لوحة 

الغاف.
تدور االأحداث يف زمن بعيد, حول تيمور, فتى يعي�ص مع اأمه التي تعمل يف اأحد 
معامل اخلياطة, يف بيت �سغري يف حي )فوركاد( يف والية )�سدخان(  الواقعة 
االبتدائية,   درا�سته  مرحلة  اجتيازه   بعد  الو�سطى.  اآ�سيا  ه�ساب  اإح��دى  يف 
خيوط  من  من�سوجة  طاقية  عن  عبارة  هي  اأم��ه  من  متوا�سعة  هدية  يتلقى 
ملونة, مل تفرحه  كونه توقع هدية اأكرب فاأ�سيب باإحباط.  لكن ما اإن و�سعها 
على راأ�سه حتى ارتفع يف ال�سماء قر�ص �سوء مّلون ي�سبه �سكل الطاقية, اأثار 
ذهول �سكان احلي وح�سدهم, وعملوا ب�ستى الو�سائل القتنائها وانهالوا على 
تيمور ووالدته باالإغراءات, لكن من دون جدوى, اإذ ي�سّر  تيمور ووالدته على 

االحتفاظ بها باعتبارها اإرثاً متعلقاً بوالده.
 �سرعان ما تتخطى هذه الظاهرة احلي الفقري اإىل االأحياء والقرى املجاورة, 
وت�سل اإىل اأ�سماع حاكم الوالية, الذي يرغب, بدوره,  باحل�سول على الطاقية, 
فتبداأ املغريات بطابع جديد يرافقها تهديد ووعيد اأحياناً, ومن ثم �سراعات 
فل�سفي  اإىل منحى  لت�سل  وت�ستمر  االأح��داث  وتتعّقد  الفقري,  ت��دور يف احلي 

املجتمعات  يف  االجتماعية  والعدالة  عموماً  العدالة   مفاهيم  يناق�ص  مب�سط 
التي تفتقد اإليها خ�سو�ساً.

 الرواية اأول اإ�سدارات )دار نون( املخ�س�سة لهذه الفئة العمرية التي تفتقر 
خا�سة  �سل�سلة  الإ���س��دار  التح�سري  على  تعكف  لذلك  اإليها,  العربية  املكتبة 

باالأطفال واليافعن ت�سمل ق�سايا خمتلفة.

�صعيد �لفرحان
املوؤلف �سعيد الفرحان, من مواليد بغداد, تخ�س�ص يف علم نف�ص يف اجلامعة 
امل�ستن�سرية, وعمل يف �سحافة االأطفال. ن�سر كتباً عدة لهذه الفئة العمرية 
من بينها: )احلار�ص الطيب(, )عربات القطار(, )كرنفال يف املطبخ(, )الزهرة 
اإىل  اإىل باري�ص ومنها   1980 العراق عام  العنيدة(, )عندما كّنا هنا(. غادر 
لوزان,  جامعة  يف  واالجتماعية  الرتبوية  العلوم  يف  املاج�ستري  ون��ال  ل���وزان, 
يف  التدري�ص  يف  ويعمل  فيها,  الفنون  معهد  يف  الغرافيكية  الفنون  ودب��ل��وم 

املدينة.
ن�سر كتاب )اأغنية االأنهار ال�سغرية( الذي ي�سم ق�س�سه االأوىل لاأطفال عام 
1979 عن احتاد الكتاب العرب, ومن ثم �سدرت له جمموعتان ق�س�سيتان: 
)الكرا�سي يف املطر( )1982( عن احتاد الكتاب العرب, )النافذة( )1994( 
عن املركز الثقايف العربي يف بروك�سل, اأما روايته )الديك املعدين( )2013( 

ف�سدرت عن دار نينوى يف دم�سق.

فنون ال�سني 2013 ينطلق 
اأبوظبي مب�ساركة  اليوم يف 

200 حتفة فنية فريدة
تنطلق اليوم االإثنن فعاليات الدورة االأوىل من معر�ص فنون ال�سن 
2013 الذي تنظمه غرفة التجارة ال�سينية للمرة االأوىل يف منطقة 
اخلليج وال�سرق االأو�سط يف مركز اأبوظبى للمعار�ص اأدنيك بالتعاون مع 
�سركة ما�ص بيرت للمعار�ص مب�ساركة حوايل 30 فنانا �سينيا يعر�سون 
200 قطعة فنية فريدة م�سنوعة يدويا. ويعد معر�ص فنون ال�سن 
يف ن�سخته العربية املقامة للمرة االأوىل يف اأبوظبي من كربى املعار�ص 
امل�سنعة  الفريدة  الفنية  القطع  عر�ص  فى  املتخ�س�سة  العاملية  الفنية 
باري�ص وي�ستقطب  الفرن�سية  العا�سمة  �سنويا يف  املعر�ص  يدويا ويقام 
هواة اإقنتاء القطع الفنية والتحف امل�سنعة يف ال�سن منذ عقود زمنية 
املنظمة  بيرت  ل�سركة ما�ص  املنتدب  الع�سو  وينج  ديفيد  وقال  ما�سية. 
معر�ص  من  االأوىل  ال��دورة  اإن  املنا�سبة  بهذه  له  ت�سريح  يف  للمعر�ص 
ا�ستقطاب حوايل  اأبوظبى جنحت يف  املقامة يف   2013 ال�سن  فنون 
يف  االأوىل  للمرة  للعر�ص  يدويا  م�سنوعة  فريدة  فنية  قطعة   200
�سنعها  امل�ساركة  الفنية  القطع  واأن  االأو�سط  وال�سرق  اخلليج  منطقة 
التحف  بع�ص  ترجع  فيما   .. ال�سن  يف  واخل���زف  النحت  فناين  كبار 
املعر�ص  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ما�سية.  تاريخية  وحقب  اأزم��ان  اإىل  املعرو�سة 
زائر  اآالف  خم�سة  نحو  ا�ستقطب  باري�ص  يف  املا�سي  العام  اأقيم  ال��ذي 
من هواة جامعي القطع الفنية الفريدة موؤكدا اأن احلدث يجمع بن 
اأ�سالة وعمق الثقافة ال�سينية العريقة من خال عر�ص جمموعة من 
يتعلق  وفيما  وال�سينى.  اخل��زف  من  يدويا  ال�سمنوعة  الفنية  التحف 
باإختيار اأبوظبى لتكون املحطة الثانية ملعر�ص فنون ال�سن .. قال وينج 
املا�سية فى احتال مكانة  القليلة  ال�سنوات  اأبوظبى جنحت خال  اإن 
متميزة �سمن قائمة العوا�سم العاملية املهتمة بالفنون واملتاحف والتي 
ال�سينية رجحت  التجارة  اأن غرفة  اإىل  .. الفتا  ثمينة  ت�سم مقتنيات 
يف  املتعاظم  ل��دوره��ا  نظرا  احلالية  ال���دورة  ا�ست�سافة  يف  اأبوظبي  كفة 
ت�سكيل الذوق العاملي للفنون وقطع التحف امل�سنفة دوليا. واأ�ساف اأن 
املعر�ص ي�سهد للمرة االأوىل ما يطلق عليه املزادات ال�سامتة حيث �سيتم 
الفنية  والتحف  القطع  اأ�سعار  وتقييم  و�سع  امل���زادات  تلك  خ��ال  من 
املعرو�سة من قبل �سانعي التحف بعدها يقوم امل�سرتي بكتابة ال�سعر 
اأعرب اي  املزايدة عليها. من جانبه  املراد  الفنية  املقرتح على القطعة 
خونغ ونغ نائب مدير مركز اأبحاث الفن اخلزف ال�سينى اأحد الفنانن 
ال�سن  فنون  معر�ص  يف  بامل�ساركة  �سعادته  عن  املعر�ص  يف  امل�ساركن 
املقام فى اأبوظبي .. موؤكدا اأن اإقامة املعر�ص بفي ملنطقة العربية تعد 
العربية  والفنون  الثقافة  م�سرية  على  للتعرف  ال�سانحة  الفر�ص  من 
االأعمال  من  العديد  املعر�ص  وي�سم  العامل.  فناين  خمتلف  ت�ستهوى 
ال�سينية الفنية الثقافية املميزة كاالأعمال الفخارية والتحف امل�سنوعة 
من اخلزف. وي�سارك فى املعر�ص بعدد من اأعماله الفنان ال�سيني �سو 
اأعماله  امليدليات الذهبية يف م�ساركات  الفائز بالعديد من  دينغ �سانغ 
ومتحف  ال�سيني  ال��ف��ن  متحف  يف  ال�����س��ي��ادون  خ��زف  م��ن  امل�سنوعة 
�سنغهاي والواليات املتحدة وبريطانيا واليابان وكوريا. وقد فاز الفنان 
ال�سيني �سو دينغ �سانغ خال �سهر �سبتمرب من العام 2010 مب�ساركته 
يف معر�ص الفنون ال�سينية الذي اأقيم فى مركز باري�ص للفنون عندما 
اأعماله  بعدد من  م�ساركته  بجانب  االأزرق  املتميز احلوت  عر�ص عمله 
الفريدة التي حتمل عنوان الربيع خال العام اجلارى يف معر�ص دويل 

اأقيم يف متحف اللوفر باري�ص. 

الثقافة تعلن اأ�سماء الفائزين بالدورة 
الثانية مل�سابقة ال�سياحة الثقافية 

نادي دبي لل�سحافة ينظم حفال لتوقيع جمموعة كتب لإعالميني اإماراتيني

)طاقية تيمور( رواية تنحاز اإىل الراف�سني لال�ستبداد والظلم

•• ابوظبي-الفجر:

املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزارة  اعتمدت 
اأ�سماء الفائزين بجائزة م�سابقة ال�سياحة الثقافية 
اجلامعات  لطلبة  نظمتها  التي  الثانية  دورتها  يف 
الت�سوير  هواة  الدولة من  والكليات من مواطني 
واالإخراج , حيث اختتمت جلنة التحكيم املكونة من 

الدكتور حبيب غلوم العطار
مدير اإدارة االأن�سطة الثقافية واملجتمعية بالوزارة 
واملخرج حممد �سعيد واملخرج ال�سينمائي االإماراتي 
االأعمال  ك��اف��ة  بتقييم  اأع��م��ال��ه��ا  ح�����س��ن  ع���ب���داهلل 

امل�ساركة يف امل�سابقة, حيث فاز باملركز
عن  فار�ص  يو�سف  وعمر  �سفوان  بن  �سعيد  االأول 
باملركز  وف���از  ال��رتاث��ي��ة  امل��ب��اين  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  فيلم 
الثاين مرمي بن حماد واأ�سماء البلو�سي عن فيلم 
زاي��د مع  ال�سيخ  اأح��د مرافقي  ع��ن  البحث  ج��اري 
عنود  الثالث  املركز  وجاء يف  ن�سيبة,  زكي  الدكتور 

اأحمد املن�سور عن فيلم )قلعة �ساية(
املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزارة  ور�سدت 
للفائزين ثاث جوائز تبلغ قيمتها 45 األف درهم 

 20 للم�سابقة  امل��ادي��ة  اجل��وائ��ز  قيمة  بلغت  حيث 
األف درهم للمركز  األف درهم للمركز االأول و15 

الثاين و10 اآالف درهم للمركز الثالث.
تهدف  امل�����س��اب��ق��ة  اأن  غ��ل��وم  ال��دك��ت��ور حبيب  واأك����د 
ت�سوير  ه���واة  بي����ن  التن���اف�����ص  من  ج��ّو  خل��ق  اإىل 
دول���ة  م���واطن���ي  م��ن  الق�سرية  االأف���ام  واإخ����راج 
االإم���ارات العربّي�����ة املتح�����دة, من طلب���ة اجلامعات 
�سقل  على  وحّثه��م  م�ستواهم,  يف  ومن  والكلّي���ات, 
اإبداعاتهم يف جمال االأفام الق�سرية التي ترتاوح 

مدتها بن ع�سرة اإىل ع�سرين دقيقة فقط.
واأ�ساف اأن فك���رة امل�س��ابق����ة تتمحور ح���ول ت�سجي���ل 
فيل����م �سياح����ي ق�سري يف جماالت الذاك��رة االأثرية 
والعمرانية والذاك���رة ال�سعبّي����ة االأ�سيلة والذاك���رة 

الطبيعّي�����ة والذاك���رة 
وال�سمعية  امل��رئ��ي��ة  ال��ذاك��������رة  وك��ذل��ك  املو�سيقّي����ة 
لدولة االإمارات با�ستخدام و�سائل الت�سوير املتاحة, 
بحيث ت�سعى هذه امل�سابقة اإىل بيان عراقة الذاكرة 

االإماراتية االأ�سيلة 
املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزارة  اإن  وق��ال 
ال�سابة  امل��واه��ب  ع��ن  للك�سف  امل�سابقة  م��ن  تهدف 

االإماراتي  االإب��داع��ي  امل�سهد  يف  لت�ساهم  وتبنيها 
وذلك بتنمية قيمة التناف�ص املو�سوعي يف الثقافة 
وفاعا  م�ستمرا  اإجن���ازا  ليكون  لل�سباب  والفنون 
م�ساحة  على  بالثقافة  الر�سمي  االهتمام  وتوزيع 
الوطن ومنح ال�سباب الفر�سة للم�ساركة بروؤيتهم 
واحد  اآن  يف  وث��ق��ايف  �سياحي  ج��ان��ب  م��ن  لوطنهم 

وتطوير قدراتهم الفنية يف املجاالت املختلفة.
واأ�ساف حبيب غلوم اأن امل�سابقة تاأتي �سمن �سل�سلة 
الثقافة  وزارة  تتبناها  التي  وامل�سابقات  اجل��وائ��ز 
ال�سياحة  لت�سجيع  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����س��ب��اب 
لتحقيق  امل�سابقة  نتاج  توظيف  ثم  وم��ن  الثقافية 
مفهوم الثقافة ال�ساملة ف�سا عن ت�سليط م�سابقة 
املتنوعة  االأم��اك��ن  على  ال�سوء  الثقافية  ال�سياحة 
يف دول��ة االإم���ارات حيث توجه اهتمام املبدعن يف 
املجال الفني با�ستخدام الكامريات وفنون االإخراج 
الإ�سباع  الفنية  ال��ذائ��ق��ة  ه��ذه  اإع��م��ال  نحو  الفني 
الفنية  ال�ساحة  واإث����راء  وامل��ع��رف��ة  االط���اع  ح��اج��ة 

باإبداعات موجهة يف اإطارها.
اإنه  االأول  باملركز  الفائز  �سفوان  بن  �سعيد  وق��ال 
يف  اللجنة  اأبدتها  التي  بامللحوظات  كثريا  ا�ستفاد 

الفنية  ال��ن��واح��ي  حت�سن  وح����اول  االأويل  ال����دورة 
امل�ساركة  اأن ح�سر  للعمل, موؤكدا  واالإع��داد اجليد 
يف هذه امل�سابقة على طلبة اجلامعات فقط اأعطى 
خال  م��ن  روؤي��ت��ه��م  ع��ن  للتعبري  للهواة  الفر�سة 
بال�سروط  التزامهم  مع  يقدمونها  التي  االأعمال 
املو�سوعة, موؤكدا اأنه ا�ستعان باجلرافيك والتعليق 
عمله,  من  الهدف  يربز  حتى  واملو�سيقى  ال�سوتي 
واإىل  ع���ام  ب�سكل  اجل��م��ه��ور  اإىل  ر���س��ال��ت��ه  ول��ت�����س��ل 

امل�سوؤولن عن ال�سياحة ب�سكل خا�ص.
باملركز  الفائزة  البلو�سي  اأ�سماء  اأو�سحت  حن  يف 
ك��م من  اأك��رب  وزميلتها حاولتا جمع  اأن��ه��ا  ال��ث��اين 
اأ�سرار  كنز  باعتباره  ن�سيبة  الدكتور  املعلومات عن 
اأن  وا�ستطاعتا  االإم�����ارات,  ح��ي��اة  يف  مهمة  ملرحلة 
ت�سجا معه ل�سرد هذه احلقائق لاأجيال اجلديدة 
موؤكدة اأنها مازالت يف مرحلة الهواية وعليها تعلم 
الكثري عن االأفام الت�سجيلية من الناحية التقنية, 
رغم اأن وقت الدرا�سة اجلامعية الي�سمح لها كثريا 
بتنمية موهبتها يف الوقت احلايل, مثمنة دور وزارة 
الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع يف رعاية املواهب 

ال�سابة وت�سجيعها على االإبداع.

منتدى  هام�ص  على  لل�سحافة  دب��ي  ن��ادي  ينظم   
االإع��ام االإم��ارات��ي االأول ال��ذي يعقد حتت رعاية 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 
دبي رعاه اهلل يف 18 دي�سمرب احلايل حفا لتوقيع 
اإماراتين.  و�سحافين  اإع��ام��ي��ن  خلم�سة  كتب 
العاقات  م�������س���وؤول���ة  ال�������س���ري���ف  ح���ن���ان  وق����ال����ت 
التي  الفعالية  هذه  تنظيم  اإن  بالنادي  االإعامية 
النادي  ياأتي م�ساهمة من  املنتدى �سنويا  �سرتافق 
يف اإبراز االإبداعات االأدبية الإعامين و�سحافين 
اإماراتين اأثروا ال�ساحة االإعامية املحلية بتاأليف 
كتب يف عدة جماالت كونها اأحد امل�سادر االأ�سا�سية 
ل���ل���م���ع���ارف االإن�������س���ان���ي���ة وذل������ك ع���ل���ى ال����رغ����م من 

انخراطهم يف اأعمالهم اليومية االأخرى. واأ�سافت 
يهدف  لاإعامين  الفعالية  ه��ذه  تخ�سي�ص  اأن 
اإعطائهم من�سة للتعريف بالكتب التي قاموا  اإىل 
�سناع  م��ن  زوارا  يحت�سن  املنتدى  ك��ون  بتاأليفها 
طلبة  اإىل  و�سوال  البارزين  واالأك��ادمي��ي��ن  ال��ق��رار 
االإع��ام الذين الزال��وا يف بداية م�سوار م�سريتهم 
االإعامية حيث ميثل هوؤالء الكتاب قدوة لل�سباب 
يف اجلمع بن املهارات املختلفة من كتابة �سحفية 

واأدبية و�سرورة اإبراز وتوثيق اأعمالهم. 
ال��ف��ر���س��ة لطلبة  امل��ن��ت��دى مي��ن��ح  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
االإع�����ام الإب�����راز اإب��داع��ات��ه��م م��ن خ���ال املعر�ص 
امل�ساحب ويف الوقت ذاته ي�سعى اإىل اإعطاء فر�سة 
لاإعامين املبدعن للم�ساركة والتوا�سل املبا�سر 

حفل  يف  ي�سارك  املتميزة.  اأعمالهم  عن  للتعريف 
عبداهلل  االإع��ام��ي  ال���دورة  ه��ذه  الكتب يف  توقيع 
ذاكرة  االإم����ارات يف  كتاب  األ��ف  ال��ذي  عبدالرحمن 
كتاب  م��وؤل��ف  اجل��وك��ر  حممد  واالإع��ام��ي  اأبنائها 
التتويج  اإىل  التاأ�سي�ص  من  االأبطال  �سنعوا  رج��ال 
الغاوي  �سيخة  ال�سحافية  ت�سارك  ذلك  اإىل جانب 
اإن�سان وح�سارة  تاريخ  زايد  بعنوان  كتابها  بتوقيع 
وطن وي�سارك االإعامي خمي�ص اإ�سماعيل بتوقيع 
ال��ط��ب��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ك��ت��اب��ه اأم���ث���ال واأم���ث���ال لكل 
اليا�سي  علياء  االإع��ام��ي��ة  ت�سارك  فيما  االأج��ي��ال 
بكتابها حتت عنوان هويتنا االإعامية من �سحيفة 

الفريج اإىل ال�سحافة العاملية . 
االإم��ارات��ي ير�سد واقع  اأن منتدى االإع��ام  يذك���ر 

حواري  باأ�س�����لوب  امل��ح��ل��ي  االإع����ام  وم�س������تقبل 
وخط��طه  اال���س�����������������رتات��ي�����������ج��ي  ف��ك��ره  وي�س������تقي 
الطاحمة   2021 االإم���ارات  روؤي��ة  من  الطموحة 
بحل����ول  الع�����امل  دول  اأف�سل  م��ن  ال��دول��ة  جلعل 
عام2021 ومتا�سيا مع هذه الروؤية اأطلق النادي 
االإعل�����ام  �س���عار  حت��ت  للمنتدى  االأوىل  ال����دورة 
االإماراتي 2021 جت�سيدا حلر�س���ه على امل�س����اهمة 
حتى  االإم���ارات  يف  االإع������امي  القطاع  تطوير  يف 
ي��ك��ون م���ن ب���ن االأف�������س���ل يف ال���ع���امل ب��ح��ل��ول عام 
على  للمنتدى  االأوىل  ال��دورة  وتركز   ..  2021
للنق����ا�سات  رئي�ص  كمو�سوع  الت�����وطن  �س����يناريو 
2013 عاما  الدولة عام  اإع��ان قيادة  تزامنا مع 

للتوطن.

�لتحكيم  جل��ن��ة 
تتقيم  �أث�����ن�����اء 
�لأعمال �ملقدمة.

يف �إطار �لتعاون بني )د�ر نون للن�صر( يف ر�أ�ض �خليمة و)�ملتو�صط للتبادل �لثقايف( يف ميالنو، 
�إىل  فيها  يتوجه  �لتي  فرحان،  .ج.  �صعيد  �لعر�قي  للكاتب  تيمور(  )طاقية  رو�ية  �صدرت 

�لأطفال و�ليافعني وتنحاز  �إىل �لر�ف�صني لال�صتبد�د و�لظلم �ل�صيا�صي.
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العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2593 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغادي�ص  اجلن�سية:  اكون  يو�سوب  حممد  اكون  منري  مدعي/   
عليه: ممتاز وابناءه للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م اجلن�سية: االمارات مو�سوع 
الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعانه/ ممتاز وابناءه للخدمات الفنية 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  االمارات  اجلن�سية:  �ص.ذ.م.م 
موعدا   2013/12/24 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول   
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   3110 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

 مدعي/ حممد كامل الدين مانو مياه اجلن�سية: بنغادي�ص   مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  الديكور  العمال  اجلميل  الركن 
الديكور  العمال  اجلميل  الركن  اعانه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  اجلن�سية: االمارات   عنوانه:بالن�سر حيث 
لنظر  موعدا   2013/12/24 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه 
الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد - مزيد مول   �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر 

بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2708و2709 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

اميان  2-حفيظور  مورال  الدين  افاز  �سدام  اال�سام  زاهد   -1 مدعيان/   
العامة  للمقاوالت  هاربور  ديزيرت  عليه:  مدعي  بنغادي�ص  اجلن�سية:  علي 
اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعانه/  
ديزيرت هاربور للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات  عنوانه:بالن�سر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 
2013/12/24 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/11/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعادة اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2260 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

بنغادي�ص  مدعي  اجلن�سية:  اال�سام  �سم�ص  الدين  غياث  مدعي/ حممد   
مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  الذهبية  ال�سواعد  عليه: 
الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعانه/  ال�سواعد الذهبية للمقاوالت 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  االمارات  اجلن�سية:  العامة 
موعدا   2013/12/24 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد -مزيد 
مول �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
    اعادة   اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2783 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

 مدعي/ فرحان اقبال حممد اقبال اجلن�سية: باك�ستان   مدعي عليه: ماي�سن 
تيليكم �سي�ستمز اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية 
املطلوب اعانه/ ماي�سن تيليكم �سي�ستمز اجلن�سية: االمارات  عنوانه:بالن�سر 
الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2013/12/24 املوافق 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة مبدينة حممد بن زايد-مزيد مول �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعادة اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2713 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

 مدعي/ ابو احل�سن مفي�ص اهلل اجلن�سية: بنغادي�ص  مدعي عليه: جنمة 
الباهية للمقاوالت العامة اجلن�سية:االمارات   مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية املطلوب اعانه/  جنمة الباهية للمقاوالت العامة اجلن�سية:االمارات       
عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2013/12/24 املوافق  الثاثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد-مزيد مول �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

  2013/12/09
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
              يف الدع�ى رقم  رقم  2013/630 جتاري جزئي

ال�سرق  ايفينت�ص  دي�سرتي  �سركة   -2 ايفينت�ص  دي�سرتي  �سركة   -1 عليهما:  املدعى   
رقم  حتت  االبتدائية  دبي  مبحكمة  �سدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا  االو�سط 
2013/630 جتاري جزئي وحيث انه مت ندبنا خبريا يف الدعوى املذكورة اعاه فاننا 
املحاكم,  امام  اخلربة  اعمال  بخ�سو�ص   1992 ل�سنة  االثبات  قانون  باحكام  وعما 
ندعوكم حل�سور اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا  
ال�ساعة  متام  يف   2013/12/22 املوافق  االحد  يوم  وذلك  ادناه  املو�سح  العنوان  على 
واملثبتة لدفاعكم عند  املوؤيدة  امل�ستندات   10.30 �سباحا ويرجى منكم اح�سار كافة 

ح�سوركم لاجتماع.
دبي- مركز حمر عن- مدخل رقم 8- الطابق الرابع

هاتف  2527888-04 فاك�ص:  04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف: حممد �سعيد ال�سريف                                                                                                                                           

اعالن اجتماع خربة



34 االثنني  -  16  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10971
Monday   16   December   2013  -  Issue No   10971

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   3007 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ ا�سنا جان توتي جان اجلن�سية: باك�ستان  مدعي عليه: اال�ستدامة   
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  البناء  مواد  لتجارة 
عمالية املطلوب اعانه/  اال�ستدامة لتجارة مواد البناء اجلن�سية: االمارات     
عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2013/12/24 املوافق  الثاثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
      اعادة  اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم2483 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغادي�ص   اجلن�سية:  العامل  ديدار  احل�سن  منري  حممد  مدعي/   
مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  الفنية  للخدمات  التميز  �سعار  موؤ�س�سة  عليه: 
التميز  �سعار  موؤ�س�سة  اعانه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى: 
اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  االمارات  اجلن�سية:  الفنية  للخدمات 
املوافق 2013/12/24  الثاثاء  يوم  املحكمة  اعاه وحددت  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد -مزيد 
مول   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2593 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغادي�ص  اجلن�سية:  اكون  يو�سوب  حممد  اكون  منري  مدعي/   
عليه: ممتاز وابناءه للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م اجلن�سية: االمارات مو�سوع 
الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعانه/ ممتاز وابناءه للخدمات الفنية 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  االمارات  اجلن�سية:  �ص.ذ.م.م 
موعدا   2013/12/24 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول   
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   3110 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

 مدعي/ حممد كامل الدين مانو مياه اجلن�سية: بنغادي�ص   مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  الديكور  العمال  اجلميل  الركن 
الديكور  العمال  اجلميل  الركن  اعانه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  اجلن�سية: االمارات   عنوانه:بالن�سر حيث 
لنظر  موعدا   2013/12/24 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه 
الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد بن زايد - مزيد مول   �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر 

بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2708و2709 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

اميان  2-حفيظور  مورال  الدين  افاز  �سدام  اال�سام  زاهد   -1 مدعيان/   
العامة  للمقاوالت  هاربور  ديزيرت  عليه:  مدعي  بنغادي�ص  اجلن�سية:  علي 
اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعانه/  
ديزيرت هاربور للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات  عنوانه:بالن�سر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 
2013/12/24 موعدا لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/11/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعادة اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2260 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

بنغادي�ص  مدعي  اجلن�سية:  اال�سام  �سم�ص  الدين  غياث  مدعي/ حممد   
مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  الذهبية  ال�سواعد  عليه: 
الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعانه/  ال�سواعد الذهبية للمقاوالت 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  االمارات  اجلن�سية:  العامة 
موعدا   2013/12/24 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
لنظر الدعوى, لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد -مزيد 
مول �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
    اعادة   اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2783 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

 مدعي/ فرحان اقبال حممد اقبال اجلن�سية: باك�ستان   مدعي عليه: ماي�سن 
تيليكم �سي�ستمز اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية 
املطلوب اعانه/ ماي�سن تيليكم �سي�ستمز اجلن�سية: االمارات  عنوانه:بالن�سر 
الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2013/12/24 املوافق 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة مبدينة حممد بن زايد-مزيد مول �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعادة اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2713 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

 مدعي/ ابو احل�سن مفي�ص اهلل اجلن�سية: بنغادي�ص  مدعي عليه: جنمة 
الباهية للمقاوالت العامة اجلن�سية:االمارات   مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية املطلوب اعانه/  جنمة الباهية للمقاوالت العامة اجلن�سية:االمارات       
عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى,  لنظر  موعدا   2013/12/24 املوافق  الثاثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد-مزيد مول �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

  2013/12/09
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعالن ب�رود التقرير بالن�سر

   يف  الدع�ى 2012/788  مدين كلي                
امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- بيت ال�سحراء )�������ص.ذ.م.م(  جم��ه��ول حمل  اىل 
ح�سن  حممد  وميثله:  نو�ساد  كوهينور   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
بجل�ستها  ق���ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  امل�سعبن  ح��دي��ج��ان  بخيت 
املنعقدة  بتاريخ   يف الدعوى املذكورة اعاه. اخطاركم بورود تقرير 
ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم االربعاء 
 ch1.C.15 بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2013/12/18 املوافق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2013/1287 جتاري  كلي                

ا���ص انرتنا�سيونال )�����ص.ذ.م.م(    جمهول  حمل  اي��ه دي  اىل املدعى عليه/ 1 - �سركة 
بخيت  احمد  عبداهلل  م��روان  عبداهلل  �سعود وميثله:  /ا���س��واين  املدعي  ان  االق��ام��ة مبا 
مببلغ  عليها  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  املطرو�سي   
)30.000 دوالر امريكي( او ما يعادله بالدرهم االماراتي )110.500 درهم( مع الفائدة 
والر�سوم  ال��ت��ام  ال�����س��داد  وح��ت��ى  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية 
وامل�ساريف واالتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/12/29 ال�ساعة 9:30 
�ص  بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. )علما 

بانه مت تاجيل الدعوى اداريا(
ق�سم الق�سايا التجارية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/244 مدين   كلي                
جمهول   ذ.م.م   العقارية  للو�ساطة  ايفونك�ص  �سركة   -  1  / املدخل  اخل�سم  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /ذبيح اله �سيف اله �سهرابي وميثله: �سلمان لطفي 
علي ح�سن      قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  مببلغ وقدره )4000000 
ال��ت��ام.    وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء  ال�سداد  9% من تاريخ املطالبة وحتى 
مكلف  فانت  لذا   ch1.C.15 بالقاعة  �ص    9:30 ال�ساعة   2014/1/8 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا املدنية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/278 عقاري   كلي                
اىل اخل�سم املدخل / 1 -احمد ر�سدي بدير عبداملنعم   جمهول  حمل االقامة 
الدعوى  عليك  اق���ام  ق��د  ع(   م  )���ص  للتمويل  ام���اك  �سركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
ومو�سوعها احلكم بف�سخ عقد البيع وال�سراء اخلا�ص بالوحدة ال�سكنية رقم )اي 
�سي جي بي �سي 519( الكائنة بربج جلوبال بوينت- دبي- مدينة االنرتنت والزام 
املدعى عليه باعادة مبلغ 198.488 درهم ودفع تعوي�ص مبلغ وق��دره  200.575 
درهم تعوي�ص عن فوات مقدار الربح والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.    وحددت 
 ch1.A.1 لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2014/1/8 ال�ساعة 9:30 �ص  بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2013/989 عقاري   كلي                

اىل املدعي عليهم / 1 -امنيات بروبرتيز-متار�ص ن�ساطها با�سم- موؤ�س�سة امنيات للتطوير العقاري 
2- بيناري دفلومبنت- ليمتد- املعروفة �سابقا با�سم- زي بيناري اآت بزن�ص بي ليمتد  3- امنيات 
العقارية دي �سي ) م�سروع بايرني( 4- بزن�ص بي �ص .ذ.م.م  5- اي مانق 6- مهدي كاظم اجمد 
جمهويل  حمل االقامة مبا ان املدعي / �سركة اماك للتمويل )�ص. م ع(  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد البيع وال�سراء والزام املدعى عليهم بالت�سامن والت�سامم مببلغ 
والفائدة  اال�سرار  عن  التعوي�ص  �سبيل  على  درهم(   1.885.468.84( ومبلغ  درهم(   5.087.493(
واالتعاب. وحددت  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  وحتى متام  اال�ستحاق  تاريخ  12% من  القانونية 
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2014/1/8 ال�ساعة 9:30 �ص  بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف 
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. 

ق�سم الدعاوي العقارية                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدع�ى 2013/79 عقاري  كلي                
اىل املدعى عليه/ 1 - تاون �سنرت بروبرتيز ليمتد  جمهول  حمل االقامة مبا 
ان املدعي /عمر اف�سل   وميثله: عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي   
الزام  مع  بندب خبري متخ�س�ص  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
يوم  لها جل�سة  امل��ح��ام��اة.     وح��ددت  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  املدعى عليه 
فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  ���ص    11:00 ال�ساعة   2014/1/5 امل��واف��ق  االح��د 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. )علما بانه مت تاجيل 

الدعوى اداريا(
ق�سم الدعاوي العقارية                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2013/941 تنفيذ مدين
زف��رق��ن��دي  جمهول حمل  �سميعي  ���س��ده/1- مهدي ح�سن  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ منى االن�ساري للمحاماة واال�ست�سارات 
القانونية- وميثله املحامية/ منى وميثله: منى حممد ر�سا االن�ساري   
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وق��دره )32114( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2013/585 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سدهما/1- ايفان �سارلز افيلينو  2- انيتا ماريا نون�ص جمهويل حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ اماك للتمويل �ص م ع  وميثله: ع�سام عبداالمري حمادي الفا�سلي التميمي   
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/40 عقاري كلي يوم االربعاء بتاريخ 2013/5/29 
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك: 1- بف�سخ اتفاقية االيجارة املو�سوفة يف الذمة وملحقاتها مو�سوع 
الدعوى و�سطب القيد العقاري الوارد يف ال�سجل العقاري اخلا�ص بالعن حمل التداعي والذي 
االيجارة  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  االج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  خ�سوع  على  ين�ص 
دائ��رة االرا�سي واالماك  امل��ودع لدى  بالتملك وملحقاته  املنتهي  بالتملك طبقا لعقد  املنتهي 
بدبي. 2- بالزام املدعي عليهما بت�سليم العن حمل التداعي للمدعية والزامهما بالت�سامن فيما 
بينهما ب�سداد مبلغ وقدره )789243( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خال 
15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعان وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
              يف الدع�ى رقم  رقم  2013/630 جتاري جزئي

ال�سرق  ايفينت�ص  دي�سرتي  �سركة   -2 ايفينت�ص  دي�سرتي  �سركة   -1 عليهما:  املدعى   
رقم  حتت  االبتدائية  دبي  مبحكمة  �سدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا  االو�سط 
2013/630 جتاري جزئي وحيث انه مت ندبنا خبريا يف الدعوى املذكورة اعاه فاننا 
املحاكم,  امام  اخلربة  اعمال  بخ�سو�ص   1992 ل�سنة  االثبات  قانون  باحكام  وعما 
ندعوكم حل�سور اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا  
ال�ساعة  متام  يف   2013/12/22 املوافق  االحد  يوم  وذلك  ادناه  املو�سح  العنوان  على 
واملثبتة لدفاعكم عند  املوؤيدة  امل�ستندات   10.30 �سباحا ويرجى منكم اح�سار كافة 

ح�سوركم لاجتماع.
دبي- مركز حمر عن- مدخل رقم 8- الطابق الرابع

هاتف  2527888-04 فاك�ص:  04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف: حممد �سعيد ال�سريف                                                                                                                                           

اعالن اجتماع خربة

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     

   اعالن قرار بالتنفيذ بالن�سر

   تنفيذ رقم 2013/366 تنفيذ عمايل

طالبة التنفيذ/ انور �سعاد تفاليا بيديكاكال جمالو فاليا
�����ص.ذ.م.م     ل��ل��م��ق��اوالت  بليلة  ب��ن  �سركة  �سدهما/  املنفذ 
ب�سداد  يفيد  وال��ذي  التنفيذ  قا�سي  �سعادة  بقرار  نعلنكم 

املبلغ املرت�سد وقدره 11058.67 درهم    
 

رئي�س الق�سم                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                                 اىل املدعي عليها/البرمييري للمقاوالت البناء )�ص.ذ.م.م(  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
الثاثاء  يوم  لها جل�سة  املحكمة  وح��ددت  اأدن��اه  املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقاموا عليكم  املدعين قد  باأن 

املوافق 2013/12/24 ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثاث ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل با كفالة 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
4423/2013/13
4199/2013/13
4419/2013/13
4422/2013/13
4418/2013/13

 4420/2013/13
4200/2013/13

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم املدعي
رظيب مياه ابو طاهر مياه

حممد م�سباح الدين حممد كونو مياه
نظيم الدين ها�سم علي 

بال معز الدين
عارف ديوان غفور ديوان
هارون مياه ابو الكام

حممد ريبون عابدين حممد زين العابدين 

مبلغ املطالبة
15826 درهم �سامل تذكرة العودة
15470 درهم �سامل تذكرة العودة
15472 درهم �سامل تذكرة العودة
16678 درهم �سامل تذكرة العودة
15473 درهم �سامل تذكرة العودة
15987 درهم �سامل تذكرة العودة
18303 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2013/516 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- لوخاند واال بيلدرز انرتنا�سيونال �ص ذ.م.م    جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ علي ر�سا ح�سن �سيخ نورى   نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى 
تنفيذيا  �سندا  باعتباره  بتاريخ 2013/7/24  االربعاء  يوم  كلي  رقم 2011/848 عقاري 
 2007/3/19 امل��وؤرخ��ة  ال��دع��وى  مو�سوع  البيع(  )اتفاقية  التعاقد  بف�سخ   -1 وذل���ك: 
والزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )333916 درهم( والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ 
اىل طالب  وت�سليمه  ال�سداد  وحتى متام   2011/9/12 احلا�سل يف  الق�سائية  املطالبة 
التنفيذ او خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االع���ان.    وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10971 بتاريخ 2013/12/16     

  اعالن ب�رود التقرير بالن�سر
   يف  الدع�ى 2010/434  عقاري كلي                
اىل املدعى عليه/1- ار�ستقراط �ستار لا�ستثمار )�ص.ذ.م.م(

امل��دع��ي / �سيد ن��دمي ح�سن ر�سوي     جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املحكمة قررت  بان  نعلنكم  �سمرية عبداهلل علي قرقا�ص    وميثله: 
بجل�ستها املنعقدة  بتاريخ 2013/12/9  يف الدعوى املذكورة اعاه. 
ال��دع��وى وقد  امل��ن��ت��دب يف  ال�سيد اخل��ب��ري  ب���ورود تقرير  اخ��ط��ارك��م 
حتددت جل�سة يوم االثنن املوافق 2014/1/13 ال�ساعة 9.30 �سباحا 

بالقاعة ch1.A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد10971 بتاريخ 2013/12/16    

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:ال�سيد/

ال�سيد :امان اهلل حاجي �سلطان جان اجلن�سية: افغان�ستان وطلب الت�سديق على 
ملقاولت  التجاري )�لنجاح  اال�سم  :ت��ن��ازل   يف  يت�سمن  التوقيع على حمرر 
يف  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ص   ) و�ل�صباغ  �مل�صلحة  �لنجارة 
ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 562754 ال�سادر بتاريخ 2008/5/1 يف دائرة التنمية 
احلمادي  علي  اح��م��د  اب��راه��ي��م  يو�سف  ال�سيد:  اىل  ب��خ��ورف��ك��ان.  االق��ت�����س��ادي��ة 
ال��ع��دل يف مدينة  ال��ك��ات��ب  ب��ان  للجميع  ليكن معلوما  االم������ارات      اجلن�سية: 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان 

انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا االعان.
  الكاتب العدل   
حمكمة خ�رفكان الحتادية البتدائية        

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد  10971 بتاريخ   2013/12/16     
       اعال ن للح�س�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   3073 /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

 مدعي/ عبدالرحيم ليت ب�سري اهلل اجلن�سية: بنغادي�ص مدعي عليه: امليزان 
االبي�ص للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  االبي�ص  امليزان  اعانه/   املطلوب  عمالية 
اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  االمارات     
وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى, لذا 
ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  فانت مكلف باحل�سور 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  
قلم املحكمة                                                                                                                                           
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 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2013/214 تنفيذ  جتاري
حمل  جمهول  العامة    للمقاوالت  جينكو  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ذ.م.م      ���ص  التجارية  النجدين  �سركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
وميثله: احمد �سيف ماجد بن �سامل املطرو�سي  قد اأقام عليكم الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )57760( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



ويذر�سبون ودي نريو
 يف فيلم كوميدي 

تخطط املمثلة االأمريكية ري�ص ويذر�سبون وجنم هوليوود ال�سهري روبرت 
)ديدالين(  االإل��ك��رتوين  املوقع  وذك��ر  م�سرتك.  كوميدي  لفيلم  ن��ريو  دي 
البطولة  لعب  حول  حاليا  يتفاو�سان  النجمن  اأن  ال�سينما  باأخبار  املعني 

الن�سائية والرجالية يف فيلم )ذا اإنرتن(.
باإخراج  ال�سهرية  مايرز,  نان�سي  االأمريكية,  الفيلم  يخرج  اأن  املقرر  ومن 

االأعمال الكوميدية الرومان�سية مثل )ماذا تريد الن�ساء؟( و)اإنه معقد(.
وتدور اأحداث الفيلم اجلديد حول رئي�سة موقع اإلكرتوين �سهري لاأزياء 
دي  )روب���رت  ال�سن  يف  كبري  موظف  لتعين  ت�سطر  وي��ذر���س��ب��ون(  )ري�����ص 
نريو( يف اإطار برنامج لدعم امل�سنن, وتتطور العاقة بينهما اإىل �سداقة 

بعد خاف قوي يف  العمل.

يك�صف �صخ�صيات �ل�صارع �لذي يتحكم يف �قت�صاديات �مريكا و�لعامل

 )ذئب وول �سرتيت( حكايات ل ميكن اأن حتدث اإل يف الأحالم
ي�صكل �صارع �ملال يف نيويورك )وول �صرتيت( �ملادة �خل�صبة ل�صناع �لفن �ل�صابع، ولطاملا ذهبت هوليوود وجنومها �ىل خفايا و�أ�صر�ر ذلك �ل�صارع، ولكننا يف �لفيلم 

�جلديد )ذئب وول �صرتيت( نذهب بعيد� �أبعد من حدود �ل�صخ�صية �ملحورية �ىل عو�مل �لقت�صاد و�ل�صيا�صة و�ملجتمع و�لعالم.
التي  ال�����س��ه��ول��ة  بتلك  يتحقق  ال  االأم�����ر,  ه���ذا  وم��ث��ل 
ي��ت�����س��وره��ا ال��ب��ع�����ص, وم���ن ه���ذا ي��اأت��ي ذل���ك احل�سور 
ال�������س���ذي وال����رائ����ع ل��ل��م��ب��دع ال��ك��ب��ري امل���خ���رج مارتن 

�سكور�سيزي واي�سا النجم ليوناردو ديكابرييو.
ال��ف��ي��ل��م ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ك���ت���اب ب��ن��ف�����ص اال����س���م �ساغه 
االق��ت�����س��ادي ج����وردن ب��ي��ل��ف��ورت, ال���ذي ك��ت��ب جتربته 
منذ دخوله اىل عامل املال, عرب وول �سرتيت والنجاح 
املذهل الذي حققه وجعله يعي�ص يف عوامل من الراء 
املجلجل. وتورطه بكم من  والرفاهية, حتى �سقوطه 
خا�سة  الفيدرالية,  ال�سلطات  م��ع  ب��ال��ذات  اجل��رائ��م, 
بال�سرائب.. والعمات وغريها. لقد ا�ستطاع جوردن 
ب�سراء  اخلا�ص  االقت�سادي  فريقه  ي�سكل  اأن  بلفورت 
املئتي  ث��روة طائلة جت��اوزت  وبيع اال�سهم, حتى حقق 
مليون دوالر خال زمن قيا�سي, وخال تلك الرحلة 
نر�سد ع��اق��ت��ه.. واأ����س���رار ح��رف��ت��ه.. وج��ن��ون��ه �سوب 

املال.. والراء.. واي�سا املغامرات.
ل��ق��د ذه���ب اىل امل���ال ك��م��ا ذه���ب اىل اال����س���راف يف كل 
والبخوت  الفارهة  ال�سيارات  قيادة  من  اعتبارا  �سيء, 
وال���رح���ات اىل ال��ع��اق��ات ال��ن�����س��ائ��ي��ة.. ث��م االدم����ان. 
معتمدا  وي��ن��رت(  )ت��ران�����ص  ال�سيناريو  ل��ه  كتبه  فيلم 
ال��ذي �ساغه يف اال�سل جوردن  ال��روائ��ي,  الن�ص  على 
طويلة  ل�سنوات  ظل  تران�ص  اىل  م�سريين  بيلفورت, 

يكتب للتلفزيون, وفاز بجائزة اإميي.
كوميديا �سوداء, تاأخذنا اىل عوامل ذلك الرجل الذي 
يلتقي ذات يوم مع نادل يده�سه ثراء )جوردن( فيقرر 
ان يكون �سمن فريقه لندخل اىل تلك العوامل اخلفية, 
واحلكايات التي ال ميكن اأن حتدث اال يف االحام, من 

فخامة.. وثراء.. وتبذير.. وجوالت.. وعاقات.
فيلم من توقيع )مارتن �سكور�سيزي( يعني با اأدنى 
�سك حدثا مرتقبا, فكيف اذا كان ح�سور �سكور�سيزي 
جنمه  بطولة  من  واي�سا  �سرتيت(  )وول  عن  بفيلم 
ال���رائ���ع ل��ي��ون��اردو دي��ك��اب��ريي��و ال����ذي ارت��ب��ط م��ع��ه يف 

جمموعة افامه االخرية.
�سكور�سيزي  م��ارت��ن  واب���داع���ات  ح�سور  ير�سخ  فيلم 
ليوناردو  اداء  ي�سهده  ال���ذي  الكبري  التطور  واي�سا 
ديكابرييو. الذي و�سل اىل مرحلة عالية من الن�سج 

الفني على �سعيد الفهم والتقم�ص.
املقرر  من  كان  فقد  بالفيلم,  خا�سة  ا�سكالية  هنالك 
اأع��ل��ن ر�سميا  ن��وف��م��رب, وق��د   15 ي��وم  الفيلم  ع��ر���ص 
15 دي�����س��م��رب, ول��رمب��ا عيد  ان���ه ت��اأج��ل ع��ر���س��ه اىل 
ر�سميا من قبل  االع��ان  يتم  االآن مل  امل��ي��اد, وحتى 
لعر�ص  الر�سمي  امل��وع��د  ع��ن  ب��ارام��ون��ت  �ستديوهات 
العام,  نهاية  قبيل  �سيكون  ان��ه  االأك��ي��د  ولكن  الفيلم. 
)الغولدن  ومنها  اجلوائز  على  التناف�ص  له  ليت�سنى 

غلوب( واالو�سكار وغريهما.
ك��ل م��ن ماثيو  ه��ن��اك  ل��ي��و,  ب��اال���س��اف��ة اىل  الفيلم  يف 
جملة  هنالك  ب��رن��ث��ال.  وج��ون  هيل  وج��ون  ماكونهي 
ليقول  ج���وردن  ل�سان  على  ت��اأت��ي  الفيلم  يف  حم��وري��ة 

فيها:
ال�ساد�سة  بلغت  حينما  بيلفورت,  ج���وردن  )ا���س��م��ي   -
49 مليون  ل����دي  اأ����س���ب���ح  ال��ع��م��ر  م���ن  وال��ع�����س��ري��ن 

دوالر..(.
ع��ن��ده��ا ي���ب���داأ ل��ه��اث��ه م���ع ف��ري��ق��ه ����س���وب امل���زي���د من 

املاين.
يف فيلم )ذئب وول �سرتيت( تنتهي كل ال�سور ولكن ال 
ميكن ن�سيان اداء ليوناردو ديكابرييو.. واي�سا اأجواء 
الرفاه.. والفخامة.. والراء.. والبذخ.. التي و�سفت 
ال�سارع  ذلك  �سخ�سيات  عن  ت�سوره  ال�سخ�سية..  بها 

الذي يتحكم يف اقت�ساديات امريكا.. والعامل.

اأجنلينا جوىل تبكى خيانة براد بيت لها
للح�سناء  �سورة  االأمريكية.   )Star Magazine( جملة  ن�سرت   
براد  اأن حبيبها  للمجلة  تعلن  وهي  غافها,  على  باكية  اأجنلينا جويل 
حانة  يف  �سهرة  يف  ك��ان  عندما  الع�سرين  يف  �سمراء  فتاة  مع  خانها  بيت 

)تيلورايد( يف والية كولورادو وقد اعرتف لها بذلك بنف�سه.
واأ�سافت املجلة اأن اأجنلينا قالت اإن براد اعرتف لها اأنه قد ارتكب حماقة 
الذي  اليوم  ه��ذا  له يف  تغفر  اأن  م��ا.. طالبا منها  ليلة  وارتكب خطاأ يف 

وقعت بينهما اأكرب م�ساجرة يف تاريخ عاقتهما.
وعلى الرغم من اأن براد قد اعرتف بخطئه واأمطرها بالهدايا الثمينة 
امل�ستحيل لرتبي  اإنه خانها بينما كانت تعمل  اأجنلينا قالت  اأن  اإال  جدا 
اأكر من  اأنه خانها يف  تعلم  اأنها  بعائلتهما, م�سيفة  وتعتني  اأطفالهما 
اإىل  به  الثقة  فقدت  اأنها  عن  معربة  بذلك  يخربها  مل  واإن  حتى  م��رة 

االأبد.
ك��ان مايزال  بيت ح��ن  ب��راد  م��ع  كانت على عاقة  اأن ج��ويل  اإىل  ي�سار 

متزوجا من جنيفر اأني�ستون يف ال�سابق.
وكانت جويل قد اأهدت بيت ال�سهر املا�سي هدية فريدة من نوعها عبارة 
عن جزيرة على �سكل قلب مبنا�سبة عيد مياده اخلم�سن و�سل ثمنها 

اإىل 12 مليونا و200 األف جنيه اإ�سرتليني.

بن ووي�ساو يج�سد دور مريكوري 
فريدي  ال�سابق  ال��روك  جنم  دور  ووي�ساو  بن  الربيطاين  املمثل  يج�سد 

مريكوري يف فيلم جديد عن حياته.
وذكرت �سحيفة )الغارديان( اأن ووي�ساو الذي ظهر موؤخراً يف فيلم )�سكاي 
فول( كان خيار فرقة )كوين( االأول الأداء دور مريكوري, املغني الراحل 

يف ال��ف��رق��ة. وك����ان قد 
اأن  ال�����س��اب��ق  يف  اأف���ي���د 
امل��م��ث��ل ���س��ا���س��ا ب����ارون 
كوهن �سيوؤدي الدور, 
بعد  ان�������س���ح���ب  ل���ك���ن���ه 
اأع�ساء  م���ع  خ���اف���ات 
ف��رق��ة )ك���وي���ن(. ومن 
انتاج  ي��ب��داأ  اأن  املتوقع 
يتناول  ال���ذي  ال��ف��ي��ل��م 
الفرقة  تاأ�سي�ص  بداية 

يف العام املقبل.
م���ريك���وري  اأن  ي���ذك���ر 
 1991 ع��������ام  ت��������ويف 
نتيجة ا�سابته مبر�ص 

االإيدز.

فــن اأجــنبــي
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عالج ال�سمنة مبكرا يحمي 
من اأمرا�ش القلب 

ك�سفت ابحاث اأجريت موؤخرا اأن زيادة م�ستوى الدهون فى الدم و ال�سمنة 
يبداأ  حيث  الدموية  االأوعيه  و  القلب  الأمرا�ص  امل�سببة  العوامل  اأه��م  من 

ت�سلب ال�سراين منذ الطفولة .
جاء ذلك يف درا�سة تهدف اإىل معرفه العاقة بن ال�سمنة يف املراهقن وزيادة 
ن�سبة الدهون) الكولي�سرتول, الدهون الثاثية, الدهون امل�سبعة,والدهون 

غري امل�سبعة( وموؤ�سرات الدم يف املراهقن امل�سابن بال�سمنة.
الدرا�سة التى قد مت اجريت على 85 مراهقا و ومراهقة فى �سن71-12 
ومعدل كتلة ج�سمية كبرية و عينة �سابطة من 85 مراهقا و مراهقة ال 
اأخذ العينات بعد �سيام طوال الليل لتحليل  يعانون من ال�سمنة حيث مت 
ن�سبة الدهون والقيا�سات ملوؤ�سرات الدم )الهيموجلوبن ,ال�سفائح الدمويه 
,و كرات الدم احلمراء( كما مت القيا�سات االأنروبومرتيه )الطول ,الوزن 

,حميط اخل�سر,وح�ساب الكتله اجل�سميه(
وكانت النتيجة وجود فروق اح�سائية ذات داللة بن املجموعتن بالن�سبة 
للوزن والطول وحميط اخل�سر والكتله اجل�سمية وقيا�ص حميط اخل�سر 

طريقه �سهله واآمنة لقيا�ص ال�سمنة اجلذعية.

قيا�ش م�ستوى ال�سكر يف 
الدم دون اأخذ عينة

للتقنيات  منتجة  �سركة  مع  باال�سرتاك  باأملانيا  رو�ستوك  جامعة  جت��ري   
جديد  جهاز  تطوير  اأج��ل  من  اأبحاث  ميديكال  بلوبوينت  ت�سمى  الطبية 

لقيا�ص ن�سبة ال�سكر يف الدم دون اأخذ عينات من دم املري�ص.
اجلهاز اجلديد يعتمد على االأ�سعة حتت احلمراء واأدوات ا�ست�سعار ب�سرية 
اجلهاز  ويقي�ص  املري�ص,  اإ�سبع  ط��رف  يغطي  قمع �سغري  �سكل  على  وه��و 
ويقدم  ال�سكري,  الهيموغلوبن  ن�سبة  حت��دي��د  ط��ري��ق  ع��ن  ال�سكر  ن�سبة 
الثمانية  االأ�سابيع  يف  ال�سكر  م�ستوى  عن  موثوقة  دقيقة  نتائج  للمري�ص 

االأخرية.
والهيموغلوبن املوجود يف كرات الدم احلمراء يقوم بنقل االأوك�سجن من 
الرئتن اإىل اأن�سجة اجل�سم املختلفة, ولدى ارتباطه مع ال�سكر املوجود يف 
الدم يتكون ما يعرف بالهيموغلوبن ال�سكري, الذي يرتفع تركيزه بارتفاع 

تركيز ال�سكر يف الدم, وعن طريقه يقي�ص اجلهاز ن�سبة ال�سكر يف الدم. بيال ثورن خالل ح�صورها �أكرب مهرجان ملو�صيقى يوتيوب يف هوليوود. )�أ ف ب(

�ل�صمام

من وزن��ة ماء -70 مليغرام   % يحتوي املائة غ��رام من ال�سمام على95 
بروتن - 2 مليغرام دهون - 6 غرام �سكر - 50 مليغرم الياف و فيتامن 
���س��ي و فيتامن ب2 و ال��ك��ث��ري م��ن االم����اح امل��ع��دن��ي��ة ت��ف��وق امل���وج���ودة يف 

البطيخ
ال�سمام مفيد الدرار البول و منقي للدم وي�ساعد يف عاج امرا�ص الكلى و 

النقر�ص كما ان ال�سمام يزيل االم�ساك و يقاوم مر�ص البوا�سري.
و يحذر اكله بكميات كبرية حتى الي�سبب بحدوث تعفن باالمعاء و ين�سح 
امل�سابن  او  ال�سكر  مب��ر���ص  امل�سابن  لا�سحا�ص  ال�سمام  ت��ن��اول  ب��ع��دم 

بالتهابات االمعاء احلاد او ع�سر اله�سم.

• من �أول �ل�صعوب �لذين و�صعو� �حلروف �لهجائية؟ 
- الفينيقيون 

�لأكرب؟  �لفر�ض  �صاعر  هو  • من 
- الفردو�سي. 

�أ�صغر  هي  وم��ا  �لعامل؟  يف  �صعرية  ق�صيدة  �أط��ول  هي  ما   •
ق�صيدة؟ 

عدد  ق�سيدة  واأ�سغر  بيت  األ��ف   500 اأبياتها  ع��دد  ق�سيدة  اأط���ول   -
كلماتها كلمة واحدة فقط هي كلمة اآدم. 

�لإبد�ع عند �مل�صلمني؟  ع�صر  كان  • متى 
- يف القرن الرابع الهجري 

قرة �لعني؟  كلمة  تعني  • ماذ� 
- برودة العن من �سدة ال�سعادة 

�صاحبة لقب �صاعرة �لطبيعة؟  �ل�صاعرة  هي  • من 
- عائ�سة التيمورية.

• هل تعلم اأن النحل يت�سل ببع�سه البع�ص عن طريق الروائح والرق�ص. فعندما تكت�سف النحلة رحيقاً اأو 
لقاحاً يف ب�ستاٍن ما, تعود اإىل اخللية وتبداأ بالرق�ص وهي تدور وتدور �سمن دوائر �سيقة. 

• هل تعلم اأن عدد النحل يف اخللية الواحدة تكون موؤلفة من: 
ملكة واحدة, واآالف النحات االأخريات العامات, فامللكة ت�سع كل البيو�ص, فهي قد ت�سع 1500 بي�سة 
كل يوم وحوايل 250,000 بي�سة كل ف�سل. والبيو�ص املخ�سبة تنمو لت�سبح نحات عامات, اأما البيو�ص 

غري املخ�سبة فتتطور اإىل ذكور )زنابري(. 
• هل تعلم اأن الف�سة معدن ثمن اأبي�ص ملاع يتميز مبطيلية كبرية وقابلية لل�سحب والطرق, اإ�سافة اإىل 
مقاومته للتاأك�سد وال�سداأ و�سدة قابليته للتو�سيل وخ�سائ�سه املقاومة لاحتكاك. ي�ستخدم مزيج الف�سة 
والنحا�ص يف �سناعة القطع النقدية املعدنية وامليداليات واحللي وامل�سوغات. وت�ستعمل مركبات الف�سة يف 

�سنع املرايا الب�سرية ويف الت�سوير الفوتوجرايف. 
املعادن  اأ�سلب  اللون. وهو  االأملا�ص هو كربون �سبه نقي متبلر )متبلور( متجرد عموماً من  اأن  هل تعلم   •
اجلوانب  مقو�ص  ما�ص  هو  القطع  ما�سة  اأو  ال��رديء  واملا�ص  وال�سناعة.   ال�سياغة  يف  وي�ستعمل  الطبيعية, 

ي�ستخدم يف قطع املا�ص الثمن و�سقله. اأما املا�ص االأ�سود اأو الفحما�ص في�ستعمل يف حفر ال�سخور ال�سلبة. 

عم خمتار �ساحب احلمار هو لقب اطلقه االطفال على عم خمتار العجوز .. العجوز جدا الطيب الذي ر�سمت 
ال�سنوات على وجهه ع�سرات من اخلطوط والتجاعيد زادت من طيبته وحمياه كما انه عندما يبت�سم فانها 
تزداد وتزيده قربا من القلب, عم خمتار ميتلك حمار عجوز مثله خبري يف دروب القرية واجلبل املحيط بها 
ودائما ما نرى عم خمتار يتحدث اإىل احلمار بكام ال يحدث فيه احد فهو قليل الكام مع النا�ص كثريه مع 

احلمار فاطلقنا عليه عم خمتار �ساحب احلمار .
مر�ص كبري القرية ذات يوم مر�ص �سديد حار مع االطباء ثم قرر احدهم وكان على علم باالمرا�ص ودوائها 
من االع�ساب ان هناك ع�سبة واحدة ممكن ان ت�سفي كبري القرية وعليهم اح�سارها من اعلى اجلبل, نظر 
ب��ارزة حامية خطرة وانحدرات كثرية لكن البد من املخاطرة وحاول  اإىل اعلى اجلبل كله نتوءات  اجلميع 
الكثريون منهم فعادوا فا�سلن وهنا جاء دور عم خمتار واحلمار فقد اخذه وهو يحدثه يف طريقه اإىل اجلبل 
وكاأنه يخربه ماذا �سيفعان .. وم�سى اليوم ومن بعيد نظر النا�ص اإىل اعلى اجلبل وقبل ان تذهب ال�سم�ص 
اإىل اجلبل وكاأنه يخربه ماذا �سيفعان وم�سى  كان عم خمتار واحلمار فقد اخذه وهو يحدثه يف طريقه 
اليوم ومن بعيد نظر النا�ص اإىل اعلي اجلبل وقبل ان تذهب ال�سم�ص كان عم خمتار يقف مع احلمار يقتطفان 
االع�ساب ثم و�سعها يف كي�ص اعلى ظهر احلمار وبداأ رحلة العودة ولكن .. انتظر النا�ص كثريا قبل ان ياأتي 
نور الفجر فيجدوا احلمار وقد هل عليهم لكنه كان يحمل عم خمتار الذي �سقط �سقطة قوية اعجزته عن 
احلركة لكن حماره حمله, امل�سكن ال يطيق فراقه وجاء بالنبتة وجاء ب�ساحبه ورقد عم خمتار يف فرا�سه 
ي�سارع املوت وبجواره حماره ينام بجانب الفرا�ص كاأمنا ي�ساركه املر�ص واحلزن, �سعر جميع ال�سكان باحلزن 
القرية لكن ال منا�ص وال مهرب من  العم خمتار وكانوا يجل�سون بجانبه يداوونه بعدما �سفي كبري  على 
ق�ساء اهلل يف ذات �سباح ح�سر من يحمل الطعام فوجد العم خمتار قد مات, ومن الغريب ان حماره اي�سا قد 
مات .. وكاأنهما اتفقا ان يعي�سا معا وميوتا معا وهناك ا�سفل اجلبل دفن النا�ص عم خمتار وعلى مقربة منه 

حماره كما طلب متاما وبهذا تزاما يف كل �سئ احلياة واملوت والقرب .

عم خمتار العجوز

عائ�شة حمد
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.

م�زة �شعيد علي
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.

عائ�شة حممد �شيف
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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معاذ احمد �شالح
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

تطوير دراجة كهربائية لتنظيم نب�ش مر�سى القلب
طورت �سركة كالك هوف االأملانية دراجة كهربائية تعتمد يف عملها على 
25 كيلومرتا يف ال�ساعة كحد  اإىل  حمرك ي�سمح فقط ب�سرعة ت�سل 

اأق�سى, ويرتبط اأداء املحرك بنب�سات قلب قائد الدراجة.
دون  ت�ستطيع احليلولة  اإرغو  اإمبول�ص  ت�سمى  التي  الدراجة اجلديدة 
القلب  ملر�سى  خ�سي�سا  �سممت  اأنها  اإذ  لراكبها  القلب  نب�سات  زي��ادة 
الذين يخ�سعون لربامج اإعادة تاأهيل حلثهم على العودة اإىل ممار�سة 

االأن�سطة الريا�سية مرة اأخرى وعدم التزام املنزل.
قائدها  يبذله  ال��ذي  املجهود  تقليل  على  الدراجة  عمل  فكرة  وتعتمد 
ب��دوره يرفع من نب�سات قلبه, ويجري تقليل املجهود املبذول  وال��ذي 
عن طريق دفعات كهربائية من املحرك ت�ساعد قائد الدراجة يف ال�سري 
دون بذل جمهود م�ساعف. ويرتدى قائد الدراجة حزاما ينقل معدل 
اإلكرتونية مثبتة اأمامه,  نب�سات قلبه عرب موجات الراديو اإىل لوحة 

وقبل بداية الرحلة يقوم الراكب باإدخال بيانات عن معدل ال�سربات 
اأثناء الرحلة قيا�ص معدل نب�سات  امل�سموح به, ليتوىل الكمبيوتر 

قلب الراكب اأثناء ال�سري ومقارنتها باملعدل املطلوب.
وع��ن��د زي����ادة م��ع��دل ال�����س��رب��ات ع��ن احل���د امل�سموح 
يف  م�ساعدة  كهربائية  دف��ع��ات  باإنتاج  امل��وت��ور  يقوم 

دوران دوا�سات القدم ملنع القلب من زيادة النب�ص 
واحل��ي��ل��ول��ة دون ب��ذل م��زي��د م��ن اجل��ه��د, كما 

�سوتيا  تنبيها  ال���دراج���ة  ت�����س��در 
لقائدها. ويبلغ وزن الدراجة 

وي�سل  ك��ي��ل��وغ��رام��ا   23
 3000 اإىل  ����س���ع���ره���ا 

يورو.


