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حمري تتجمد من �شدة الربد 
التي  والثلوج  ال�صقيع  ب�صبب موجة  تركيا  حتى احلمري جتمدت يف 
العربية من  املنطقة  اإىل  اأي�صاً  الأي��ام، والتي متتد  جتتاحها يف هذه 

لبنان و�صوريا و�صوًل اإىل ال�صعودية.
وتداول م�صتخدمو مواقع التوا�صل الجتماعي مقطع فيديو التقطه 
اأحد ال�صكان املحليني ملجموعة من احلمري التي تغطت بالكامل برداء 
يتحرك  ال��ذي  ذيلها  لول  متاثيل  كاأنها  الأوىل  للوهلة  تبدو  اأبي�ض، 

ببطىء �صديد.
الفيديو �صكل مادة طريفة لل�صخرية على هذه العا�صفة التي �صربت 
البالد، فقال اأحد املعلقني حتى احلمري جتمدت ، فيما األقى معلقون 
اآخرون اللوم على املزارعني الذين تركوا حمريهم خارج الإ�صطبل يف 

هذا اجلو القار�ض متجردين من الرحمة والعطف. 

تطوير كلى �شغرية من خاليا ب�شرية 
اأ���ص��رال��ي��ون يف تطوير كلى �صغرية م��ن خ��الي��ا جلد  ب��اح��ث��ون  جن��ح 
ب�صرية، ما عزز الآمال من جديد باإمكانية التو�صل اإىل مرحلة يتم 
فيها ا�صتبدال الأع�صاء املري�صة يف ج�صم الإن�صان باأخرى مت التو�صل 

اإليها باملختربات.
واأفادت وكالة الأنباء الأ�صرالية )اآي اآي بي(، ام�ض اأن العاملة، ميلي�صا 
ليتل، وزمالءها يف جامعة كوينزلند، ا�صتخدموا خاليا جلد ب�صرية 
للح�صول على كلى �صغرية ل يتعدى حجمها عدة مليمرات، اأي انها 

اأ�صغر اإىل حد كبري من الكلى الب�صرية النا�صجة.
وقالت ليتل، انه مت حتويل خاليا اجللد اإىل خاليا جذعية جنينية 
وا�صتخدمت عوامل منو لتحويلها اإىل كلى ب�صرية �صغرية قيد النمو 
. وذكرت انه بالرغم من اأن التجارب للتو�صل اإىل كلى ب�صرية نا�صجة 
اإل  املنال،  بعيدة  زالت  ما  الب�صر  التجارب على  ا�صتخدامها يف  ميكن 
اأن ما مت التو�صل اإليه الآن م�صجع جداً ويزيد الآمال باإمكانية بلوغ 
يوم يتم فيه ا�صتبدال الأع�صاء املري�صة يف ج�صم الإن�صان باأخرى مت 

تطويرها يف املختربات.
واأكدت ليتل الإ�صتمرار يف الأبحاث، م�صددة على �صرورة التو�صل اإىل 

عالجات �صريعة لأمرا�ض الكلى.
بيولوجيا  جملة  يف  تن�صر  للدرا�صة  املف�صلة  النتائج  اأن  اإىل  ي�صار 

اخلاليا الطبيعية العلمية.

يوفر عماًل لنف�شه من اأعواد الثقاب
ظروفاً  يعاين  ال��ذي  الأردن  يف  العمل  فر�ض  قلة  م��ن  اإح��ب��اط��ه  بعد 
اقت�صادية �صعبة، تفاقمت بعد اندلع الأزمة يف �صوريا، ومع كون نحو 
40 % من �صكان الأردن الذي يبلغ عددهم نحو �صبعة ماليني ن�صمة 
حتت �صن 15 عاماً، فاإن البطالة متثل م�صكلة يف البالد ل�صيما مع 
ت�صاعف معدلها يف ال�صنوات الع�صر املا�صية، وباعتباره اأحد العاطلني 
عن العمل، قرر فتحي �صفيق حممود الركيز على هوايته اخلا�صة 
ب�صناعة جم�صمات من اأعواد الثقاب داخل منزله، وحتويلها اإىل عمل 

يقتات منه هو واأ�صرته، بعد بيعها باأ�صعار معقولة. 
وقال حممود: بو�صعي عمل جم�صم لأي �صيء تقريباً من اأعواد الثقاب. 
واأ�صاف اأنا اأ�صنع جم�صمات من عود الكربيت، لي�ض جم�صمات �صفن 
�صيء  واأي  واأب��راج،  لفلل  اأ�صنع جم�صمات  اأن  اأ�صتطيع  وبواخر فقط، 

اآخر يطلب مني.
واأَ���ص��اف حممود ال��ذي ب��اع يف الآون��ة الأخ��رية اأح��د جم�صماته بنحو 
300 دينار اأردين حوايل 424 دولر: عمل �صفينة بطول مر يحتاج 
اأكرب،  األف عود ثقاب، و�صفينة املرين ون�صف حتتاج لعدد  لع�صرين 
وي�صتغرق عملها ثالث �صهور، وال�صعوبات التي اأوجهها اأنني اأعمل يف 
بيتي واأحتاج مل�صاحة وا�صعة، ول اأملك حماًل . ويعتزم حممود اأن يبني 

جم�صماً مليناء العقبة الأردين من اأعواد الثقاب اأي�صاً. 
يذكر اأنه يدخل �صوق العمل الأردنية �صنويا اأكرث من 50 األف باحث 
قدرت  البطالة  ن�صبة  اإن  احلكومة  وتقول  جديدة،  عمل  فر�صة  عن 
بنحو 14 %، اإل اأن اقت�صاديني م�صتقلني يقدرونها باأعلى من ذلك 

بكثري.

يقول املثل ال�صعبي الذائع ال�صيت يف جمتمعاتنا: )ا�صاأل 
جم���رب ول ت�����ص��األ ط��ب��ي��ب(، ل��ك��ن ال��غ��ري��ب اأن ه���ذا املثل 
ب�صاطة  م��ع  الغابرة  الأزم���ان  ك��ان منا�صبا يف  ال��ذي رمب��ا 
زمن  يف  زخما  ي��زداد  واملتخ�ص�صني  الأطباء  وقلة  احلياة 
ث��ورة الت�����ص��الت، لكن امل��ج��رب ه��ذه الي���ام اأ�صبح �صبكة 
الإنرنت، فما ان مير اأحد مب�صكلة او ازمة حتى يهب اإىل 

مولنا )غوغل( طالبا الن�صيحة.
الأمر  يتعلق  عندما  ومطلوب  جميل  �صيء  ه��ذا  بالطبع 
مطعم  عنوان  عن  البحث  اأو  ثقافية  او  علمية  مبعلومة 
اأو متجر ل�صراء لعب الأطفال، لكن عندما يتعلق الأمر 
بال�صحة واملر�ض، فال بد من �صوؤال الطبيب واملتخ�ص�ض 
بدل من الن�صياق وراء و�صفات ون�صائح ما اأنزل اهلل بها 
اأن هذه  من �صلطان، وقد ت�صكل خطرا على احلياة، كما 

الن�صيحة اأو تلك ان نفعت �صخ�صا فقد ت�صر باآخر.

ن�صائح اإنقا�ص الوزن
ومن اأكرث الن�صائح رواجا يف عامل خرباء الإنرنت تلك 
الزائد،  ال��وزن  من  والتخل�ض  ال�صمنة  مبكافحة  املتعلقة 
فعندما يتعلق الأمر باإنقا�ض الوزن فحدث ول حرج، فما 
ان يبحث اأحدهم يف منتدى اأو مواقع حلل امل�صكالت عن 
اأف�صل طريقة للتخل�ض من ال�صمنة واإنقا�ض الوزن حتى 
وي��زودن��ه بطوفان م��ن الطرق  الإن��رن��ت،  يتربع خ��رباء 
املجربة للحميات وكاأنهم جميعا يعانون من الوزن الزائد، 

وهذه الن�صائح طبعا جمربة واأثبتت جناحا �صاحقا.
اأع�صاء  ك��ي��ل��وغ��رام��ا   120 وزن���ه���ا  ���ص��ي��دة  ن��ا���ص��دت  ف��ق��د 
م��ن��ت��دى م�����ص��ه��ور ب��ت��ق��دمي ال��ن�����ص��ائ��ح ب��ت��زوي��ده��ا ببع�ض 
الن�صائح.  ف��ت��وال��ت  ال�����وزن،  لإن��ق��ا���ض  ال��ف��ع��ال��ة  ال���ط���رق 
بع�صها ين�صحها با�صتخدام ريجيم ف�صيلة الدم، وبع�صها 
ين�صحها با�صتخدام ريجيم البطاطا، وبع�صهم ين�صحها 
بربط الأ�صنان، والبع�ض الآخر يوؤكد لها اأن عملية تكميم 

املعدة هي احلل الأمثل حلالتها.
بينما طلبت فتاة اأخرى و�صفة �صحرية و�صريعة لتخ�صي�ض 
ا�صابيع،  بعد  ال���زواج  على  مقبلة  لأنها  ال��ردف��ني  منطقة 
اأخ��رى بخلط ثالث مالعق  �صيدة  الن�صيحة من  فكانت 
بها،  الردفني  الدافئ ودهن منطقة  املاء  القهوة من  من 
ملدة  الريا�صة  مبمار�صة  الخ��رى  الن�صيحة  كانت  بينما 

�صاعة يوميا مع ارتداء مالب�ض بال�صتيكية.

ن�صائح التجميل
ويعترب عامل التجميل من املو�صوعات ذات ال�صعبية لدى 
خ��رباء الإن��رن��ت وم��ن اجلن�صني، فما ان يبحث رج��ل اأو 
خرباء  يهب  حتى  بالتجميل  تتعلق  ن�صيحة  ع��ن  �صيدة 
الإنرنت لنجدتهما من كل حدب و�صوب لتتواىل عليهما 
حبوب  م��ن  التخل�ض  كيفية  ع��ن  التجميلية  ال��ن�����ص��ائ��ح 
وتبيي�ض  ال�صعر  الب�صرة و�صبغ  واأف�صل ما�صكات  ال�صباب 

الأماكن الداكنة والتخل�ض من ال�صعر.

للأ�صلع فقط
حتى م�صاكل ال�صلع لديها حلول لدى خرباء الإنرنت، 
فقد �صاأل رجل بداأ ال�صلع بالزحف على راأ�صه عن اأف�صل 
وكانت  راأ���ص��ه،  يف  املتبقي  ال�صعر  على  للحفاظ  طريقة 
الن�صيحة باأن يدهن كل راأ�صه كل يوم بف�صو�ض من الثوم 

الطازج.
امل�صتح�صرات  من  باقة  اأخ��رى  ن�صيحة  له  قدمت  بينما 
حده  عند  ال�صلع  توقف  التي  والفيتامينات  والكرميات 
اأن  له  اأخ��رى  اأك��دت ن�صيحة  بينما  راأ���ص��ه،  فال يزحف يف 
فرة  اإىل  راأ���ص��ه  ويعيد  جم��رب  الأح��م��ر  الب�صل  ع�صري 
الطفولة، بينما كانت الن�صيحة الطريفة بعدم اللتفات 
اإىل ك��ل ه��ذه )اخل��راب��ي��ط( وت��وف��ري ماله ووق��ت��ه وجهده 
مو�صة  اأ�صبحت  ال�صلعة  لأن  املتبقي  �صعره  بقية  وحلق 

الع�صر كما يفعل جنوم كرة القدم وجنوم ال�صينما.

ا�صاأل طبيبا 
امل�صالك البولية والتنا�صلية والعقم د.  ا�صت�صاري جراحة 
اأخ��ذ ن�صائح خ��رباء الإنرنت على  اآب��ل يحذر من  ف��وزي 
ماأخذ اجلد حيث اإن بع�صها قد ي�صكل خطرا داهما على 

�صحة البع�ض: 
يقدمها  ال��ت��ي  الإن���رن���ت  ن�صائح  ب��ني  ن��ف��رق  اأن  ي��ج��ب   -
اأ����ص���ح���اب ال��ت��خ�����ص�����ض واخل������رباء م��ث��ل امل���واق���ع الطبية 
ترد  املتخ�ص�صة  امل��واق��ع  وه���ذه  ب��ه��ا،  وامل���وث���وق  امل��ع��روف��ة 
حلالة  وف��ق��ا  الن�صائح  لهم  وت��ق��دم  امل��ر���ص��ى  اأ�صئلة  على 
غري  من  العامة  يقدمها  التي  الن�صائح  وبني  منهم،  كل 

علم  بغري  يفتي  البع�ض  اأ�صبح  ولالأ�صف  املتخ�ص�صني. 
ويف غري تخ�ص�صه ويف كل �صيء حتى يف ال�صحة واملر�ض، 
فعندما يتعلق الأمر مب�صكلة ل بد من ا�صت�صارة الطبيب 
وراءها  وه��ل  امل�صكلة  �صبب  اإىل  يتو�صل  حتى  املتخ�ص�ض 
اإجراء  خ��الل  من  ذل��ك  ويتم  نف�صية،  اأو  ع�صوية  اأ�صباب 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ف��ح��و���ض وال��ت��ح��ال��ي��ل وم����ن ث���م يكتب 

الطبيب له العالج املنا�صب.
العامة  اإىل  م�صكلة  م��ن  ي��ع��اين  م��ن  ك��ل  ي��ذه��ب  اأن  ل��ك��ن 
اأم�������ور طبية  وي�����ص��ت�����ص��ريه��م م����ن خ�����الل الإن�����رن�����ت يف 
جد  اأم��ر  فهذا  حلالته،  ع��الج  ع��ن  وي�صاألهم  متخ�ص�صة 
اأن  يجب  م��ا  الن�صائح،  ه��ذه  يجرب  اأن  والأخ��ط��ر  خطر، 

يعرفه النا�ض اأن ما يفيد حالة ل يفيد الأخرى.

�صالون جتميل كبري
من  الآخ���ر  ه��و  فيحذر  التجميل  ج��راح��ة  ا�صت�صاري  اأم���ا 
لأن  التجميل  بعامل  املتعلقة  الإنرنت  ا�صتخدام و�صفات 
اآث��ار خطرة ل  اإىل  ي��وؤدي  والن�صائح قد  الو�صفات  بع�ض 

حتمد عقباها:
اأن  املفرو�ض  م��ن  ع�صر  يف  اأن��ن��ا  رغ��م  ال�صديد  لالأ�صف   -
اأن م��ن يدخل  اإل  اأك���رث وع��ي��ا وع��ل��م��ا،  ال��ن��ا���ض  ي��ك��ون فيه 
ي�صبه  ما  اإىل  حتولت  اأنها  يكت�صف  الإن��رن��ت  مواقع  اإىل 
يقدمها  التي  الن�صائح  ف��رط  م��ن  كبري  جتميل  �صالون 
غري املتخ�ص�صني يف علم التجميل. والغريب اأن البع�ض 
الب�صرة  تبيي�ض  مثل  متخ�ص�صة  م�صطلحات  ي�صتخدم 
والتق�صري لإغراء البع�ض بتجريب هذه الن�صائح، وما ل 
اأجل  الن�صائح من  البع�ض ي�صتخدم  اأن  الكثريون  يعرفه 
الت�صويق لبع�ض املنتجات اأو بع�ض ال�صالونات والعيادات 
حيث يقدمون ن�صائح غري كاملة ولي�صت مف�صلة للذهاب 
اإليهم. وي�صيف: قد اوافق على ا�صتخدام بع�ض الن�صائح 
الطبيعية كما�صكات اخل�صروات  املواد  با�صتخدام  املتعلقة 
اأن  اخل��ط��ورة  لكن  ت�صر.  لن  تنفع  مل  اإن  فهي  والفاكهة 
ممنوعة  واأع�����ص��اب  منتجات  ا�صماء  حتمل  ن�صائح  هناك 
واأخ����رى خ��ط��رة وحت��ت��وي ع��ل��ى م���واد غ��ري م�صموح بها، 
الب�صرة.  على  اخلطرة  الأ���ص��رار  من  الكثري  ت�صبب  وق��د 
الن�صيحة قبل اأن تاأخذ باأي ن�صيحة وجترب اأي �صيء ل 

بد اأن ت�صت�صري اأول �صخ�صا متخ�ص�صا يف التجميل.
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اكت�شاف طريقة لتعزيز الرقابة الذاتية 
يف  اخلطاأ  ال�صيء  ق��ول  ع��ادة  مثل  النف�ض،  �صبط  اإىل  النا�ض  بع�ض  يفتقر 
من  النف�ض  �صبط  لتح�صني  و�صيلة  العلماء  ط��ّور  ولهوؤلء  اخلطاأ،  الوقت 
خالل حتفيز املناطق امل�صوؤولة عن �صبط ردود الأفعال يف الدماغ ، بح�صب 

درا�صة ن�صرتها جملة العلوم الع�صبية.
تو�صلوا  التي  النتائج  اإن  وكاليفورنيا  تك�صا�ض  جامعتي  يف  باحثون  وق��ال 
اأن تكون مفيدة م�صتقباًل يف عالج ا�صطرابات نق�ض النتباه  اإليها ميكن 
ال��ن��اجت ع��ن ف���رط ال��ن�����ص��اط، وم��ت��الزم��ة ت��وري��ت، وع���دة اأن����واع اأخ����رى من 

ال�صطرابات.
اإمكانية  التاأكيد على  النتيجة يف  اأثمرت هذه  التي  التجارب  اأهمية  وتاأتي 
ال�صيطرة على العقل بعد اأن اكت�صف العلماء كيفية تفعيل مناطق معينة يف 
الدماغ. وقد وجد العلماء اأن املنطقة التي يحدث فيها تباطوؤ الن�صاط، ما 

يوؤدي اإىل تراجع الرقابة الذاتية، هي ق�صرة الف�ض اجلبهي.
لفرة  كهربائياً  حتفيزها  خ��الل  م��ن  املنطقة  ه��ذه  عمل  تن�صيط  وميكن 

وجيزة، بوا�صطة اأقطاب كهربائية على �صطح الدماغ.
ووج��د الباحثون م��ن خ��الل جت��ارب على الإن�����ص��ان اأن��ه م��ن خ��الل حتفيز 
ن�صاط منطقة ق�صرة الف�ض اجلبهي يزداد �صبط النف�ض، واأن اآثار التحفيز 

ل تتجاوز املنطقة امل�صتهدفة.
امل�صرف  والأع�صاب  املخ  اأخ�صائي جراحة  تاندون  نينت  الربوفي�صور  وقال 
يكبح  اأن  تتطلب  التي  باملنا�صبات  مليئة  اليومية  حياتنا  ال��درا���ص��ة:  على 
عندما  احلديث  عن  يكف  اأن  املثال  �صبيل  على  ا�صتجاباته،  بع�ض  الإن�صان 
يتطلب ال�صياق الجتماعي ذلك، اأو ي�صبط نف�صه ومينعها من تناول مزيد 

من احللوى .
واأ�صاف: هناك منطقة يف الدماغ مهمتها تثبيط اأو كبح ردود الأفعال، وقد 
الرقابة  نظام  تعزيز  اإمكانية  الب�صر  على  اأجريناها  التي  التجربة  اأثبتت 

الطبيعي داخل الدماغ من خالل حتفيزه .

ال يوجد اأكرث من خرباء االنرتنت هذه االأيام.. هوؤالء متتلئ 
واملنتديات  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  بهم 
امل�صاكل،  ح��ل  وم��واق��ع  ال��درد���ص��ة  وم��واق��ع 

يفهمون يف كل �صيء، ال توجد عندهم م�صكلة 
لي�ص لها حل: من و�صفات الطهي اإىل ميكانيكا ال�صيارات، ومن 
الظهر  اآالم  ومن  الب�صرة،  جتميل  اإىل  ال��وزن  اإنقا�ص  حميات 
املقولة  بتلك  اخلرباء  هوؤالء  يوؤمن  ال  اجلن�صية،  امل�صاكل  اإىل 

الرائعة: من قال ال اأعلم فقد اأفتى، ولذا يفتون يف كل �صيء. ورغم اأن هوؤالء اخلرباء نياتهم طيبة وهدفهم م�صاعدة النا�ص ولي�ص 
اإيذاءهم، اإال اأن الكثري من الن�صائح التي يقدمونها قد تكون كارثية على البع�ص، فالطريق اإىل اجلحيم مفرو�ص بالنيات الطيبة يف كثري 

من االأحيان. التحقيق التايل عن خرباء االإنرتنت ون�صائحهم التي ال تنتهي.

احرت�صوا من و�صفات ون�صائح كارثية

خرباء جاهلون يفتون يف 
كل �شيء على الإنرتنت!

الر�شائل الن�شية خطر على تطور ال�شخ�شية 
حذرت درا�صة �صادرة موؤخرا من اأن ارتفاع ا�صتخدام الأ�صخا�ض للر�صائل الن�صية مقارنة مع اإجراء املكاملات 

الهاتفية قد يوؤثر يف تطور ال�صخ�صية واكت�صاب مهارات التوا�صل وخ�صو�صا عند الفئات العمرية الأ�صغر.
وبينت الدرا�صة اأن الر�صائل الن�صية حتول دون توا�صل الفرد ب�صورة مبا�صرة مع الطرف الآخر واكت�صاب 
عند  وخ�صو�صا  اأف�صل  ب�صورة  املعلومات  واإي�صال  فهم  على  والقدرة  ال�صخ�صية  لنمو  �صرورية  مهارات 
املراهقني الذين يلجاأون اإىل اإر�صال الر�صائل الن�صية تهربا من مواجهات اأو من ردات فعل حمرجة الأمر 
الذي �صيوؤدي اإىل التاأثري على قدراتهم امل�صتقبلية يف التعامل مع املواقف التي تواجههم والتحكم بردات 

الفعل.
ونوه الباحثون اإىل اأن هذه العادات قد توؤدي اإىل اأمرا�ض نف�صية كحب العزلة والوحدة والكتئاب 

املزمن بالإ�صافة اإىل غريها من الأمرا�ض وبن�صب اأعلى عند �صغار ال�صن منها عند كبار ال�صن 
الذين مل يرعرعوا معتمدين على هذه احللول التكنولوجية 

ب�صكل كبري كما هو املالحظ حاليا.
التي مت احل�صول  الأراق���م  اأن  على  ال�صوء  ال��درا���ص��ة  واأل��ق��ت 

عليها بينت اأن الأفراد البالغ اأعمارهم بني 18 و29 عاما 
ير�صلون 88 ر�صالة ن�صية خالل ال�صهر مقارنة مع 17 

مكاملة هاتفية خالل الفرة ذاتها.
اأثبتت  الإح�����ص��ائ��ي��ة  الأرق����ام  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ة  واأ����ص���ارت 
ب�صورة  الن�صية  ال��ر���ص��ائ��ل  م�صتخدمي  اأع����داد  ارت��ف��اع 

اإذ  املا�صي،  العقد  خ��الل  عديدة  م��رات  ت�صاعفت  هائلة 
الر�صائل  ارتفع عدد  الأمريكية فقط  املتحدة  الوليات  اأن يف 

ر�صالة  188 مليار  اإىل   2000 ر�صالة عام  14 مليار  املر�صلة من 
العام 2010، مع ا�صتمرار هذا الأرقام بالرتفاع.

وفاة لوران�س العرب 
تويف النجم ال�صينمائي الربيطاين 
الإي��رل��ن��دي الأ���ص��ل ب��ي��ر اأوت����ول، 
لوران�ض  دور  ب����اأداء  ا�صتهر  ال���ذي 

العرب ، عن عمر 81 �صنة.
اإع���الم بريطانية  و���ص��ائ��ل  واأف����ادت 
ع���ن رح��ي��ل اأوت�����ول ع���ن ع��م��ر 81 
كيني�ض،  �صتيف  ع��ن  ونقلت  �صنة. 
تو�صيحه  اأوت�������ول،  اأع���م���ال  وك��ي��ل 
م�صت�صفى  ال�صبت يف  يوم  تويف  اأن��ه 
ولينغتون بلندن، بعد �صراع طويل 
مع املر�ض، وا�صفاً اإياه باأنه عمالق 

يف جماله وموهبة ل تعو�ض .
و�صارع املعزون للتعبري عن حزنهم 
باإرثه  والإدة  اأوت�����ول  رح��ي��ل  ع��ل��ى 
الفني، وعلى راأ�صهم رئي�ض الوزراء 
ال����ربي����ط����اين دي���ف���ي���د ك����ام����ريون، 
والرئي�ض الإيرلندي مايكل دانيال 
من  اأوت���ول  اأن  اإىل  ي�صار  هيغينز. 
مواليد غالواي باإيرلندا يف العام 
�صمال  يف  ت���رع���رع  ل��ك��ن��ه   ،1932
اإنكلرا. وبداأ اأوتول م�صواره الفني 
يف بري�صتول ولندن عندما كان يف 
ال��� 17 م��ن ع��م��ره، ون���ال فر�صته 
الكبرية عندما اأ�صند املخرج ديفيد 
عام  العرب  لوران�ض  دور  اإليه  لني 

 .1962
ل��ن��ي��ل جائزة  اأوت�������ول  ر����ص���ح  وق����د 
اأو�صكار 8 مرات عن اأفالم لوران�ض 
العرب و بيكيت و الأ�صد يف ال�صتاء 
، كما كان  و وداع��ا م�صر ت�صيب�ض 
ال�صك�صبريي  امل�����ص��رح  ممثلي  م��ن 
اأوت������ول جائزة  ون����ال  امل���ع���روف���ني. 
او�صكار تكرميية لعاطاءاته الفنية 
يف  رف�����ض  لكنه   ،2003 ال��ع��ام  يف 
زال  ما  اإن��ه  قائاًل  ت�صلمها  البداية 
مي��ث��ل وي��ف�����ص��ل اأن ي��ف��وز ب��ه��ا عن 

جدارة.

ت�شوير 3 اأجزاء لـ 

اأفاتار يف نيوزيالندا
اأع���ل���ن امل���خ���رج، ج��ي��م�����ض ك���ام���ريون، اأنه 
�صي�صّور الأجزاء ال� 3 اجلديدة من فيلم 

اأفاتار ال�صهري يف نيوزيلندا.
ونقلت قناة )تي يف اأن زي( عن كامريون، 
قوله يف موؤمتر �صحايف يف ويلينغتون اأنا 
اأفالم  �صن�صور  اأننا  لأعلن  ج��داً  م�صرور 

اأفاتار يف نيوزيلندا .
ال�صعي لإطالق الفيلم الأول  اإىل  واأ�صار 
على   2016 �صنة  امل��ي��الد  عيد  بحلول 
 2017 يف  ال��ت��ال��ي��ان  اجل����زءان  يليه  اأن 

و2018.
عام  عر�ض  ال��ذي  اأف��ات��ار  فيلم  اأن  يذكر 
2009 حّطم الأرقام القيا�صية لناحية 
 2.8 ن���ح���و  ج���م���ع  اأن  ب���ع���د  الإي�����������رادات 
التذاكر حول  �صبابيك  مليار دولر على 

العامل.

رحيل عامل الكيمياء 
كورنفورث 

الأ�صرايل  الكييائي  ال��ع��امل  ت��ويف 
ج����ون ك���ورن���ف���ورث، ال�����ذي حتدى 
ال�صمم وبات من كبار العلماء ففاز 
بجائزة نوبل يف الكيمياء، عن عمر 

96 �صنة.
اأ�صرالية  اإع���الم  و���ص��ئ��ال  واأف����ادت 
ام���������ض ع�����ن رح����ي����ل ك����ورن����ف����ورث 
ع��ن ع��م��ر 96 ���ص��ن��ة، م�����ص��رية اإىل 
ان����ه ب��ال��رغ��م م���ن ف��ق��دان��ه حا�صة 
ال�صمع، متكن من حتقيق اإجنازات 
علمية كبرية ونال جائزة نوبل يف 
تكرمياً   1975 ب��ال��ع��ام  الكيمياء 
ت��ت��ب��ع تفاعالت  ل��ه ع��ل��ى ع��م��ل��ه يف 

الأنزميات .
 1975 العام  ان��ه يف  اإىل  واأ���ص��ارت 
اأي�����ص��اً اخ��ت��ري ل��ي��ك��ون ح��ام��ل لقب 
اأ���ص��رايل ل��ذاك ال��ع��ام، مع  اأف�صل 
برتبة  و���ص��ام  على  حائز  ان��ه  العلم 
ميدالية  ع���ل���ى  وح�������ص���ل  ف����ار�����ض، 

القرن تكرمياً له على اإجنازاته.
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مهرجان كرنفايل �شارك فيه اأطفال العني وقدمت خالله األف هدية

•• العني-الفجر:
ت�صوير- حممد معني: 

روتانا  فندق  م��ن  اتخذ  كرنفايل  مهرجان 
من  ال��ع��دي��د  فيه  لي�صارك  ل��ه  مكانا  ال��ع��ني 
واأ����ص���ره���م احتفال  ال��ع��ني  اأط���ف���ال م��دي��ن��ة 
اأعياد  ق��رب  م��ع  امل��ي��الد  �صجرة عيد  ب��اإي��ق��اد 
جميع  حر�ض  وق��د   . امليالدية  ال�صنة  راأ���ض 
انتظار  ع��ل��ى  اأ����ص���ره���م  وم��ع��ه��م  الأط����ف����ال 
الذي  كلوز(  )�صانتا  التقليدية  ال�صخ�صية 
الأق�����زام ليقدم  ع��ل��ى زلج��ت��ه حتيطه  ق���دم 
م��ا ي��ق��رب م��ن األ���ف ه��دي��ة ل��الأط��ف��ال اأعدت 

ا�صتخدام  وع��ق��ب  ال��غ��ر���ض  ل��ه��ذا  خ�صي�صا 
بوتر(  )ه��اري  غ��رار  على  ال�صحرية  الع�صا 
ت��وج��ه اجلميع ويف  امل��ي��الد  اإي��ق��اد �صجرة  يف 
الفندق  ع��ام  مدير  غريب  اأمي��ن  مقدمتهم 
لإقامة  اأع���دت  التي  اخللفية  احلديقة  اإىل 
هذا املهرجان حيث دخل اجلميع يف مناف�صة 
املو�صيقية  وامل��ق��ط��وع��ات  الأغ����اين  ل��ت��ق��دمي 
هذه  يف  لي�صارك  املنا�صبة  لهذه  اأع��دت  التي 
يف  العاملني  الأط��ف��ال  ج��ان��ب  اإىل  املنا�صبة 
ال��ف��ن��دق وق���د ارت�����دوا الأزي������اء امل���ع���ربة عن 
تقليدية  اأغ��ط��ي��ة  روؤو���ص��ه��م  تعلو  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
تتديل منها الكرات البي�صاء التي ترمز اإىل 

اأكرث من �صاعتني  الثلج. وعلى مدى  كرات 
من  الع�صرات  ا�صتقطاب  املهرجان  ا�صتطاع 
الأطفال واأ�صرهم لتمتالأ احلديقة على قدر 
متفرقة  م�صارح  ع��دة  اأقيمت  وق��د  ات�صاعها 
حر�ض  التي  الفنية  الفقرات  عليها  لتقدم 
فيها.   امل�����ص��ارك��ة  على  الأط��ف��ال  م��ن  الكثري 
معر�ض  الحتفالية  هام�ض  على  نظم  كما 
اإىل  ترمز  التي  وامل��اأك��ولت  الهدايا  لتقدمي 
ويف  متزايدا.  اإقبال  �صهدت  والتي  املنا�صبة 
اأمي��ن غريب  الفندق  اإ���ص��ارة من مدير ع��ام 

يحر�ض  التقليدي  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  اأن  ق��ال 
اأعداد  ل��ت��زداد  �صنويا  اإق��ام��ت��ه  على  ال��ف��ن��دق 
ال�صابقة  املرددين عليه �صنويا عن الأعوام 
موؤكدا على اأن مثل هذه الأجواء الحتفالية 
ال�صياحية  احل��رك��ة  تن�صيط  ع��ل��ى  ت�����ص��اع��د 
وه���و م��ا حت��ت��اج��ه م��دي��ن��ة ال��ع��ني خ��ا���ص��ة يف 
به  تتميز  ال��ذي  املعتدل  الطق�ض  ه��ذا  مثل 
الإمارات لتكون منطقة جذب ال�صياح هروبا 
البلدان.  م��ن  وغ��ريه��ا  اأوروب�����ا  �صقيع  م��ن 
بهذا  الأ�صر  الكثري من  اأ�صادت  من جانبهم 

الفندق يف كل  الذي ينظمه  ال�صنوي  اللقاء 
يحر�صون  الأط��ف��ال  اأن  على  موؤكدين  ع��ام 
تقدمي  خ���الل  م��ن  الفعلية  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى 
لها  ا�صتعدوا  ال��ت��ي  الفنية  ال��ف��ق��رات  بع�ض 
من قبل. هذا وقد حر�ض الكثريون الكبار 
وال�صغار على التقاط ال�صور التذكارية التي 
للمهرجان  التقليدية  ال�صخ�صية  تتو�صطها 
ومن  والبي�صاء  وحليته  التقليدي  بلبا�صه 
خلفهم �صجرة امليالد التي امتد طولها اإىل 

اأعلى لعدة اأمتار.

معر�س للهدايا على 
هام�س املهرجان

•• العني-الفجر:

له  مكانا  الفندق  حديقة  م��ن  اتخذ  معر�ض  اأق��ي��م  املهرجان  هام�ض  على 
لتقدم من خالله الهدايا الرمزية املعربة عن الحتفالية والتي اأقيم من 

اأجلها املهرجان .
ومعهم  الأطفال  من  الع�صرات  ا�صتقطب  الذي  املعر�ض  حمتويات  تنوعت 
اإىل  ترمز  هدية  اقتناء  على  يتناف�صون  اجلميع  لنجد  والأم��ه��ات  الآب���اء 

الحتفالية .

هدايا تناف�س عليها الأطفال 
ومعهم الآباء والأمهات 

•• العني-الفجر:

تعددت الهدايا التي قدمت يف مهرجان روتانا العني لي�صل عددها اإىل اأكرث 
من األ��ف هدية يقف الأط��ف��ال ومعهم الآب��اء والأم��ه��ات يف طوابري ممتدة 
القائمون  املنا�صبة وح��ر���ض  ل��ه��ذه  اأع���دت  اأج���ل احل�����ص��ول على ه��دي��ة  م��ن 
عليها ومنهم امل�صوؤول التنفيذي للت�صويق والت�صالت اأحمد طحيمر على 

تخ�صي�ض هدايا لالأولد واأخرى للبنات.

معزوفات فنية تنوعت بني القدمي 
واحلديث

•• العني-الفجر:

العاملني  من  �صكلت  التي  الفنية  الفرق  من  العديد  تناف�صت 
بفندق روتانا العني يف تقدمي الفقرات التي تنوعت بني الغناء 
واملو�صيقى حيث حر�ض البع�ض على ا�صتخدام الآلت املو�صيقية 

التقليدية بينما تناف�صها اآلت حديثه مثل البيانو.
اإ�صعاد  اأف�����ص��ل م��ا ع��ن��ده رغ��ب��ة يف  ت��ق��دمي  اجلميع ح��ر���ض على 
التي  امل�صارح  اعتلوا  وق��د  الأط��ف��ال  من  ع��دد  لن�صاهد  احل�صور 
اأعدت لهذا املهرجان للم�صاركة يف تقدمي فقرات فنية ومعزوفات 

رمبا ي�صاهدها لأول مرة .



دون  يحول  ما  كل  عن  التفتي�ص  الباحثون  فيحاول  الطبية،  االأبحاث  يف  وا�صعة  مكانة  القلب  �صحة  حتتل 
اإ�صابتنا بالنوبات وي�صاعدنا على العي�ص بقلب �صليم وقوي. ماذا عن اآخر االكت�صافات يف هذا املجال؟

طـــــــــــــــب

كان العاملمِ الفرن�صي املتخ�ص�ض يف ال�صلوك احليواين، جان باتي�صت ليكا، 
يعمل مع زميل له يف مركز اأبحاث الرئي�صيات يف جامعة كيوتو يف اليابان، 

حني راأى م�صهداً ير�صم ابت�صامة عري�صة على وجه كل طبيب اأ�صنان. 

�صاهد العاملمِ جان باتي�صت ليكا ذات يوم ت�صونب، اأنثى من حيوانات املكاك 
اليابانية عمرها 14 �صنة تقتلع �صعرة، ت�صدها جيداً بني يديها، ومتررها 

بني اأ�صنانها، كما لو اأنها تنظفها باخليط.
اأ�صنان بالتاأكيد هذه اللحظة بالغة الأهمية على غرار  يعترب كل طبيب 
 .A Space Odyssey :2001 اأحد م�صاهد فيلم �صتانلي كوبريك

لرمبا تتذكره.
لكن اأنثى املكاك هذه لي�صت طبيب 

ت�صونب  اأن  �صحيح  اأ���ص��ن��ان. 
اأ�صنانها  تنظف  ت��زال  ل 

الطريقة،  ب����ه����ذه 
اإمن������������������ا مل 

اأف��راد جمموعتها حذوها. ولكن ل باأ�ض يف ذلك لأن تنظيف  يحُذ �صائر 
الأ�صنان يف احلفاظ  اأطباء  التي يظنها  بالأهمية  لي�ض  الأ�صنان باخليط 

على �صحة الفم.
ل مفر من بع�ض الأمور عندما تق�صد عيادة طبيب الأ�صنان: اأوًل، تتعر�ض 
يوؤملك  ثانياً،  بالدم.  اإىل قطع ممزقة م�صرجة  وتتحّول  للتعذيب  لثتك 
فكك ب�صبب فتحه على مداه طوال ثالثني دقيقة. وثالثاً، ينهال عليك 
باخليط.  الأ�صنان  تنظيف  ب�صاأن �صرورة  والإر�صادات  بالن�صائح  الطبيب 
رغم ذلك، ل تتخطى ن�صبة الأمريكيني، الذين يقحمون خيط التنظيف 
لكن   .40% اإىل   10% بانتظام،  وطواحنهم  واأنيابهم  قواطعهم  بني 
الأدلة العلمية املتوافرة ت�صري اإىل اأن َمن ل ي�صتعملون اخليط لتنظيف 

اأ�صنانهم ل يخ�صرون فوائد جمة.
�صحيح اأن مئات الدرا�صات تناولت تنظيف الأ�صنان باخليط، اإل اأن الكثري 
ت�صميم  �صعف  عن  ف�صاًل  الباحثني،  حتّيز  ب�صبب  دقيقاً  ُيعترب  ل  منها 
الختبار. خالل العقد املا�صي، حاولت ثالث مراجعات مدرو�صة خو�ض 

غمار هذه املياه العكرة.
التنظيف  ت��اأث��ريات  يف  تركيزها   )2006 ع��ام  )ُن�����ص��رت  الأوىل  ح�صرت 
باخليط يف �صحة اأ�صنان الأولد الذين تراوح اأعمارهم بني 4 و13 �صنة، 
فاكت�صف الباحثون اأن خطر الإ�صابة بت�صّو�ض تراجع يف حالة الأولد 
الذين توىل خبري خمت�ض تنظيف اأ�صنانهم باخليط طوال خم�صة 
اأن هذا اخلطر مل  اإل  19 �صهراً.  الأ�صبوع على مدى  اأي��ام يف 
يراجع يف حالة َمن تدربوا على تنظيف اأ�صنانهم باخليط 

وقاموا بذلك هم باأنف�صهم.
باخليط  لالأ�صنان  يومي  لتنظيف  اخل�صوع  اأن  مبا   
على يد خبري متخ�ص�ض عملية غري متوافرة 
ل���ل���ن���ا����ض ع����م����وم����اً، اأق������ر ال���ب���اح���ث���ون اأن 
على  ع��الوة  حم���دودة.  اكت�صافاتهم 

ذلك، تبني اأن الأولد الذين �صملتهم الدرا�صة مل يتقّيدوا بعادة تنظيف 
اأي�صاً نق�صاً يف الفلوريد، مادة حتول  الأ�صنان بالفر�صاة بانتظام، وعانوا 
دون ت�صّو�ض الأ�صنان. نتيجة لذلك، اأكد الباحثون اأن اكت�صافاتهم ل تقّدم 
اجلواب عن ال�صوؤال البالغ الأهمية: هل لتنظيف الأ�صنان باخليط فوائد 
ومعجون  بالفر�صاة  بانتظام  اأ�صنانه  ينظف  ال�صخ�ض  ك��ان  اإن  ملمو�صة 

اأ�صنان يحتوي على الفلوريد؟

اأدلة علمية
يف  التطبيقية  للعلوم  اإن��ه��ولن��د  ج��ام��ع��ة  يف  ب��اح��ث��ون  ق���رر  �صنتني،  ب��ع��د 
باخليط  الأ�صنان  تنظيف  تاأثري  وراجعوا  امل�صاألة،  هذه  درا�صة  اأم�صردام 

والفر�صاة يف معدلت اجلري والتهاب اللثة. فماذا ا�صتخل�صوا؟
كتبوا: )مل ُيظهر اجلزء الأكرب من الدرا�صات اأي تاأثري لتنظيف الأ�صنان 
باخليط يف اجلري والأطر ال�صريرية للتهاب اللثة. لذلك ن�صتخل�ض اأن 
الأ�صنان  املعتادة عن �صرورة تنظيف  التوجيهات  توؤيد  العلمية ل  الأدل��ة 

باخليط(.
اأعادت درا�صة ثالثة، ُن�صرت عام 2012 تفح�ض هذه امل�صاألة. فقد جمع 
العلماء وحللوا جتارب ع�صوائية قارنت تاأثري تنظيف الأ�صنان بالفر�صاة 
12 درا�صة، �صمت نحو  بالفر�صاة فح�صب. فاعُتربت  واخليط بتنظيفها 
يوؤدي  باخليط  الأ�صنان  تنظيف  اأن  تبنّي  منا�صبة.  م�صارك،   1100
اإح�صائّياً اإىل تراجع يف معدلت اجلري والتهاب اللثة. لكن هذا الراجع 
بدا �صئياًل جّداً، حتى اإنه اعُترب غري ملحوظ. كذلك ا�صتخل�ض الباحثون 
اأن تنظيف الأ�صنان باخليط حتّد من تراكم  اأن الأدل��ة التي تدعم فكرة 

اجلري )�صعيفة( و(ل ُيعتمد عليها(.
اإذاً، ت�صري املعارف العلمية عموماً اليوم اإىل اأن تنظيف الأ�صنان باخليط 
بدياًل  الفم  غ�صول  وي�صكل  الأ�صنان.  اأطباء  يظنها  التي  بالأهمية  لي�ض 

اأف�صل بكثري.

لفاعلية  الداعمة  الأدل��ة  غياب  تعلل  التي  املنطقية،  التف�صريات  ت�صمل 
بال�صكل  العملية  بهذه  نقوم  ل  جميعنا  اأننا  باخليط،  الأ�صنان  تنظيف 
اأن كل ما  اأ�صنانهم بهذه الطريقة  ال�صحيح. فيظن معظم َمن ينظفون 
لكن  الطعام،  ف�صالت  واإخ���راج  الأ�صنان  بني  اخليط  اإقحام  فعله  عليهم 
هذا لي�ض كافياً. تن�صح اجلمعية الأمريكية لطب الأ�صنان بثني اخليط 
الأعلى  �صن مع حتريكه نحو  برفق على جانب كل  و�صده   C �صكل  على 

والأ�صفل.

التمارين اجل�شدية... 
عالج امل�شنني 

علم  جلمعية  التابعة   Age جملة  يف  حديثاً  ُن�صرت  درا���ص��ة  نتائج  بيَّنت 
ال�صيخوخة الأمريكية بقيادة ميكل اإيزكريدو ريدين، الفوائد الكثرية التي 

تفي�ض بها التمارين الريا�صية على امل�صنني يف عمر الت�صعني. 

القوة  م�صتوى  حت�صن  اأ�صبوعاً،   12 ط��وال  معينة  بتدريبات  القيام  بعد 
والطاقة والكتلة الع�صلية عند الأ�صخا�ض فوق عمر الت�صعني. ترافق الأمر 
م�صتوى  وحت�ّصن  النهو�ض،  على  القدرة  وارت��ف��اع  امل�صي،  �صرعة  زي��ادة  مع 
التوازن، وتراجع لفت يف حوادث ال�صقوط، وحت�ّصن ملحوظ يف قوة وكتلة 
الواحدة  عمر  ب��ني  �صخ�صاً   24 ال�صفلى.�صارك  الأط����راف  يف  الع�صالت 
والت�صعني وال�صاد�صة والت�صعني يف درا�صة جديدة، وكان 11 �صخ�صاً منهم 
خ�صع  املرجعية.  اجلماعة  يف  و13  التجريبية  اجلماعة  �صمن  م��وج��وداً 
فرة  خ��الل  الأ���ص��ب��وع،  يف  يومني  العنا�صر،  متعددة  لتدريبات  امل�صاركون 
مة خ�صي�صاً لهم  12 اأ�صبوعاً: يتاألف الربنامج من متارين متنوعة م�صمَّ
وجتمع بني متارين القوة ومتارين حت�صني التوازن. �صرح ميكل اإيزكريدو 
اأن )التدريب رفع قدرتهم الوظيفية وخّف�ض خطر ال�صقوط وح�ّصن القوة 
عند  ملحوظة  بن�صبة  اجل�صدية  ال��ق��درة  زي���ادة  اإىل  بالإ�صافة  الع�صلية. 
الأ�صخا�ض ال�صعفاء الأكرب �صناً، اأظهرت الدرا�صة اأن متارين القوة ميكن 

تطبيقها ب�صكل مثايل على الأكرب �صناً.

جمود ج�صدي
مع التقدم يف ال�صن، تبداأ القدرة الوظيفية لالأنظمة التنف�صية والع�صبية 
والع�صلية والقلبية بالراجع تدريجاً، ما يوؤدي اإىل زيادة خطر ال�صعف. 
ت�صبب فقدان  التي  الأ�صا�صية  العوامل  اأب��رز  اأحد  ُيعترب اجلمود اجل�صدي 

الكتلة الع�صلية والقدرة الوظيفية، وهو عن�صر اأ�صا�صي يف حالة ال�صعف.
اإيزكريدو: )من الناحية العملية، ت�صري نتائج الدرا�صة اإىل  يقول الأ�صتاذ 
اأن ت�صمل  املر�صى، على  النوع من  اأهمية تطبيق برامج ريا�صية عند هذا 
متارين لتطوير القوة الع�صلية والتوازن وامل�صي. من املفيد تطبيق متارين 
من هذا النوع على الأ�صخا�ض ال�صعفاء الأكرب �صناً لتجنب اآثار ال�صيخوخة 
وتعزيز راحتهم وم�صاعدتهم على التكيف مع املجتمع الذي يعي�صون فيه(.

تنظيف الأ�شنان باخليط؟ نعم ول! 

اكت�صف باحثون اأملان طريقة يف الفئران تتيح لهم اإبطاء 
موت خاليا القلب يف حالة امل�صنني بعد الإ�صابة بنوبة 
PNUTS يراجع  ُتدعى  قلبية. فقد حددوا جينة 
عقب  اأي�صاً  ويتدنى  امل�صنة  الفئران  حالة  يف  ن�صاطها 

الإ�صابة بنوبة قلبية.
فريق بحث  PNUTS، متّكن  ن�صاط جينة  بتحفيز 
من اإبطاء عملية تقّدم القلب يف ال�صن وتخفيف ال�صرر 
ت�صبب  قلبية  نوبة  عقب  القلب،  بع�صلة  يلحق  ال��ذي 
جملة  يف  التقرير  ه��ذا  ُن�صر  للفئران.  الباحثون  بها 

.Nature
ويف تعليق على هذا العمل، يذكر الدكتور ريت�صارد يل 
 Heart Letter اأحد املحررين ال�صابقني يف جملة(
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ارف��ارد( وزم�����الوؤه اأن ه���ذا الك��ت�����ص��اف قد 
يفتح الباب اأمام عالجات جديدة قد حتّد من ال�صرر 

احلا�صل نتيجة الإ�صابة بنوبة قلبية يف حالة الب�صر.

دهون البطن
ُتظهر درا�صة جديدة باإ�صراف الدكتورة كارولني 

م�صاعدة  �صريرية  بروف�صورة  فوك�ض، 
 Brigham م�����ص��ت�����ص��ف��ى  يف 

 and Women>s
التابعة   Hospital
اأن  ه�������ارف�������ارد،  جل����ام����ع����ة 
اأك��رث �صرراً  ده��ون البطن 

ب�صحتنا مما نظن.
يف تقرير يف جملة )الكلية 

الأم��ريك��ي��ة ل��ط��ب ال��ق��ل��ب(،  لح���ظ ف��ري��ق الدكتورة 
ف���وك�������ض، ب��ع��د اأخ�����ذ ك���ل ع���وام���ل اخل���ط���ر الأخ�������رى يف 
الإ�صابة  كثرياً خطر  تزيد  البطن  ده��ون  اأن  العتبار، 
مبر�ض القلب. فمن ميلكون دهوناً يف حميط البطن 
لأن  اأك���رب،  خماطر  يواجهون  املقبول  امل��ع��دل  تتخطى 
احلالة  ه��ذه  يف  يرتفع  القلب  مبر�ض  الإ���ص��اب��ة  خطر 
بنحو %44 وخطر الإ�صابة بال�صرطان بنحو 43%. 
اأم��ا َمن يعانون كمية مفرطة ج��ّداً من ده��ون البطن، 

فُيعتربون اأكرث عر�صة بعد لهذين املر�صني.
ي�صري تراكم الدهون يف منطقة البطن اإىل اأن املري�ض 
القلب  فيها  الداخلية، مبا  اأع�صائه  دهوناً حول  ميلك 
بيولوجية  خ�����ص��ائ�����ض  ال���ده���ون  ل���ه���ذه  وال�������ص���راي���ني. 
خمتلفة عن الدهون الأخرى الأكرث و�صوحاً التي تقع 

حتت اجللد مبا�صرة.
لقيا�ض  م��ع��ق��دة  م�صح  تقنية  ف��وك�����ض  ف��ري��ق  ا���ص��ت��خ��دم 
الدهون يف البطن، تناولت درا�صة حالة 1086 رجاًل 
�صن  يف  للقلب  فارمينغهام  درا�صة  اإىل  ان�صموا  وام��راأة 

اخلم�صني تقريباً.
الفعلي  امل���و����ص���ع  اأن  ت���ب���ني 
ل���ده���ون ال��ب��ط��ن اأق���ل 
كميتها  م��ن  اأهمية 
الإج���م���ال���ي���ة يف 
اجل���������������ص�������م. 
وي���������ص����ري 
ه�����������ذا 

ناقلة  جزيئات  تبعث  ال��ده��ون  ه��ذه  اأن  اإىل  الكت�صاف 
ب��ي��و-ك��ي��م��اوي��ة ت��زي��د خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة مب��ر���ض القلب 

وال�صرطان على حد �صواء.

تناول الفطور
جراء  امل���وت  اأو  قلبية  بنوبة  الإ���ص��اب��ة  خطر  ي��راج��ع 
يتناولون  الذين  الرجال  بني  القلب  مبر�ض  الإ�صابة 
الأوىل  الوجبة  يفّوتون  بانتظام، مقارنة مبن  الفطور 

من النهار.
ُن���������ص����ر يف جملة  ال��������ذي  الك����ت���������ص����اف،  ه�������ذا  ج�������اء 
جمع  م��ن  ���ص��ن��ة   16 ب��ع��د   ،Circulation
�صليماً  اأمريكياً  26902 رجاًل  البيانات من 
تراوح اأعمارهم بني اخلام�صة والأربعني 
وال����ث����ان����ي����ة وال����ث����م����ان����ني ����ص���ارك���وا 
 Health درا�������ص������ة  يف 

 Professionals
 .F o l l o w - u p
لح������������ظ ال�����ب�����اح�����ث�����ون 
ب��رئ��ا���ص��ة ال��دك��ت��ور اإري���ك 
ب. رمي، بروف�صور م�صاعد 
متخ�ص�ض يف التغذية وعلم 
الأمرا�ض يف كلية ال�صحة 

العامة يف جامعة هارفارد، اأن ما من اأدلة علمية مثبتة 
توؤكد املقولة التي نكررها دوماً عن اأن )الفطور الوجبة 

الأهم(.
عوامل  �صبط  فبعد  ال��ي��وم.  اختلف  الو�صع  ه��ذا  لكن 
العائلي،  الو�صع  التدخني،  الغذاء،  نوعية  ال�صن،  مثل 
القلب،  مب��ر���ض  امل��رت��ب��ط  العائلي  ال��ت��اري��خ  ال��وظ��ي��ف��ة، 
اأن  ال��دك��ت��ور رمي  ف��ري��ق  اكت�صف  ال��ري��ا���ص��ة،  ومم��ار���ص��ة 
خطر الإ�صابة بنوبة قلبية غري مميتة اأو املوت نتيجة 
الإ����ص���اب���ة مب��ر���ض ال��ق��ل��ب ي��رت��ف��ع ب��ن��ح��و %27 بني 
الرجال الذين يفوتون الفطور )ل يتناولون اأي طعام 

اأو وجبة خفيفة قبل الغداء(.
ولكن يبدو اأن تفويت الوجبات الأخرى ل �صرر له. فال 
تختلف خماطر الإ�صابة مب�صاكل يف القلب كثرياً بني 
اأو اثنتني يومّياً وَمن ياأكلون �صت  َمن يتناولون وجبة 
مرات اأو اأكرث يف اليوم.ك�صفت الدرا�صة اأي�صاً اأدلة عن اأن 
خطر الإ�صابة بنوبة قلبية ومر�ض القلب يرتفع بن�صبة 
اأو  د�صمة  يتناولون وجبات  الذين  الرجال  %55 بني 
خفيفة يف وق���ت م��ت��اأخ��ر م��ن ال��ل��ي��ل )ب��ع��د اخل��ل��ود اإىل 
البيطريني،  الأطباء  الأطباء،  من  قلة  لكن  ال�صرير(. 
وغريهم من العاملني يف جمال ال�صحة وامل�صاركني يف 
الطريقة،  بهذه  الطعام  م�صاألة  تناولوا  الدرا�صة،  هذه 
لذلك مل يت�صح بعد ما اإذا كانت هذه الن�صبة الأخرية 

دقيقة وت�صكل م�صدر قلق فعلي.

علماء ينجحون يف ابطاء عملية تقدم القلب يف ال�صن

جينة تبقي قلبك �شابًا!
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          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1859 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ �صركة ام بي ام العقارية ذ.م.م اجلن�صية: المارات    املنفذ 
�صده : �صركة كوريا والمارات لال�صا�صات اجلن�صية: المارات  املطلوب 
اعالنه:  �صركة كوريا والمارات لال�صا�صات اجلن�صية: المارات  عنوانه: 
بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر 
 2014/1/8 املوافق  الثنني  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  رقم  الدعوى  يف 
الوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم االيجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
       اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1286 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

نا�صر  ح�صن  عبداهلل  بالل  بوكالة  ال�صيارات  لتاأجري  الفر�صة  مدعي/   
قحطان  جربان  القواريط  كرمي  حممد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية: 
درهم    2800 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  �صوريا   اجلن�صية:  حممد 
املطلوب اعالنه/  حممد كرمي القواريط جربان قحطان حممد اجلن�صية: 
�صوريا  عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/29 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1604 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ في�صل عبداهلل حممد علي ب�صفته وكيل خدمات الرخ�صة حمل  حتا لن�صخ 
املفاتيح اجلن�صية: المارات  مدعي عليه: حممود ا�صماعيل احلاج علي ب�صفته مالك 
للرخ�صة حمل حتا الن�صخ املفاتيح اجلن�صية: �صوريا     مو�صوع الدعوى: ف�صخ عقد 
ا�صماعيل احلاج علي  املطلوب اعالنه/  حممود  وكيل خدمات بقيمة 50000 درهم  
عنوانه:بالن�صر  �صوريا  اجلن�صية:  املفاتيح  الن�صخ  حتا  حمل  للرخ�صة  مالك  ب�صفته 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/12/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
        اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   973 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاوالت والنزاعات االن�شائية
 مدعي/ نظر ال�صالم عبدالرحمن اجلن�صية: بنغالدي�ض مدعي عليه: با�صل 
ثليج القنطار واخرون اجلن�صية: �صوريا واخرون مو�صوع الدعوى: مطالبة 
مالية بقيمة )15.000 درهم( املطلوب اعالنه/ با�صل ثليج القنطار اجلن�صية: 
املذكورة اعاله وحددت  اقام الدعوى  املدعي  ان  �صوريا عنوانه:بالن�صر حيث 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/1/8 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/12/15  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2684 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

تلي  بيكر  �صركة  مكتب  يف  ال�صريك  ب�صفته  الربيعي  باقر  جواد  عبداملنعم  مدعي/   
يف  ال�صريك  ب�صفته  �صنج  جا�صبري  ماجو  عليه:  مدعي  العراق   اجلن�صية:  ام  كي  ام 
ندب  الدعوى:  الهند  مو�صوع  واخرون اجلن�صية:  ام  ام كي  تلي  بيكر  �صركة  مكتب 
حمكم     املطلوب اعالنه/ ماجو جا�صبري �صنج ب�صفته ال�صريك يف مكتب �صركة بيكر 
تلي ام كي ام اجلن�صية: الهند عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  التجارية   املحكمة   الكائنة   - البتدائية 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  امل�صتنداتك موقعا  و�صورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1546 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد ادري�ض خان عبدالودود خان اجلن�صية: بنغالدي�ض    املنفذ 
�صده : �صركة امل�صرق ذ.م.م  اجلن�صية: المارات  املطلوب اعالنه: �صركة امل�صرق 
ذ.م.م  اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/1093 عم جز - م ع- ب- 
اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/12/26 موعدا لنظر طلب 
الكائنة  التنفيذ-    بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ 
باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1588 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ امين امني غريب احمد اجلن�صية: م�صر  املنفذ �صده : عرو�ض 
الفرات لالأعمال ال�صحية اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه: عرو�ض الفرات 
لالأعمال ال�صحية اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ 
التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/974 عم جز  ال�صند  تقدم بطلب تنفيذ 
- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/12/26 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   
ال�صند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/382 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ ار�صاد الرحمن �صديق احمد اجلن�صية: بنغالدي�ض  املنفذ �صده 
: ركن البطني للمقاولت وال�صيانة العامة اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه:  
ركن البطني للمقاولت وال�صيانة العامة اجلن�صية: المارات    عنوانه: بالن�صر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 
املوافق  يوم اخلمي�ض  لنظره جل�صة  اأظ وحدد  م ع- ب-   - 2012/3284 عم جز 
الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/26 موعدا 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1000 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد علي ليت �صفار علي اجلن�صية: بنغالدي�ض  املنفذ �صده 
: بيور اير ل�صيانة التكييف املركزي اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه: بيور 
اير ل�صيانة التكييف املركزي اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/402 
عم جز - م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/12/26 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  موعدا 
التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/38 ت م ع- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ لك�صمان بو�صايا فيال�صاجارام اجلن�صية: الهند املنفذ �صده : 
موؤ�ص�صة البكر لركيب الدوات اجلن�صية: المارات  املطلوب اعالنه: موؤ�ص�صة 
طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  الدوات  لركيب  البكر 
وحدد  رقم    الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�صة  لنظره 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثالثة  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت 
العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1429 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد عبدالربان لت حمرم اجلن�صية: بنغالدي�ض املنفذ �صده 
: اللولو للحام واحلدادة اجلن�صية: المارات   املطلوب اعالنه:  اللولو للحام 
واحلدادة اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/143 عم جز - م ع- ب- اأظ 
طلب  لنظر  موعدا   2013/12/26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد 
الكائنة  التنفيذ-    بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ 
باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء
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العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
    اعالن بالن�شر 

لقد تقرر يف الق�صية رقم )2013/3190 ( منازعات ايجارية املنظورة امام 
املدعية/  من  واملرفوعة  الوىل(  اليجارية)اللجنة  املنازعات  ف�ض  جلنة 
�صركة ام بي ام العقارية، وذلك لعادة اعالن �صاحب املوؤ�ص�صة املدعى عليها 
تاج علي- جلل�صة  اعجاز- ل�صاحبها /اعجاز علي  ن�صرا/ موؤ�ص�صة خياط 
يوم الربعاء املوافق 2013/12/25 يف ال�صاعة 06.00 م�صاء يف مقر اللجنة 
بجانب  نهيان/  اآل  مع�صكر  منطقة  ال��دف��اع-  �صارع  ابوظبي/  يف  الكائن 

�صندوق الزواج/ فيال رقم )2(.
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
    اعالن بالن�شر 

لقد تقرر يف الق�صية رقم )2013/3191 ( منازعات ايجارية املنظورة امام 
املدعية/  من  واملرفوعة  الوىل(  اليجارية)اللجنة  املنازعات  ف�ض  جلنة 
عليها  امل��دع��ى  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ذ.م.م لع���الن �صاحبة  ال��ع��ق��اري��ة  ب���روج  ���ص��رك��ة 
بالن�صر/ موؤ�ص�صة اوول بالك�ض انترييرز- ملالكتها/ نادين نوري-   جلل�صة 
يوم الربعاء املوافق 2013/12/25 يف ال�صاعة 06.00 م�صاء يف مقر اللجنة 
بجانب  نهيان/  اآل  مع�صكر  منطقة  ال��دف��اع-  �صارع  ابوظبي/  يف  الكائن 

�صندوق الزواج/ فيال رقم )2(.
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1859 ت اجر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ �صركة ام بي ام العقارية ذ.م.م اجلن�صية: المارات    املنفذ 
�صده : �صركة كوريا والمارات لال�صا�صات اجلن�صية: المارات  املطلوب 
اعالنه:  �صركة كوريا والمارات لال�صا�صات اجلن�صية: المارات  عنوانه: 
بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر 
 2014/1/8 املوافق  الثنني  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  رقم  الدعوى  يف 
الوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم االيجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/292 تنفيذ عقاري
طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ليمتد  انف�صتمنت  �صت�صون  �صده/1-  املنفذ  اىل 
رقم  ال��دع��وى  ال�صادر يف  باحلكم  نعلنكم  م��وه��ان  ان��ان��د  دي��ف  م��وه��ان  راج��ا  التنفيذ/ 
تنفيذيا  �صندا  ب��اع��ت��ب��اره   2012/1/30 ب��ت��اري��خ  الث��ن��ني  ي��وم  كلي  ع��ق��اري   2010/276
بني  التداعي  حمل  احلجز(  ا�صتمارة   ( العقارية  الوحدة  بيع  عقد  بف�صخ   -1 وذل��ك: 
وقدره  مبلغ  ب�صداد  بالزامكم   -2 الراهنة.  الدعوى  الرابعة يف  عليها  واملدعى  املدعي 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  �صنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة  )1861426( درهم 
وحتى متام ال�صداد وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من 
تاريخ ن�صر هذا العالن. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض الق�شم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   831 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

 مدعي/ م�صطفى عبدو احمد ح�صن اجلن�صية: م�صر  مدعي عليه: ال�صمو 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  واخرون  للعطور 
المارات  اجلن�صية:  للعطور  ال�صمو  اعالنه/  املطلوب  16000درهم  مببلغ 
عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/22 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
البتدائية - الكائنة بدائرة الق�صاء �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/12/09  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
       اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1286 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

نا�صر  ح�صن  عبداهلل  بالل  بوكالة  ال�صيارات  لتاأجري  الفر�صة  مدعي/   
قحطان  جربان  القواريط  كرمي  حممد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية: 
درهم    2800 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  �صوريا   اجلن�صية:  حممد 
املطلوب اعالنه/  حممد كرمي القواريط جربان قحطان حممد اجلن�صية: 
�صوريا  عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/29 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1604 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ في�صل عبداهلل حممد علي ب�صفته وكيل خدمات الرخ�صة حمل  حتا لن�صخ 
املفاتيح اجلن�صية: المارات  مدعي عليه: حممود ا�صماعيل احلاج علي ب�صفته مالك 
للرخ�صة حمل حتا الن�صخ املفاتيح اجلن�صية: �صوريا     مو�صوع الدعوى: ف�صخ عقد 
ا�صماعيل احلاج علي  املطلوب اعالنه/  حممود  وكيل خدمات بقيمة 50000 درهم  
عنوانه:بالن�صر  �صوريا  اجلن�صية:  املفاتيح  الن�صخ  حتا  حمل  للرخ�صة  مالك  ب�صفته 
املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/12/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
        اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   973 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاوالت والنزاعات االن�شائية
 مدعي/ نظر ال�صالم عبدالرحمن اجلن�صية: بنغالدي�ض مدعي عليه: با�صل 
ثليج القنطار واخرون اجلن�صية: �صوريا واخرون مو�صوع الدعوى: مطالبة 
مالية بقيمة )15.000 درهم( املطلوب اعالنه/ با�صل ثليج القنطار اجلن�صية: 
املذكورة اعاله وحددت  اقام الدعوى  املدعي  ان  �صوريا عنوانه:بالن�صر حيث 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/1/8 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/12/15  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2684 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

تلي  بيكر  �صركة  مكتب  يف  ال�صريك  ب�صفته  الربيعي  باقر  جواد  عبداملنعم  مدعي/   
يف  ال�صريك  ب�صفته  �صنج  جا�صبري  ماجو  عليه:  مدعي  العراق   اجلن�صية:  ام  كي  ام 
ندب  الدعوى:  الهند  مو�صوع  واخرون اجلن�صية:  ام  ام كي  تلي  بيكر  �صركة  مكتب 
حمكم     املطلوب اعالنه/ ماجو جا�صبري �صنج ب�صفته ال�صريك يف مكتب �صركة بيكر 
تلي ام كي ام اجلن�صية: الهند عنوانه:بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  التجارية   املحكمة   الكائنة   - البتدائية 
لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  امل�صتنداتك موقعا  و�صورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/711  مدين  كلي                
ان  الق��ام��ة مب��ا  1 - عقبة حميدي جم��ه��ول حم��ل  امل��دع��ى عليه/  اىل 
املدعي /�صلطان �صالط وميثله: احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي 
قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
وقدره )3.000.000 درهم( �صامل مبلغ املديونية والتعوي�ض والر�صوم 
ي��وم الح��د املوافق  امل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�صة  وامل�صاريف وات��ع��اب 
2013/12/22 ال�صاعة 9:30 �ض  بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف 
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
ق�شم الق�شايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1489  جتاري  كلي                
اىل املدعى عليه/ 1 - عبدالرحيم حممد ح�صني ال�صيباين   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�صركة ال��رواد ل��الوراق املالية ���ض.ذ.م.م   وميثله: عبدالكرمي جودت 
عبداهلل ا�صتيتيه  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليه بان 
يوؤدي للمدعية مبلغ )1.024.138.73 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   وحددت لها جل�صة يوم 
الثنني املوافق 2013/12/30 ال�صاعة 9:30 �ض  بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف 
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري.
ق�شم الق�شايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/1603  جتاري  كلي                

اىل املدعى عليه/ 1 - موؤ�ص�صة باركود للتجارة العامة  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /علي عبد اله فرخي وميثله: را�صد عبداهلل علي بن عرب  قد 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   394.200(
ال�����ص��داد.   وح��ددت لها جل�صة يوم  بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى مت��ام 
لذا   ch2.E.22 بالقاعة  �ض    9:30 ال�صاعة   2013/12/25 املوافق  الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
ق�شم الق�شايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/86 

املحكوم �صده: ايفيتو�ض للتجارة العامة وميثلها عبداهلل �صامل املزروعي 
�صدر حكم   2013/11/18 تاريخ  بانه يف  افادتكم  نود  بالن�صر  العنوان: 
املنازعات اليجارية ) ابوظبي( يف الدعوى  ادارة جلان ف�ض  من قبل 
املذكورة اعاله ل�صالح املحكوم له: عدنان حممد جواد   حكمت اللجنة  
: بالزام املدعى عليها ان ت��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره 60.000 درهم ) 
قابال لال�صتئناف خالل )15(  وامل�صاريف.  حكما   ) درهم  الف  �صتون 

يوم  اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا امل�صتند.
جلان ف�ض املنازعات االيجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/1836 

العنوان:  اللكروميكانيكية     العامة  للمقاولت  حتويل  موؤ�ص�صة  �صده:  املحكوم 
بالن�صر نود افادتكم بانه يف تاريخ 2013/11/25 �صدر حكم من قبل ادارة جلان ف�ض 
املنازعات اليجارية ) ابوظبي( يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح املحكوم له: �صركة 
اخلليج الول العقارية حكمت اللجنة  : باخالء املدعى عليها من العني املبينة بعقد 
للمدعية  تدفع  ب��ان  عليها  املدعى  وب��ال��زام  للمدعية  وت�صليمها  وال�صحيفة  اليجار 
وحتى   2013/4/10 من  اعتبارا  �صنويا  دره��م  الف  ثمانون  بواقع  اليجارية  القيمة 
تاريخ الخالء والت�صليم والزيادة القانونية بواقع 5% اذا مازادت عن ال�صنة اليجارية 
والهاتف حتى  والكهرباء  امل��اء  ذم��ة من  ب��راءة  بتقدمي  الزمت  كما  بالعقد  امل��ح��دودة 

تاريخ الخالء الفعلي والزمتها بامل�صاريف ورف�صت ما عدا ذلك  من طلبات. 
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
  اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/727  جتاري كلي                
�ض.ذ.م.م     للمقاولت  اي�صت  �صاميدل  ج��واجن  عليه/1-  املدعى  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / الغرير لالن�صاءات منتجات 
ا�صمنتية �ض.ذ.م.م وميثله: علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن  نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  يف  املنعقدة   املحكمة قررت بجل�صتها  بان 
الدعوى  املنتدب يف  ال�صيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
 9.30 ال�صاعة   2014/1/9 املوافق  اخلمي�ض  يوم  وقد حت��ددت جل�صة 

�صباحا بالقاعة ch2.E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2013/139   جتاري جزئي                  

اىل املحكوم عليه /1- حممد ماهر انور عزيز جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/6/9 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ بنك 
را�ض اخليمة الوطني �ض م ع فرع دبي- بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 
درهما(  وع�صرون  واربعة  وثالثمائة  الف  وخم�صون  واربعة  )مائة  دره��م(   154.324(
وفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف 2012/2/27حتى متام ال�صداد 
، والزمت املدعى عليه بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  با�صم �صاحب  هذا الع��الن �صدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�شم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/497 ت جتر- م ر-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ الرثمان للنجارة امل�صلحة وال�صباغ اجلن�صية: المارات    املنفذ 
�صده : �صركة البناء الع�صري اجلن�صية: المارات  املطلوب اعالنه: �صركة البناء 
الع�صري اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
�ض- ب-  - ب  2013/14 جت جز  رقم  الدعوى  ال�صادر يف  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ 
اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/12/26 موعدا لنظر طلب 
ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�صي   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2144 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد �صوكت حممد دلوار ح�صني اجلن�صية: بنغالدي�ض  املنفذ 
�صده : برج الناقة للمقاولت العامة اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه: برج 
طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  المارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  الناقة 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/1833 
عم جز - م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/12/26 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  موعدا 
التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1546 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد ادري�ض خان عبدالودود خان اجلن�صية: بنغالدي�ض    املنفذ 
�صده : �صركة امل�صرق ذ.م.م  اجلن�صية: المارات  املطلوب اعالنه: �صركة امل�صرق 
ذ.م.م  اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/1093 عم جز - م ع- ب- 
اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/12/26 موعدا لنظر طلب 
الكائنة  التنفيذ-    بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ 
باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1588 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ امين امني غريب احمد اجلن�صية: م�صر  املنفذ �صده : عرو�ض 
الفرات لالأعمال ال�صحية اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه: عرو�ض الفرات 
لالأعمال ال�صحية اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ 
التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/974 عم جز  ال�صند  تقدم بطلب تنفيذ 
- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/12/26 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   
ال�صند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/382 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ ار�صاد الرحمن �صديق احمد اجلن�صية: بنغالدي�ض  املنفذ �صده 
: ركن البطني للمقاولت وال�صيانة العامة اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه:  
ركن البطني للمقاولت وال�صيانة العامة اجلن�صية: المارات    عنوانه: بالن�صر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 
املوافق  يوم اخلمي�ض  لنظره جل�صة  اأظ وحدد  م ع- ب-   - 2012/3284 عم جز 
الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/26 موعدا 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1000 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد علي ليت �صفار علي اجلن�صية: بنغالدي�ض  املنفذ �صده 
: بيور اير ل�صيانة التكييف املركزي اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه: بيور 
اير ل�صيانة التكييف املركزي اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/402 
عم جز - م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/12/26 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  موعدا 
التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/38 ت م ع- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ لك�صمان بو�صايا فيال�صاجارام اجلن�صية: الهند املنفذ �صده : 
موؤ�ص�صة البكر لركيب الدوات اجلن�صية: المارات  املطلوب اعالنه: موؤ�ص�صة 
طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  الدوات  لركيب  البكر 
وحدد  رقم    الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�صة  لنظره 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثالثة  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت 
العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1429 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد عبدالربان لت حمرم اجلن�صية: بنغالدي�ض املنفذ �صده 
: اللولو للحام واحلدادة اجلن�صية: المارات   املطلوب اعالنه:  اللولو للحام 
واحلدادة اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/143 عم جز - م ع- ب- اأظ 
طلب  لنظر  موعدا   2013/12/26 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد 
الكائنة  التنفيذ-    بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ 
باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء
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العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالطلبات املعدلة بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/149  جتاري  كلي                
اىل املدعى عليه/ 1 - �صركة الفانور لالعمال الكهربائية وامليكانيكية �ض.ذ.م.م   
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�صركة اترنيت اخلليج التجارية املحدودة 
���ض.ذ.م.م   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1.228.600/15 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
ال�صتحقاق  تاريخ  �صنويا من  بواقع %12  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
 2014/1/23 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�صداد  وحتى 
او من  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة  ���ض    9:30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     

  اعالن بورود التقرير   بالطلبات املعدلة بالن�شر
   يف  الدعوى 2012/670  جتاري كلي                

اىل املدعى عليه/1- جا�صم حممد علي يو�صف   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / نوفل نزار عبداجلبار اجلبوري وميثله: نا�صر مال اهلل حممد 
غامن   نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�صتها املنعقدة  بتاريخ 2013/12/10 
يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�صيد اخلبري املنتدب 
يف الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/31 ال�صاعة 
وبالطلبات  التقرير.  للتعقيب على   ch1.C.15 بالقاعة  9.30 �صباحا 
بواقع %12  القانونية  والفائدة  درهم  املعدلة مببلغ وقدره 179.102/50 

�صنويا من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد.
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     

  اعالن بورود التقرير بالن�شر
   يف  الدعوى 2010/1543  جتاري كلي                

امل��اه��ي  جمهول  الطيب  امل��اه��ي  ال��زب��ري  امل��دخ��ل  /1-  اىل اخل�صم 
حمل القامة مبا ان املدعي / البريت هايكو بروي�ض وميثله: �صيف 
�صعيد را�صد الغبار ال�صام�صي    نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�صتها 
املنعقدة  بتاريخ 2013/12/8  يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم 
بورود تقرير ال�صيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�صة 
بالقاعة  �صباحا   9.30 ال�صاعة   2013/12/29 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم 

ch1.B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
  اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/948  جتاري كلي                
جمهول  اجلاهزة   املالب�ض  لتجارة  المتثال   -1/ عليه  املدعى  اىل 
باجابر  �صعيد بن عبداهلل  املدعي / خالد بن  ان  القامة مبا  حمل 
وميثله: �صفيع حممد ابراهيم  نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�صتها 
املنعقدة  بتاريخ 2013/11/17  يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم 
بورود تقرير ال�صيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�صة 
بالقاعة  �صباحا   9.30 ال�صاعة   2013/12/22 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم 

ch1.B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/933 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �صده/1- عبدالغفور ف�صل احمد بوتا  جمهول حمل القامة 
را�صد  وميثله:  ح�صني  منظور  حممود  �صوكت  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  تهلك   حممد  عبدالرزاق 
املنفذ به وقدره )39036( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة.�صاملة للر�صوم والتكاليف وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/231 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- موؤ�ص�صة طريق النخبة للخدمات البحرية   جمهول حمل 
التنفيذ/ نافنيت ماين تربياثي وميثله: يعقوب قا�صم  القامة مبا ان طالب 
والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  عبداهلل  �صاهني 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )33643( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
املحكمة.بال�صافة اىل مبلغ 2022 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.    وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/2274 تنفيذ عمايل
ذ.م.م      جمهول حمل  املنفذ �صده/1- كوميونيكي�ض لينك�ض �ض  اىل 
التنفيذ/ فارا لك�صمى برا�صانا جوندي جوندي  القامة مبا ان طالب 
ورابرا�صاد    قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16939( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.بال�صافة اىل مبلغ 1047 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.    وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/134   بيع عقار مرهون
طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �ص�صيبري�ض  ايريكا  �صده/1-  املنفذ  اىل 
عبدالمري  ع�صام  وميثله:  ع��ام��ة(  م�صاهمة  )�صركة  امل�صرق  بنك  التنفيذ/ 
حمادي الفا�صلي التميمي  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2013/12/5 
بيع  وال  دره��م   )1.266.781/86( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�صداد  خماطبتكم 
العقار حمل الرهن نوع العقار: �صقة �صكنية- املنطقة : الثنية اخلام�صة- رقم 
الر�ض- 33- ا�صم املبنى: جولد كر�صت فيوز 2- رقم املبنى :1- رقم العقار : 
امل�صاحة : 71.16 مر مربع وذل��ك خالل 30 يوم من  1516 رقم الطابق- 15 

تاريخ العالن.
رئي�ض ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/32   بيع عقار مرهون
املنفذ �صده/1- ح�صن فريد فريد الرحمن خ��ان  جمهول حمل القامة  اىل 
عبدالمري  ع�صام  وميثله:  بنك   ت�صارترد  �صتاندر  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا 
حمادي الفا�صلي التميمي  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2013/12/5 
بيع  وال  دره��م   )3.297.182/18( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�صداد  خماطبتكم 
الرابعة- رقم  الثنية  املنطقة:  ار���ض-  العقار: قطعة  نوع  الرهن  العقار حمل 
الر�����ض: 1199 امل�صاحة 6503 ق��دم م��رب��ع    وذل���ك خ��الل 30 ي��وم م��ن تاريخ 

العالن.
رئي�ض ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/850  مدين جزئي                   
اىل املدعى عليه/ 1 - �صركة �صالمة للتاأمني )���ض.ذ.م.م(  جمهول حمل القامة مبا 
اقام عليك  را�صد عبدالرزاق حممد تهلك قد  للنقليات وميثله:  املدعي /الف�صل  ان 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ )69.130 
دره���م( وف��وائ��د تاخريية ب��واق��ع 12% م��ن ت��اري��خ املطالبة ب��الن��ذار ال��ع��ديل اىل حني 
يوم  جل�صة  لها  وح���ددت  ال��دع��وى.  م�صروفات  عليها  امل��دع��ي  وحتميل  ال��ت��ام  ال�صداد 
فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���ض    8:30 ال�صاعة   2013/12/24 املوافق  الثالثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.   
ق�شم الق�شايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/3539  عمايل جزئي                   
جمهول  ������ض.ذ.م.م    العامة  للتجارة  خطيب  حممد   -  1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
حممد  خمتار  وميثله:  اجلبايل  راب��ح  /لطفى   املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
باقر غريب قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية 
والر�صوم  دره����م(   2.000( مب��ب��ل��غ  ع����وده  وت���ذك���رة  دره����م(   73200( وق���دره���ا 
وامل�صاريف- رقم ال�صكوى )2013/154242(.    وحددت لها جل�صة يوم الربعاء 
مكلف  فانت  لذا   ch1.A.5 بالقاعة  �ض    8:30 ال�صاعة   2014/1/8 املوافق 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور 
الق��ل. ويف حالة تخلفك  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  م�صتندات 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.   
ق�شم الق�شايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/4283  عمايل جزئي                   
.ذ.م.م   جمهول حمل  ���ض  ل��الث��اث-  دام�صكو  - م�صنع   1 امل��دع��ى عليه/  اىل 
اق���ام عليك الدعوى  امل��دع��ي /حم��م��د رف��ي��ق رف��ي��ع اهلل ق��د  الق���ام���ة مب��ا ان 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14.175 درهم( وتذكرة عوده 
ال�صكوى )2013/156779(.     مببلغ )2.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف- رقم 
�ض    8:30 ال�صاعة   2013/12/31 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
بالقاعة ch1.A.5 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على القل.    
ق�شم الق�شايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17    
  اعادة اعالن  للح�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

يف الدعوى 2013/995 )جتاري كلي( بوا�شطة الن�شر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�صركة جلف ماركتينغ كون�صلتن�ض    اقام املدعي/عمر ها�صمي جن�صيته: 
�صارع الحت���اد- ت  042507773    دي��رة-  دب��ي-  املتحدة عنوانه:  ال��ولي��ات 
بندب  كلي- عجمان- ومو�صوعها   - برقم 2013/995 -جت��اري  الدعوى 
الحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�صور  مكلف  فانت  هند�صي  خبري 
 11.00 ال�صاعة  يف  وذل��ك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  البتدائية 
املوافق يوم 7 من �صهر يناير ل�صنة 2014 وذلك للنظر يف الق�صية بو�صفك 

مدعى عليه. حتريرا يف 2013/12/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17    
  اعادة اعالن  للح�شور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

يف الدعوى 2013/997 )جتاري كلي( بوا�شطة الن�شر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�صركة جلف ماركتينغ كون�صلتن�ض �ض م ح   اقام املدعي/�صامية لو�صيف    
وال�صت�صارات  للمحاماة  الناخي  عبداهلل  املحامي/  مكتب  دبي-  عنوانه: 
عجمان-  ك���ل���ي-   - -جت������اري   2013/997 ب���رق���م  ال����دع����وى  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
حمكمة  ام��ام  باحل�صور  مكلف  فانت  هند�صي  خبري  بندب  ومو�صوعها 
عجمان الحتادية البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وذلك يف 
ال�صاعة 11.00 املوافق يوم 7 من �صهر يناير ل�صنة 2014 وذلك للنظر يف 

الق�صية بو�صفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/12/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2013/2842   عمايل جزئي                      
القامة  حمل  جمهول  الفنية   لالعمال  ال�صمال  ت��اج   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/11/26 يف الدعوى 
املذكورة اعاله  ل�صالح/عبداجلليل حاجي �صراج الدين  بالزام املدعى عليها ان 
اآلف ومائتان وثمانية وخم�صون درهما.  ( ت�صعة  توؤدى للمدعى مبلغ )9258 
وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة 
�صاحب عمل اآخر، والزمت املدعى عليها بامل�صاريف. حكما مبثابة احل�صوري 
هذا  لن�صر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال 
العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�شم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10972 بتاريخ 2013/12/17     

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2013/274   عقاري كلي                        
نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ازداين   ن�صري  ن��وروز  حممود   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2013/10/20 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله  ل�صالح/فالكن �صتي اوف وندورز )�ض.ذ.م.م( بف�صخ عقد بيع مو�صوع الدعوى 
وبالزام املدعى عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره 404.180.70 درهم )اربعمائة 
واربعة الف ومائة وثمانون درهم و�صبعون فل�صا( وفوائد قانونية بواقع 9% �صنويا من 
املدعى  والزمت  ال�صداد  الق�صائية احلا�صل يف 2013/4/4 وحتى متام  املطالبة  تاريخ 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال  اتعاب  بامل�صروفات والف درهم مقابل  عليه 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�شم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
      اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2131  /2013 عم جز- م ع- ب- اأظ

�صحارى  عليه:  مدعي  م�صر  اجلن�صية:  جاد  ال�صيد  حممد  �صالح  مدعي/   
الدعوى: م�صتحقات  ال�صيارات اجلن�صية: المارات مو�صوع  تونيك ل�صالح 
اجلن�صية:  ال�صيارات  ل�صالح  تونيك  اعالنه/�صحارى  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه:بالن�صر)جتديد من ال�صطب( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/12/23 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل 
�صخ�صيا  زايد   بن  حممد  مبدينة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر 

بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/385 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : �صده  املنفذ  الهند  اجلن�صية:  كانو  حو�صان  �صيكندر  حممد  التنفيذ/  طالب 
الهدف ال�صراتيجي للحلول التدريبية اجلن�صية: المارات    املطلوب اعالنه: 
بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  التدريبية  للحلول  ال�صراتيجي  الهدف 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م   - جز  عم   2012/3275
الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/25 موعدا 
الوىل بادارة التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1528 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ رازو مياه ارزو مياه اجلن�صية: بنغالدي�ض املنفذ �صده : اللفية 
اللفية  اعالنه:   املطلوب  المارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  اجلديدة 
اجلديدة للمقاولت العامة اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/607 
املوافق 2013/12/25  اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم الربعاء  عم جز - م ع- ب- 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  موعدا 
التنفيذ- ابوظبي الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 

لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/967 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ �صاهد حممود حممد ر�صيد اجلن�صية: باك�صتان  املنفذ �صده : 
�صا�ض احلمرانية للمقاولت العامة اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه: �صا�ض 
احلمرانية للمقاولت العامة اجلن�صية: المارات   عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/2848 
املوافق 2013/12/25  اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم الربعاء  عم جز - م ع- ب- 
بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
لتنفيذ  بوا�صطة وكيل معتمد  او  �صخ�صيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ- 

ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/980 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ فاروق �صراج ال�صالم اجلن�صية: بنغالدي�ض  املنفذ �صده : الريف 
الوا�صع  اعالنه:الريف  املطلوب  المارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاولت  الوا�صع 
التنفيذ  ان طالب  بالن�صر مبا  العامة اجلن�صية: المارات  عنوانه:  للمقاولت 
تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/289 عم جز - م 
ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم الربعاء املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة 
باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
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          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2027 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
املنفذ  بنغالدي�ض   اجلن�صية:  نايدو  راملو  ليت  نايدو  راجيب  التنفيذ/  طالب 
�صده : ال�صا�صات احلديثة للمقاولت ذ.م.م اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه:  
مبا  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  للمقاولت  احلديثة  ال�صا�صات 
رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  م   - جز  عم   2013/1621
الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/25 موعدا 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2127 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
�صرنث   : �صده  املنفذ  اجلزائر   اجلن�صية:  �صنو�صي  بن  نبيل  التنفيذ/  طالب 
�صرنث  اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  والتعمري  لالن�صاءات 
لالن�صاءات والتعمري ذ.م.م اجلن�صية: المارات   عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/1921 
عم جز - م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم الربعاء املوافق  2013/12/25 
بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2573 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
حياه  الوائل   : �صده  املنفذ  نيبال  اجلن�صية:  بهادير  جندرا  التنفيذ/  طالب 
للرخام ذ.م.م اجلن�صية: المارات  املطلوب اعالنه:  الوائل حياه للرخام ذ.م.م 
تنفيذ  التنفيذ تقدم بطلب  ان طالب  بالن�صر مبا  اجلن�صية: المارات عنوانه: 
ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/1166 عمايل-م ع - �ض- اأظ وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/25 املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لنظره 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت 
العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء
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نائب رئي�س بارامونت يتوقع 
منو قطاع ال�شيافة يف المارات

•• دبي-الفجر: 

والتطوير يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  نويل م�صعود  ال�صيد  قال 
قطاع  ان   ، بدبي  والفنادق  للمنتجعات  الأو���ص��ط  ال�صرق  بارامونت  �صركة 
الفر�ض  باملزيد من  الم��ارات ي�صهد منوا كبريا ويب�صر  ال�صيافة يف دولة 
�صوف  املن�صب  ه��ذا  يف  تعيينه  مبنا�صبة  ت�صريح  يف  وذك��ر    . ال�صتثمارية 
ت�صهد املرحلة املقبلة قيام بارامونت باإدارة العديد من الفنادق واملنتجعات 
يف دول��ة الإم���ارات وخارجها .  وقال 
�صركة  م��ف��ه��وم  لتطوير  ن�صعي  ان��ن��ا 
واملنتجعات  ل���ل���ف���ن���ادق  ب����ارام����ون����ت 
جديدة  جت��اري��ة  عالمة  تعترب  التي 
يف ال��ع��دي��د م��ن امل����دن ال��رئ��ي�����ص��ي��ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة وال���وج���ه���ات ال�����ص��ي��اح��ي��ة يف 
اإن هدفنا  . وا�صاف  الأو�صط  ال�صرق 
هو النهو�ض بقطاع ال�صيافة يف دولة 
المارات اإىل اأرقى امل�صتويات العاملية 
و���ص��اأب��ذل ق�����ص��ارى ج��ه��دي لتحقيق 
اأع��ل��ى امل�����ص��ت��وي��ات . م��ن ج��ان��ب��ه قال 
بارامونت  ملكتب  التنفيذي  الرئي�ض 
لل�صيد  تعيننا  يعك�ض  التعني،  ه��ذا  ح��ول  فليت  ف��ان  توما�ض  ال�صيد   ، بدبي 
ن��وي��ل م�����ص��ع��ود اإل��ت��زام��ن��ا احل��ق��ي��ق��ي ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع اخل���دم���ات والتنمية 
للمجموعة يف المارات ومنطقة اخلليج وال�صرق الأو�صط وكذلك امل�صاعدة 
على ابراز ا�صم املجموعة للزوار وال�صيوف يف منطقة اخلليج ملا يحمله من 
خربة عالية يف هذا القطاع . وكانت جمموعة برامونت للفنادق واملنتجعات 
قد ح�صلت يف اأبريل 2012 على ترخي�ض ح�صري طويل الأمد مع �صركة 
حتمل  التي  املنتجعات  و  ال��ف��ن��ادق  م��ن  �صل�صلة  لإن�����ص��اء  العاملية  ب��ارام��ون��ت 
عمل  م�صعود  نويل  ان  ويذكر   . العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  بارامونت  عالمة 
كرئي�ض تنفيذي للعمليات يف �صركة ال�صت�صاريني الدولية للفنادق. وعمل 
اأخ��رى هامة حيث تويل من�صب مدير عام فندق  اإداري��ة  يف عدة منا�صب 
انركونتيننتال كين�صا�صا يف الكونغو ويف ابيدجان ، كما تويل من�صب مدير 
عام فندق انركونتيننتال ابوظبي يف الفرة من 1998 حتي عام 2005 
الفرة من  باأبوظبي خالل  الإم���ارات  . ثم عني مدير عاما لفندق ق�صر 

.  2008 عام  حتي   2005

اقت�شادية اأبوظبي تنجز 50 %
 من برنامج ابوظبي للت�شدير 

•• اأبوظبي-وام:

اأجنزت اإدارة دعم التجارة اخلارجية وال�صادرات بدائرة التنمية القت�صادية 
اأب��وظ��ب��ي م��ا ن�صبته 50 ب��امل��ائ��ة م��ن ال��ربن��ام��ج ال��ت��وع��وي ال���ذي تقدمة   -
برنامج  بعنوان  اأبوظبي  اإم���ارة  م�صتوى  على  املحلية  امل�صدرة  لل�صركات 
اأبوظبي للت�صدير والذي انطلقت فعالياته يف �صهر اأكتوبر املا�صي ..حيث 
�صارك يف خم�ض ور�ض عمل متخ�ص�صة حوايل 160 �صخ�صا ميثلون 40 
التجارة  دع��م  اإدارة  م��دي��ر  العفيفي  اأدي���ب  ال��دك��ت��ور  وق���ال  حملية.  �صركة 
اخلارجية وال�صادرات اإن برنامج اأبوظبي للت�صدير الذي �صيختتم فعالياته 
خالل �صهر مار�ض 2014 ركز يف مراحله الثالثة والرابعة واخلام�صة على 
يف  مت  انه  واأو�صح  لل�صادرات.  والرويج  اللكروين  والت�صويق  الت�صويق 
نهاية نوفمرب املا�صي تنظيم عدد من ور�صات العمل ا�صت�صافت ممثلني عن 
الإدارة العامة للجمارك اأبوظبي الذين قدموا �صرحا وافيا امام ال�صركات 
الت�صدير  واإع���ادة  وال���ص��ت��رياد  الت�صدير  اإج����راءات  ع��ن  امل�صاركة  امل�صدرة 

وكذلك القوانني اجلمركية والر�صوم وغريها.
اأي�����ص��ا مم��ث��ل��ني ع���ن جل��ن��ة تطوير  ا���ص��ت�����ص��اف  ال��ربن��ام��ج  اإىل ان  وا����ص���ار 
وطريقة  الفكرية  امللكية  حقوق  مفاهيم  عن  حتدثوا  الذين  التكنولوجيا 
التي  واخلدمات  تكامل  برنامج  عن  وافيا  �صرحا  وقدموا  عامليا  ت�صجيلها 
يقدمها الربنامج للمبتكرين واأ�صحاب الخراعات على م�صتوى الدولة.

تفعيل  على  اأب��وظ��ب��ي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  ح��ر���ض  العفيفي  واأك���د 
اأ�صكالها يف المارة  وتطوير اليات عمل الت�صويق لل�صركات امل�صدرة بكافة 
ابوظبي اىل  ن�صبة �صادرات  زي��ادة  الرئي�صة يف  املوؤثرات  اأهم  اأحد  يعد  مما 
ال�صواق القليمية والدولية ..لفتا اىل اإن امل�صاركني يف الربنامج تعرفوا 
العميل  البحث لختيار  املنا�صب وطرق  ال�صوق  البحث لختيار  على طرق 

الف�صل وطرق الو�صول اإىل البيانات واملعلومات عن ال�صواق العاملية.
ال�صغرية  لل�صركات  الت�صويق  اأ���ص��ا���ص��ي��ات  اىل  ت��ط��رق  ال��ربن��ام��ج  اإن  وذك���ر 
واملتو�صطة واملعوقات والتحديات التي قد تواجه الرويج لل�صادرات اإ�صافة 
ي�صتهدف  التي  املجتمعات  عي�ض  ومنط  و�صلوكيات  ثقافة  فهم  اأهمية  اإىل 

امل�صدر املحلي اإىل دخولها وت�صدير منتجاته اإليها.
وقال الدكتور العفيفي اإن الربنامج ركز على اأهمية الت�صويق اللكروين 
لدخول  اللكروين  الت�صويق  ا�صراتيجيات  على  امل�صاركون  تعرف  حيث 
ال�صواق العاملية من خالل اإن�صاء مواقع اإلكرونية مثالية للرويج لل�صركات 
الدول  يف  ل��الت�����ص��الت  التحتية  البنية  وق����درات  ظ���روف  ت��راع��ي  املحلية 
اللكرونية  ال�صبكة  عرب  العمال  ممار�صة  وكذلك  امل�صتهدفة  وال���ص��واق 

مبا ي�صمن احل�صول على العوائد واحلقوق املالية للم�صدرين.
فتح  ال��ذي  الربنامج  من  وا�صتفادتهم  ر�صاهم  مدى  عن  امل�صاركون  وعرب 
الفاق امامهم نحو تطوير خططهم وا�صراتيجياتهم نحو الت�صدير اإىل 

ال�صواق العاملية.

بدء اأعمال امللتقى القت�شادي الإماراتي - الرو�شي 

9001 الآيزو  �شهادة  على  بح�شولها  حتتفل   U.M.T

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �صهيل بن حممد فرج فار�ض 
امل��زروع��ي وزي���ر ال��ط��اق��ة اأه��م��ي��ة تكثيف 
وت��ن��وي��ع ال��ت��ع��اون ب���ني دول����ة الإم������ارات 
وجمهورية رو�صيا الحتادية يف جمالت 
معربا  ال���ب���دي���ل���ة..  وال���ط���اق���ة  ال���ط���اق���ة 
ع��ن اأم��ل��ه يف اإي��ج��اد م��زي��د م��ن الفر�ض 
وم�������ص���اح���ات ال����ت����ع����اون امل�������ص���رك بني 
البلدين يف جمالت الطاقة التي متثل 

مدخال لعالقات اأكرث �صمول.
الفتتاحية  ال��ك��ل��م��ة  يف  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
للملتقى القت�صادي الإماراتي الرو�صي 
ال���ذي ب���داأ �صباح ام�����ض يف ف��ن��دق اأب���راج 
اأب��وظ��ب��ي حت���ت ���ص��ع��ار اأمن  الإحت�����اد يف 
اإن   .. ال�صوق  تقلبات  ع�صر  يف  الطاقة 
مثل هذه اللقاءات ت�صكل عامال يف دفع 
وامل�صتثمرين  الأع��م��ال  قطاع  وحت��ري��ك 
امل�صركة  امل�����ص��اري��ع  لتنفيذ  ب��ل��دي��ن��ا  يف 
جمالت  يف  الرائدة  ال�صركات  وتاأ�صي�ض 
والغاز  النفط  �صناعة  خا�صة  ال��ط��اق��ة 
وال�������ص���ع���ي امل�������ص���رك ن���ح���و جت������اوز اأي 
معوقات قد تواجه حركة ان�صياب ال�صلع 

واخلدمات بني بلدينا .
الهام  ال��ل��ق��اء  اأن ه���ذا  واأ����ص���اف م��ع��ال��ي��ه 
امل�صوؤولني  كبار  من  نخبة  يجمع  ال��ذي 
يهدف  الطاقة  جم��الت  يف  واملخت�صني 
اإىل حتقيق الأهداف الوا�صحة وامل�صركة 
�صراكات  اإي���ج���اد  اإل��ي��ه��ا يف  ن�����ص��ع��ى  ال��ت��ي 
 . البرولية  ال�صناعات  يف  ا�صراتيجية 
ح�صر امللتقى الذي تنظمه غرفة جتارة 

التجارة  اأبوظبي واحتاد غرف  و�صناعة 
بلياكوف  �صريجي  بالدولة  وال�صاناعة 
يف  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  وزي���ر  م�صاعد 
و�صعادة  الحت���ادي���ة  رو���ص��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
حممد ثاين الرميثي رئي�ض احتاد غرف 
من  وجمع  بالدولة  وال�صناعة  التجارة 
والرو�صية  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ص��رك��ات  م����دراء 
وال�����ص��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف جمال 
معايل  ورح���ب  وال���غ���از.  ال��ن��ف��ط  �صناعة 
وزير الطاقة يف بداية كلمته بامل�صاركني 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  امل��ت��ل��ق��ى يف  يف 
وقال   .. اأبوظبي  عا�صمتها  ويف  املتحدة 
اإن روابط ال�صداقة بني �صعبينا وبلدينا 
امل�صركة  امل�صالح  بحكم  ومتينة  قوية 
الثنائية ومتنحها  توؤطر عالقاتنا  التي 
طابعا مميزا وفريدا وقد زادها ر�صوخا 
من  لكل  ال�����ص��ادق��ة  الإرادة  تلك  وث��ب��ات��ا 
ال���ق���ي���ادة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ل���دول���ة الإم������ارات 
رو�صيا  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
العالقة  تلك  حتولت  بحيث  الحت��ادي��ة 
القائمة  ل��ل��ع��الق��ات  رف��ي��ع  من����وذج  اإىل 
على الحرام املتبادل وال�صعي لتحقيق 
م�صلحة ال�صعبني ال�صديقني الإماراتي 
التقدم  مرحلة  بلوغهما  يف  وال��رو���ص��ي 
اأن قطاع  والنمو املتوازن . واأكد معاليه 
دخ��ل معرك  ق��د  البلدين  الأع��م��ال يف 
وكان  ج���دارة  بكل  القت�صادي  الن�صاط 
رائعا  التنموية  امل�صرية  جممل  يف  اأداوؤه 
ال��ب��ن��اء وقيادة  ع��م��ل��ي��ة  اأ���ص��ه��م يف  ح��ي��ث 
التجارية  الق���ت�������ص���ادي���ة  امل���وؤ����ص�������ص���ات 
واخلدمية  وال����زراع����ي����ة  وال�����ص��ن��اع��ي��ة 

ات�صمت  لقد  معاليه  وق���ال  ت���ام.  بنجاح 
املتوا�صل  ب��ال��ن��م��و  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ع��الق��ات��ن��ا 
امل�����ص��رك��ة يف حتقيق  ت��وؤك��ده��ا ال��رغ��ب��ة 
امل��زي��د م��ن خ��الل تكثيف وت��ن��وي��ع �صبل 
املجالت  �صتى  يف  بيننا  فيما  ال��ت��ع��اون 
والطاقة  ال��ط��اق��ة  جم���ال  يف  ول���ص��ي��م��ا 
الو�صائل  ت��ل��ك  اإح������دى  وه����ي  ال��ب��دي��ل��ة 
للت�صاور  يجمعنا  اإط��ارا  فيها  نرى  التي 
والتباحث يف اأمورها وموا�صيعها يف ظل 
تقلبات ال�صوق والتي ناأمل اأن تزيد من 
لأن  امل�صرك  العمل  وم�صاحات  فر�ض 
مت�صعبة  التعاون  ه��ذا  وقنوات  مفردات 
ووا���ص��ع��ة يف جم��ال ال��ط��اق��ة لأن��ه��ا متثل 
. ومتنى  �صمول  اأك��رث  لعالقات  مدخال 
بني  املتكررة  اللقاءات  تكون  اأن  معاليه 
دفع  ع��ام��ال يف  امل��ج��ال  ه��ذا  البلدين يف 
وامل�صتثمرين  الأع��م��ال  قطاع  وحت��ري��ك 
امل�صركة  امل�صاريع  لتنفيذ  البلدين  يف 
وتطوير عملية التبادل التجاري وتبادل 
ال�صركات  وتاأ�صي�ض  والتجارب  الزيارات 
خا�صة  ال���ط���اق���ة  جم�����الت  يف  ال����رائ����دة 
امل�صرك  النفط والغاز وال�صعي  �صناعة 
نحو جتاوز اأي معوقات قد تواجه حركة 
ان�صياب ال�صلع واخلدمات بني البلدين.  
ب���اأن ي�صهم ه��ذا ال��ل��ق��اء الهام  اأم��ل��ه  ع��ن 
امل�صوؤولني  كبار  من  نخبة  يجمع  ال��ذي 
واملخت�صني مبجالت الطاقة يف حتقيق 
ن�صعى  التي  امل�صركة  الوا�صحة  اأهدافه 
ا�صراتيجية يف  �صراكات  اإيجاد  اإليها يف 
ال�صناعات البرولية ..متمنيا للملتقى 
الأه���داف  حتقيق  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق 

والآمال التي ي�صبو اإليها قطاع الأعمال 
يف البلدين ال�صديقني. من ناحية ثانية 
ال��ط��اق��ة يف مداخلة  اأك����د م��ع��ايل وزي����ر 
خالل اجلل�صة الوىل للموؤمتر اأن دولة 
ب��داأت يف ل�صتجابة للتحديات  الم��ارات 
ارتفاع  نتيجة  تواجهها  التي  واملتغريات 
الطلب على الطاقة الكهربائية يف �صوء 
النمو الكبري يف القت�صاد الذي ت�صهده 
الدول وارتفاع عدد ال�صكان وذلك بتنويع 
اأن  اإىل  معاليه  لفتا   .. الطاقة  م�صادر 
اأ����ص���واق ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي��ة ���ص��ه��دت خالل 
املا�صية تطورات كبرية  الع�صر  ال�صنوات 
وه���ي م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى ت���ط���ورات جديدة 
خالل الفرة القادمة الأمر الذي يوؤكد 
يف  املتغريات  ملواجهة  ال�صتعداد  اأهمية 
لها  �صيكون  والتي  العاملي  الطاقة  �صوق 

تاأثريات على �صوق الطاقة يف الدولة.
احتياجات  ارتفاع  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
ال����دول م��ن ال��ط��اق��ة دف��ع��ت ال��دول��ة اىل 
بناء  خ��الل  م��ن  الطاقة  م�صادر  تنويع 
ال�صملية  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة  حم���ط���ات 
توؤمن حوايل 25 يف املئة من احتياجات 
 2020 ال��ط��اق��ة يف ع����ام  ال���دول���ة م���ن 
امل�صال  ال���غ���از  وب���ن���اء حم��ط��ة ل����ص���راد 
�صنويا  ط����ن  م����الي����ني  ت�����ص��ع��ة  ب���ط���اق���ة 
الطاقة  م�صاريع  يف  التو�صع  اىل  ا�صافة 
برنامج  اأن  معاليه  واأك���د  ال�ص�صم�صية. 
 .. بال�صفافية  يت�صم  ال��ن��ووي  الم����ارات 
اإن���ن���ا ن��ع��ول ك��ث��ريا ع��ل��ى الطاقة  وق����ال 
ونرى  العالية  تكلفتها  رغ��م  ال�صم�صية 
بالطاقة  ال���ص��ت��ث��م��ار  يف  ال���ص��ت��م��رار  اأن 

•• دبي –الفجر:

United.Marine. ���ص��رك��ات  جمموعة  اأق��ام��ت 
الوطنية  الإم���ارات���ي���ة   Transport U.M.T
الأول ح��ف��ال مب��ن��ا���ص��ب��ة ح�����ص��ول��ه��ا على  اأم�������ض  م�����ص��اء 
حمطة  وا�صت�صافته   ، للجودة  الآيزو9001  �صهادة 
وموا�صالت  ط��رق  بهيئة  اخلا�صة  الرئي�صية  ال�صيف 
دبي البحرية ، بح�صور الرئي�ض التنفيذي للمجموعة 
اإ���ص��م��اع��ي��ل احل��و���ص��ن��ي ، وط��اه��ر م���راد ال��ط��اه��ر املدير 
 BureauVeritas هيئة  ع��ن  ومم��ث��ل��ني   ، ال��ع��ام 
ال��ع��امل��ي��ة ، وه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����ص���الت ب��دب��ي ، كما 
ح�صره العديد من ال�صخ�صيات املجتمعية والقانونية، 
و�صكر هيئة  وخالل احلفل رحب احلو�صني باحل�صور 

املتمّيزة  خ��دم��ات��ه��م  ع��ل��ى   BureauVeritas
�صهادة  على  احل�صول  �صبيل  يف  للمجموعة  ودعمهم 

اجلودة.
اأي  اأن  على  اأك���دت   ، املهنية  العمر  رح��ل��ة  ب��ان  واأ���ص��اف 
باإدارة  اإل   ، وال��ت��ط��ور  ال���ص��ت��م��رار  ل��ه  يتحقق  ل��ن  عمل 
ثقافة  غدت  الإدارة  وان  ملتطلباته،  واعية  فنية  علمية 
اأن  اإىل  ، لفتا  الأن�صطة  لكل  عاملية واحتياجاً �صرورياً 
 ،  U.M.T مبجموعة  العاملني  كافة  عمل  مقومات 
و�صعيهم للو�صول اإىل امل�صتوى املاأمول يف الأداء املهني 
، كان وراء هذا الجناز يف احل�صول على �صهادة الآيزو 
، وكذا جناحهم يف اإدارة موا�صالت دبي البحرية خالل 
ال�صنوات املا�صية ، موؤكدا على اأن الإدارة وفريق العمل 

�صنوان ل يفرقان يف العمل الناجح. 

ال�صم�صية هو اأمر بالغ الأهمية ملواجهة 
حتديات امل�صتقبل . من جانبه اأكد �صعادة 
�صريغي بيليكوف م�صاعد وزير التنمية 
القت�صادية يف رو�صيا الحتادية يف كلمة 
الرو�صية  احلكومة  اهتمام  امللتقى  اأم��ام 
بتطوير التعاون مع دولة الإمارات التي 
ت�صكل اإح����دى اأه���م ال����دول امل��ت��ط��ورة يف 
ولفت  والطاقة.  وال��غ��از  النفط  �صناعة 
املتغريات  اىل  الرو�صي  ال��وزي��ر  م�صاعد 
التي ي�صهدها القت�صاد العاملي خ�صو�صا 
يف قطاع الطاقة وانعكا�صاتها على الدول 
توجه  اأب��رزت  والتي  وامل�صتهلكة  املنتجة 
ال��ك��ث��ري م���ن ال�����دول اىل ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
احتياجاتها  لتاأمني  البديلة  ال��ط��اق��ات 
امل���ت���زاي���دة م���ن ال���ط���اق���ة. ون�����وه يف هذا 
ال�صدد باخلطط وامل�صاريع التي تنفذها 
الطاقة  م�صادر  لتنويع  الم���ارات  دول��ة 
من  املتزايدة  احتياجاتها  تاأمني  جلهة 
حمطات  خالل  من  الكهربائية  الطاقة 
البديلة  وال���ط���اق���ات  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة 
الأخرى. واأعرب م�صاعد الوزير الرو�صي 
عن �صكره للجهات املنظمة للملتقى وهناأ 
المارات باليوم الوطني ال�� 42 .. وقال 
ي��اأت��ي اإىل الإم����ارات يتاأثر  اإن ك��ل م��ن   :
التي  الإجن���ازات  خ�صو�صا  ي�صاهده  مبا 
حتققت يف فرة ق�صرية جدا. وقال ان 
ال��ت��ع��اون ب��ني الإم�����ارات ورو���ص��ي��ا يعترب 
الطاقة  جم��الت  يف  ا�صراتيجيا  هدفا 
وا���ص��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة الأم���ر 
القطاعات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ي�صاعد  ال���ذي 

الأخرى يف البلدين.

عبداهلل بن �شامل القا�شمي يفتتح معر�س ال�شرق الأو�شط لالأغذية احلالل بال�شارقة
•• ال�صارقة-وام: 

بن  �صامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  افتتح 
ال�صارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  القا�صمي  �صلطان 
الأو�صط  ال�����ص��رق  م��ع��ر���ض  ام�������ض  ���ص��ب��اح 
برعاية  ي���ق���ام  ال�����ذي  احل�����الل  ل���الأغ���ذي���ة 
كرمية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ض 
 18 وي�صتمر حتى  ال�صارقة  الأعلى حاكم 
دي�صمرب احلايل يف مركز اإك�صبو ال�صارقة.

ل���دى و�صوله  ���ص��م��وه  ا���ص��ت��ق��ب��ال  وك����ان يف 
م��ق��ر امل��رك��ز ���ص��ع��ادة اأك��م��ل ال��دي��ن اإح�صان 
اأوغ����ل����و الأم�������ني ال����ع����ام مل��ن��ظ��م��ة امل���وؤمت���ر 
املدفع  ���ص��ي��ف حم��م��د  الإ���ص��الم��ي��و���ص��ع��ادة 
ال�صارقة  اك�صبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض 
التجارة  داتو ح�صن بن مالكوزير  ومعايل 
واملوؤ�ص�صات  وال���ت���ع���اون���ي���ات  ال���داخ���ل���ي���ة 
امللك  عبد  وحاجي  املاليزية  ال�صتهالكية 
و�صماحة  بينانغ  يف  ال��دول��ة  وزي��ر  القا�صم 
العام  املفتي  عثماين  رفيع  حممد  املفتي 
ورئي�ض  الإ�صالمية  باك�صتان  جلمهورية 
والدكتور  ب��ك��رات�����ص��ي  ال��ع��ل��وم  دار  ج��ام��ع��ة 
�صالح حمد العاي�ض الأمني العام ملنظمة 
ح���الل ال��دول��ي��ة الإ���ص��الم��ي��ة ون��ب��ي��ل املال 
الأمني العام لهيئة التقيي�ض لدول جمل�ض 
التعاون اخلليجي وعدد من رجال ال�صلك 

الدبلوما�صي و كبار ال�صخ�صيات.
اإيذانا  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال�����ص��ري��ط  ق�����ض  وب��ع��د 

ال�����ص��ي��خ عبداهلل  ���ص��م��و  ب��الف��ت��ت��اح جت����ول 
املعر�ض  اأرج������اء  ال��ق��ا���ص��م��ي يف  ���ص��امل  ب���ن 
املنتجات  ح��ول  ���ص��رح  اىل  �صموه  م�صتمعا 
جمال  يف  العاملية  ال�صركات  تقدمها  التي 
الأغ��ذي��ة احل���الل يف امل��ع��ر���ض ال���ذي يقام 
النجاح  ب��ع��د  الإم������ارة  ال��ث��ان��ي��ة يف  ل��ل��م��رة 
الذي حققه املعر�ض الأول مما يوؤكد على 
الدور الريادي الذي تلعبه الدولة كمركز 
املنتجات  ت�صدير  يف  اإق��ل��ي��م��ي  لوجي�صتي 

لباقي الدول.
 125 اأك�����رث م���ن  وي�������ص���ارك يف امل���ع���ر����ض 

ب��امل��ائ��ة عن   25 ن�صبتها  وب��زي��ادة  ع��ار���ص��ا 
..وي�صهد  املا�صي  العام  امل�صجلة يف  الن�صبة 
امل���ع���ر����ض م�������ص���ارك���ات وا����ص���ع���ة م���ن جهات 

حملية وخليجية وعربية وعاملية.
ال��ذي حل  امل��ال��ي��زي  وتفقد �صموه اجل��ن��اح 
على  واط��ل��ع  املعر�ض  على  ال�صرف  �صيف 
اأح����دث م��ا انتجته الأ����ص���واق امل��ال��ي��زي��ة يف 

جمالت الأغذية واملنتجات املختلفة.
وزار �صموه جناح معهد املعايري واملقايي�ض 
للبلدان ال�صالمية وا�صتمع ملعايري اجلودة 
الراخي�ض  يف  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول  وال���ق���وان���ني 

ليح�صل املنتج على �صعار حالل.
اإليه  و�صلت  ما  اأح��دث  على  �صموه  واطلع 
ال�صناعة يف جمهورية ال�صني ال�صعبية يف 
الأطعمة  ت�صنيع  ومنها  املختلفة  املجالت 
ف������رة ممكنة  اأك�������رب  ع��ل��ي��ه��ا  واحل�����ف�����اظ 
التي  الع�صوية  الأط��ع��م��ة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

انتجتها الأ�صواق ال�صينية.
ال�صيخ  �صمو  �صهد  مت�صل  �صعيد  وع��ل��ى 
ال���ق���ا����ص���م���ي موؤمتر  ����ص���امل  ب����ن  ع����ب����داهلل 
الأغ����ذي����ة احل�����الل يف ال�������ص���رق الأو����ص���ط 

للمعر�ض. امل�صاحب   2013
وتناولت اجلل�صات العديد من املو�صوعات 
املطروحة منها ..ا�صتغالل جتارة املنتجات 
املنتجات  توثيق  فوائد  املتناميةو  احلالل 
ن��ق��ا���ض حول  اإىل ح��ل��ق��ات  ح���الل ا���ص��اف��ة 
احلالل  امل��ن��ت��ج��ات  وراء  ال��ع��ل��م��ي  ال��ط��اب��ع 
للمنتجات  موحدة  معايري  اإىل  واحل��اج��ة 

احلالل وال�صريفة الإ�صالمية.
وا�صتهل املوؤمتر بكلمة �صيف حممد املدفع 
الثاين  ب��ل��ده��م  يف  ب��احل�����ص��ور  فيها  رح���ب 
بدولة الإمارات وبالتحديد اإمارة ال�صارقة 
البا�صمة ..وقال ان جتارة منتجات احلالل 
وم�صروبات  م��اأك��ولت  م��ن  اأن��واع��ه��ا  ب�صتى 
جتاريا  ثقال  متثل  وع��ط��ور  وم�صتلزمات 
يفوق 3 ترليون دولر اأمريكي حيث ازداد 

الطلب عليها.
اأوغلو  اإح�صان  الدين  اأكمل  �صعادة  واألقى 
ال�صارقةمعروفة  ان  ف��ي��ه��ا  او���ص��ح  ك��ل��م��ة 

اإىل جانب كونها  بقوتها كركيزة �صناعية 
منارة للثقافة.

العاملية  ال�������ص���وق  ان  اىل  اأوغ����ل����و  ول���ف���ت 
مل��ن��ت��ج��ات الأغ���ذي���ة احل���الل من��ت ب�صرعة 
اأن منظمة  امل��ا���ص��ي م��وؤك��دا  ال��ع��ق��د  خ���الل 
التعاون الإ�صالمي �صرعت معايري موحدة 

للمنتجات احلالل.
املنظمة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ب���ان  ون���وه 
احلالل  ل��الأغ��ذي��ة  معايري  لو�صع  حاليا 
امل�صاركة  تنح�صر يف  ل  عامليا  بها  معرف 
م���ع ال������دول الأع�������ص���اء يف امل��ن��ظ��م��ة حيث 
تلبية  اإىل  ت��ه��دف  احل��ال��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن 
الدول  يف  امل�صلمة  املجتمعات  اح��ت��ي��اج��ات 
غري الأع�صاء يف املنظمة مبا ذلك امل�صلمني 

املهاجرين يف �صتى اأنحاء العامل.
ال�صيخ  ���ص��م��و  ت��ف�����ص��ل  امل���وؤمت���ر  خ��ت��ام  ويف 
يرافقه  ال��ق��ا���ص��م��ي  ����ص���امل  ب����ن  ع����ب����داهلل 
يف  امل�صاركني  بتكرمي  املدفع  حممد  �صيف 
تنظيم املوؤمتر. من جانبه قال اأ�صد �صجاد 
الرئي�ض التنفيذي ملجل�ض التنمية احلالل 
ملوؤمتر  امل��ن��ظ��م  وال�����ص��ري��ك  ال��ب��اك�����ص��ت��اين 
حالل ال�صرق الأو�صط ان املوؤمتر�صيناق�ض 
ال�صريعة  باأحكام  املتعلقة  املعلومات  ويربز 
للمنتجات  اجلديدة  واملعايري  الإ�صالمية 
احلالل ..كما ت�صمن حما�صرات تفاعلية 
وعرو�ض تقدميية ي�صارك فيها خرباء من 
املتخ�ص�صة  واملجال�ض  والهيئات  ال��وزارات 

يف املنتجات احلالل واعتمادها.
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طالبة بكلية التقنية العليا للطالبات يف ال�شارقة 
تفوز باملركز الأول يف م�شابقة الهاكاثون 

•• ال�صارقة-الفجر:

بكلية  واملعلومات  الكمبيوتر  علوم  ق�صم  من  منقو�ض  اآمنة  الطالبة  ف��ازت 
الهاكاثون  م�صابقة  يف  الأول  باملركز  ال�صارقة  يف  للطالبات  العليا  التقنية 
التي نظمتها �صركة مايكرو�صوفت موؤخراً يف  الويندوز  لتطوير تطبيقات 
مقرها مبدينة دبي لالنرنت، وهي م�صابقة تهدف اإىل جمع املربجمني 
تعاوين  ت�صاركي  ب�صكل  وتطبيقات  ب��رام��ج  بتطوير  ليقوموا  وامل�صممني 

لنظام ويندوز 8 وويندوز فون 8. 
وجاء فوز اآمنة بعد ح�صولها على 
اأعلى ن�صبة ت�صويت من اجلمهور 
ال���ت���ح���ك���ي���م وذل��������ك بعد  وجل����ن����ة 
مت�صابق   15 م��ع  ق��وي��ة  مناف�صة 
من املربجمني ومطوري الربامج 
وطالب اجلامعات الذين تناف�صوا 
لتطوير  ي�����وم�����ني  م���������دار  ع����ل����ى 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ل��ن��ظ��ام وي���ن���دوز 8.1 
وي��ن��دوز ف��ون 8. وق��د ف��ازت اآمنة 

بهاتف نوكيا لوميا 625.
ه����ذا و���ص��ت�����ص��ارك اآم���ن���ة اأي�������ص���اً يف 

اجلامعات  لطلبة  املوجهة  التخيل  »كاأ�ض  العاملية  مايكرو�صوفت  م�صابقة 
واملطورين ورواد الأعمال الطموحني لإن�صاء م�صروعات مبتكرة فى جمال 
و�صتتناف�ض  حقيقية.  منتجات  اإىل  الالمعة  الأفكار  وحتويل  التكنولوجيا 
اآمنة يف فئة املواطنة العاملية ، حيث تكرم هذه الفئة كل التطبيقات امل�صممة 
با�صتخدام من�صة مايكرو�صوفت والتي قد تعود بالنفع العام على املجتمعات 

الب�صرية.
وقد تقدمت مديرة الكليات الدكتورة حمدثة الها�صمي بالتهنئة للطالبة 
املتميزة اآمنة على تفوقها وفوزها يف تلك امل�صابقة، معربة عن �صعادتها بهذا 
الإجناز الذي يوؤكد على ما تزخر به الكليات من قدرات ومواهب طالبية 
متميزة، واأكدت حر�ض الكليات على ت�صجيع طالبها للم�صاركة فى خمتلف 
ورفع  مواهبهم  �صقل  يف  ت�صاهم  التي  وامل�صابقات  والفعاليات  الأن�صطة 

قدراتهم واإعدادهم ليكونوا عنا�صر فاعلة يف تنمية املجتمع وتطويره.

الحتاد للطريان توقع اتفاقية بـ 12 
مليون درهم مع هيئة ال�شياحة الربيطانية

•• اأبوظبي -وام:

وقعت الحتاد للطريان - الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
- ام�ض اتفاقية مع هيئة ال�صياحة الربيطانية فيزيت برينت مدتها ثالث 
�صنوات تهدف اإىل تعزيز اأعداد ال�صائحني والزوار من منطقة اآ�صيا املحط 
ال��زوار على  ت�صجيع  يتم خالله  ال��ذي  الوقت  الأو�صط يف  وال�صرق  الهادئ 

ال�صفر على منت الحتاد للطريان.
 - ا�صرليني  مليوين جنيه  قيمتها  بلغت  التي  ال�صراكة  اتفاقية  و�صت�صهم 
الأ�صواق  يف  امل�صرك  البيع  اأن�صطة  ت�صهيل  يف  اإماراتي  درهم  مليون   12
الرئي�صية الكربى حول منطقة اآ�صيا املحيط الهادئ وال�صرق الأو�صط مبا 

يف ذلك الهند واأ�صراليا ودول جمل�ض التعاون اخلليجي.
باأبوظبي كل  الرئي�صي لالحتاد للطريان  املقر  التفاقية يف  توقيع  ح�صر 
من بير بومغارترن رئي�ض ال�صوؤون التجارية يف الحتاد للطريان و�صاندي 

داو الرئي�ض التنفيذي لفيزيت برينت.
وقال بومغارترن توؤكد تلك ال�صراكة على الروابط بعيدة الأمد بني الحتاد 
من  التي  الفر�ض  من  مزيد  خلق  يف  ت�صهم  و�صوف  وبريطانيا  للطريان 
..م�صريا اىل  ال�صياح وامل�صافرين عرب الحت��اد للطريان  زي��ادة عدد  �صاأنها 
اأظهرت  وق��د  لنا  بالن�صبة  الأ���ص��واق  اأك��رب  م��ن  واح���دة  تعترب  بريطانيا  ان 
التزاما م�صتمرا وعلى نطاق وا�صع من خالل الرعايات  الحتاد للطريان 
هيرثو  اإىل  رحالتها  خدمة  بداية  منذ  ال�صركات  كربيات  مع  وال�صراكات 
والتي انطلقت بعد مرور خم�صة اأ�صهر فقط على تاأ�صي�ض الحتاد للطريان 

قبل عقد من الزمن.
واأو�صح انه �صيتم زيادة ر�صائل الت�صويق اخلا�صة بالحتاد للطريان وحملة 
قريت الربيطانية اإىل احلد الأق�صى على امتداد ال�صراكة حيث �صتحظى 
لفيزيت  التابعة  الرقمية  املن�صات  كافة  على  قوي  بح�صور  اأي�صا  ال�صركة 

برينت مبا يف ذلك موقعها الإلكروين وغريها من املواقع ذات ال�صلة.
بدورها قالت �صاندي داو الرئي�ض التنفيذي لفيزيت برينت ل �صك اأن �صوقا 
مربحة وعالية الإنفاق مثل هذه ال�صوق حتتاج لطموح عال وحمالت كربى 
م�صوقة .. لقد قمنا بال�صتثمار اإىل حد كبري يف احلقيبة الربيطانية على 
دولة  ذل��ك  الأو���ص��ط مبا يف  وال�صرق  ال��ه��ادئ  املحيط  اآ�صيا  ام��ت��داد منطقة 
لإط���الق حملة  املنا�صب  ال��وق��ت  اأن���ه  راأي��ن��ا  ل��ذا  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
ت�صويقية قوية ومدرو�صة مع �صركائنا مثل الحتاد للطريان لتحويل مثل 

ذلك الهتمام اإىل حجوزات حمققة .
و�صيكون هناك تركيز متبادل من قبل ال�صركتني على الوجهات التي تخدمها 
الحتاد للطريان يف بريطانيا .. فعرب الرحالت الثالث اليومية اإىل لندن 
هيرثو والرحلتني اليومينت اإىل مان�ص�صر بالإ�صافة اإىل الرحالت املحلية 
الإقليمية التي يقوم على خدمتها �صركاء الحتاد للطريان بالرمز حققت 
ال�صركة قاعدة عمالء قوية يف دولة الإمارات العربية املتحدة وعرب منطقة 
الزوار  املزيد من  الأو�صط مما يدفع بتدفق  الهادئ وال�صرق  املحيط  اآ�صيا 

بق�صد ال�صياحة والعمل اإىل بريطانيا.

 مراكز خدمة العمالء يف ات�شالت تقدم امل�شاعدة ملئة وخم�شني األف عميل يوميًا

عمار النعيمي ي�شهد ملتقى عجمان لالأعمال 

اخلريجون ميثلون 18 �صركة وكربى منافذ البيع يف دبي 

اقت�شادية دبي تكرم 52 من خريجي الدفعة الأوىل لربنامج الدبلوم املهني التميز يف خدمة امل�شتهلك 

•• عجمان-وام:

اف��ت��ت��ح ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان رئي�ض املجل�ض 
ل�  التا�صعة  ال���دورة  فعاليات  التنفيذي.. 
نظمته  ال���ذي  ل��الأع��م��ال  عجمان  ملتقى 
غرفة جتارة و�صناعة عجمان م�صاء اأم�ض 
الول يف فندق كمبن�صكي يف عجمان حتت 
�صعار معا مع قادة الأعمال . واأكد �صموه 
اأن فعاليات امللتقى تهدف لتعزيز التوا�صل 
وال�صراكات  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر 
وبني  عجمان  اإم���ارة  بني  ال�صراتيجية 
وامل�صتثمرين يف خمتلف  الأع��م��ال  رج��ال 
والقت�صادية  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
املتاحة  الإمكانات  لتوظيف  التجارية  و 
لدى اجلانبني..بجانب فتح اآفاق جديدة 
و  كافة  امل�صتويات  على  ال��ت��ع��اون  لتنمية 
الناجحة  واخل�����ربات  امل��ع��ل��وم��ات  ت���ب���ادل 
م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق امل�����ص��ال��ح والأه������داف 
عجمان  عهد  ويل  �صمو  وق��ال  امل�صركة. 
اأخرى  ملتقيات  م��ع  يتكامل  امللتقى  اإن 
ع����دي����دة ت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه��ا دول������ة الإم��������ارات 
اقت�صادي  غد  اأج��ل  من  املتحدة  العربية 
واعد لدولتنا الفتية..حتت رعاية القيادة 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  احلكيمة 
الدولة حفظه  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  و  اهلل 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
واإخوانهما  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض 
املجل�ض  اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب 
الأع��ل��ى حكام الإم����ارات . واأو���ص��ح �صموه 

حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  حر�ض  اأن 
الأعلى  املجل�ض  النعيمي ع�صو  را�صد  بن 
الدائمة  ت��وج��ي��ه��ات��ه  و  ع��ج��م��ان  ح���اك���م 
ال�����ص��ع��وب��ات وتقدمي  ب��ت��ذل��ي��ل  وامل��ت�����ص��ل��ة 
الت�صهيالت لرجال الأعمال وامل�صتثمرين 
على  وت�صميما  اإ���ص��رارا  اأك��رث  جتعلنا   ..
واحلماية  المتيازات  من  الكثري  توفري 
التي  املزايا والت�صهيالت  لهم ف�صال عن 
عجمان  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  توفرها 
بهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة 
فعاليات  وب����داأت    . ال�صتثمار  جم��ال  يف 
امللتقى بجولة تفقدية ل�صمو ال�صيخ عمار 
للمعر�ض  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
للقن�صليات  اأجنحة  �صم  الذي  امل�صاحب 
وامل����راك����ز ال���ت���ج���اري���ة ����ص���ارك���ت ف��ي��ه 13 
را�صد  ال�صيخ  خاللها  �صموه  دول��ة..راف��ق 
البلدية  دائ��رة  النعيمي رئي�ض  بن حميد 
املويجعي  ع��ب��داهلل  واأك����د   . والتخطيط 
رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�صناعة 
اأن  الفعاليات  خالل  له  كلمة  يف  عجمان 
امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي ي��ق��ام حت���ت رع���اي���ة �صمو 
رئي�ض  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�صيخ 
املجل�ض التنفيذي لالإمارة.. ياأتي تاأكيدا 
رجال  دع��م  على  عجمان  غرفة  حلر�ض 
الأع���م���ال وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن وان��ط��الق��ا من 
اإميان الغرفة العميق باأهمية فتح قنوات 
الت�صال وتاأ�صيل العالقة والتعاون بني 
القطاعني العام واخلا�ض من جهة وبني 
رجال الأعمال وبع�صهم من جهة اأخرى. 
واأ�صار رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة عجمان 
القت�صادي  ال��ن��م��و  وت����رية  ت�����ص��ارع  اإىل 

الإم���ارة بنمو حجم جتارة  ال��ذي ت�صهده 
خالل  فيها  الت�صدير  واإع���ادة  الت�صدير 
ر18   5 ي��ت��ج��اوز  م��ا  ..اإىل   2012 ع��ام 
م��ل��ي��ار دره����م ومب���ا ي��ق��ارب زي����ادة ثالثة 
اأ�صعاف مقارنة بعام 2011 ..وذلك من 
واقع �صهادات املن�صاأ ال�صادرة عن الغرفة. 
ولفت اإىل النمو املت�صارع لع�صوية الغرفة 
ل��ي��زي��د ع��ن 25 األ����ف ع�����ص��و خ���الل عام 
2012 ومبعدل منو 30 يف املائة مقارنة 
بعام 2011 . وك�صف عن اكتمال املرحلة 
الأوىل من م�صروع الغرفة ال�صراتيجي 
اإعداد  خ��الل  م��ن  املجتمعية  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
دليل وميثاق امل�صوؤولية املجتمعية لقطاع 
الأع���م���ال ب��ج��ان��ب اإط����الق خ��دم��ة نب�ض 
غرفة  م��ع  بالتن�صيق  ال�صحي  للتاأمني 
الربع  يف  لتنفيذه  دب��ي  �صناعة  و  جت��ارة 
الغرفة  اأع�����ص��اء  ل��ك��اف��ة   2014 الأول 
ومكفوليهم من العمالة والأ�صر ..اإ�صافة 
عرب  لالأع�صاء  ال��دي��ون  خدمة  لربنامج 
�صركة ت�صوية خالل الربع الأول 2014 
ال�����ص��ع��ودي تركي  . وحت����دث الإع���الم���ي 
ك��ي��ف��ي��ة تعامل  ع���ن  ك��ل��م��ت��ه  ال��دخ��ي��ل يف 
رج�����ال الأع����م����ال م���ع الإع����الم..م����وؤك����دا 
يعني  ل  الإع���الم���ي  امل��ح��ت��وى  زي�����ادة  اأن 
م�صددا  للمجتمع  ال��و���ص��ول  ب��ال�����ص��رورة 
التجهيز  ���ص��رورة  على  نف�صه  ال��وق��ت  يف 
العالمي  ال��ظ��ه��ور  ح����ال  يف  والع�������داد 
الإع��الم �صناعة حتتاج اىل  لالأفراد لأن 
التاأهيل والتدريب والتطوير واملمار�صة. 
وقال اأ�صامة �صعيد �صلمان نائب الرئي�ض 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي جل��ام��ع��ة عجمان  ال��رئ��ي�����ض   �

عجمان  اإم��ارة  والتكنولوجيا..اإن  للعلوم 
كانت �صباقة يف الإع��الم وتبنت م�صروعا 
ا�صتديوهات  وه�����و  ج����دي����دا  اإع����الم����ي����ا 
1981..موؤكدا  �صنة  اخلا�صة  عجمان 
نظر  بعد  لها  ك��ان  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن 
الهدف  يكن  فلم  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  يف 
املقام  يف  امل��ادي  الربح  ال�صتديوهات  من 
الول..ب����������ل ال����ه����دف ك�����ان يف ال���روي���ج 
بها..وكذلك  ال��ع��امل  وم��ع��رف��ة  لعجمان 
اأث����ر ب�صكل  ال���ري���ادة يف ال��ت��ع��ل��ي��م وال����ذي 
مبا�صر وحيوي يف اقت�صاد المارة وزيادة 
الناجت املحلي لها. ويف ختام الفعاليات..

قام �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي 
ويل عهد عجمان � يرافقه �صعادة عبداهلل 
ال�صفراء  م���ن  ع����دد  ب��ت��ك��رمي  امل��وي��ج��ع��ي 
وامللحقني  القنا�صل  ون���واب  والقنا�صل 
ال��ت��ج��اري��ني ل���دى ال���دول���ة.. اإ���ص��اف��ة اإىل 
احلكومية  واجل���ه���ات  ال����دوائ����ر  ت���ك���رمي 
تلقى  كما  للمعر�ض.  والداعمة  امل�صاركة 
���ص��م��وه درع����ا ت��ذك��اري��ا ق��دم��ه ل���ه رئي�ض 

وت�صمنت  عجمان.  غرفة  اإدارة  جمل�ض 
الفقرات الرفيهية  الفعاليات عددا من 
وهندية  اإيطالية  وعرو�ض  والفلكلورية 
واأخ�����رى م���ن م�����ص��ر وال�������ص���ودان بجانب 
حل�صور  ج����وائ����ز  وت����ق����دمي  م�������ص���اب���ق���ات 
�صفراء  م��ن  ع��دد  امللتقى  �صهد   . امللتقى 
و  وال�صديقة  ال�صقيقة  ال��دول  وقنا�صل 
حوايل  بجانب  املحلية  ال��دوائ��ر  م���دراء 
األ�������ف م�����ص��ت��ث��م��ر ورج�������ل اأع����م����ال..ك����م����ا 
الدوائر  م���ن  ع���دد  امل��ع��ر���ض  ���ص��ارك��ت يف 
باأجنحة  عجمان  يف  احلكومية  واجلهات 
وامل�صتثمرين  احل�صور  لتعريف  متميزة 
واملقومات  وامل����زاي����ا  ال��ت�����ص��ه��ي��الت  ب���اأه���م 
الإمارة.  لدة  وال�صتثمارية  القت�صادية 
املعر�ض  يف  امل�����ص��ارك��ة  ال�����دول  اأن  ي��ذك��ر 
و  تون�ض  و  تنزانيا  و  املتحدة  اململكة  هي 
ال�صودان  و  الهند  و  تركيا  بجانب  م�صر 
و رومانيا و الوليات املتحدة الأمريكية 
و  اأملانيا  و  البو�صنة  و  اليابان  اإىل  اإ�صافة 

ماليزيا و قريغيز�صتان .

•• دبي-الفجر: 

الق��ت�����ص��ادي��ة يف  التنمية  دائ����رة  ك��رم��ت 
الدفعة  52 من خريجي  م��وؤخ��راً  دب��ي، 
التميز يف خدمة  املهني  للدبلوم  الأوىل 
اأطلقته  ال����ذي  ال���ربن���ام���ج   ، امل�����ص��ت��ه��ل��ك 
اقت�صادية دبي متمثلة يف قطاع الرقابة 
بالتعاون  امل�صتهلك  وحماية  التجارية 
اإىل  وال��ذي يهدف  ال�صارقة،  مع جامعة 
التطويرية  ال��دورات  من  حزمة  تقدمي 
وال����ور�����ض ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��زز من 
ثقافة التجار وحت�صن م�صتوى اخلدمات 
اأح���دث  وت��ب��ن��ي  للم�صتهلكني،  امل��ق��دم��ة 
الأ�صاليب واملمار�صات ملزاولة ن�صاطاتهم 

والتناف�صية يف قطاع التجزئة.
القمزي،  ���ص��ام��ي ���ص��اع��ن  ���ص��ع��ادة  وك����رم 
القت�صادية  التنمية  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر 
خريجي احلفل، بح�صور كل من: ال�صيد 
لقطاع  التنفيذي  املدير  بو�صهاب،  عمر 
امل�صتهلك،  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري  ال��رق��اب��ة 
حممود،  عبداحلميد  �صامي  وال��دك��ت��ور 
م��دي��ر ع��ام جامعة ال�����ص��ارق��ة وع���دد من 
امل�����ص��وؤول��ني وامل�������دراء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني من 
وموؤ�ص�صاتها،  والدائرة  ال�صارقة  جامعة 
اإىل جانب ح�صور من كبار ال�صخ�صيات 
ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض من  وال���ع���ام���ل���ني يف 
خمتلف  م�����ن  امل���������ص����ارك����ة  ال���������ص����رك����ات 

القطاعات القت�صادية واحليوية.
بو�صهاب:  ع��م��ر  ق���ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  وب��ه��ذه 
ال��ي��وم بتكرمي م��ا ل يقل  نحن ف��خ��رون 

 18 ميثلون  موظفون  وهم  خريج   52
واملوؤ�ص�صات  البيع  منافذ  وك��ربى  �صركة 
هذا  وي��دل  التجزئة،  قطاع  يف  العاملة 
يوليها  ال��ت��ي  الثقة  م��دى  على  الق��ب��ال 
جتار التجزئة من م�صتثمرين واأ�صحاب 
�صركات باقت�صادية دبي ودورها يف تنمية 
اإىل جانب  ال���دول���ة،  الأع���م���ال يف  ري����ادة 
بامل�صتهلكني،  العالقة  رغبتهم يف تعزيز 
و�صعهيم اإىل الرقي والتو�صع باأعمالهم، 
وحتقيق نتائج طيبة على م�صتوى اإمارة 
واأ�صاف   . الإم����ارات عموماً  ودول���ة  دب��ي 
اأ�صتمرت  التي  ال��دورة  �صملت  بو�صهاب: 
مل���دة ���ص��ه��ر اأرب�����ع حم����اور رئ��ي�����ص��ي��ة هي: 

م���ه���ارات الت�����ص��ال، وال��ت��م��ي��ز يف خدمة 
امل�صتهلك، و�صلوك امل�صتهلك، وال�صيا�صات 
احلكومية والقوانني املنظمة )مقتطفات 
من الكتاب الزرق(، وتهدف هذه املحاور 
العالقة  وت�صهيل  ال�صفافية  تعزيز  اإىل 
بيئة  خ��الل  من  وامل�صتهلك  التاجر  بني 
الوعي  ع��ال��ي��ة م��ن  ث��ق��اف��ة  ذات  م��ث��ال��ي��ة 
واحليادية يف اإجراءات البيع وال�صراء يف 
قطاع جتارة التجزئة الذي يعد املحرك 
املحلي  اقت�صادنا  تطوير  يف  الرئي�صي 
عبداحلميد:  ���ص��ام��ي  ال��دك��ت��ور  وق����ال   .
يطيب لنا اليوم اأن ن�صهد تخريج الدفعة 
التميز يف  يف  املهني  الدبلوم  الأوىل من 

خدمة امل�صتهلك الذي جاء ثمرة للتعاون 
ال�����ص��ارق��ة ودائ����رة التنمية  ب��ني ج��ام��ع��ة 
به  تقوم  م��ا  اإط���ار  يف  بدبي  القت�صادية 
روؤية  ووف��ق  املجتمع  اجلامعة يف خدمة 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املجل�ض  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  ب���ن حم��م��د 
وموؤ�ص�ض  رئي�ض  ال�صارقة  حاكم  الأعلى 
جامعة ال�صارقة ب�صرورة تفعيل التعاون 
واملوؤ�ص�صات  اجل��ام��ع��ة  ب���ني  وامل�����ص��ارك��ة 
والهيئات والدوائر املختلفة يف الإمارات 
احلبيبة .  واأ�صاف عبداحلميد: اإن هذا 
الدبلوم املهني الذي نظمه مركز درا�صات 
باجلامعة،  الت�����ص��ال  كلية  يف  اجلمهور 

امل�صتهلك  ح��م��اي��ة  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
بدائرة التنمية القت�صادية بدبي يهدف 
واأدوات  مبفهوم  امل�صاركني  تعريف  اإىل 
واإك�����ص��اب��ه��م مهارات  ال��ف��ع��ال  الت�����ص��ال 
احل��دي��ث والإن�������ص���ات، وال��ت��وا���ص��ل غري 
امل�صتهلك،  ب�صلوك  وتعريفهم  اللفظي 
اأ���ص�����ض جت��زئ��ة ال�صوق  ومن���اذج���ه وف��ه��م 
واأ�ص�ض اتخاذه للقرار ال�صرائي ومهارات 
الأ�صمى  الهدف  ولعل  العمالء.  خدمة 
بناء  امل�صاهمة يف  ه��و  ال��دب��ل��وم  ه��ذا  م��ن 
على  للحفاظ  ت�صعى  كاإمارة  دبي  �صورة 
اإليها  ياأتون  العالقة مع زائريها الذين 

من اأرجاء املعمورة .

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأول����ت م��وؤ���ص�����ص��ة الإم������ارات ل��الت�����ص��الت - 
ات�������ص���الت م���راك���ز خ���دم���ة ع��م��الئ��ه��ا جل 
وتعزيز  تطويرها  على  وعملت  اهتمامها 
مكانتها  على  حر�صها  يعك�ض  ب�صكٍل  اأدائها 
ال������ب������ارزة ك������رائ������دٍة ل���ق���ط���اع الت���������ص����الت 
ومتتلك  املنطقة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا 
ات�����ص��الت واح����داً م��ن اأك���رب م��راك��ز خدمة 
ال��ع��م��الء يف امل��ن��ط��ق��ة واأك����رثه����ا مت���ي���زاً يف 
ب�صرعة  ل���ع���م���الئ���ه���ا  اخل�����دم�����ات  ت����ق����دمي 
بدقة  ا�صتف�صاراتهم  والرد على  واحرافية 
م�صتمر  ب�صكل  ات�����ص��الت  وتعمل  وفاعلية 
العمالء  خدمة  جم��ال  يف  ريادتها  لتعزيز 
ال�صتق�صائية  الدرا�صات  اإج��راء  خالل  من 
املعايري  اأرق��ى  اإىل  الو�صول  بغية  ال��دوري��ة 
خالد  واأ���ص��ار  عمالئها.   خدمة  يف  العاملية 
يف  للت�صويق  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  اخل���ويل 
ي�صم  امل���رك���ز  اأن  اإىل  ات�����ص��الت  م��وؤ���ص�����ص��ة 
 1078 م��ن��ه��م  م���وظ���ف���اً،   1958 ح���ال���ي���اً  
موظفاً يف الإمارات ويتمثل الدور الرئي�ض 
املكاملات  على  بالرد  املتعاملني  خدمة  ملركز 
ال��واردة من املتعاملني، �صواء كانت مكاملات 
ال�صتعالم اأو الإبالغ عن الأعطال اأو طلب 

ال���دع���م ال��ف��ن��ي اخل���ا����ض ب���اإح���دى خدمات 
العمالء  خ���دم���ة  م���رك���ز  ي��ق��ع   . ات�������ص���الت 
مركز  اإىل  بالإ�صافة  عجمان،  يف  الرئي�صي 
اأب���وظ���ب���ي، وه����و تابع  ال��ع��ا���ص��م��ة  اآخ�����ر يف 
اإمارة  يف  ثالث  وم��رك��ز  الرئي�صي،  للمركز 
ال�صارقة، والذي يعد داعماً ملركزي عجمان 
اأي م�صكلة تقنية  واأبوظبي يف حال حدوث 
اأو ظروف طارئة.  وتف�صياًل، قال اخلويل 

اأن مركز خدمة عمالء ات�صالت تلقى حتى 
�صهر نوفمرب من عام 2013 ما يقرب من 
األف   150 مبتو�صط  مكاملة،  مليون   49
م��ك��امل��ة ي��وم��ي��اً. وي��ت��ع��ام��ل امل���رك���ز م���ع عدد 
مليون   4.5 اإىل  ي�صل  امل��ك��امل��ات  م��ن  كبري 
مكاملة �صهرياً، تاأتي الغالبية العظمى منها 
على الرقم 181 اإذ ي�صتقبل مركز خدمات 
3 ماليني  م��ن  اأك���رث  الدليل وال���ص��ت��ع��الم 

مليون مكاملة، ونحو 1.5 مليون مكاملة على 
املتعلقة  ال�صتف�صارات  ت�صمل   101 الرقم  
ب��خ��دم��ات امل�����ص��اع��دة وال��دع��م ال��ف��ن��ي، تلقي 
وت�صجيل �صكاوى املتعاملني، وال�صتف�صارات 
من  وغريها  والأ�صعار،  والعرو�ض  العامة، 
احتياجات  تلبي  ال��ت��ي  الأخ����رى  اخل��دم��ات 

العمالء وجتيب على ا�صتف�صاراتهم.
اأن  للت�صويق  التنفيذي  الرئي�ض  واأ���ص��اف 
العربية  اللغة  اإىل  بالإ�صافة  يوفر  املركز 
املت�صلني  ا�صتف�صارات  على  للرد  لغات  عدة 

ويبلغ  امل��ال��ي��الم،  والأوردو،  كالإجنليزية، 
ع���دد امل��وظ��ف��ني ال��ل��ذي��ن ي��ت��ح��دث��ون اللغة 
وق���د خ�ص�صت  م��وظ��ف��اً.    1350 ال��ع��رب��ي��ة 
ات�����ص��الت 13 رق��م��اً جم��ان��ي��اً ل��الإج��اب��ة عن 
ا�صتف�صارات العمالء منها رقمان جمانيان 
 )8005800 و   800PROMO(
العرو�ض  حول  لال�صتف�صارات  خم�ص�صان 
وال���ب���اق���ات واخل����دم����ات اجل����دي����دة، وذل���ك 
عن  الت�ص�ويقية  اخل���دم���ات  ف�����ص��ل  ب��ه��دف 
حر�صت  كما  الأخ���رى،  املتعاملني  خدمات 
امل��وؤ���ص�����ص��ة ع��ل��ى ت��وف��ري ف��ري��ق ع��م��ل خا�ض 
ب��ال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص�����ات احل��ك��وم��ي��ة، مبا 
يتوافق مع طبيعة وتنوع اخلدمات اخلا�صة 
املوؤ�ص�صات عن طريق رقم خا�ض من  بهذه 
دون احلاجة اإىل الت�صفح يف اختيارات عدة. 
ي�صار اإىل اأن مركز خدمة عمالء ات�صالت 
اخلدمة  مراكز  معيار  �صهادة  على  حا�صل 
-ISO 9001 اآي��زو  COPC 5.1 و�صهادة 
2008 وحتر�ض ات�صالت كل احلر�ض على 
املتعاملني  ت��اأه��ي��ل م��وظ��ف��ي م��رك��ز خ��دم��ة 
لعدد  املوظفون  يخ�صع  حيث  دائ��م،  ب�صكل 
من الدورات التدريبية املهنية التي تك�صبهم 
املهارات ال�صرورية، كالقدرة على التوا�صل 

ال�صريع والوا�صح بلغات خمتلفة.  
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وزير الطاقة يوؤكد على ال�شراكة ال�شرتاتيجة مع رو�شيا الحتادية يف جمال الطاقة طويلة املدى 

الإمارات ت�شارك املجتمع الدويل يف مفاو�شات موؤمتر الإيكان 

هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا( ويونيليفر تطلقان حملة توعية حول اأ�شاليب احلفاظ على املياه

IALA اعتماد مركز التدريب والتطوير التابع ل�شركة اأبوظبي للموانئ دوليًا للتدريب على معايري

القطاع وحجم  ال��ك��ربى يف من��و  ال���دول 
عليها  ي��ح��ت��م  ال���ك���ب���رية  ال����ص���ت���ث���م���ارات 
���ص��وق ج��دي��دة من  دائ��م��ا ال�صعي خل��ل��ق 
للقطاع  امل�صتمر  ال��ت��ط��ور  م��واك��ب��ة  اأج���ل 
القت�صاد  رك���ائ���ز  اح����د  ي��ع��ت��رب  وال�����ذي 
الدول  ا�صتثمار  يبلغ  ح��ي��ث  ال��دول��ة  يف 
موزعة  دره��م  مليار  ال500  م��اي��ق��ارب 
املطارات  ت�صهدها  التي  التو�صعات  ب��ني 
ال��ن��اق��الت اجلوية  اأ���ص��اط��ي��ل  وحت���دي���ث 
التي تتم ملواكبة النمو يف النقل اجلوي، 
الإمارات  وف��د  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
امل�صاركة  الوفود  اأك��رب  من  ك��ان  امل�صارك 
يف هذا احلدث، مما يعك�ض الأهمية التي 
املدين  للطريان  العامة  الهيئة  توليها 
و�صركائها ال�صراتيجيني لتعزيز النقل 

اأ���ص��واق ج��دي��دة للناقالت  اجل��وي وفتح 
الوطنية. وقد �صرح �صعادة �صيف حممد 
ال�����ص��وي��دي، م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
ل��ل��ط��ريان امل�����دين، ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة: اإن 
م�صاركة الهيئة العامة للطريان املدين، 
ب��ال��ن��ي��اب��ة ع��ن دول����ة الإم������ارات العربية 
تاأتي  اجل��وي،  النقل  املتحدة، يف موؤمتر 
تر�صيخاً لل�صيا�صة التي تنتهجها الهيئة 
ر التعاون يف جمال الطريان  يف توثيق اأ�صُ
املدين على امل�صتوى الإقليمي والدويل، 
وتتيح الفر�صة للقاء مع �صانعي القرار 
لإحراز النتائج املرجوة واإبرام اتفاقيات 

الأجواء املفتوحة. 
و����ص���رح ال�����ص��ي��د ع��م��ر ب���ن غ��ال��ب رئي�ض 
التي تبذلها  اإنه وبف�صل اجلهود  الوفد 

•• دبي-حممود علياء

توجه وفد الهيئة العامة للطريان املدين 
اأفريقيا  ج��ن��وب  يف  درب�����ان  م��دي��ن��ة  اإىل 
ال�صنوي  الإي��ك��او  م��وؤمت��ر  يف  للم�صاركة 
 )ICAN( ال��ن��ق��ل اجل���وي مل��ف��او���ص��ات 
ال��ذي انعقد يف ال��ف��رة م��ا ب��ني 13-9 
الوفد  ت���راأ����ض  وق���د   ،2013 دي�����ص��م��رب 
عام  مدير  نائب  غالب  ب��ن  عمر  ال�صيد 
يرافقه  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة 
اإدارة  م��دي��ر  ع��ل��ي،  اآل  خ��ال��د  ال��ك��اب��نت 
عن  ممثلون  و  الهيئة  يف  اجل��وي  النقل 
دائرة النقل يف اأبوظبي، وهيئة الطريان 
املدين يف دبي، ودائرة الطريان املدين يف 
ال�صارقة، ودائرة الطريان املدين يف راأ�ض 
الناقالت  عن  ممثلون  وكذلك  اخليمة 
وطريان  الحت���اد  ط���ريان  م��ن  الوطنية 
الإمارات والعربية للطريان وفالي دبي 
املوؤمتر،  ه��ذا  راأ����ض اخليمة يف  وط���ريان 
وقد �صبق املوؤمتر ا�صتعدادات على مدى 
املفاو�صات  ل��ه��ذه  للتح�صري  ���ص��ه��ري��ن 
اأ����ص���ف���ر ع����ن الت����ف����اق يف عمل  وال�������ذي 
مفاو�صات مع 29 دولة حول العامل يف 

هذا التح�صري.
م���وؤمت���ر  ان  ب���ال���ذك���ر   وم������ن اجل����دي����ر 
خم�صة  ل��وف��ود  ال��ف��ر���ص��ة  يتيح  الأي���ك���ان 
و���ص��ب��ع��ني دول����ة ل��الل��ت��ق��اء وال��ت�����ص��اور يف 
والتفاو�ض على  امل��دين  ال��ط��ريان  اأم���ور 
مكان  يف  خمتلفة  ج��وي  نقل  ات��ف��اق��ي��ات 
واحد. فدولة المارات اليوم تعد احدى 

•• دبي-الفجر:

 اأعلنت كل من يونيليفر ، اإحدى ال�صركات 
ال�صتهالكّية  ال�����ص��ل��ع  ق��ط��اع  يف  ال���رائ���دة 
املنتجات  اأب�����رز  م���ن  ت�����ص��م ع�����دداً  وال���ت���ي 
العاملية مثل ليفبوي )Lifebuoy( و 
لك�ض )Lux( وهيئة كهرباء ومياه دبي 
ت��وع��ي��ة حول  اإط����الق حملة  )دي�����وا( ع��ن 
اأ���ص��ال��ي��ب احل���ف���اظ ع��ل��ى امل���ي���اه. وق����د مت 
اإط���الق ه��ذه احلملة ام�ض يف ك��ارف��ور يف 
الأن�صطة  اأح���د  ه��ذه احلملة  وت��ع��د  دب���ي. 
امل��درج��ة يف ب��ن��ود ات��ف��اق��ّي��ة ال�����ص��راك��ة بني 
تت�صّمن  وه��ي  يونيليفر،  و�صركة  الهيئة 
�صركة يونيليفر تخطيط وتنظيم  التزام 
م���ن احل���م���الت اخل��ا���ص��ة بر�صيد  ع����دد 
ا����ص���ت���خ���دام امل���ي���اه وال���ط���اق���ة وال���روي���ج 
وتعليقاً  امل��ي��اه.  ا�صتخدام  ت��وّف��ر  ملنتجات 
ع��ل��ى اإط����الق ه���ذه احل��م��ل��ة، ق���ال �صعادة 
���ص��ع��ي��د حم��م��د ال���ط���اي���ر، ع�����ص��و جمل�ض 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب  الدارة 
التفاقّية  ه��ذه  اإن  دب���ي:  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
املوّقعة مع �صركة يونيليفر اخلليج ترتكز 
تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  روؤي�����ة  ع��ل��ى 
م��رك��زه��ا ك��م��وّف��ر خ��دم��ات م�����ص��ت��دام ذات 
روؤية  م��ع  تتما�صى  وال��ت��ي  ع��امل��ّي��ة،  ج���ودة 
را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����ض دول���ة الم����ارات 

ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ال�����دويل ُتعرف 
دولة الإمارات اليوم يف املحافل الدولية 
العامل حتريراً  اأك��رث دول  اأنها من  على 
لالأجواء وتوفرياً لبيئة املناف�صة احلرة، 
حتى باتت ت�صكل �صيا�صة حترير الأجواء 
اأحد اأركان اقت�صادها، الأمر الذي يدعو 

لل�صعور بالفخر والعتزاز .
املدين  للطريان  العامة  الهيئة  وت��ويل 
اأه���م���ي���ة ب��ال��غ��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ن��ق��ل اجل���وي 
وف����ت����ح الأج�������������واء، ح���ي���ث حت���ت���ل دول�����ة 
الإم����ارات مكانة ال�����ص��دارة دول��ي��ا كثاين 
دول��ة من حيث ع��دد الأج���واء املفتوحة، 
ال�صيد عمر بن غالب رئي�ض وفد  وذك��ر 
ال���دول���ة ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام اأن��ن��ا نعمل 
امل�صتدام  النمو  �صمان  على  الهيئة  يف 
للنقل اجلوي من خالل و�صع اخلطط 
ونفاو�ض  ال���الزم���ة،  وال���ص��رات��ي��ج��ي��ات 
امل���وؤمت���ر اجل����اري  17 دول�����ة يف  ح��ال��ي��اً 
والعديد منها دولة اأفريقية، وم�صتقبلياً 
لالأعوام  الإ�صراتيجية  اخلطة  ت�صمن 
2014-2016 مبادرات لت�صهيل فتح 
الأجواء ودعم �صناعة الطريان للحفاظ 
على النمو امل�صتدام، حيث ينعك�ض النقل 
اإيجابي وحيوي على منو  اجلوي ب�صكل 

قطاعي القت�صاد وال�صياحة.
ك���م���ا اأو����ص���ح���ت ال�������ص���ي���دة ل��ي��ل��ى ح����ارب 
امل���ه���ريي، امل���دي���ر ال���ع���ام امل�����ص��اع��د قطاع 
اأنه  الدولية:  وال�صوؤون  ال�صراتيجية 
ينبغي على النقل اجلوي اأن ياأخذ بعني 
العتبار النمو املتوقع �صواٌء على م�صتوى 

رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
القت�صاد  تعتمد على مفهوم  والتي  اهلل، 
التنمية  مب����ب����ادرة  اخل����ا�����ض  الأخ�������ص���ر 
م�صتدام  م�صتقبل  خلق  بهدف  امل�صتدامة 
ومن   . املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
خالل العمل مع ب�صكل وثيق مع ال�صركات 
امل�صاريع  ع��ل��ى  ي��ون��ي��ل��ي��ف��ر  ���ص��رك��ة  م��ث��ل 
الرئي�صية، فان الهيئة قادرة على حتقيق 
النمو يف  الأه��داف الطموحة لدعم  هذه 
اإم��ارة دبي، وذلك لأجيال عديدة قادمة.  
وتتبّنى الهيئة ا�صراتيجّية مت ت�صميمها 
مع  والتن�صيق  التعاون  لفر�ض  للرويج 

اإن�صاء  جميع اجلهات املهتّمة والفاعلة يف 
م�صتدامة  وم��ن��ت��ج��ات  ح��م��الت  وت��ط��وي��ر 
اأهمّية  ن��درك  اأننا  كما  للبيئة.  و�صديقة 
اخلا�ض يف عدد من  القطاع  مع  التعاون 
ت�صاعدنا  والتي  ال�صراتيجّية  امل�صاريع 
على بلوغ اأهدافنا بتوفري حلول م�صتدامة 
وفّعالة يف جمال تر�صيد ا�صتخدام الطاقة 
وامل���ي���اه ب�����ص��ك��ًل خ���ا����ض.  م��ن ج��ه��ت��ه، قال 
ل�صركة  التنفيذي  املدير  غو�ض،  اأريجيت 
يونيلفر  ���ص��رك��ة  ع��ق��دت  ل��ق��د  يونيليفر: 
ب�صمتها  بتخفي�ض  الل��ت��زام  على  ال��ع��زم 
 .2020 ال��ع��ام  بحلول  للن�صف  البيئّية 

يف  القيمة  ت�صل�صل  اإىل  بالنظر  اأّن���ه  كما 
م�صوؤولة  اأن منتجاتنا  ح  يتو�صّ منتجاتنا، 
بينما  ال��ب�����ص��م��ة  ه����ذه  ع���ن   5% ب��ن�����ص��ب��ة 
ا�صتخدام  كيفّية  ع��ن  ن��اجت  ه��و   68%
امل�صتهلك لهذه املنتجات.  واأ�صاف غو�ض: 
اأكرث املناطق  اإن منطقة اخلليج تعد من 
اأعلى  ت�صّجل  فهي  ذلك  ومع  باملياه  �صحاً 
املثال،  �صبيل  فعلى  ال�صتهالك.  معدلت 
ف���اإن ا���ص��ت��ه��الك امل��ي��اه يف دول���ة الإم����ارات 
العربّية املتحدة يتخّطى 540 لر يومياً 
العاملي  املعّدل  مع  مقارنة  الواحد  للفرد 
يومياً  ل���ر   160 ح����وايل  ي��ب��ل��غ  وال�����ذي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

املطور  ل��ل��م��وان��ئ،  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  ح�صلت 
يف  ال�صناعية  واملناطق  للموانئ  الرئي�صي 
اإمارة اأبوظبي، موؤخراً على موافقة الهيئة 

لتقدمي  واعتمادها  للموا�صالت  الوطنية 
الدورات املعتمدة من قبل اجلمعية الدولية 
خلدمات امل�صاندة املالحية و�صلطة املنارات 
خدمات  جم�����ال  يف   IALA ال���ب���ح���ري���ة 
التدريب  م��رك��ز  م��ن خ��الل  ال�صفن  ح��رك��ة 

هذا  ويتيح  م�صّفح.  ميناء  يف  املتخ�ص�ض 
الإع��ت��م��اد ل�����ص��رك��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��م��وان��ئ من 
خ��الل م��رك��ز ال��ت��دري��ب ال��ت��اب��ع لها تقدمي 
اأعلى دورات تدريبية معتمدة دوليا ملوظفي 
خ���دم���ات ح��رك��ة ال�����ص��ف��ن ول��ت�����ص��ب��ح بذلك 
منطقة  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ع��ل��وم  م��رك��ز  اأول 
اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي. وي���ق���ول حم��م��د جمعة 
بالإنابة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ال�����ص��ام�����ص��ي، 
على  ح�صولنا  للموانئ:  اأب��وظ��ب��ي  ل�صركة 
هذا العتماد الذي يتيح لنا تدري�ض العلوم 
معايرينا  يوؤكد مطابقة  اعراف  البحرية 
حتر�ض  ال��دول��ي��ة.  للمعايري  ومم��ار���ص��ات��ن��ا 
ال�����ص��رك��ة ك��م��ط��ور وم�����ص��غ��ل ل��ل��م��وان��ئ على 
البحر و�صمان  ال�صالمة يف  تطبيق قواعد 
خدمات  ت�صغيل  اأثناء  به  نقوم  ما  مطابقة 
ح��رك��ة ال�����ص��ف��ن مب��ا ي��ت��م��ا���ص��ى م��ع املعايري 
الأهمية.   غ��اي��ة  يف  اأم���ر  البحرية  ال��دول��ي��ة 
الدورات  اأوىل  بنجاح  متدربني  �صتة  اأكمل 

التدريبية التي اأقيمت V- 103 1 �صمن 
ا���ص��ت��م��رت فرة  IALA وال��ت��ي  م��ق��ررات 
املتطور  التدريب  مركز  يف  اأ�صابيع  ثالثة 
التابع ل�صركة اأبوظبي للموانئ يف امل�صفح. 
ليفر�صيدج  جي  األ��ن  القبطان  ال��دورة  اأدار 
اإدارة حركة  يتمتع بخربة طويلة يف  ال��ذي 
الدورة  20 عاماً. ورك��زت  ال�صفن جت��اوزت 
و�صائل  يف  عاملياً  املعتمدة  الإج����راءات  على 
الت�صال اأثناء تقدمي خدمات حركة ال�صفن 
القانوين  وب��ّي��ن��ت م��وق��ع��ه��ا ���ص��م��ن الإط�����ار 
على  ال���دورة  وا�صتملت  امل�صوؤولية.  وح��دود 
على  امل��ت��درب��ون  ت��ل��ق��اه��ا  عملية  تطبيقات 
اأف�����ص��ل اأج��ه��زة امل��ح��اك��اة الف��را���ص��ي��ة اإىل 
جانب اجلزء النظري الذي غطى خمتلف 
البحر.  يف  تتم  التي  احلركة  �صيناريوهات 
ي��ع��م��ل ن���ظ���ام م���راق���ب���ة ح���رك���ة ال�����ص��ف��ن يف 
اأب��راج املراقبة يف موانئ العامل على  جميع 
تنظيم حركة مرور ال�صفن من واإىل امليناء. 

نقل الركاب اأو ال�صحن والربيد، ل �صيما 
الت�صغيلية  ال��ق��درة  ب��زي��ادة  يتعلق  فيما 
وع��������دد ال������رح������الت اجل�����وي�����ة وت���ع���زي���ز 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  اخل���دم���ات  م�����ص��ت��وى 
ال��ن��م��و يف حركة  امل��ط��ل��وب��ة ل���ص��ت��ي��ع��اب 
الركاب وال�صحن، وتعتزم الهيئة العامة 
للطريان املدين بذل املزيد من اجلهود 
النقل اجلوي على  لتحرير  الرويج  يف 

ال�صعيدين الإقليمي والدويل. 
ك��م��ا ����ص���رح ال�����ص��ي��د ال��ك��اب��نت خ���ال���د اآل 
والذي  اجل��وي  النقل  اإدارة  مدير  علي، 
مي��ث��ل ف��ري��ق ال���دول���ة ال��ف��ن��ي ب���اأن فريق 
فردا   30 تكون من  ال�صنة  الدولة هذه 
م��ن قطاع ال��ط��ريان يف ال��دول��ة والذين 
الجتماعات  ه��ذه  يف  بفعالية  �صاهموا 
والتي اأ�صفرت عن اإبرام خم�ض اتفاقيات 
نقل جوي على اأ�صا�ض الأجواء املفتوحة 
الكاملة جديدة، حيث وقعت الدولة مع 
وكورا�صاو،  الكونغو،  جمهورية  من  كل 
مارتن،  و����ص���ان  ال����ص���ت���وائ���ي���ة،  وغ��ي��ن��ي��ا 
املوؤمتر  و���ص��ه��د  ت��وغ��ول��ي��ز،  وج��م��ه��وري��ة 
توقيع اتفاقية نقل جوي نهائي مع دولة 
جمايكا، وقد وقع نيابة عن حكومة دولة 
�صفري  احلب�صي  حمد  ���ص��ع��ادة  الإم�����ارات 
الإمارات لدى جمهورية جنوب اأفريقيا، 
كما مت توقيع مذكرة تفاهم مع كل من 
للموؤمتر،  امل�صيفة  اأفريقيا  جنوب  دولة 
التوقيع على  وجمهورية كوريا، كما مت 
جنوب  جمهورية  مع  حمادثات  حم�صر 

اأفريقيا. 

واحلقائق  الأرق����ام  ه��ذه  ال��واح��د.  للفرد 
التي تدفعنا لعقد  الأ�صباب  اأبرز  هي من 
مثل  احلكومّية  املوؤ�ص�صات  مع  ال�صراكات 
وال�صركات  دب����ي  وم���ي���اه  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة 
لدى  الوعي  ن�صر  بهدف  وذل��ك  اخلا�صة 
اأ�صلوبهم  امل�صتهلكني حول �صرورة تغيري 
احل��ي��ات��ي ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل.  وتهدف 
حوايل  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل  للو�صول  احلملة 
�صتقّدم احلملة  كما  م�صتهلك   25،000
الفوز  ف��ر���ص��ة  امل��ح��ظ��وظ��ني  للمت�صوقني 
بجائزة قّيمة وهي اإعفائهم من دفع كامل 

قيمة فاتورة كهرماء ل�صهر واحد.

البيانات عن  بجمع وحتليل  النظام  ويقوم 
ح��رك��ة امل����رور ع��رب خم��ت��ل��ف ن��ظ��م الر�صد 
والت���������ص����الت، م��ث��ل ال��������رادار وك���ام���ريات 
املراقبة التلفزيونية، اأو الت�صال الال�صلكي 
جمعها  مت  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات  ت�صنيف  وي��ت��م 
ودجمها واجهة ت�صغيل موحدة، مما ي�صاعد 
امل�صغل على حتديد ومتابعة وتنظيم حركة 
التي  تلك  اأو  امل��ي��ن��اء  نحو  ال��ع��اب��رة  ال�صفن 
البحر.  ع��ر���ض  ق��ادم��ة يف  ال��دخ��ول  تنتظر 
للموانئ  اأبوظبي  �صركة  ممار�صات  وتلبي 
يف تقدمي خدمات امل�صاندة املالحية جميع 
اجلمعية  ق���ب���ل  م����ن  امل���ع���ت���م���دة  ال�������ص���روط 
الدولية خلدمات امل�صاندة املالحية و�صلطة 
منظمة  وه��ي   IALA البحرية  امل��ن��ارات 
ب�صوؤون  80 دولة تهتم  ت�صم يف ع�صويتها 
وت�صجع  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  جميع  يف  امل��الح��ة 
على اتباع وتنفيذ ممار�صات موحدة حتظى 

بالعراف العاملي.

هيئة الأوراق املالية وال�شلع توافق على الإدراج امل�شرتك 
ل�شندات حكومة ابوظبي يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية

•• اأبوظبي-الفجر: 

املالية  الأوراق  – اأبوظبي ح�صولها على موافقة هيئة  املالية  اأعلنت دائرة 
التي  اب��وظ��ب��ي  حكومة  ل�صندات  وال��ث��اين  الأول  الإ����ص���دار  لإدراج  وال�صلع 
ابوظبي  ���ص��وق  ل���دى  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  و2019   2014 ع��ام��ي  يف  ت�صتحق 
باإدراج  القيام  عزمها  م��وؤخ��راً  اأعلنت  قد  ال��دائ��رة  وكانت  املالية.   ل���الأوراق 
اأبوظبي ل��الأوراق املالية  م�صرك ل�صندات حكومة اإمارة ابوظبي يف �صوقي 
ت��داول هذه  قريبا من  امل�صتثمرون  �صيتمكن  املالية، حيث  ل��الأوراق  ولندن 
ال�����ص��ن��دات احل��ك��وم��ي��ة م��ب��ا���ص��رة عرب 
���ص��وق��ي اأب���وظ���ب���ي ول���ن���دن ل������الأوراق 
ال��وق��ت. وق��ال معايل  املالية يف نف�ض 
دائرة  رئي�ض  ال�����ص��وي��دي،  احل��ر  حمد 
الإدراج  �صي�صاعد  اأبوظبي:   - املالية 
ال�����ص��ن��دات يف �صوقي  ل��ه��ذه  امل�����ص��رك 
اأب��وظ��ب��ي ول��ن��دن ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة يف 
لل�صوق  ال�صتثمارية  اجلاذبية  تعزيز 
املحلية، اىل جانب م�صاهمته يف تاأكيد 
املكانة املتميزة لإمارة ابوظبي كمركز 
اإقليمي وعاملي قادر على جذب  مايل 
قطاع  اىل  وامل�صتثمرين  ال�صتثمارات 

الأوراق املالية وال�صندات. 
واأ������ص�����درت ح���ك���وم���ة اب���وظ���ب���ي هذه 
2009، حيث قامت باإدراجها منذ ذلك الوقت يف �صوق  ال�صندات يف العام 
لندن لالأوراق املالية. وتبلغ قيمة هذه ال�صندات 3 مليارات دولر اأمريكية 
موزعة على �صريحتني قيمة كل منهما 1.5 مليار دولر اأمريكية، ت�صتحق 
ال�صريحة الأوىل منها يف عام 2014 بينما ت�صتحق ال�صريحة الثانية يف عام 
2019.  وحتظى اإمارة اأبوظبي بثقة را�صخة لدى امل�صتثمرين، حيث تت�صدر 
اقت�صادات ال�صرق الأو�صط يف جمال اجلدارة الئتمانية من خالل ت�صنيفها 
عند )AA( للجدارة الئتمانية. كما حافظت الإمارة على ت�صنيفها �صمن 
ق��درة على  اأ�صواق الئتمان والأك��رث  الأق��ل خماطرة يف  قائمة القت�صادات 
الوفاء بالتزاماتها املالية خالل الربع الثاين من العام 2013، حيث جاءت 

�صمن اأف�صل 20 اقت�صادا عاملياً يف اجلدارة الئتمانية. 

م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي يوّقع اتفاقية تفاهم لتقدمي 
الدعم ل�شركات الإن�شاءات الكورية العاملة يف ال�شرق الأو�شط

•• اأبوظبي-الفجر:

 وّق������ع ك����ل م����ن م�������ص���رف اأب����وظ����ب����ي الإ�����ص����الم����ي، جم���م���وع���ة اخل���دم���ات 
غارانتي  ك��ون�����ص��راك�����ص��ن  وم���وؤ����ص�������ص���ة  ال�����رائ�����دة،  الإ����ص���الم���ي���ة  امل���ال���ي���ة 
)Construction Guarantee( الكورية، اتفاقية تعاون تهدف 
اإىل دعم ن�صاطات ال�صركات الكورية اجلنوبية العاملة يف جمال الإن�صاءات 

يف منطقة اخلليج العربي التي ت�صهد نه�صة عمرانية وا�صعة النطاق.
وموؤ�ص�صة  الإ���ص��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي  م�صرف  �صيقوم  الت��ف��اق��ي��ة،  لبنود  ووف��ق��اً 
 )Construction Guarantee( غ���اران���ت���ي  ك��ون�����ص��راك�����ص��ن 
الأعمال  ف��ر���ض  بخ�صو�ض  الإن�صائية  التعهدات  �صركات  م��ع  بالتوا�صل 
ببيئة  متعلقة  م��ع��ل��وم��ات  وت��وف��ري  ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  امل��ت��وف��رة 
بالعقود  املتعلقة  اأعمالهم  احتياجات  دعم  جانب  اإىل  املنطقة،  يف  الأعمال 
ال�صيد  قبل  التفاقية من  ه��ذه  توقيع  وق��د مت  بها.  ف��ازوا  التي  وامل�صاريع 
وال�صيد  الإ���ص��الم��ي،  اأبوظبي  مل�صرف  التنفيذي  الرئي�ض  املحمود،  ط��راد 
رئي�ض موؤ�ص�صة كون�صراك�صن   ،)Wan-Dae Jung( وان-داي جانغ
غارانتي )Construction Guarantee(، وذلك بح�صور �صفري 
التنفيذين  وكبار  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ل��دى  كوريا  جمهورية 
على  تعلقه  ويف  واملوؤ�ص�صة.  امل�صرف  يف 
عثماين،  ع��ارف  قال  التفاقية،  هذه 
اخلدمات  ملجموعة  العاملي  الرئي�ض 
املالية للموؤ�ص�صات يف م�صرف اأبوظبي 
هذه  خ��الل  من  �صنعمل  الإ�صالمي: 
التفاقية على تقدمي الدعم الالزم 
ملجموعة من اأكرث �صركات التعهدات 
الإن�صائية خربة وتقدماً على م�صتوى 
العامل، لتتمكن بذلك من التو�صع يف 
املنطقة، الأم��ر الذي من �صاأنه خلق 
اخلربات  ونقل  الوظائف  من  املزيد 
واملعارف .  واأ�صاف: عادت اقت�صادات 
اإىل  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول 
م�����ص��ار من��وه��ا ال�����ص��ح��ي ع��ل��ى املدى 
العاملية.  القت�صادات  بقية  بني  ب��ارزة  مكانة  حالياً  حتتل  وباتت  الطويل 
وتلعب �صيا�صات التنوع القت�صادي دوراً مهماً يف خلق فر�ض مميزة لتحقيق 
النمو والتو�صع املوؤ�ص�صي، ول �صيما يف ظل ال�صتثمارات ال�صخمة يف جمال 
تطوير البنى التحتية الأ�صا�صية، مثل قطاعي الرعاية ال�صحية والتعليم، 
و�صتلعب امل�صارف دوراً هاماً يف دعم هذا النمو . ومن جانبه قال وان-داي 
غارانتي  كون�صراك�صن  موؤ�ص�صة  رئي�ض   ،)Wan-Dae Jung( جانغ 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  ُتعّد   :)Construction Guarantee(
واح���دة م��ن اأك��رب ثالثة اأ���ص��واق يف ال��ع��امل يف جم��ال الإن�����ص��اءات، وت�صتاأثر 
ب��اأك��رب ح�صة ف��ي��ه��ا، وت��ق��وم ه���ذه ال�صركات  ال��ك��وري��ة  ���ص��رك��ات الإن�����ص��اءات 
اأبرزها  بالعديد من امل�صاريع ال�صخمة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، 
حمطة براكة للطاقة النووية وم�صروع تو�صيع م�صايف النفط يف الروي�ض. 
وناأمل من خالل �صراكتنا ال�صراتيجية مع م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي، 
امل�صرف الإ�صالمي الرائد يف ال�صرق الأو�صط، اإىل تعزيز الدعم املايل الذي 
اخلليج  منطقة  اأن  اإىل  هنا  وي�صار   . املنطقة  يف  الكورية  لل�صركات  نقدمه 
العربي ُتعّد �صوقاً ذو اأهمية عالية بالن�صبة ل�صركات التعهدات الكورية. وقد 
مت خالل العقد املا�صي اإطالق م�صاريع تتجاوز قيمتها ال�800 مليار دولر 
يف املنطقة، فيما يبلغ حجم امل�صاريع التي مت طرحها وتلك قيد التخطيط، 

حوايل الريليون دولر، وذلك وفقاً ملجلة ميد.

•• اأبوظبي- وام: 

اجتمع معايل �صهيل بن حممد فرج فار�ض املزروعي وزير الطاقة يف فندق ابراج 
القت�صادية  التنمية  وزي��ر  م�صاعد  بيليكوف  �صريغي  �صعادة  مع  ام�ض  الحت��اد 
جتارة  غرفة  رئي�ض  الرميثي  ث��اين  حممد  �صعادة  بح�صور  الحت��ادي��ة  رو�صيا  يف 
و�صناعة اأبوظبي رئي�ض احتاد غرف التجارة وال�صناعة بالدولة وبحث معه اآفاق 
التعاون بني دولة الم��ارات ورو�صيا الحتادية يف جمالت الطاقة. واأكد معايل 
وزير الطاقة خالل اللقاء - الذي عقد على هام�ض امللتقى القت�صادي الإماراتي 
الرو�صي الذي بداأ �صباح ام�ض يف فندق اأبراج الإحتاد يف اأبوظبي حتت �صعار اأمن 
طويلة  ال�صراتيجية  ال�صراكة  اأهمية  على   - ال�صوق  تقلبات  ع�صر  يف  الطاقة 
.. وقال  املختلفة  الطاقة  والرو�صية يف جمالت  الماراتية  ال�صركات  الأمد بني 
اإن التعاون بني اجلانبني يف هذا املجال ي�صكل اأر�صية خ�صبة للقطاع اخلا�ض يف 
البلدين لال�صتفادة من الفر�ض ال�صتثمارية الكبرية املتوفرة يف المارات ورو�صيا. 
ولفت معايل املزروعي اىل اأن القيادة ال�صيا�صية يف البلدين وفرت املناخ املنا�صب 
وتطوير  لبحث  الحت��ادي��ة  ورو�صيا  الم���ارات  يف  واخلا�ض  احلكومي  للقطاعني 
ا�صتثمارات جمدية وتطوير العالقات بني البلدين م�صتقبال وخ�صو�صا يف جمال 
الطاقة. ودعا معاليه ال�صركات الرو�صية اىل ال�صتفادة من الفر�ض ال�صتثمارية 
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا الم����ارات يف جم���الت ال��ط��اق��ة املختلفة ..وق����ال اإن ال��ت��ع��اون بني 
ال�صركات يف البلدين يكمن اأن ميتد اىل ال�صتثمار معا يف كثريمن الدول خارج 

اأن دولة الم��ارات ورو�صيا الحتادية  الم��ارات ورو�صيا ..م�صريا معاليه اىل 
�صركاء يف منظمة الغاز من خالل ع�صويتهما يف هذه املنظمة ..وقال اإن هذه 
املنظمة رغم كونها جديدة فاننا نرى اأن لها دورا كبريا يف ا�صتقرار �صوق الغاز 
العاملي . بدوره هناأ م�صاعد وزير التنمية القت�صادية الرو�صي دولة المارات 
باليوم الوطني ال�� 42 والجنازات التي متكنت المارات من حتقيقها خالل 
ال�صركات  م�صاهمة  اىل  تتطلع  الرو�صية  ال�صركات  اأن  ..واأك���د  وجيزة  ف��رة 
الماراتية يف العديد من م�صاريع الطاقة التي �صتطرحها رو�صيا يف الفرة 
.. وقال نعمل على توفري  ال�صرقية من رو�صيا الحتادية  املنطقة  املقبلة يف 
م�صاعد  وا�صار   . القريب  امل�صتقبل  التعاون يف  لتحقيق هذا  املنا�صبة  الآليات 
املبا�صرة والذي مت  الرو�صي لال�صتثمارات  ال�صندوق  اأن  الرو�صي اىل  الوزير 
تاأ�صي�صه اأخريا بقيمة خم�صة مليارات دولر ي�صكل اآلية هامة لتعزيز التعاون 
الطاقة.  املختلفة ويف مقدمها قطاع  ال�صتثمارية  املجالت  البلدين يف  بني 
وزير  معايل  م��ن  الطاقة  وزي��ر  معايل  اىل  ال��دع��وة  الرو�صي  امل�����ص��وؤول  ونقل 
الذي  ب��ريغ  بطر�ض  �صانت  منتدى  حل�صور  ال��رو���ص��ي  القت�صادية  التنمية 
�صيعقد يف مايو املقبل .. كما وجه الدعوة اىل ال�صركات الماراتية للم�صاركة 
بفعالية يف هذا املنتدى الذي �صي�صكل �صورة ال�صاحة ال�صتثمارية يف رو�صيا 
الحتادية خالل الفرة القادمة. ح�صر الجتماع �صعادة الك�صندر ايفندوف 
امل�صوؤولني يف وزارة الطاقة وغرفة  ال�صفري الرو�صي لدى الدولة وعدد من 

جتارة و�صناعة اأبوظبي واحتاد الغرف بالدولة. 
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  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/523 عقاري  كلي                
ذ.م.م    جمهول  حمل  للعقارات  الدولية  فوريو   -  1 املدعى عليه/  اىل 
القامة مبا ان املدعي /عزيز بن حممد بن عطيه البلوي وميثله: �صاكر 
معتوق م��رزوق امل��رزوق��ي     قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(  وقدره )116747  عليها مببلغ  املدعى  بالزام 
 2013/12/30 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب 
او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  ���ض    11:00 ال�صاعة 
م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  من ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
ق�شم الدعاوي العقارية                       

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 877  /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

حممد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية:  العامة  للنقليات  بنك�ض  مدعي/   
ميزان الرحمن لل اجلن�صية: بنغالدي�ض مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية 
مببلغ  32.000 درهم املطلوب اعالنه/حممد ميزان الرحمن لل اجلن�صية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�صر   بنغالدي�ض  
وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2014/1/06 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  ال�صاعة 8.30 �صباحاً  فانت مكلف باحل�صور 
�صخ�صيا  نهيان  اآل  مبع�صكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر 

بتاريخ  2013/12/11  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 467  /2013 مد جز- م ر- ب- اأظ

املبدعون  روؤية  عليه:  مدعي  م�صر   اجلن�صية:  هالل  ر�صوان  فوزي  احمد  مدعي/   
لدارة العقارات ذ.م.م وميثلها جمال احمد احمد زيادة اجلن�صية: المارات   مو�صوع 
لدارة  املبدعون  اعالنه/روؤية  املطلوب  درهم    17.000 مببلغ  املطالبة  الدعوى: 
العقارات ذ.م.م وميثلها جمال احمد احمد زيادة اجلن�صية: المارات عنوانه:بالن�صر  
املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�صاء �صخ�صيا 
موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
بتاريخ   �صدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها 

  2013/12/16
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 491  /2012 مد كل- م ر- ب- اأظ

مدعي/ موؤ�ص�صة الثالثي الهند�صي للمقاولت وال�صيانة العامة اجلن�صية:   
�صوريا    اجلن�صية:  واخرون  �صريدة  احمد  عبدال�صالم  عليه:  المارات مدعي 
�صريدة  احمد  عبدال�صالم  اعالنه/  املطلوب  خبري  ندب  الدعوى:  مو�صوع 
واخرون اجلن�صية: �صوريا   عنوانه:بالن�صر )بالتعجيل من الوقف اجلزائي( 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2014/1/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة   امام  �صباحاً   8.30
دائرة الق�صاء �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/12/08  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2201  /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاوالت والنزاعات االن�شائية
�صركة  المارات  مدعي عليه:  ذ.م.م اجلن�صية:  واملقاولت  للهند�صة  ال�صم�ض  �صركة  مدعي/   
اجلن�صية:  الري�صي  احمد  نا�صر  خالد  الق�صائي/  احلار�ض  وميثلها  واولده  خلفان  �صعيد 
تعوي�ض وفوائد تاخريية  الدعوى: مطالبة مالية  2.881.624.57 درهم  المارات  مو�صوع 
املطلوب اعالنه/علي �صعيد خلفان �صعيد القمزي اجلن�صية: المارات عنوانه:بالن�صر)نخطركم 
بت�صحيح �صكل الدعوى والطلبات وباأ�صل ال�صحيفة(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/25 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف 
ايداع  او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك  اآل نهيان �صخ�صيا  التجارية مبع�صكر  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/12/9  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2621  /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاوالت والنزاعات االن�شائية
خلفان  حمد  عليه:  مدعي  المارات    اجلن�صية:  ع  م  �ض  الهالل  م�صرف  مدعي/   
و�صحة  حق  ثبوت  الدعوى:  مو�صوع  حمدد  غري  اجلن�صية:  ال�صحي  ا�صتاذ  عبداهلل 
حمدد    غري  اجلن�صية:  ال�صحي  ا�صتاذ  عبداهلل  خلفان  حمد  اعالنه/  املطلوب  حجز  
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم  اقام الدعوى  املدعي  ان  عنوانه:بالن�صر   حيث 
باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/24 املوافق  الثالثاء 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة 
املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2201  /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاوالت والنزاعات االن�شائية
 مدعي/ �صركة ال�صم�ض للهند�صة واملقاولت ذ.م.م اجلن�صية: المارات  مدعي عليه: 
�صركة �صعيد خلفان واولده واخرون  اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: مطالبة 
مالية  2.881.624.57 درهم تعوي�ض وفوائد تاخريية املطلوب اعالنه/�صركة �صعيد 
خلفان واولده اجلن�صية: المارات   عنوانه:بالن�صر)نخطركم بت�صحيح �صكل الدعوى 
والطلبات (  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء 
املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية 
ايداع مذكرة بدفاعك  بوا�صطة وكيل معتمد وعليك  او  اآل نهيان �صخ�صيا  مبع�صكر 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ  2013/12/9  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/715 ت عام- م ر-ت- اأظ(
المارات     ذ.م.م اجلن�صية:  الكهربائية  للمعدات  �صركة م�صندم  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �صده : �صركة �صيمل ابوظبي اجلن�صية: المارات  املطلوب اعالنه:  �صركة 
�صيمل ابوظبي اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/73 مد كل- م ر-ب- 
املوافق 2013/12/29 موعدا لنظر طلب  اأظ   وحدد لنظره جل�صة يوم الحد 
التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�صي   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
اعالن احلكم يف الق�شية املدنية رقم  2013/37 جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/ علي ح�صن مزهر / لبناين العنوان: بالن�صر
يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/9/23م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك   
التمور/ لتعبئة وجت��ارة  ليوا  اعاله ل�صالح / مركز  بالرقم  املذكورة  الدعوى 

عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����ص��وري:  املحكمة مبثابة  ب��ال��ت��ايل: حكمت  ام����ارات  
الف درهم  واربعون  للمدعي مبلغا ماليا وقدره )43000( درهم ثالثة  بادائه 
اليوم  وحتميله امل�صاريف.حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 
املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �صدر  امل�صتند.   ه��ذا  لت�صلمك  التايل 

   2013/12/15
القا�شي/عبداالله املثنى

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء (      
حمكمة الظفرة االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
يف الدعوى رقم 2013/2846 مدين جزئي

املدعى عليه: �صيخ عبداهلل عدنان لطيف
املقامة من : بنك ام القيوين الوطني �ض م ع 

رقم  حتت  البتدئية  الحت��ادي��ة  ال�صارقة  مبحكمة  �صدكم  مقامة  دع��وى  هناك  ان  مبا 
فاننا  اع��اله  املذكورة  الدعوى  ندبنا خبريا يف  انه مت  2013/2846 مدين جزئي وحيث 
وعمال باحكام قانون الثبات ل�صنة  1992 بخ�صو�ض اعمال اخلربة امام املحاكم، ندعوكم 
حل�صور اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان 
املو�صح ادناه وذلك يوم الحد املوافق 2013/12/22 يف متام ال�صاعة 10.30 �صباحا ويرجى 

منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع. 
دبي- مركز حمرعني- مدخل رقم 8 الطابق الرابع

هاتف 2527888-04 فاك�ض 04-2698876
اخلبري احل�شابي امل�شريف: حممد �شعيد ال�شريف

اعالن اجتماع خربة

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
يف الق�شية  رقم 2013/2764    

رجب  ال�صيد/  عليه  املدعى  اجلابري  حممد  عدنان  اخلبري  يعلن  بهذا 
الدعوى  الق�صر يف  جنيب علي درغ��ام ب�صفته مالك موؤ�ص�صة وم�صاوى 
�صارع  ال��ت��ايل:  العنوان  الول يف  اخل��ربة  اجتماع  وذل��ك حل�صور  اع��اله 
ال�صالم- مقابل بنك الحتاد الوطني- الطابق 14 مكتب )1403( بجوار 
مطعم ق�صر الهند ابوظبي وذلك يوم الثنني املوافق 2013/12/23 يف 

متام ال�صاعة )5.30( م�صاء 
لال�صتف�صار نرجو الت�صال على الرقم 050-6160729

اخلبري املنتدب/ عدنان اجلابري

اعالن اجتماع خربة
العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
يف الدعوى  رقم 2013/910    جتاري كلي

فاينال  �صركة   / الوىل  -عليها  امل��دع��ى  اي���ران   ���ص��ادرات  بنك  امل��دع��ى: 
ت�صوي�ض  املدعى عليه الثاين: بحر الدين جواد  داودي مكي نزاد

لقد تقرر عقد جل�صة خربة م�صركة مع اطراف الدعوى املذكورة اعاله 
وذلك  م�صاء   04.15 ال�صاعة  مت��ام  يف   2013/12/22 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم 
وذلك مبقر  اخلربة  الكائن ببناية الحتاد )وزارة الطاقة( خلف �صتي 

�صنر ديرة دبي- الطابق التا�صع- مكتب رقم 902
لذا يرجى ح�صوركم او ح�صور من ميثلكم قانونا وذلك لالطالع على 

ا�صول امل�صتندات الثبوتية التي بحوزتكم.
اخلبري املنتدب/ عبداهلل فايز ال�شام�شي  

اعالن اجتماع خربة

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
يف الدعوى  رقم 2013/329    نزاع عقاري  

اىل املتنازع �صدها/ مر�صى دبي املرحلة الوىل �ض.ذ.م.م- جمهولة حمل القامة مبا 
ان املتنازع/ ا�صغر عبداهلل معنوي قد اقام �صدكم الدعوى امل�صار اليها اعاله، وحكمت 
امر  الدور للنظر يف  املوقرة بتعيني اخلبري احل�صابي �صاحب  حماكم دبي البتدائية 
الدعوى وحيث انكم مل حت�صروا جل�صة النطق باحلكم. يتوجب عليكم احل�صور اىل 
اآل رحمه على عنوان التايل: دبي بناية هالل  مكتب اخلبري احل�صابي/ ر�صا دروي�ض 
بن ط��راف- �صارع ال�صيخ زاي��د، بالقرب من بوابة �صالك مقابل حمطة مرو اخلليج 
الثالث مكتب رقم  301  هاتف 3287778-04 فاك�ض 04-3284449  الطابق  التجاري،  
وذلك يوم اخلمي�ض املوافق 2013/12/19 يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا وتقدمي 

كافة الوثائق وامل�صتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.
اخلبري احل�شابي/ ر�شا دروي�ض اآل رحمه      

اعالن اجتماع خربة احل�شابي

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
              اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1757 /2013 ح نف�ض- م ر-ب-اأظ

�صادي  عليه:  مدعي  رومانيا    اجلن�صية:  انيوتا  كر�صيتينا  ماريا  مدعي/   
ن�صيف منعم اجلن�صية: لبنان  مو�صوع الدعوى: طالق نفقة زوجية - بدل 
لبنان      اجلن�صية:  منعم  ن�صيف  �صادي  اعالنه/  املطلوب  عده  نفقه  �صكن- 
عنوانه:بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/1/09 املوافق  اخلمي�ض  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
البتدائية - الكائنة املقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/12/16  
االحوال ال�شخ�شية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/3098 

بانه  افادتكم  نود  بالن�صر  العنوان:  الكهربائية    الدوات  لتجارة  املاريا  �صركة  �صده:  املحكوم 
ابوظبي(  املنازعات اليجارية )  ادارة جلان ف�ض  تاريخ 2013/11/24 �صدر حكم من قبل  يف 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح املحكوم له: بنك ابوظبي الوطني   حكمت اللجنة مبثابة 
احل�صوري: باخالء املعر�ض رقم 9 من بناية ال�صيدة/ ا�صماء ماجد الفطيم وت�صليمه للمدعي 
بالقيمة  عليها  املدعى  وال��زام  املعجل  بالنفاذ  �صمول احلكم  والف��راد مع  ال�صواغل  خاليا من 
تاريخ  العقد يف 2011/10/18 وحتى  انتهاء  تاريخ  �صنويا من  درهم  بواقع 29.728  اليجارية 
الخالء الفعلي مع الزيادة القانونية بواقع 5% �صنويا والزام املدعى عليها بتقدمي  براءة ذمة 
ب��راءة ذمة من دائ��رة املاء والكهرباء حتى  لل�صيانة عن املعر�ض وال��زام املدعى عليها بتقدمي 
تاريخ الخالء الفعلي وامل�صاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب حماماة.  حكما قابال لال�صتئناف 

خالل )15( يوم  اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا امل�صتند.
جلان ف�ض املنازعات االيجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/1256 

املحكوم عليه: فا�صت جرين للمقاولت العامة ذ.م.م وميثلها/ احمد ابراهيم �صهداد عبداهلل 
ف�ض  جلنة  عليكم  حكمت  قد   2013/6/24 تاريخ  يف  ان��ه  نعلمكم  بالن�صر  العنوان:  البلو�صي 
�صركة  ل��ه:  املحكوم  ل�صالح  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  حكما  ابوظبي  اليجارية/  املنازعات 
بلوليك بروبرتيز ذ.م.م وميثلها/ حممد حاجي عبداهلل ح�صني خوري . حكمت اللجنة: بالزام 
املدعى عليها باخالء عني النزاع املبينة بال�صحيفة وعقد اليجار املوؤرخ 2011/2/13 وت�صليمها 
للمدعية خالية من ال�صواغل وبالزامها بالجرة امل�صتحقة عليها من تاريخ 2012/2/20 وحتى 
تاريخ الخالء بواقع القيمة اليجارية ثمانية وثالثون الف درهم �صنويا والزيادة القانونية 
بواقع 5% �صنويا عن ذات املدة وبتقدمي براءة الذمة عن ا�صتهالك املاء والكهرباء اخلا�ض بعني 
النزاع حتى تاريخ الت�صليم الفعلي. والزمت املدعى عليه الر�صوم وامل�صروفات . ورف�صت ماعدا 
لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  ي��وم   قابال لال�صتئناف خالل )15(  ذلك طلبات.  حكما 

امل�صتند.
جلان ف�ض املنازعات االيجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 835  /2013 مد جز- م ر- ب- ع ن

 مدعي/ مكتب الربن�ض لتاأجري ال�صيارات وميثلها نا�صر عي�صى فرج عي�صى 
الفالحي اجلن�صية: المارات مدعي عليه: حممد عامل نايك ايوب اجلن�صية: 
املطلوب  درهم     11745 مبلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  باك�صتان 
اعالنه/حممد عامل نايك ايوب اجلن�صية: باك�صتان    عنوانه:بالن�صر)بحكم 
ال�صتجواب(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثنني املوافق 2014/1/6 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 26  /2013 عم  كل- م ر- ب- ع ن

 711 عليه:  مدعي  الردن  اجلن�صية:  كامله  ابراهيم  خليل  تي�صري  مدعي/   
عمالية    م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م  لالثاث 
املطلوب اعالنه/711 لالثاث ذ.م.م   اجلن�صية: المارات عنوانه:بالن�صر حيث 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/23
8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الداري 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
        اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 581  /2013 عم  جز- م ر- ب- ع ن

 مدعي/ اوزول ح�صني �صيخ مانان اجلن�صية: بنغالي�ض  مدعي عليه: موؤ�ص�صة 
الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  والبال�صر  البالط  اخالق  حممد 
مطالبة مالية املطلوب اعالنه/ موؤ�ص�صة حممد اخالق البالط والبال�صر 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�صر  المارات  اجلن�صية: 
لنظر  موعدا   2013/12/25 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل 
بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الداري  املركز  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

  2013/12/16
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/894 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ بنك الحتاد الوطني اجلن�صية: المارات  املنفذ �صده : عبداهلل 
ال�صام�صي اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه:   عبداهلل  �صلطان �صيف حميد 
�صلطان �صيف حميد ال�صام�صي اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/194 
جت كل- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�صة يوم الثنني املوافق 2014/1/13 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-
العني الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/340 ت اجر- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ ورثة عبدالرحيم حممد ح�صني ال�صيباين اجلن�صية: المارات     املنفذ �صده 
: هبا�ض �صعيد هبا�ض العامري اجلن�صية: المارات   املطلوب اعالنه:    هبا�ض �صعيد هبا�ض 
العامري اجلن�صية: المارات   عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند 
التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  وحدد لنظره جل�صة يوم الحد املوافق 2013/12/29 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة 
الدعوى  مو�صوع  املوؤجرة  العني  لخالء  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الرئي�صي  باملقر 
وت�صليمها لطالب التنفيذ خالية من ال�صواغل وال�صخا�ض و�صداد القيمة اليجارية من تاريخ 
2011/5/15 وحتى متام الخالء الفعلي بواقع مبلغ  26400 درهم �صنويا  م�صافا م�صافا اليها 
الزيادة القانونية بواقع 5% + تقدمي براءة الذمة عن ا�صتهالك املاء والكهرباء+ �صداد م�صاريف 

الدعوى 1056 درهم + ر�صوم التنفيذ مببلغ  1402  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم االيجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/478 ت عام- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ نا�صر بطي عبيد الغفلي اجلن�صية: المارات  املنفذ �صده : 
البلو�صي اجلن�صية: المارات   املطلوب اعالنه:      �صم�صه نا�صر �صابر حممد 
�صم�صه نا�صر �صابر حممد البلو�صي اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  ن  ع  ر-ب-  م  كل-  مد   2012/269
2013/12/24 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف اال�شتئناف رقم  589/ 2013 -�شخ�شية - م ر- �ض- اأظ

امل�صتاأنف : �صيخة علي نا�صر اجلن�صية: المارات امل�صتاأنف عليه: عبداهلل �صامل 
حممد علي الظاهري اجلن�صية: المارات مو�صوع ال�صتئناف : الغاء احلكم 
الواردة  بالطلبات  جمددا  والق�صاء  الدعوى  برف�ض  ق�صى  الذي  امل�صتاأنف 
الظاهري  �صامل حممد علي  املطلوب اعالنه/  عبداهلل  الدعوى    ب�صحيفة 
اجلن�صية: المارات  العنوان: بالن�صر مبا ان امل�صتاأنف قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر 
يف الدعوى رقم  2013/518 ح نف�ض- م ر-ب- اأظ   وحدد لنظره جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق 2014/1/7 لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 9.30 �صباحا امام 
الدائرة الوىل حمكمة ا�صتئناف ابوظبي الكائنة-   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�صتنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�صة املحددة.
                                                                              قلم ا�شتئناف االحوال ال�شخ�شية

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

العدد  10972 بتاريخ   2013/12/17     
              اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم  2013/1118

موؤ�ص�صة   -2 العامة  للمقاولت  ديكوري�صن  هوم  موؤ�ص�صة  عليهما/1-  املدعى 
واحة ال�صقور للمقاولت وال�صيانة العامة العنوان: يعلن بالن�صر

انه بتاريخ  2013/12/9م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى  نعلمك 
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح/ موؤ�ص�صة حممد �صهباز ا�صرف للتجارة

توؤدي  بان  الوىل  عليها  املدعى  بالزام  احل�صوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
للمدعية مبلغ  22000 درهم ) مبلغ اثنان وع�صرون الف درهم( وامل�صاريف.  
حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�صلمك هذا 

امل�صتند. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/12/11
القا�شي/ د.ا �شامة عبدالعزيز                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني االبتدائية



تتمتع مبوقع بديع يطل على �صاطئ املحيط االأطل�صي

فورت لودرديل )فين�شيا اأمريكا(

وامل�صي  الريا�صة  م�صاهدة حمبي  الباكر ميكن  ال�صباح  ففي 
الكورني�ض  طول  على  املف�صلة  ريا�صتهم  ميار�صون  والرك�ض 
اأع��داه��م وميكن  ت��زداد  ال�صبت  اأي��ام  ال�صاطئ، ويف  املطل على 
واملطاعم  املقاهي  اإح��دى  للزائر م�صاهدتهم من على طاولة 
ا�صتك�صاف  اأراد  اإذا  وي�صتطيع  ال�صارع،  اأر�صفة  على  العديدة 

الطريق الطويل املمتد على طول ال�صاطئ با�صتئجار دراجة 
عرب  املدينة  و�صط  اإىل  ال��ذه��اب  اأي�����ص��اً،  ميكن،  كما  ه��وائ��ي��ة، 
تقدم  التي  املحالت  وا�صتطالع  بوليفار  اأول���ض  ل���ض  طريق 
الب�صائع واملنتجات يف ذلك ال�صارع. ومن هناك ميكن الجتاه 
نحو �صارع ريفري وولك الذي يقود اإىل منطقة املراكز الثقافية 

بالقوارب،  التجول  حمبي  من  الزائر  كان  واإذا  والرفيهية. 
فاإنه �صيجد يف هذه املدينة التي تغطيها الأميال من القنوات 
اإذ ي�صتطيع ا�صتخدام التاك�صي املائي  واملمرات املائية مبتغاه، 
اأو امل�صاركة يف اإحدى الرحالت البحرية التي تنظمها بع�ض 
اأي�صاً،  ل��زائ��ره��ا،  ل��ودردي��ل  ف��ورت  وتتيح  ال�صياحية،  �صركات 
والغو�ض  ال�صباحة  مثل  البحرية،  الريا�صات  بع�ض  ممار�صة 

ورحالت �صيد ال�صمك يف املياه العميقة.
واإذا كانت ريا�صة البحار بالقوارب ل تنا�صبه فاإنه ي�صتطيع 
ال�صتمتاع مبناظر اليخوت والقوارب ال�صراعية الكبرية من 
احد املقاهي واملطاعم التي يعج بها الطريق املواجه ل�صاطئ 

البحر.
كما �صيجد حمبو الت�صوق �صالتهم يف هذه املدينة ال�صاحلية 
البديعة فهي ت�صم العديد من املجمعات التجارية. والأقرب 
منها اإىل ال�صاطئ جممع غالريي الواقع يف �صارع �صن رايز 
الذي يقع يف  واأكرب تلك املجمعات �صوغرا�ض ميلز  بوليفار، 
ثالثمائة  من  اأك��رث  ي�صم  وه��و  املدينة،  من  الغربي  اجلانب 

حمل جتاري.
وت�����ص��ه��د ف����ورت ل���ودردي���ل ازده������اراً يف جم���ال م��ب��اين ال�صقق 
الفاخرة مع حتول املدينة اإىل وجهة �صياحية مهمة وكذلك 
ظ��ه��ور ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ن��ادق ال��ع��امل��ي��ة. وب����داأت ت��اأخ��ذ مالمح 
واملنتمني  لالأوروبيني  وا�صحا  وج��ودا  بها  ان  اذ  كوزمبولتية 

اىل دول اأمريكا الالتينية.
وموقع فورت لودرديل يتيح للزائر فر�صة القيام برحلة ليوم 
واحد لزيارة منطقة �صاوث بيت�صي يف ميامي اأو اإىل هوليوود 

بيت�ض القريب.

ل��ودردي��ل و�صواطئها،  ف���ورت  ب��ان��ورام��ي��ة على  ن��ظ��رة  ولإل��ق��اء 
ومنطقة امل�صتنقعات املع�صو�صية واملناطق املحيطة بها هنالك 
ل�صتك�صاف  ال�صياحة  مكاتب  بع�ض  تنظمها  جوية  رح��الت 

املنطقة من اجلو.
وب��ع��د ال��ق��ي��ام مب��ث��ل ت��ل��ك اجل����ولت مي��ك��ن ال��ذه��اب اإىل اأحد 

املطاعم املتخ�ص�صة يف اأطباق املاأكولت البحرية. فهذه املدينة 
متتلئ بذلك النوع من املطاعم التي تقدم جميع الأ�صناف. 
الأ�صبوع متتلئ تلك  اأم�صيات اجلمعة وال�صبت يف نهاية  ففي 
املطاعم بالرواد من الأ�صر وال�صباب ملوقعها املطل على �صاطئ 

املحيط.

 تعرف مدينة فورت لودرديل يف والية فلوريدا االأمريكية باأنها )فين�صيا اأمريكا(، وذلك لكرثة عدد القنوات املائية التي 

تخرتقها، وتتميز هذه املدينة كذلك مبوقعها البديع املطل على �صاطئ املحيط االأطل�صي، وهي ت�صتهر كذلك ب�صواطئها 

النظيفة اجلميلة وبالقوارب واليخوت التي تتجول قربها وتزور �صاحلها. وبالرغم من اأن �صواطئها اجلميلة تعد نقطة 

اجلذب االأ�صا�صية لهذه املدينة، فاإن هناك الكثري التي تقدمه لزوارها.

كريينيا.. تركيا م�شغرة يف قرب�س
 جتد يف �صارع ليدرا ال�صارع الرئي�صي يف العا�صمة القرب�صية 
كل  يف  الرئي�صية  ال��ت�����ص��وق  منطقة  ي��ع��د  وال����ذي  نيقو�صيا، 
العالمات  حتمل  التي  واملقاهي  واملطاعم  املحالت  املدينة، 
على  ال�صري  يف  ال�صتمرار  وعند  عاملياً،  املعروفة  التجارية 
عند  نف�صه  املدينة  زائ��ر  �صيجد  �صماًل  الطريق  ه��ذا  ط��ول 
املنطقة التي يطلق عليها ا�صم اخلط الأخ�صر، وهي املنطقة 

الفا�صلة فيما بني القطاعني اليوناين والركي للعا�صمة.
ال��ع��ب��ور اىل اجل���ان���ب الركي  ال�����ص��ائ��ح ح��ال��ي��اً  وي�����ص��ت��ط��ي��ع 

م�صتخدماً جواز �صفره عند نقطة التفتي�ض.
ال�صعور  ال��زائ��ر  ينتاب  الركي  اجلانب  اىل  الو�صول  وعند 
وكاأنه قد انتقل اىل دولة اخرى، بل رمبا اىل مدينة اخرى 
نيقو�صيا  بها  تت�صم  التي  الكوزمبولتية  املظاهر  فيها  تقل 
ال��ق��رب���ص��ي��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة، ف��امل��ح��الت وامل��ق��اه��ي ال��ت��ي حتمل 
ع��الم��ات جت��اري��ة عاملية ل ي��ع��ود لها وج���ود ه��ن��ا، ب��ل �صوف 
يالحظ الزائر املقاهي املحلية العادية واحلمامات الركية 

ال�صهرية والب�صطات التي تبيع الب�صائع الركية املتنوعة.
املوؤذن  �صوت  ت�صمع  �صوف  القطاع  ذل��ك  يف  التجول  واأث��ن��اء 
ال�صالة،  لداء  النا�ض  يدعو  ال�صليماين  جامع  عن  ال�صادر 
وكل �صيء يف هذا القطاع يدور بهدوء، وبوترية بطيئة تدعو 
لالرتياح. واجلانب الركي من جزيرة قرب�ض الذي يطلق 
عليه ا�صم اجلمهورية الركية ل�صمال قرب�ض، وهي حتظى 
باعراف دويل ر�صمي فقط من تركيا التي دخلت قواتها اىل 

هذه املنطقة يف عام 1974.
ال�صياح، وميكن  اأمام  اأبوابها  تفتح  املنطقة  تلك  بداأت  ولقد 
واأي�صاً  تركيا،  م��ط��ارات  من  مطار  اأي  عرب  اليها  الو�صول 

الأخ�صر  العبور احلدودية يف اخلط  نقاط  ا�صرنا عرب  كما 
الفا�صل بني قطاعي اجلزيرة.

والو�صول اىل كريينيا املنتجع الرئي�صي يف �صمال قرب�ض ل 
عوائق،  دون  ومن  �صهل  اليه  فالعبور  طوياًل  وقتاً  ي�صتغرق 
���ص��اط��ئ البحر،  وت��ت��م��ع ك��ريي��ن��ي��ا مب��وق��ع رائ���ع جميل ع��ل��ى 
وم��رف��اأ حم��م��ي ب��دي��ع، وه��ن��ال��ك ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اط��ق التي 
ميكن زيارتها القريبة منها، وبخا�صة تلك التاريخية مثل 
قلعة �صانت هيالريون الواقعة على قمة �صل�صلة جبال خلف 
زال��ت حتتفظ  ال�صليبيني ما  ق��الع  كريينيا وه��ي قلعة من 

بطابعها املعماري املميز لتلك املرحلة يف تاريخ اجلزيرة.
وعلى بعد اأربعة اأميال من كريينيا توجد قرية بيالباي�ض، 
املميز  بطابعها  زال��ت حتتفظ  م��ا  ه��ادئ��ة  بديعة  قرية  وه��ي 
منذ اأيام ال�صتعمار الربيطاين، وفيها دير يعود اىل القرن 
الثالث ع�صر وهو يطل على منظر خالل ا�صفله اىل كريينيا 

وعرب البحر الأبي�ض املتو�صط اىل الأرا�صي الركية.
كانت  التي  �صالمي�ض  لزيارة  الذهاب  هناك  من  ميكن  كما 
���ص��رق البحر  امل���دن يف منطقة  اأع��ظ��م  ال�����ص��اب��ق م��ن  ت��ع��د يف 
اآثارها ملحة ملا كانت متتع به تلك املدينة  املتو�صط، وتعطي 
املر�صوفة  وط��رق��ات��ه��ا  العالية  اعمدتها  ب�صف  مكانة  م��ن 

بالرخام وحماماتها العامة وملعبها الريا�صي.
ت�صهد عملية تطوير م�صتمر  ال�صمالية  بداأت قرب�ض  ولقد 
الفاخرة  ال��ف��ن��ادق  ع���دد  ازداد  ح��ي��ث  ال�����ص��اح��ل��ي��ة،  مل��ن��اط��ق��ه��ا 

وجممعات ال�صقق ال�صياحية.
وتقدم  كريينيا،  يف  واملطاعم  املقاهي  من  العديد  وهنالك 
املطاعم هناك املطبخ اخلا�ض باملنطقة وهو تركي الطابع، 

حيث تقدم فيه اطباق الكباب وال�صاورما، واحلم�ض، و�صلطة 
كما  املتعددة،  باأنواعها  اخل�صراء  وال�صلطة  واخليار  ال��روب 

تقدم بعده �صراب اللنب البارد، وهنالك اأي�صاً مطاعم قرب 
ال�صاطئ تقدم اأطباق املاأكولت البحرية من اأ�صماك وروبيان 

للغاية  منا�صبة  خا�صة  ب�صفة  والأط��ع��م��ة  واجل��و  وغ��ريه��ا، 
للزوار القادمني من البلدان العربية.
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• حدثينا عن دورك يف فيلم )هاتويل راجل(؟
- اأج�صد دور فتاة �صخ�صيتها قوية و�صارمة، ترى الواقع 
نعي�ض  ال��ذي  الواقع  يف  عما  خمتلفة  بطريقة  الن�صائي 
الأدوار،  تبادل  �صاخر من خالل  اإط��ار كوميدي  فيه يف 
واأتقم�صها  اأك��رث  لل�صخ�صية  اأجن���ذب  جعلني  م��ا  وه��ذا 

ب�صكل قوي.
التي قمت بتج�صيدها كانت حتمل  ال�صخ�صية  ولكن   •

العديد من عالمات ال�صتفهام؟
الأدوار،  تبادل  يناق�ض فكرة  الفيلم  - هذا �صحيح، لأن 
وكما  ذكورياً،  ولي�ض  ن�صائياً  عاملاً  املجتمع  ي�صبح  وكيف 
ي��وج��د يف احل��ي��اة رج��ل ���ص��ارم وك��م��ا ن��ق��ول نحن باللغة 
ت��ل��ك حال  ك��ان��ت  ال�صمكة ودي��ل��ه��ا(،  ال��ع��ام��ي��ة )م��ق��ّط��ع 
ل  ال��ذي  زوجها  مع  وتتعامل  اأقدمها  التي  ال�صخ�صية 
كان  لذلك،  عالقتهما.  يف�صد  �صيء  اأي  يفعل  اأن  يريد 

الأمر  و�صل  تطلبه، حتى  �صيء  كل  على  يوافقها  دائماً 
اأن  حقها  م��ن  اأي  ي��ده��ا،  يف  ال����زواج  وثيقة  ت��واج��د  اإىل 

تطلقه اأو ل اأو تطلبه اإىل بيت الطاعة، 
كما �صي�صاهد اجلمهور يف الفيلم.

• هل من املمكن اأن يحدث ذلك يف احلقيقة؟
مبختلف  )الفنتازيا(  اأن  خ�صو�صاً  ذل��ك،  اأتخيل  مل   -
اآخر من املمكن  اإىل عامل  اأن تنقلنا  اأنواعها من املمكن 

تخّيله ولكن من ال�صعب تطبيقه، ولكن على الرغم من 
اأن امل��راأة اأ�صبح لها حق كبري يف املجتمع، فاإن م�صطلح 
املجتمع الذكوري موجود، وما زلنا نعاين من حتكمات 
اإ�صباعات  غ��ري  امل���راأة  يف  ي��رى  ل  وال���ذي  ال�صيد(،  )�صي 

ل�صيطرته وفر�ض راأيه فقط عليها.
• وما تعليقك على الأف��الم املناف�صة الأخ��رى التي مت 

عر�صها؟
- اأعتقد اأن ال�صينما امل�صرية ل ميكن اأن تتاأثر باأي �صيء 
مهما حدث، وهذا رغم ال�صغوط التي يعاين منها بع�ض 
من  التجربة  خ��و���ض  ع��ن  ت��راج��ع��وا  وال��ذي��ن  املنتجني، 

الأ�صل، واأن تعود م�صر اإىل حالة الأمن وال�صتقرار.
ا�صتمرار  ع��ل��ى  خ��ط��ر  ال�صبكي  اأف����الم  اأن  ت��ري��ن  ه��ل   •

ال�صينما امل�صرية؟
الذين  املنتجني  اأ���ص��ج��ع  م��ن  ب��اأن��ه  ن��ع��رف  اأن  ب��د  ل   -
ا���ص��ت��م��روا يف ح��ال��ة ال���رك���ود وال���ف���رة ال��ع�����ص��ي��ب��ة التي 
���ص��ه��دت��ه��ا م�����ص��ر يف ال���ف���رة ال�����ص��اب��ق��ة. اأم����ا ع���ن فكرة 
مب�صاهدة  حّر  اجلمهور  اأن  فاأعتقد  لأفالمه،  املقاطعة 
اأن هذه  اأخ���رى ت��رى  م��ا ي�صاء م��ن دون تدخل م��ن فئة 
اأن  اأرى  واأن���ا  الفنية.  اأذواق��ه��م  م��ع  تتنا�صب  ل  الأف���الم 
ال�صينمائية  ال�صاحة  على  امل��وج��ود  هو  ال�صعبي  الفيلم 
منتجي  كبار  غياب  وقت  نف�صه يف  يفر�ض  اأن  وا�صتطاع 

ال�صينما كما قلت �صابقاً.
• ننتقل من الفن اإىل ال�صيا�صة، ما هي روؤيتك للم�صهد 

ال�صيا�صي الآن يف م�صر؟
- اأعتقد اأن م�صر بداأت ت�صهد عر�صاً دميوقراطياً حقيقياً 
واأ�صبح هناك من يراعي م�صلحتها واأمن �صعبها، رغم 
تعّنت اجلماعات )الإرهابية( التي ظلت حتاول تق�صيم 
ولكن  لها،  والإره��اب ومعار�ض  للقتل  م�صر بني موؤيد 
لن  ال�صي�صي،  الفتاح  عبد  اأول  الفريق  ب��اأن  يقني  ل��دّي 
يرك هوؤلء يعبثون كثرياً و�صتكون هناك نهاية حتمية 
ن�صر  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��وق��ت،  ول��ك��ن نحتاج بع�ض  ل��ه��م، 
الوعي والفكر اجلديد لل�صباب الذي ي�صكل اأماًل جديداً 

مل�صر.
ال��ت��ي حت���دث داخل  ال��ت��ظ��اه��رات  ع��ل��ى  وم���ا تعليقك   •

اجلامعات واملدار�ض؟
املدار�ض  يف  ال�صيا�صة  ممار�صة  من  مانع  هناك  لي�ض   -
��راً، م��ن خالل  اأك����رث حت�����صّ واجل���ام���ع���ات، ول��ك��ن ب�صكل 
لقاءات واجتماعات وندوات ومناق�صات قريبة من الواقع 
ال�صيا�صي. ولكن ما نراه اأ�صبه بفو�صى وحتري�ض داخل 
احلرم اجلامعي، خ�صو�صاً اأن املوؤيدين جلماعة الإخوان 
ال�صماريخ  م��ث��ل  م��ن��ا���ص��ب��ة،  غ��ري  اأمن���اط���اً  ي�����ص��ت��خ��دم��ون 
املن�صاآت ولي�ض  اإىل تخريب  بالإ�صافة  النريان،  واإ�صعال 
اأ�صاتذة  على  التعدي  اإىل  الأم��ر  و�صل  بل  فقط،  بذلك 
من  بحرمانهم  رادع  ق���رار  اإىل  يحتاج  وه���ذا  اجل��ام��ع��ة 

التعليم.
• هل اأنت مع تر�صيح الفريق اأول عبد الفتاح ال�صي�صي 

رئي�صاً مل�صر؟
- اأنا كمواطنة م�صرية اأحتاج رئي�صاً يعمل ل�صالح م�صر 
و�صعبها ويعيد الأمن وال�صتقرار ويق�صي على الإرهاب، 
اإىل ال�صتقرار  واأن تنتهي حالة التظاهر وتعود الأمور 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى جميع  اأي  اأه������م،  ن��ف��ك��ر يف م���ا ه���و  ح��ت��ى 
القطاعات، فنحن لن نتحمل اأحداث ثورة ثالثة، لذلك 
و�صعبها  مل�صر  اأثبته  ما  بكل  ال�صي�صي  الفريق  اأن  اأعتقد 
من ولء واإبقاء م�صلحة م�صر و�صعبها على اأي �صيء هو 

الأحق لهذا املن�صب.
ولكن تر�صح )ال�صي�صي( �صيكون عودة حلكم الع�صكر   •

مرة اأخرى؟
امل��ن��ظ��ور لأن���ه ح��ني يكون  اأن نتخلى ع��ن ه���ذا  ب��د  - ل 
رئي�صاً �صيخلع بدلته الع�صكرية، كما اأن ال�صعب واجلي�ض 
اأثبت اأنه يد واحدة ل ميكن اأن يتخلى طرف منهم عن 
الآخر، واإن كان اجلي�ض امل�صري هو من ا�صتطاع حماية 
امل�صري  ال�صعب  يثبت  حتى  بقوة  و�صاندها  يونيو   30
قدرته يف عزل اأي رئي�ض ينظر اإىل م�صلحته ال�صخ�صية 
اجلماهري  باقي  يف  تفكري  دون  من  جماعته  وم�صلحة 
ال�صابق حممد  الرئي�ض  تاأمل من  كانت  التي  الأخ��رى، 
مر�صي اأن يق�صي على البطالة وحت�صني م�صتوى املعي�صة 

وغريها بعد ثورة عظيمة مثل ثورة 25 يناير. 
• ماذا عن دور الفن يف اإدارة هذه املرحلة؟

- من ال�صعب ت�صخي�ض هذه املرحلة يف �صيناريو وا�صح 
ال��ت��خ��ب��ط وال�صراع  ي��ت��ح��دث ع���ن ح��ال��ة م���ن  و���ص��ري��ح 
ال�صيا�صي واأحداث ثورتني، ولكن من املمكن اأن نقول اإن 
الفن هو الريادة القوية يف اأي مرحلة متر بها البالد، 
من  ال�صينمائي  الإن��ت��اج  يف  ال�صتمرار  خ��الل  من  �صواء 
دون تخّوف وتراجع من البع�ض، بالإ�صافة اإىل الركيز 
ع��ل��ى الأف����الم ال��روائ��ي��ة ال��ق�����ص��رية ال��ت��ي اأث��ب��ت��ت خالل 
منطلق  وم��ن  بها  خا�صة  حالة  �صرح  املا�صية  ال�صنوات 

فكر واإبداع نفتقده يف بع�ض الأفالم.
بيت  اإىل  انتقالها  بعد  دنيا  �صقيقتك  تفتقدين  ه��ل   •

الزوجية؟
- بالتاأكيد، خ�صو�صاً اأنني دائماً اأ�صعر باأين اأ�صتاق اإليها، 
حياتها  يف  التوفيق  لها  اأمت��ن��ى  يجعلني  م��ا  ه��ذا  ولكن 

الزوجية.
ال�صهور  دنيا يف  ولدة  بعد  )خ��ال��ة(  �صت�صبحني  اأن��ت   •

املقبلة، مباذا ت�صعرين؟
لالأطفال،  عا�صقة  اأنني  خ�صو�صاً  تو�صف،  ل  ب�صعادة   -
واأعتقد اأن طفل دنيا �صيجعل بيت �صمري غامن يف حالة 

من الفرحة وال�صعادة حل�صور احلفيد الأول له.
• وماذا عن فار�ض اأحالمك؟

- ما زال قيد النتظار، فلي�صت هناك موا�صفات معّينة، 
ولكنني اأريد اأن يدق قلبي

اأوًل.
• ما هي اأعمالك املقبلة؟

- اأنا الآن اأ�صتقبل ردود اأفعال فيلم )هاتويل راجل(، وما 
زال هناك بع�ض ال�صيناريوهات التي تاأتي يل واأقراأها.

)هاتويل راجل( يعرب عن )فنتازيا( من عامل اخليال

اإميي �شمري غامن: م�شر بداأت ت�شهد عر�شًا 
دميوقراطيًا حقيقيًا

قالت الفنانة امل�صرية اإميي �صمري غامن اإن فيلم )هاتويل راجل( الذي عر�ص �صمن باقة اأفلم عيد 
ن االأ�صحى يعربرّ عن )فنتازيا( من عامل اخليال، ومن املمكن اأن تكون حالة فريدة من نوعها، معتربة  اأ
بيت  اإىل  انتقالها  بعد  دنيا  �صقيقتها  تفتقد  اأنها  اإىل  واأ�صارت  املنتجني.  اأ�صجع  ال�صبكي  املنتج 
اأن الفريق االأول عبد الفتاح ال�صي�صي اأحق  الزوجية، ولكنها بانتظار ميعاد والدتها. كما راأت 

مبن�صب الرئا�صة... وهذا ن�ص احلوار:

رانيا يو�شف ترف�س الإغراء 
يف )اللعب مع الذئاب(

الآونة  ران��ي��ا يو�صف يف  املمثلة  اإزع���اج  الإغ����راء( يف  ب��داأ لقب )ممثلة  رمب��ا 
اجلديد  فيلمها  يف  اجلريئة  امل�صاهد  بتخفيف  طالبت  ول��ذل��ك  الأخ���رية، 
)اللعب مع الذئاب(. طالبت املمثلة رانيا يو�صف من خمرج الفيلم تخفيف 
جراأة بع�ض امل�صاهد اخلا�صة بالتحر�ض املتواجدة يف الفيلم، واأرجعت ذلك 
لأنها ترغب اأن ي�صل الفيلم لفئات املجتمع املختلفة وكذلك لكل الأعمار. 
ونفت رانيا يو�صف اأن يكون ال�صبب وراء طلبها هذا هو خالفاتها مع زوجها 
الثالث ب�صبب تقدميها مل�صاهد جريئة كما ردد البع�ض يف الفرة الأخرية، 

ح�صب موقع �صحيفة )التحرير(.
واإخراج  ال��رداد  ح�صن  املمثل  لبطولته  مر�صح  ال��ذئ��اب(  مع  )اللعب  فيلم   
اأمري �صاكر، تتناول ق�صة الفيلم جرمية الغت�صاب من منظور جريء يف 
امل�صمون واملحتوى، واأبدت الرقابة على امل�صنفات الفنية موافقة مبدئية 
على �صيناريو الفيلم. رانيا تزوجت من �صخ�ض رف�صت الإف�صاح عن هويته، 
ين�صغلوا  اخل��رب عن حمبيها كي ل  واأخ��ف��ت   ،2013 قبل رم�صان  وذل��ك 
بحياتها ال�صخ�صية عن اأعمالها الرم�صانية وقتها وكانت م�صل�صال )موجة 

حارة( و)نريان �صديقة(.

غادة عبد الرازق 
)ال�شيدة الأوىل(

يف  م�صاهدها  اأوىل  لت�صوير  ال����رازق  عبد  غ���ادة  امل�صرية  املمثلة  ت�صتعد 
اأحداثه يف قالب �صيا�صي حول  م�صل�صلها اجلديد )ال�صيدة الأوىل( وتدور 
املقّرر عر�ض  العربي، ومن  الربيع  الأوىل يف م�صر يف ظل  ال�صيدة  �صورة 
امل�صل�صل يف رم�صان املقبل. امل�صل�صل من تاأليف املمثل وال�صيناري�صت حممود 

البزاوي واإخراج حممد بكري.
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ابتكار بطارية ل�شبط 
عمل القلب دون جراحة

قلب  يف  مكانه  يف  تثبيته  يتم  البطارية  ي�صبه  جديدا  منظما  اأطباء  ابتكر 
الإن�صان من دون عمل جراحي.

اأعلى قلب  اإن�صاء �صق يف  تلك الأجهزة ال�صغرية كانت تتطلب من اجلراح 
املري�ض وفتح فجوة يثبت �صمنها اجلهاز، ومن ثم تو�صيله اإىل اأ�صالك يتم 

عرب الأوعية الدموية من جهة الرقوة.
اأ�صراليا ابتكروا منظما �صغريا ل�صربات القلب ومتكنوا  اأطباء يف  اأن  اإل 
من تثبيته يف مكانه يف قلب املري�ض دون جراحة، وقد مت اإي�صاله اإىل مكانه 

عرب الوريد الفخذي.
�صركة ميدترونيك Medtronic املطورة للجهاز قالت اإنه الأ�صغر يف 
اأي  �صنتمرا مكعبا،   0.75 24 ميليمرا وحجمه  يبلغ طوله  اإذ  العامل، 

ع�صر حجم جهاز تنظيم القلب التقليدي.
اإذ  القلب دون ج��راح��ة،  ال��ذي ميكن زرع��ه يف  الوحيد  ولي�ض ه��ذا اجل��ه��از 
اآخر يبلغ حجمه �صنتمر  Nanostim جهازا  طورت �صركة نانو�صتيم 

مكعب واحد وقد مت جتربته على مر�صى دون جراحة.
وت�صتخدم هذه الأجهزة لدى الأ�صخا�ض الذين يعانون من �صعف يف عمل 

القلب اإذ ت�صاعد على تنظيم نب�صات القلب ب�صكل طبيعي.

احلليب الع�شوي يحتوي على اأف�شل 
اأحما�س اوميغا 3 واوميغا 6

ك�صفت نتائج بحث جديد اأجراه علماء من جامعة وا�صنطن على اأن احلليب 
الع�صوي )املاأخوذ من اأبقار تغذت على اأعالف ع�صوية وتعي�ض يف ظروف 
الأحما�ض  جمموعتي  ب��ني  اأف�����ص��ل  تنا�صب  على  يحتوي  نظيفة(  بيئية 

الدهنية اوميغا 3 واوميغا 6 املفيدة للدورة الدموية.
والتقليدي  الع�صوي  احلليب  م��ن  من���وذج   400 ح���وايل  العلماء  وب��ح��ث 
احلليب  يف   3 واوم��ي��غ��ا   6 اوم��ي��غ��ا  الدهنية  احل��م��و���ض  ن�صبة  اأن  وك�صفوا 
التقليدي تبلغ 5 : 8 يف حني يبلغ هذا املوؤ�صر يف احلليب الع�صوي 2 : 3 

ما يعد اأف�صل ل�صحة الإن�صان.
قد  الظاهرة  ه��ذه  اإن  ديفي�ض  دونالد  وا�صنطن  جامعة  من  الباحث  وق��ال 
تكون متعلقة بوهم قدمي حول دور احلمو�ض الدهنية اوميغا 6 يف ج�صم 

الإن�صان.

ك�صف النقاب عن متثال من الربوز يبلغ طوله 9 اأمتار للزعيم اجلنوب اأفريقي الراحل ورمز الن�صال �صد 
العن�صرية نيل�صون مانديل اأمام مقر احلكومة يف بريتوريا. )اأ ف ب(

امل�صم�ص
ي��ح��ت��وي امل���ائ���ة غ�����رام من 
امل���������ص����م���������ض ع����ل����ى ام������الح 
خ�صو�صا  ك��ث��رية  م��ع��دن��ي��ة 
ال���ف�������ص���ف���ور و احل�����دي�����د و 
البوتا�صيوم  و  الكال�صيوم 
ب  فيتامني  و  اأ  فيتامني  و 
يوجد  و  ���ص��ي  ف��ي��ت��ام��ني  و 
من  غ���رام   13 امل�صم�ض  يف 

ال�صكر -1 غرام بروتني - 30 مليغرام دهون - 20 غرام كال�صيوم - 20 
مليغرام حديد واألياف.

ي�صاعد امل�صم�ض يف �صنع كريات الدم احلمراء و ين�صط حدة الب�صار و يزيد 
من قوة اجل�صم الدفاعية لالمرا�ض ، مفيد امل�صم�ض يف حالة فقر الدم و 
مفيد لوظائف الكبد و لل�صعر و الع�صاب و نافع للم�صابني بالدم يف البول 
و  العظام  تكوين  يف  ي�صاعد  كذلك  و  املثانة  و  الكلى  للح�صى  مفتت  هو  و 

الغ�صية املخاطية.
ين�صح بعدم اكلة لال�صخا�ض امل�صابني بع�صر اله�صم او امل�صابني باللتهابات 

احلادة يف المعاء و املعدة و عدم �صرب املاء البارد بعد اكله.

• من �صاحب كتاب العرب وديوان املبتداأ واخلرب؟ 
- ابن خلدون 

موؤلف كتاب طبائع االإ�صتبداد واأم القرى؟  • من 
- عبد الرحمن الكواكبي. 

�صاحب لقب ال�صيخ الرئي�ص؟  • من 
- ابن �صينا 

�صاحب الر�صيديات؟  اللبناين  االأديب  هو  • من 
- ر�صيد �صليم اخلوري 

ر�صالة قتله بيده؟  حمل  الذي  العربي  ال�صاعر  • من 
- طرفه بن العبد 

العرب؟  ل�صان  معجم  �صاحب  • من 
- ابن منظور 

املثل  به  ي�صرب  الذي  ال�صعلوك  اجلاهلي  ال�صاعر  هو  من   •
ب�صرعة الرك�ص؟ 

- ال�صنفري

وتتاألف  الأ�صجار،  من  خمتلفة  �صروب  من  ت�صتخرج  طبيعية  م��ادة  هو  الكاوت�صوك  املطاط  اأن  تعلم  هل   •
ب�صكل رئي�صي من هيدروكربون غري م�صبع. كما ينتج املطاط اأي�صاً بالطرق ال�صناعية. للمطاط ا�صتعمالت 
العازلة  امل��واد  النعال،  الأح��ذي��ة،  امل�صتهلك(،  املطاط  من   75%( ال�صيارات  اإط��ارات  اأهمها:  نذكر  متنوعة 

للكابالت وغري ذلك. 
• هل تعلم اأن اليود هو عن�صر كيميائي �صبه معدين من جمموعة مولدات امللح. وهو ج�صم �صلب ذو لون 
وهو  متبلرة.  ق�صريات  �صكل  يتخذ  وهو  مزعجة.  ورائحة  معدين  بربيق  يتميز  ال�صواد،  اإىل  �صارب  رم��ادي 
يتواجد ب�صكل ايودورات يف مياه البحر والنباتات البحرية، وهو ي�صتخرج عادة من رماد اأ�صنة الالمينارية. 
ولليود ا�صتعمالت عدة يف املجال الطبي، فهو ي�صتعمل خارجياً كمطهر وداخلياً يف معاجلة الغدة الدرقية 

والأمرا�ض الغددية وت�صلب ال�صرايني والروماتيزم. 
• هل تعلم اأن هناك اأكرث من 40 األف جن�ض من الذباب منت�صرة يف جميع اأنحاء العامل. منها الذباب املنزيل 
الذباب الأ�صود املنت�صر يف الغابات ال�صمالية الذي يحت�صد يف الربيع باأعداد ل  اأي�صاً  العادي املاألوف، ومنها 
ح�صر لها، وت�صل درجة ع�صته اإىل اأن توؤدي اإىل قتل الإن�صان. وللعلم فقط، فاإن جناح الذبابة يتحرك يف 

الثانية الواحدة اأكرث من 330 مرة. 

امللل والوقت الطويل ا�صر البناء على �صراء ببغاء وكان هذا  عند قدوم الج��ازة ال�صيفية وامعانا يف ك�صر 
اإىل �صوق املدينة وال��ذي توجد به اع��داد �صتي من الطيور  اإىل الذهاب  ال�صرار بالجماع مما ا�صطر الب 
ل�صراء الببغاء املطلوب .. وبعد جولة كبرية فيه مل يجد طلبه فاخربه احدهم بوجود مزاد للطيور ي�صتطيع 
امل��زاد فوجيء  الوالد  دخ��ل  الكبري، عندما  امل��زاد  اإىل  الوالد يف طريقه  انطلق  هنا  وم��ن  فيه طلبه  ان يجد 
مبجموعة كبرية من الطيور مبا فيها بع�ض الببغاوات وعندما �صمع �صوت البائع ينادي على احد الببغاوات 
بانه اح�صن النواع، لبق يف كالمه، نظيف دائما، ل ياأكل كثريا ول ي�صدر �صجيجا، ا�صرع الب بال�صراك يف 
ذلك املزاد وبداأت املزايدة من .52 ريال فا�صاف الب .5 ف�صمع من يقول ثالثمائة وخم�صني فا�صاف .5 
ال�صوت خم�صمائة وخم�صني وهكذا حتى  .5 فقال  ثانية  اربعمائة وخم�صني فا�صاف مره  ف�صمع من يقول 
ال�� ..7 فلم يزود احد عليها وهنا فرح الب وحدث نف�صه بانه ظفر ب�صفقة جيدة ب�صبب هذا ال�صعر الكبري 
وعندما هم بالذهاب اإىل املثمن لدفع املبلغ املطلوب وا�صتالم البغباء قرر ان ينظر للببغاء نظره اخرية ليتاأكد 
من ان نقوده مل تذهب �صدي فاقرب منه وحاول الم�صاك به فما كان من الببغاء ال وان �صرخ فيه وقال 
له يا عبيط .. يا عبيط، فا�صتعجب الب من �صالطة ل�صان هذا الطري الوقح ويف نف�ض الوقت اح�ض ان هذا 
ال�صوت لي�ض غريب وفكر قليال ثم نظر للببغاء وقال له .52 فقال الببغاء ثالثمائه وخم�صني .. فزاد الب 
خم�صني فقال الببغاء اربعمائة وخم�صني وهنا �صجت القاعة بال�صحك فقد اكت�صف ان الببغاء هو من كان 
يزايد على �صعره فقال له : ايها الوقح مل تكن خمطاأ انا فعال اكون عبيط لو ا�صريتك، لن اربح البائع منك 

فالتبق هنا فانتما الثنان �صفقة خا�صرة وحمدا هلل اين مل ادفع فيك فل�صا .

الببغاء 

روان الي�بي
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.

ي��شف حممد اخلطيب
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.

ن�ف عزيز حممد ال�شام�شي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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يارا الي�بي
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.

العوامل الوراثية الأكرث تاأثريا على 
نتائج المتحانات

هي  ال��وراث��ي��ة  العوامل  اأن  بريطانية  درا���ص��ة  ك�صفت 
الأكرث تاأثريا على نتائج اختبارات الطالب يف �صهادة 
اإمتام املرحلة الثانوية )جي �صي اإ�ض اإي( ب�صورة اأكرب 

من املعلمني وفقا لتقرير اإخباري.
واأفادت �صحيفة ذا اندبندنت الربيطانية اأن باحثني 
م���ن ك��ل��ي��ة  ك��ي��ن��غ��ز ك��ول��ي��دج ل��ن��دن خ��ل�����ص��وا اإىل اأن 
% من الختالفات  الختالفات اجلينية متثل 58 
�صي  جي  امتحانات  يف  الطالب  اختبارات  نتائج  بني 
املدر�صة(  اأول  )امل��ن��زل  البيئة  متثل  بينما   - اإي  اإ���ض 
% فقط. كما اأظهرت الدرا�صة اأن نتائج البنني   29
بهم  اخلا�صة  الوراثية  العوامل  اأك��رب  ب�صورة  تعك�ض 

اأن  ال�صحيفة  وذك����رت  ال��ف��ت��ي��ات.  م��ن  اأق��ارن��ه��م  ع��ن 
ب�صاأن دور  اإذك��اء اجلدل  املفاجئة تدفع جتاه  النتائج 
فقط  �صهرين  بعد  الواجهة-  اإىل  الوراثية  العوامل 
من درا�صة لدومينيك كومينغز، م�صت�صار بارز �صابق 
لوزير التعليم، التي قال فيها اإنه يعتقد اأن العوامل 
ما  يف  التدري�ض  من  اأك��رب  تاأثري  عامل  لها  الوراثية 

يتعلق بتحديد اأداء الطالب.
الربيطاين  التعليم  اجتماعا بني وزير  اأنه رتب  كما 
م��اي��ك��ل ج���وف واأ���ص��ت��اذ ع��ل��م ال���وراث���ة ال���ب���ارز روبرت 
ال��ب��ح��ث اجل���دي���د، ملناق�صة  اأح����د م��وؤل��ف��ي  ب��ل��وم��ني، 

الق�صية.


