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تعوي�صات ب�صبب اإفزاع مقاتالت لأح�صنة
اجلنيهات  اآالف  امل��ا���ض��ي  ال���ع���ام  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  دف��ع��ت 
اال���ض��رل��ي��ن��ي��ة ت��ع��وي�����ض��ات ل��راك��ب��ي خ��ي��ول اأُ���ض��ي��ب��وا ب���ج���روح، جراء 
لطائراتها  املنخف�ض  التحليق  نتيجة  احليوانات  اأ�ضاب  الذي  الفزع 

الع�ضكرية.
األ��ف جنيه   680 ال��وزارة دفعت  اإن  ام�ض  ديلي ميل  وقالت �ضحيفة 
حلقت  اأو  �ضخ�ضية  ا�ضابات  من  عانوا  الأف��راد  تعوي�ضات  ا�ضرليني 
ارتفاع  على  ال��ت��دري��ب  ب�ضبب   ،2012 ع��ام  يف  مبمتلكاتهم  اأ���ض��رار 

منخف�ض لطائرات �ضالح اجلو امللكي الريطاين.
وح�ضل  ا�ضرلينياً  جنيهاً   83125 بلغ  تعوي�ض  اأك��ر  اأن  واأ�ضافت 
ال��راأ���ض ج���راء وق��وع��ه ع��ن ح�ضان  ب��ج��روح يف  اأُ���ض��ي��ب  عليه �ضخ�ض 
مرتفع  علو  على  حتلق  كانت  )�ضينوك(  ط��راز  من  مروحية  اأفزعته 
اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ����ض���ارت  دي��ف��ون.  ب��والي��ة  اإك�ضمين�ضر  ق��ري��ة  يف 
اآخرين من راكبي االأح�ضنة ح�ضلوا على تعوي�ضات مقدارها  ثالثة 
64666 جنيهاً اإ�ضرلينيا و 45 األف جنيه اإ�ضرليني و 36995 
بجروح  الإ�ضابتهم  الريطانية  الدفاع  وزارة  من  اإ�ضرلينيا  جنيهاً 
مالكي  ع��ّو���ض��ت  ال�����وزارة  وك��ان��ت  منف�ضلة.  م�ضابهة  ح����وادث  ج���راء 
والدجاج واخليول  االأبقار  لنفوق عدد من  مزارع لربية احليوانات 
اثناء  الع�ضكرية  ال��ط��ائ��رات  �ضجيج  م��ن  رعبها  نتيجة  م��زارع��ه��م  يف 
حتليقها على ارتفاع منخف�ض، يف حني ح�ضل �ضخ�ض على تعوي�ض 
كان االأكر من نوعه وبلغ 125 األف جنيه ا�ضرليني عام 2011، 
جراء االأ�ضرار التي حلقت مبنزله يف مقاطعة �ضومر�ضت بفعل مقاتلة 
من طراز )فالكون( كانت حتلق على ارتفاع منخف�ض. ودفعت وزارة 
2200 جنيه  مقداره  تعوي�ضاً  اأي�ضاً  ال�ضابق  الريطانية يف  الدفاع 
ا�ضرليني اإىل مالك ببغاء نفق ب�ضبب خوفه من �ضجيج طائرة نقل 

�ضخمة من طراز )هرقل( اثناء حتليقها فوق منزله.

�صرقة حاكم منطقة يف رو�صيا
كوزنت�ضوف،  ليف  الرو�ضية،  كرا�ضنويار�ضك  منطقة  حاكم  تعّر�ض 
لهجوم يف منزله جنوب فرن�ضا الذي تعر�ض لل�ضرقة مبا قّدر ب� 275 
عن  الرو�ضية  نوفو�ضتي  اأنباء  وكالة  ونقلت  الذهب.  من  دوالر  األ��ف 
املتحدثة با�ضمه، �ضتيال األك�ضيفا، قولها ام�ض اإن كوزنت�ضوف تعّر�ض 
على  هجوم  خالل  بع�ضا  زوجته  و�ضربت  هوائية  بندقية  من  لطلق 

منزله ال�ضبت الفائت مبنطقة، اأنتيب جنوب فرن�ضا.
عندما  ا�ضراحة ق�ضرية  ف��رة  ك��ان يف  احل��اك��م  اإن  املتحدثة  وق��ال��ت 
ب��ات حالياً يف و�ضع جيد  اأن احلاكم  وذك��رت   ، لهذه احلادثة  تعّر�ض 

وا�ضتاأنف مهامه الر�ضمية.

يدخل قاعة عقد قرانه بـ»ال�صيكل« 
حتداه  �ضعودي  ل�ضاب  فيديو  االجتماعي  التوا�ضل  م��واق��ع  ت��داول��ت 
اأ�ضدقاوؤه اأثناء ذهابه للزواج باأن يدخل على قاعة عقد القران حيث 
ان  على  ال�ضيكل  الهوائية  بالدراجة  وامل���اأذون  العرو�ض  اأه��ل  يتواجد 

يكون مهر العرو�ض كامال هدية منهم اليه. 
وقام العري�ض بتنفيذ ال�ضرط كامال حيث دخل القاعة التي يتم فيها 
تعالت من  التي  وال�ضحكات  العرو�ض  اهل  ذهول  و�ضط  القران  عقد 

احل�ضور وبذلك يكون ك�ضب رهان ا�ضدقائه ح�ضب موقع  االنباء . 

الأر�ض تبتلع 12 بناية
ابتلعت فجوة اأر�ضية يف اإقليم �ضي�ضوان يف ال�ضني 12 بناية بالكامل 
يف �ضت �ضاعات فقط، فيما يتوقع خراء جيولوجيون اأن تزداد فوهتها 

ات�ضاعاً يف االأيام املقبلة. 
االأر�ضية يف مدينة قوانغيوان جنوب غرب  الفجوة  ي�ضفر وقوع  ومل 
الريطانية،  ذكرت �ضحيفة مريور  اإ�ضابات، ح�ضبما  اأي  ال�ضني عن 

رغم اأن عر�ضها بلغ 61 مراً.
يذكر اأن ظاهرة الفجوات االأر�ضية تكررت ب�ضكل ملحوظ خالل عام 
منطقة  م��ن  بالقرب  ظهرت  عمالقة  فجوة  اآخ��ره��ا  وك��ان   ،2013

جماورة ملدينة والت ديزين بوالية كاليفورنيا.

 �أني�س خباز
���ض��ت��ل��ت��ق��ون ف���ج���اأة ب���ح���وايل ع�����ض��ري��ن زم���ي���ال جديدا 
اأ�ضمائهم  )واأحيانا اأكرث( ممن لن تتمكنوا من تذكر 
درجة  اإىل  جتاهكم  لطيفا  �ضيكون  بع�ضهم  ب�ضهولة. 
تثري الريبة، والبع�ض االآخر �ضيبقى حذرا اإىل درجة 
اأنكم �ضتت�ضاءلون ما اإذا كنتم م�ضدر تهديد فعلي له. 
الأي  اخلفية  االأج��ن��دة  معرفة  من  تتمكنوا  لن  لكنكم 
الداخلية  االأ�ضباب  من ه��وؤالء، واملق�ضود بذلك مزيج 
واالأالعيب  معينة،  بطريقة  للت�ضرف  تدفعهم  التي 
ال��واق��ع يكون  العمل، وه��ذا يف  التي مت��ار���ض يف مكان 

حجر الزاوية خالل ت�ضلم الوظيفة اجلديدة.
اإذا كنتم ال تعرفون قواعد الالعبني غري الر�ضميني 
يف امللعب، فانكم �ضتتعر�ضون ب�ضهولة حلالة من عدم 
يكون مالئما  ق��د  ل��ذل��ك،  االدان����ة.  ب��ل وحتى  التفهم 
اإىل  االن��ت��ق��ال  خ��الل  امل��ج��رب��ة  امل��ب��ادئ  ببع�ض  التقيد 

مكان العمل اجلديد.

�ضبط �لنف�س
تفرطوا  ال  نف�ضه  الوقت  ويف  تنتقدوا،  ال  تقّيموا،  ال 
ال��ع��م��ل احل���ايل بال�ضابق  ت��ق��ارن��وا  امل��دي��ح. ال  ك��ي��ل  يف 
اجلديد  العمل  برب  الكبري  اإعجابكم  عن  تعّروا  وال 
وال���رائ���ع اأم����ام االآخ���ري���ن. ف��ق��د ال ت��ع��رف��ون م��ث��ال اأنه 
رغم  الن�ضف،  مبعدل  موؤخرا  املالية  احلوافز  خف�ض 
يف  حتى  النف�ض  �ضبط  على  وحافظوا  املوظفني  اأن��ف 
االآخرين  تقدير  على  حتما  حت�ضلوا  ل��ن  طلباتكم. 
وتعاطفهم اإذا طالبتم بعد اأ�ضبوع من ت�ضلم الوظيفة 
االأمر  ه��ذا  اأ�ضبوع.  ومل��دة  املقبل  ال�ضهر  خ��الل  بعطلة 
ق���د ي���ح���دث، ل��ك��ن ي��ف�����ض��ل احل���دي���ث ع��ن��ه ق��ب��ل ت�ضلم 

الوظيفة.

ال تتظاهروا
االنطباع االأول بني الزمالء يكون متبادال، االنطباع 
االآخرين لديكم.  االآخرين واالنطباع عن  عنكم لدى 
ل��ف��رة طويلة  ك��ب��رية، وحت����دد  االأوىل  ال��ل��ح��ظ��ة  ق���وة 
النا�ض ال يحبون  اأن  اأع��ني االآخ��ري��ن، كما  �ضورتك يف 

عادة تغيري الراأي الذي تولد يف نفو�ضهم. 
اأردمت باأن يكون االآخ��رون متعاونني معكم،  اإذا  لذلك، 
تكونوا  واأال  لهم،  بالن�ضبة  وا�ضحني  تكونوا  اأن  يجب 
تخفوا  وال  بالنف�ض  بثقة  ت�����ض��رف��وا  ت��ه��دي��د.  م�����ض��در 
كثريا،  الكالم  وحتبون  ودودي���ن  كنتم  ف��اإذا  �ضيء.  اأي 
اأنف�ضكم،  على  كنتم منطوين  اإذا  اأم��ا  ذل��ك.  تخفوا  ال 
فت�ضرفوا كذلك يف بداية االأمر على االأقل. واإذا كنتم 
وال  وا�ضح  ب�ضكل  ذل��ك  قولوا  با�ضتمرار،  يتاأفف  ممن 
بذلك  والت�ضلية.  الفكاهة  وت��ر  على  اللعب  حت��اول��وا 
االأول عنكم،  االنطباع  ر�ضم  ت�ضاعدون حميطكم على 
احرامكم  يف  م�ضكلة  ذل��ك  بعد  ال��زم��الء  يجد  ول��ن 

وت�ضنيفكم كما يجب.

حذ�ر من )وقع �لهالة(
اأ�ضواأ  ب�ضكل  االأم��ر  امل��رء يف بداية  اأن يبدو  من املالئم 
قليال مما هو عليه يف احلقيقة، الأن من يحيطون به 
املعني  ال�ضخ�ض  حول  ت�ضورهم  تغيري  عادة  يف�ضلون 
نحو  ال�����ض��ورة  لتغيري  ا���ض��ط��روا  واإذا  االأف�����ض��ل.  نحو 
يوؤدي  ما  واخليانة،  بالغنب  �ضي�ضعرون  فانهم  االأ�ضواأ، 
تاليا لن�ضوء )وقع الهالة(. فقد يربطون بني املوظف 
االأمر  بداية  ب��دا يف  قبله،  هناك  ك��ان  و�ضخ�ض  اجليد 
نهاية  يف  لطرده  ا�ضطروا  لكنهم  جيد،  �ضخ�ض  باأنه 
املطاف. ولذلك فانهم �ضيقومون بطردكم اأي�ضا على 

االأرجح.

ركزوا 
ع������������ل������������ى 

العمل
ت����ب����داأوا  اأن  ق���ب���ل 

ثقافة  ب���ام���ت�������ض���ا����ض 
وم�������ب�������ادئ ال����ت���������ض����رف يف 

ال�ضركة اجلديدة، �ضي�ضاعدكم الركيز على العمل يف 
عدم ارتكاب االأخطاء يف التوا�ضل ال�ضخ�ضي. ال يجب 
عليكم حتطيم االأرق��ام القيا�ضية، يكفي ممار�ضة ذلك 
التوا�ضل من دون نواق�ض اإن اأمكن، وبوترية مقبولة. 
حتدثوا مع الزمالء حول العمل، وال تكرثوا للنميمة 
والقيل والقال، الأنه �ضيكون لديكم مت�ضع من الوقت 

لذلك يف امل�ضتقبل.

جتنبو� �الأخطاء �ملدر�ضية
خمتلفة  مل�ضتويات  اجل��دد  املوظفون  يخ�ضع  ما  غالبا 
على  ت��واف��ق��وا  ال  االأف��خ��اخ.  اأو  القبول  امتحانات  م��ن 
اأخذ مكا�ضب ال يحق لكم احل�ضول عليها، ال ت�ضدقوا 
خالل  تنحازوا  ال  ت�ضديقها،  ميكن  ال  التي  االأ���ض��ي��اء 
لهذه  ك��ان  اإذا  خ�ضو�ضا  ط��رف،  الأي  ال��ن��زاع��ات  ن�ضوء 
ت��ع��رف��ون موقف  ف��اأن��ت��م ال  ال��ن��زاع��ات خلفية ق��دمي��ة، 
املوقف،  ه��ذا  تعرفون  كنتم  ل��و  االآخ���ر. حتى  ال��ط��رف 
ال  امل�ضكلة.  ج��وه��ر  فهمتم  ب��اأن��ك��م  يعني  ال  ذل���ك  ف���ان 
جتعلوا من اأنف�ضكم اأغبياء مبجرد انحيازكم للطرف 
االأ����ض���ع���ف، ف��ح��ت��ى ل���و ���ض��ع��رمت ب��االأ���ض��ف حل��ال��ت��ه، لن 
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ثالث قناعات خاطئة عن القهوة
هناك العديد من القناعات اخلاطئة ب�ضاأن القهوة والكافيني، وهي ت�ضمل 
عالقتها بال�ضرطان وتاأثريها يف الوزن، وك�ضفت درا�ضة بريطانية جديدة 

عن وجود الكثري من الريطانيني الذي لديهم مثل هذه القناعات.
واأجرى الدرا�ضة �ضندوق اأبحاث ال�ضرطان، و�ضارك فيها األفا بالغ بريطاين، 
من   9% اإىل  ت�ضل  ن�ضبة  اأن  اإىل  وتو�ضلت  الغارديان،  �ضحيفة  ون�ضرتها 

البالغني الريطانيني يعتقدون خطاأ اأن القهوة ت�ضبب ال�ضرطان.
فقدان  على  ي�ضاعد  القهوة  الكافيني يف  اأن  اخلاطئة  القناعات  ت�ضمل  كما 
الوزن، وهي قناعة وجدتها الدرا�ضة لدى %10 من امل�ضاركني، كما قال 
واحد من كل خم�ضة من امل�ضاركني اإن الكافيني هو اأخطر مادة يف القهوة، 
ت�ضو�ض  مثل  �ضحية،  مبخاطر  يرتبط  ال���ذي  ال�ضكر  م��ن  اأخ��ط��ر  اأن���ه  اأي 

االأ�ضنان.
وقالت الدكتورة را�ضيل توم�ضون رئي�ضة ق�ضم حتليل االأبحاث يف �ضندوق 
اأبحاث ال�ضرطان اإن االأدلة اجلديدة التي تو�ضلت اإليها اأبحاثنا تقرح اأن 
�ضرب القهوة قد يقلل من خطر االإ�ضابة ب�ضرطان الرحم، ولكن ال يزال 
هناك العديد من االأ�ضئلة التي حتتاج اإىل اإجابات، مثل عدد فناجني القهوة 
التي ميكن ا�ضتهالكها، وذلك قبل تقدمي اأي م�ضورة �ضحيحة عن �ضربها.

واأ�ضافت توم�ضون اأن اأبحاث ال�ضندوق مل جتد اأدلة ثابتة تقرح اأن القهوة 
نراجع  اأننا  ال�ضرطان، غري  اأخ��رى من  اأن��واع  اأي  تقلل من خطر  اأو  تزيد 

االأدلة با�ضتمرار ملعرفة اإمكانية تغري ذلك.
وتتوقع الوكالة الدولية الأبحاث ال�ضرطان ارتفاع حاالت االإ�ضابة اجلديدة 
اأ�ضارت  بال�ضرطان اإىل 19.3 مليون اإ�ضابة بحلول عام 2025، وكانت قد 
اإىل اأن العام املا�ضي �ضهد 8.2 ماليني وفاة جراء ال�ضرطان، مقارنة ب�7.6 

ماليني وفاة قبل خم�ض �ضنوات.

�إيجاد  لي�س �ضهال يف هذه �الأيام 
فر�ضة عمل جيدة، و�إذ� كنتم من 

بني �ملحظوظني �لذين عرثو� على 
ببع�س  �اللتز�م  فعليكم  منا�ضب،  عمل 

�ملبادئ �لتي �ضت�ضاعدكم يف �حلفاظ عليه، 
الأن �الأيام �الأوىل ميكن �أن تكون مثرية للتوتر، 

بل قد حتدد م�ضتقبلكم يف مكانكم �جلديد.

ن�صائح لالأيام الأوىل   5
يف العمل 

التوتر يوؤدي اإىل انت�صار اخلاليا ال�صرطانية
التوتر واالإجهاد من اأهم االأ�ضباب التي توؤدي اإىل العديد من االأمرا�ض ال�ضحية لعل اأبرزها ال�ضرطان باحثون 

ج�ضم  اأن  كيف  بو�ضت  هفينغتون  موقع  ن�ضرها  درا�ضة  خالل  من  اأو�ضحوا  االأمريكية  اأوهايو  جامعة  يف 
اإف  ايه تي  با�ضم  اإث��ارة جني يعرف  ال�ضرطان ينقلب �ضده من خالل  االإن�ضان هو ما يجعل 

هذا  ين�ضط  اإذ  التوتر،  من  اخل�ضو�ض  وج��ه  على  الن�ضاء  ح��ذرت  الدرا�ضة  ه��ذه   3
انت�ضار  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  وال��ت��وت��ر،  ل��الإج��ه��اد  كنتيجة طبيعية  اخلاليا اجل��ني 

ال�ضرطانية واإثارتها.
ومري�ضة  م��ري�����ض   300 ح����وايل  ع��ل��ى  اج���ري���ت  ال���درا����ض���ة 
بال�ضرطان مت مقارنة نتائجها بنتائج جتارب على فئران تعاين 
�ضرطان الثدي، ووجدوا اأن هذا اجلني ي�ضجع خاليا اجلهاز 

املناعي على العمل ب�ضكل متقطع واإعطاء اخلاليا ال�ضرطانية 
طريقا للهروب واالنت�ضار يف اأماكن اأخرى من اجل�ضم وقد بني 
الباحثون خالل تلك الدرا�ضة اإن هذا اجلني يظهر كا�ضتجابة 
للمواقف التي ت�ضبب التوتر خا�ضة بالن�ضبة للمراة التي تعرف 

االكت�ضاف  هذا  يقود  اأن  يف  العلماء  وياأمل  الرقيقة،  مب�ضاعرها 
اإىل تطوير عقاقري ت�ضتهدف الروتني امل�ضوؤول عن هذا اجلني 

واحلد من اآثاره ال�ضلبية اخلطرية.

تربية القطط بداأت 
قبل 5300 �صنة 

تربية  اإن  اأمريكيون  باحثون  ق��ال 
الهررة االأليفة بداأت قبل 5300 
����ض���ن���ة ع���ل���ى اأي��������دي م�����زارع�����ني يف 

ال�ضني.
االآثار  علم  يف  الباحثة  واأو���ض��ح��ت 
جامعة  م�����ن  م�����ار������ض�����ال  ف����ي����ون����ا 
اإن  ل���وي�������ض  ����ض���ان���ت  وا����ض���ن���ط���ن يف 
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��وف��رة ل��دي��ن��ا تفيد 
ب���اأن ال���ه���ررة اجن��ذب��ت اإىل امل���زارع 
ب�ضبب القوار�ض التي كانت تقتات 

احلبوب التي يزرعها الفالحون .
تربية  اأن  ال�ضابق  يف  يعتقد  وك��ان 
ال��ه��ررة يف امل��ن��ازل ب���داأت يف م�ضر 
االأبحاث  ولكن  �ضنة،  اآالف   4 قبل 
عالقة  اأن  اإىل  ت�����ض��ري  اجل����دي����دة 
رمبا  االإن�ضان  مع  الوثيقة  الهررة 

بداأت قبل ذلك بكثري.
وتظهر حتليالت لعظام هرتني مت 
ا�ضتخراجهما يف قرية كوانهوكون 
من  ن��وع��اً  اأن  ال�ضني  ال��ق��دمي��ة يف 
الهررة التي كانت يف ال�ضابق برية 
اإىل  م���زده���ر  ع��ا���ض��ت يف جم��ت��م��ع 
واق��ت��ات حيوانات  ج��ان��ب ط��اح��ون 
تعي�ض على البذور، يرجح اأن تكون 

من القوار�ض.
واأظهرت التحليالت اأن واحدة من 
الهررة كانت متقدمة يف ال�ضّن ما 
جيداً  تعي�ض  كانت  اأنها  اإىل  ي�ضري 

يف القرية.

طرد 200 معلم 
خلطرهم على الأطفال

ال�ضلطات  اأن  ام�����ض  ج��دي��دة  اأرق�����ام  ك�ضفت 
 200 نحو  ط��ردت  بريطانيا  يف  التعليمية 
م��ع��ل��م واخ�������ض���ائ���ي اج��ت��م��اع��ي وم���وظ���ف يف 
بعد  املا�ضي،  العام  خ��الل  البلدية  املجال�ض 
ت�ضنيفهم يف خانة االأ�ضخا�ض الذين ي�ضكلون 
ديلي  �ضحيفة  وقالت  االأطفال.  على  خطراً 
م��ريور اإن االأرق��ام، التي مت احل�ضول عليها 
مب��وج��ب ق��ان��ون ح��ري��ة امل��ع��ل��وم��ات، اأظهرت 
م��وظ��ف لدى   3600 م��ن  اأك���رث  اأن  اأي�����ض��اً 
خالل  للتحقيق  خ�ضعوا  املحلية  ال�ضلطات 
عام واحد مبزاعم انتهاك التالميذ ال�ضغار 

اأو لكونهم غري �ضاحلني للعمل معهم.
املوظفني  ه�����وؤالء  م���ن   695 اأن  واأ����ض���اف���ت 
ح��ق��ق��ت م��ع��ه��م ال�����ض��رط��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة ومت 
طرد 181 واح��داً منهم يف وقت الحق، ويف 
اجراء اعتره اخلراء االأول من نوعه يطال 
عدداً كبرياً من املعلمني وموظفي ال�ضلطات 
املحلية يف مثل هذه اجلرائم. واأ�ضارت االأرقام 
اإىل اأن بلدية و�ضتمن�ضر و�ضط لندن وبلدية 
مدينة برايتون وهوف كانتا اأكر ال�ضلطات 
وا�ضتغنت كل واحدة  ملوظفيها  املحلية طرداً 
اعقاب  يف  م��وظ��ف��اً   11 خ��دم��ات  ع��ن  منهما 
تلقيها �ضكاوى �ضدهم، يف حني طردت بلدية 

لوي�ضام يف جنوب لندن 10 موظفني.

م�صر تطالب باإيقاف بيع 
اآثار فرعونية باأمريكا

قال وزير م�ضري اإنه اأر�ضل خطابا 
الدولة  اجل��ن��ائ��ي��ة  ال�����ض��رط��ة  اإىل 
االإنربول(الإيقاف بيع 23 قطعة 
اأث��ري��ة ف��رع��ون��ي��ة ت���روج ل��ه��ا قاعة 
مزادات �ضوذبي يف الواليات املتحدة 

االمريكية عر االإنرنت.
االآثار  ل�ضوؤون  الدولة  وزي��ر  وق��ال 
اإنه  بيان  يف  ام�ض  اإبراهيم  حممد 
طريقة  ملعرفة  االإن��رب��ول  خاطب 
خروج هذه القطع من م�ضر حيث 
اأي  �ضد  باملر�ضاد  “الوزارة  تقف 
حماولة بيع اأي قطع اأثرية تنتمي 
مكان  ك��ان  اأي��ا  امل�ضرية  للح�ضارة 
ا�ضردادها  علي  والعمل  تواجدها 
على الفور يف حال خروجها بطرق 
غري م�ضروعة.« واأ�ضاف اأنه طالب 
باتخاذ  امل�ضرية  اخلارجية  وزارة 
بيع  الإيقاف  القانونية  االإج���راءات 
للح�ضارة  ت��ن��ت��م��ي  ال���ت���ي  ال��ق��ط��ع 
الفرعونية بعد اأن تبني من خالل 
املتابعة عر�ضها للبيع. وقال البيان 
اإن القطع املعرو�ضة ت�ضم متاثيل 
وك�ضرا  واآن����ي����ة  مت��اث��ي��ل  وروؤو��������ض 
حجرية حتتوي على نقو�ض ترجع 

لع�ضور فرعونية خمتلفة.
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يف �مللتقى �ل�ضكاين �لر�بع ببلدية �لعني

تنفيذ مالعب وحدائق وخمططات جديدة لالأرا�صي ال�صكنية تلبية ملتطلبات اجلمهور
•• العني - الفجر:

لفتح  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  �ضعي  �ضمن 
املجتمع  اف��راد  وب��ني  بينها  التعاون  اآف��اق 
املختلفة نظم قطاع خدمات  وموؤ�ض�ضاته 
اأم�ض  �ضباح  ال�ضمايل  املناطق-القطاع 
لل�ضكان  ال��راب��ع  ال�ضنوي  ملتقاه  االول 
واجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ض��ة والذي 
امل�����ض��ارك��ة االجتماعية  مل��ب��داأ  دع��م��ا  ي��اأت��ي 
اخلدمات  وتطوير  حت�ضني  على  والعمل 
امل��ق��دم��ة ل��ل�����ض��ك��ان وامل��ج��ت��م��ع م���ن خالل 
اختالف  ع��ل��ى  اأنف�ضهم  املتعاملني  اآراء 
اإدارات  م��دراء  مع  اأن�ضطتهم وجماالتهم 

البلدية وم�ضوؤويل اجلهات امل�ضاركة .
ح�ضر امللتقى الذي �ضهد اإقباال وح�ضورا 
وا���ض��ع��ا ك���ل م���ن ال���دك���ت���ور م��ط��ر حممد 
العني  مدينة  بلدية  ع��ام  مدير  النعيمي 
التنفيذي  املدير  العميمي  را�ضد مغري  و 
التنفيذيون  واملديرون  ال�ضمايل  للقطاع 
ومديرو  العني  مدينة  بلدية  لقطاعات 
احلكومية  اجل���ه���ات  ومم��ث��ل��و  االإدارات 
واخلا�ضة ، التي بلغ عددها 17 موؤ�ض�ضة 

و جمع كبري من �ضكان مدينة العني. 

العني  مدينة  بلدية  ع��ام  م��دي��ر  واف��ت��ت��ح 
اأ�����ض����اد فيها  امل��ل��ت��ق��ى ب��ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب��ي��ة 
باحل�ضور و �ضكرهم على تفاعلهم يف هذا 
تعزيز  �ضانه  م��ن  ال��ذي  البناء  التوا�ضل 
�ضبل التعاون يف كافة املجاالت االجتماعية 
كيفية  و  التحتية  ال��ب��ن��ى  و  اخل��دم��ي��ة  و 
ت��ط��وي��ره��ا وف���ق اح���دث و���ض��ائ��ل التعاون 
املجتمع  اف��راد  دور  على  موؤكدا  امل�ضرك 
اهتماماتهم  و  م�ضتوياتهم  خمتلف  على 
يف دع���م ال��ع��م��ل ال��ب��ل��دي��ة مب��دي��ن��ة العني 

املدينة  م�����ض��ل��ح��ة  ي��خ��دم  مل���ا  ت��ط��وي��ره  و 
القيادة  و  احل��ك��وم��ي��ة  تطلعات  يحقق  و 
ابوظبي  ام����ارة  ت�ضبح  ان  يف  ال��ر���ض��ي��دة 
على  حكومات  خم�ض  اف�ضل  من  واح��دة 

م�ضتوى العامل .
مدينة  ب��ل��دي��ة  اأن  ع��ل��ى  كلمته  يف  واأك����د 
العني حتر�ض من خالل هذا امللتقى على 
التي مت  املتطلبات  و  املقرحات  مناق�ضة 
عر�ضها يف ملتقى العام املا�ضي باالإ�ضافة 
للرد على كافة اال�ضتف�ضارات و املقرحات 

التي وردت من احل�ضور �ضواء االأفراد اأو 
الكبري  ال��ت��ف��اع��ل  اإىل  م�����ض��ريا   ، اجل��ه��ات 
و  وم���دى حر�ضهم  ال�ضكان  اأب���داه  ال���ذي 
بني  و  بينهم  التعاون  تعزيز  يف  رغبتهم 
اإىل  يدفعنا  ال��ذي  االأم���ر  وه��و   ، البلدية 
احلر�ض على تنظيم مثل هذه الفعاليات 
مب�ضتوى  االرت�����ق�����اء  ���ض��ان��ه��ا  م����ن  ال���ت���ي 
اخلدمات و حتديد احتياجات املتعاملني 
ال��ع��ني و تلبيتها مبا  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  م��ع 
يتوافق و روؤيتنا لبلدية متميزة و تنمية 

م�ضتدامة ملدينة الواحات .
ب��ع��ر���ض م�����ض��اري��ع بلدية  امل��ل��ت��ق��ى  وب�����داأ 
تلبية  تنفيذها  مت  ال��ت��ي  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 
مل�ضوؤوليات  حتقيقا  و  اجلمهور  ملتطلبات 
من  ع���ددا  امللتقى  ناق�ض  كما   ، البلدية 
ببلدية  املتعلقة  �ضواء  واملتطلبات  املحاور 
تركز  االخ���رى  اجل��ه��ات  او  العني  مدينة 
و�ضوؤون  باالأعالف  يتعلق  فيما  معظمها 
الغذائية  للرقابة  ابوظبي  جلهاز  العزب 
الرقابة  بتكثيف  للمطالبة  باالإ�ضافة   ،

على املواد الغذائية يف البقاالت .
ك��م��ا ط��ال��ب اجل��م��ه��ور جم��ل�����ض ابوظبي 
و �ضيانة  امل��دار���ض  اع��داد  بزيارة  للتعليم 

و جت��دي��د امل���دار����ض احل��ال��ي��ة ، ف��ي��م��ا مت 
اق������راح ان�������ض���اء ع���ي���ادة مب��ن��ط��ق��ة ناهل 
تفعيل  مراقبة  واهمية   ، ال�ضحة  لهيئة 
الرخ�ض التجارية من قبل دائرة التنمية 
االقت�ضادية ، و �ضرورة تو�ضعة م�ضاحات 
للمواطنني  املمنوحة  ال�ضكنية  االرا�ضي 
للتخطيط  اب��وظ��ب��ي  ق��ب��ل جم��ل�����ض  م���ن 

العمراين .
ال�ضكان  العني طالب  بلدية مدينة  ومن 
ال�ضكنية  االحياء  �ضوارع و طرق  ب�ضيانة 
القدمية و تكثيف الرقابة على �ضالونات 
واحلد   ، والرجالية  الن�ضائية  التجميل 
يف  للعزاب  ال�ضعبية  امل�ضاكن  تاأجري  من 

و�ضط االحياء ال�ضكنية .
امللتقى موا�ضيع هامة وخمتلفة  وتناول 
العامة  ب���اخل���دم���ات  م��ع��ظ��م��ه��ا  ت��ت��ع��ل��ق 
بني  امل�ضركة  وامل��ه��ام  التحتية  والبنية 
بلدية مدينة العني و اجلهات و املوؤ�ض�ضات 
احل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����ض����ة وغ����ريه����ا من 
م�ضتوى  رف��ع  �ضانها  التي من  اخل��دم��ات 
ر�ضا املتعاملني وتقدمي اف�ضل اخلدمات 
املعايري  اف�����ض��ل  وف���ق  وامل��دي��ن��ة  لل�ضكان 

واال�ضراطات .

اإطالق برنامج اأ�صدقاء ال�صرطة يف العني
•• العني - الفجر:

اأطلقت اإدارة النوادي واالأن�ضطة الريا�ضية بالقيادة العامة ل�ضرطة اأبوظبي، 
ممثلًة بنادي �ضباط ال�ضرطة بالعني، اأخرياً، برنامج اأ�ضدقاء ال�ضرطة الأبناء 
�ضباط ومنت�ضبي مديرية �ضرطة العني البالغ عددهم 60 طالباً وطالبة 
اأ�ضبوعني  من خمتلف الفئات العمرية. ويت�ضمن الرنامج، الذي ي�ضتمر 
جمموعة من االأن�ضطة البدنية واالجتماعية والريا�ضية والرفيهية، مثل 
زيارات  عدة  الرنامج  ي�ضمل  كما  الدينية،  واحللقات  واالألعاب  امل�ضابقات 

ورحالت خارجية؛ كحديقة احليوانات ومتحف العني ومنتجع البدع.
وذكر العقيد حارب خمي�ض اخلييلي، نائب مدير اإدارة النوادي مدير نادي 
�ضباط �ضرطة العني، اأن الرنامج ياأتي �ضمن توجيهات القيادة ال�ضرطية 
يقومون  قد  التي  الطائ�ضة  والت�ضرفات  ال�ضلوكيات  من  اأبنائنا  حلماية 
اإىل اأن هذا الرنامج مت اإعداده لتعريف الطلبة  بها جراء الفراغ، م�ضرياً 
والطالبات بطبيعة عمل اآبائهم يف خدمة وحماية املجتمع، وحتفيزهم على 
الفعاليات  من  العديد  ن  ت�ضمَّ الرنامج  اأن  اإىل  واأ�ضار  واالبتكار.  االإب��داع 
والرفيهية  والريا�ضية،  واالإر���ض��ادي��ة  واالجتماعية  الدينية  واالأن�ضطة 
وزيارات مواقع العمل ال�ضرطي، وي�ضمل كافة اجلوانب التي تنفع االأبناء 
ومبا يتنا�ضب مع اأعمارهم.  وقال: مت جتهيز جميع مرافق النادي ال�ضتقبال 
نطاق  وتو�ضعة  �ضالمتهم،  على  حفاظاً  املالئمة  اخلدمات  وتوفري  االأبناء 
اأمام الفتيات لال�ضتفادة من هذا  امل�ضاركة لت�ضمل االإناث الإتاحة الفر�ضة 
الختيار  م�ضابقات  واإع��داد  عينية  جوائز  ر�ضد  مع  والفعاليات،  الرنامج 
املتميزة يف كل ن�ضاط وفعالية؛ خللق روح التناف�ض ال�ضريف بني امل�ضاركني. 
ب�ضكل  اأ�ضهمت  التي  امل�ضاركة  العديد من اجلهات  اأن هناك  وذكر اخلييلي 
كبري يف اإجناح هذا الرنامج منها: االإدارات واملراكز ال�ضرطية )العالقات 
 ،  K9 االأم��ن��ي  التفتي�ض  امل���روري،  املعهد  العني،  �ضرطة  مبديرية  العامة 
دار  املجتمعية  اجلهات  وم��ن  الطبية(،  اخلدمات  اإدارة  ال�ضرطة،  مدار�ض 
واالإحياء  احل��ي��وان��ات  حل��دائ��ق  العامة  وموؤ�ض�ضة  االأ���ض��ري��ة،  للرعاية  زاي��د 
كلمته  ودعا اخلييلي يف ختام   . والثقافة  لل�ضياحة  اأبوظبي  وهيئة  املائية، 
باإحلاقهم  اأولياء االأمور الأبنائهم من خالل االهتمام  اإىل �ضرورة متابعة 
باملراكز واالأندية التي تقدم لهم الرامج واالأن�ضطة الهادفة، وت�ضجيعهم 
ما  حول  ال�ضحيحة  وتوعيتهم  واإمكاناتهم،  مهاراتهم  م�ضتوى  رفع  على 
يتنا�ضب معهم خا�ضة فيما يتعلق با�ضتخدام و�ضائل التكنولوجيا احلديثة 
مبا يحقق النفع لهم، وكذلك ارتياد اأماكن عامة تليق باأعمارهم، موؤكداً اأن 

االإدارات ال�ضرطية تعمل با�ضتمرار على راحتهم وخدمتهم.

وفد دبلوما�صي تايلندي يزور جامعة الإمارات لبحث التعاون العلمي
•• العني - الفجر:

زار وفد دبلوما�ضي تايلندي جامعة االإمارات يف مدينة 
العني ، برئا�ضة �ضعادة ديرافات بوجمر مدير معهد 
التايلندية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ض��وؤون 
و�ضعادة ت�ض�ضيت برا�ضيتريت ال�ضكرتري االأول ل�ضفارة 
الدبلوما�ضيني  م��ن  وجم��م��وع��ة  ال���دول���ة،  يف  ت��اي��ل��ن��د 
املجالني  التعاون يف  التايلنديني، بهدف بحث فر�ض 
التاأهيل  جم������االت  يف  خ���ا����ض���ة  وال����ث����ق����ايف،  ال��ع��ل��م��ي 
ال�ضلك  ملوظفي  اأو�ضطية  ال�ضرق  والدرا�ضات  اللغوي 

الدبلوما�ضي التايلندي يف اجلامعة. 
النقبي  ال�ضايب  الرحمن  الدكتور عبد  �ضعادة  ورحب 
والت�ضجيل،  الطلبة  ل�����ض��وؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
والدكتور �ضيف القايدي عميد كلية العلوم االإن�ضانية 
التدري�ض  اأع�ضاء هيئة  واالجتماعية، وجمموعة من 
يف الكلية وق�ضم اللغة العربية بالوفد الزائر، مثمنني 
لهم اختيارهم ل� جامعة االإمارات للدرا�ضة والتدريب، 
بها  باتت حتظى  التي  املكانة  اإىل  ي�ضري  ال��ذي  االأم��ر 
العاملية.  والثقافية  العلمية  االأو����ض���اط  يف  اجل��ام��ع��ة 
باهتمام  ت��ن��ظ��ر  االإم������ارات  اإن ج��ام��ع��ة  ال��ن��ق��ب��ي  وق����ال 
التايلندي،  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي  ال��وف��د  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون  ب��ال��غ 
اإ�ضافة اإىل اأن اجلامعة تطلق جمموعة من الدورات 
اللغة  بينها  العاملية من  اللغات  التدريبية يف خمتلف 
ومتدربني  طلبة  �ضنوياً  اجلامعة  وت�ضتقبل  العربية، 
من خمتلف دول العامل نظراً لر�ضانة الرامج التي 
التي  الكفوؤة  التدري�ضية  والهيئة  اجلامعة  تطرحها 

تقدم هذه الرامج . 
االإم��ارات��ي عر�ضاً مف�ضاًل عن جامعة  الطرف  وق��دم 
االإم���ارات وم��ا تقدمه من برامج درا�ضية وم��ا ت�ضمه 
ال����دورات  اإىل  اإ���ض��اف��ة  اأق�����ض��ام علمية واإن�����ض��ان��ي��ة،  م��ن 
التعليم  مركز  خ��الل  م��ن  تطرحها  التي  التدريبية 

امل�ضتمر وكلياتها املختلفة. 
ك���م���ا ع���ر����ض رئ���ي�������ض ال����وف����د ال���ت���اي���ل���ن���دي االأه�������داف 
م�ضرك  ت��ع��اون  اإي��ج��اد  اإم��ك��ان��ي��ة  وم���دى  والتطلعات 
ب���ني اجل��ام��ع��ة وامل��ع��ه��د م���ن اأج����ل ت���دري���ب جمموعة 
العربية  ال��ل��غ��ة  يف  التايلنديني  الدبلوما�ضيني  م��ن 
الطيبة  للعالقات  ن��ظ��راً  وق���ال  ب��ه��ا،  الناطقني  لغري 
بني  الدائم  والتوا�ضل  االإم��ارات  بدولة  تربطنا  التي 
علمي  ل�ضرح  الزيارة  هذه  تاأتي  ال�ضديقني  ال�ضعبني 
وثقايف مهم يف املنطقة هي جامعة االإم��ارات ، ونحن 

اأن هذه اجلامعة  التايلندية نرى  يف وزارة اخلارجية 
هي املكان االأمثل لتدريب موظفينا على مهارات اللغة 
دورات  عقد  اإىل  اإ�ضافة  املختلفة،  ودرا�ضاتها  العربية 
النواحي،  م��ن خمتلف  االأو���ض��ط  ال�����ض��رق  درا���ض��ات  يف 
يقيناً منا باأهمية فتح اآفاق التعاون والتبادل العلمي 
كدولة  وثقافية  علمية  مكانة  لها  دول��ة  مع  والثقايف 
وكوادر  علمية  موؤ�ض�ضات  م��ن  ت�ضمه  مب��ا  االإم�����ارات 

ب�ضرية موؤهلة . 
واأ�ضاف الدكتور النقبي اأنه مت التباحث والت�ضاور مع 

الوفد الزائر على ت�ضمني هذه املطالب واالقراحات 
ب�����ض��ك��ل ات��ف��اق��ي��ة ر���ض��م��ي��ة ب���ني اجل��ام��ع��ة وب���ني معهد 
الدرا�ضات اخلارجية التايلندي ويتم من خاللها فتح 

اأبواب التعاون والتبادل بني اجلانبني. 
وقام الوفد الزائر الذي مت ا�ضتقباله يف املبنى الهاليل 
واملخترات،  والكليات  املباين  يف  بجولة  اجلامعة  يف 
خا�ضة كلية العلوم االإن�ضانية واالجتماعية واأق�ضامها 
املختلفة مبا فيها ق�ضم اللغة العربية وبع�ض من�ضاآت 

اجلامعة اخلدمية االأخرى. 

مبنا�ضبة مرور 45 عامًا على تاأ�ضي�ضها

حديقة احليوانات بالعني ت�صمح بالدخول 
املجاين جلميع زوارها من 19–20 دي�صمرب

•• العني - الفجر:

اأعلنت حديقة احليوانات بالعني عن اإتاحة فر�ضة الدخول املجاين جلميع 
زوارها يومي اخلمي�ض واجلمعة 19-20 دي�ضمر احلاىل، وذلك مبنا�ضبة 
الذكرى ال� 45 لتاأ�ضي�ضها و�ضيتمكن الزوار من اال�ضتمتاع باحلياة الرية 
والثقافة العربية وذلك من خالل امل�ضاركة يف الن�ضاطات التفاعلية العديدة 
التي تتيح للزوار فر�ضة التعرف على التاريخ الغني للمنطقة عر العرو�ض 
التقليدية واملاأكوالت واالأعمال الفنية املتنوعة، باالإ�ضافة اىل التعرف على 

اأنواع احليوانات الرية العربية.



51 �ضوؤ�اًل و51 جو�بًا رمبا تعرف معظمها لكنك ال تدري كيف تطبقها. هذ� هو م�ضمون كتاب �لدكتورة يف علم �لنف�س بياتري�س ميالتر،
 وعنو�نه )51 فكرة لتتغريرّ وتغريرِّ �لعامل من حولك( �لذي �أ�ضدرته )د�ر �لفر��ضة( بريوت. 

مــنــ�عـــات

�عتمد �لب�ضاطة و�لو�ضوح يف حياتك �لعملية

حـــولـــك مـــن  الــعــالـــم  ـــــر  وتغيِّ لـتـتــغــّيــر  فكـــــرة   51

 الن�ضيحة االأوىل التي يعطينا اإياها كتاب )51 
ف��ك��رة ل��ت��ت��غ��رّي وت��غ��ريرِّ ال��ع��امل م��ن ح��ول��ك( هي 
لالأ�ضياء  و�ضفنا  عند  التعقيد  ع��ن  االب��ت��ع��اد  يف 
العملية.  والو�ضوح يف حياتنا  الب�ضاطة  واعتماد 
احل�ض  على  اتكالنا  فهي  الثانية  الن�ضيحة  اأم��ا 
ب��اأن نتعامل مع االأمور  لنا  ال��ذي ي�ضمح  ال�ضليم 
م��ا نرغب  ون��ف��ع��ل  ينا�ضبنا  م��ا  ف��ن��ع��رف  ب��ل��ب��اق��ة، 

فيه.
اأعّدت الدكتورة بياتري�ض ميالتر كتابها الأولئك 
الذين ر�ضخوا �ضخ�ضياتهم على القيم الب�ضيطة 
كن  جداتهم  ب��اأن  املقتنعون  اأولئك  وال�ضحيحة، 
عّرن  التي  ومالحظاتهن  حكمتهن  يف  حمقات 
ال  ولكنهم  امل���وج���زة،  واالأق������وال  ب��االأم��ث��ال  عنها 
اإنهم على الدرب ال�ضحيح  يجروؤون على القول 
اأمام العدد االأكر من النا�ض. لهوؤالء االأ�ضخا�ض 
ت��ت��وج��ه امل��وؤل��ف��ة ب��ق��ول��ه��ا: )ي���ا م��ن ت��ظ��ن��ون اأنكم 
اإليكم  ي��ن��ظ��رون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأم���ام  خمطئون 
من  اأف�ضل  اأج��دادك��م  اأن  تعتقدون  الأنكم  بتعاٍل 
قّدم لكم الن�ضائح، قولوا لهم: نعم، كانت جدتي 

حمقة وقد اأثبت هذا علمياً(.

علم �لنف�س �ليوم
االأول  الق�ضم  ويتناول  ق�ضمني،  الكتاب  يت�ضّمن 
ع��ل��م ال��ن��ف�����ض ال���ي���وم وك��ي��ف��ي��ة اع��ت��م��اده لتاأمني 
نتجنب  وكيف  معنى،  وذات  �ضعيدة  هانئة،  حياة 
ن��ع��ّزز ح�ّض  وك��ي��ف  املهني  االإره����اق  اأو  االك��ت��ئ��اب 

القيمة ال�ضخ�ضية.
اإذا ما ا�ضتفدنا من كل  وميكننا حتقيق هذا كله 
وجنعل  نح�ّضنها  ك��ي  اليومية  حياتنا  يف  و���ض��ع 
نتقّدم  وب��ال��ت��ايل  اأك���رث،  مر�ضية  التالية  االأي����ام 
�ضيئاً ف�ضياً، ونبني حياتنا ونعمل من اأجل راحتنا 

العقلية.
اأفكار  ب�����ض��ع  االأول  ال��ق�����ض��م  م���ن  اخ���رن���ا  وق����د 

ن�ضتعر�ضها مع التعليق عليها:
يف  امل�����ّرة  وت��ل��ك  احل���ل���وة  اجل���وان���ب  • ت��ت��ن��اوب 
احل���ي���اة. ورف�����ض ال��ن��اح��ي��ة امل����ّرة م��ن احل��ي��اة ال 
ميكن اأن يف�ضي اإىل ال�ضعادة يف حني اأن تقّبلها 

ي�ضمح بح�ضن اإدارتها.
اأن ثمة  ن��ع��ل��م  ال�����ض��ع��ادة،  ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د 

�ضعادة،  حل���ظ���ات 

حلظات ن�ضعر فيها اأننا يف اأح�ضن حال، وحلظات 
اأننا  ن�ضعر  ال  حيث  وامل�ضاكل  بامل�ضاعب  مليئة 
اللحظات ج��زءاً من  ت�ضّكل ه��ذه  يف ح��ال جيدة. 

احلياة، وي�ضتحيل علينا اأن نحذفها.
اللحظات  هذه  اإدارة  نتوىل  اأن  ن�ضتطيع  اأننا  اإال 
كي نتغّلب عليها. واإذا ما متّكنا من ذلك، ميكننا 
واأن  وج�����ض��دي��اً،  نف�ضياً  ج��ي��دة  ح���ال  يف  ن��ك��ون  اأن 

نحقق توازننا.
عي�ض  طريقة  اإيجاد  الفكرية:  الراحة  هي  هذه 
ن�ضتبق  ب���اأن  لنا  ت�ضمحان  ذهنية  ح��ال��ة  وتقوية 
امل�ضتقبل بطريقة بّناءة واأن جند حلواًل للم�ضاكل 
احلا�ضرة  اللحظة  من  ن�ضتفيد  نواجهها.  التي 

ونبني م�ضتقباًل ممتعاً.
ب��االإج��م��ال عر  ك��ل و���ض��ع نعي�ضه  ميكن و���ض��ف 
ثالثة مكّونات تتفاعل ب�ضكل م�ضتمر: االنفعاالت 

وامل�ضاعر، ال�ضلوك والت�ضرفات، واالأفكار.
ل���ك هدية،  ق����ّدم  ���ض��خ�����ض��اً حت��ب��ه  اأّن  ل��ن��ف��ر���ض 
�ضتقول يف �ضّرك )فكرة( )هذا لطيف(، و�ضت�ضعر 

بال�ضرور )�ضعور(، و�ضتفتح الهدية )ت�ضّرف(.
تراودنا  اإذ  ي��رام،  ما  االأم��ور على  ت�ضري  بالتايل، 
وُنقدم على  وتتملكنا م�ضاعر طيبة  اأفكار جيدة 

ت�ضرفات منا�ضبة.
دوماً.  النحو  ه��ذا  على  ت�ضري  ال  االأم���ور  اأّن  اإال 
تخّيل على �ضبيل املثال اأنك تتناول خبزاً حم�ضواً 
بال�ضوكوال. من املوؤكد اأنك �ضت�ضتمتع مبا تاأكله، 
و�ضيخطر لك مثاًل )اأن اخلبز طرّي، وال�ضوكوال 
لذيذ(، لكن )وزين �ضيزداد كيلوغراماً(. بالتايل، 

اإّن ثلثي اأفكارك جّيد والثلث املتبقي �ضيئ.
وه����ذا ه��و ح��ال��ن��ا وت��رك��ي��ب��ت��ن��ا يف اأو����ض���اع احلياة 

اليومية.
وحما�ضة،  غ��ب��ط��ة،  حل��ظ��ات  ن��ع��ي�����ض  اأن  مي��ك��ن��ن��ا 
ويوم  اأطفالنا،  ك���والدة  �ضرفة:  �ضعادة  حلظات 
زف��اف��ن��ا، وجن��اح��ن��ا يف ام��ت��ح��ان م���ا، واإي���ج���اد حّل 
مل�ضكلة ما. اإّن اأفكارنا جيدة %100. لكن هذه 
االأو�ضاع ال ت�ضّكل جممل حياتنا: فالو�ضع على 

هذا احلال لي�ض متوازناً، ولي�ض مرابطاً.
االأفكار  ال�ضغري من  الثلث  اإىل هذا  اإذن، نحتاج 
ال�ضيئة: اإنه الثقل الذي يحول دون اأن نكون يف 
حال دائمة من الن�ضوة والغبطة... وهو احلاجز 
قطع  ع�ضر  نلتهم  اأن  م��ن  مينعنا  ال���ذي 
ما  اإن��ه  بال�ضوكوال!  املح�ضو  اخلبز  م��ن 

ي�ضمن توازننا.
حال  يف  اأن��ن��ا  ن�ضعر  اللحظات،  ه��ذه  يف 
اأكانت  �ضواء  دون مبالغة  جيدة، من 
حلظات  نعي�ض  اإيجابية:  اأم  �ضلبية 
�ضعادة ب�ضيطة، احلجارة ال�ضغرية 

التي تعّبد طريق احلياة اليومية.
يجب اأن نتعّلم كيف نتقّبل هذه 
بطريقة  ل��ي�����ض  ال���ل���ح���ظ���ات، 
اإدراكنا  عر  بل  طبعاً  �ضلبية 
اأن  ع����ل����ى  ق�������������ادرون  اأن������ن������ا 
واأن  نواجهها، واأن نديرها 
الت�ضاوؤالت  ب�ضاأنها  نطرح 
اأو غالباً.  لئال تتكرر كثرياً 
نتعّلم كيف نديرها،  وعندما 
الفرح  يحل  اأن  على  نعمل 

فعاًل بعد ال�ضّدة.
ال�ضّر  نرى  اأال  يجب   •
نتحلى  اأن  ب��ل  م��ك��ان  يف 

بالت�ضامح والت�ضاهل.
ح�������ّدث�������ت�������ن�������ي اإح�������������دى 
���ض��دي��ق��ات��ي ع���ن اإح����دى 
ترتاد  ال���ت���ي  زم���ي���الت���ه���ا 
ع�����ي�����ادة اأح���������د زم����الئ����ي 
اإنها  )امل�����ض��ك��ي��ن��ة،  ق��ائ��ل��ة: 
اأنها  اإىل حّد  تعاين كثرياً 
اأ�ضبحت بحاجة اإىل ن�ضائح 

لتخفف من حدة اأملها!(
كم اأّن هذا �ضحيح! وكم ميكن 
م�ضدر  ت�����ض��ّك��ل  اأن  ل��ل��م��ع��ان��اة 
ب�ضبب  وخ�����الف�����ات  ن�����زاع�����ات 
الت�ضرفات غري املنا�ضبة التي 
تثريها ف�ضاًل عن االأمل الذي 
ت�ضببه لل�ضخ�ض الذي يعاين 

منها.
ارتطم  �ضاعدك  اأن  لنفر�ض 
ال�ضربة  اأثر  ما وظهر  ب�ضيء 
عليه اأو اأنه يوؤملك جداً. تخّيل 
اأن����ك ت��رك��ب ال��ق��ط��ار يف  االآن 

�ضاعة الذروة ويدفعك اأحدهم متاماً يف النقطة 
االأمل،  ت�ضرخ من  اأن  الطبيعي  توؤملك. من  التي 
ارتطم  ال��ذي  ال�ضخ�ض  اإث��ر  يف  �ضت�ضيح  ولعلك 
بك وتكيل له ال�ضتائم. يف الواقع، مل يفعل هذا 
وح�ضب،  يتجّنبك  الكثري: مل  امل�ضكني  ال�ضخ�ض 

ف�ضعط قلياًل حيث تعاين من اأمل.
هل هو م�ضوؤول عن اأملك؟ ال طبعاً.

هل لديك �ضيء ما �ضده؟ لي�ض فعلياً.
���ض��ي��ك��ون رد ف��ع��ل��ك ه��و ن��ف�����ض��ه، ���ض��واء اأك����ان هذا 
ي�ضتهدفه  ال  ت�ضرفك  الأن  ���ض��واه،  اأم  ال�ضخ�ض 
باأملك  ب��ه،  ت�ضعر  اأك��رث مب��ا  ب��ل يرتبط  ه��و فعاًل 

الداخلي.
اإذن، اإّن اأملنا الداخلي يدفعنا اإىل القيام برد فعل 

�ضلبي.
ويحدث االأمر نف�ضه مع عواطفنا: يدفعنا االأمل 
بطريقة  الت�ضّرف  اإىل  به  ن�ضعر  الذي  الداخلي 

غري منا�ضبة.
ويتغرّي  ي��ت��ح��ّرك  حم��ي��ط  يف  ن��ع��ي�����ض  ن��ح��ن   •
ب��ا���ض��ت��م��رار، حم��ي��ط ن��ت��اأق��ل��م م��ع��ه دوم�����اً، بغ�ض 

النظر عن اأعمارنا اأو طباعنا.
املرن  الوحيد  ه��و  الطفل  دم��اغ  اأن  ظننا  لطاملا 
ال��ت��ع��ّل��م، وال��ق��ادر على  ال��ق��ادر على  اأّي  وال��ط��ّي��ع 
اأ�ضبحنا  لالأحداث.  وفقاً  التبادل  التكّيف وعلى 

نعرف اليوم اأن هذا لي�ض �ضحيحاً.
العالج  املغنطي�ضي قبل  بالرنني  الت�ضوير  �ضمح 
وب���ع���ده ب��ت�����ض��ج��ي��ل ال��ت��غ��ي��ريات ال��ت��ي حت�����ض��ل يف 

الدماغ، ما ُيثبت مرونته وطواعيته.
اإذا اأخ�ضعنا �ضخ�ضاً يعاين من االكتئاب ملثل هذه 
مكتئب  غري  �ضخ�ض  ب�ضورة  وقارناها  ال�ضورة 

لالحظنا اأن املناطق النا�ضطة لي�ضت مت�ضابهة.
اأن  ف�ضنالحظ  العالج،  بعد  ال�ضورة  اأعدنا  واإذا 
كان  ال��ذي  ال�ضخ�ض  ل��دى  ن�ضطت  التي  املناطق 
ال�ضخ�ض  لدى  النا�ضطة  لتلك  مطابقة  مكتئباً 

غري املكتئب.
تظهر  الأنهاه  وجوهرية،  اأ�ضا�ضية  النتيجة  هذه 
اأّي  قلب  على  ق���ادر  اأن���ك  ال�ضك  يقبل  ال  ب�ضكل 
عملّية �ضلبية حتى واإن كانت يف داخلك منذ زمن 

طويل.
عندما �ضتبداأ بتغيري مواقفك، �ضتجري االأمور 

وكاأنك ت�ضري ب�ضيارتك يف درب يف الريف.
لكرثة املمار�ضة وتكرار احلركات نف�ضها مراراً اأو 
النوع نف�ضه من احلركات، ت�ضلك ال�ضيارة الدرب 
نف�ضه مرة تلو االأخرى. يف نهاية املطاف، تتنقل 
ال�ضيارة من الدرب الرابي الريفي اإىل الطريق 
تو�ضيالته  غ���رّي  ال���دم���اغ  الأن  ال�����ض��ري��ع  امل��ع��ّب��د 

بح�ضب جتاربك.
ال�ضن يقولون يل  رج��ااًل كباراً يف  اأ�ضتقبل غالباً 
اإن التغيري م�ضتحيل يف مثل �ضنهم. فاأ�ضرح لهم 
بعد  املطاف  نهاية  ويدركون يف  للتو  �ضرحته  ما 

اأن ي�ضبحوا بحال اأف�ضل، اأنهم كانوا خمطئني.

�لعي�س بذكاء عاٍل
اإذا كان البع�ض قادراً على جتاوز بع�ض حدوده، 
اأن��ف�����ض��ن��ا ال���ي���وم يف م��واج��ه��ة و�ضع  ف��اإن��ن��ا جن���د 
متناق�ض: نفكر يف اأنف�ضنا فنن�ضى اأننا نعي�ض يف 
اأن نغ�ض  اآخرين ال ميكننا  عامل يعج باأ�ضخا�ض 
النظر عنهم، وهذا ما يعاجله الق�ضم الثاين من 

الكتاب.
اأ�ضا�ضي  اأم���ر  لتطويرها  ال���ذات  يف  التفكري  اإن 
ال��ث��م��ن ن�ضيان  ي��ك��ون  اأال  ���ض��رط  ل��ك��ن  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
معدن  حقيقة  م��ع��رف��ة  اإذن  فعلينا  االآخ���ري���ن. 
ن�ضج عالقات  م��ن  نتمكن الح��ق��اً  ك��ي  االآخ��ري��ن 

ذكية معهم.
مع  اأفكاراً  اأي�ضاً  الثاين  الق�ضم  وقد اخرنا من 
تغيري  و�ضيلة  لتكون  عليها  والتعليق  معاجلتها 

لنا:
القيمة  يف  مت�ضاوون  ه��م،  كما  النا�ض  تقّبل   •

وخمتلفون من بع�ض النواحي.
منيل كلنا اإىل نن�ضب اإىل اأنف�ضنا قيمة �ضاملة، اأن 
اأو )�ضيئون(،  اأنف�ضنا باأننا )جيدون(  نحكم على 
واأن نفكر مبفهوم النجاح والف�ضل، اأن نعتر اأننا 
قادرون على اأن ننجز اأو عاجزون عن ذلك. نحن 
نحّددها  اأننا  مبا  دقيقة،  القيمة  هذه  اأن  نعتقد 

بح�ضب النتائج اأو الظروف.
لكنها حتّط من القدر للغاية كما اأنها ال تعك�ض 

احلقيقة والواقع.
 َ قالت يل امراأة ذات يوم: )اأنا بقرة كبرية!(. ملمِ
و�ضلت  الأنها  ال�ضفة؟  ه��ذه  نف�ضها  على  اأطلقت 

متاأخرة اإىل موعدنا!

مثل  اإّن  قلت  اإن  ال���راأي  توافقونني  اأنكم  بد  وال 
هذا احلكم على الذات ال ميكن اأن ي�ضاعدها بل 
على العك�ض من ذلك. واإذا ما ارتكبت خطاأً، فهذا 

ال يعك�ض �ضخ�ضيتها كلها.
من املريح اأكرث ومن الواقعية اأن نتقّبل اأنف�ضنا 
على  نطلق  واأال  باالأ�ضا�ض  اإيجابيني  كاأ�ضخا�ض 
اأنف�ضنا �ضفات واأحكاماً تتعلق بقيمتنا اإال بح�ضب 
النواحي  فقط  ن�ضّجل  واأن  واالأو���ض��اع  الظروف 
ب��اأ���ض��ل��وب احلياة،  ب����ال����ذات،  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال�����ض��ل��ب��ي��ة 

وبالت�ضرفات...
وينطبق هذا على االآخرين.

تقّبل  ال��ق��درة على  ه��و  واالآخ���ري���ن  ال���ذات  تقّبل 
حقيقة اأننا مت�ضاوون من حيث القيمة اإمنا غري 

مت�ضاوين يف بع�ض النواحي اخلا�ضة.
تفتقرين  اإمن��ا  مم��ت��ازة  طاهية  تكوين  اأن  ميكن 
جارتك  جتيد  فيما  التنظيم  على  ال��ق��درة  اإىل 
التنظيم لكنها ال تطهو؛ ميكنك اأن تكون �ضائقاً 
يف  ت�ضليحات  اأّي  اإج���راء  جتيد  ال  لكنك  م��اه��راً 

منزلك على عك�ض �ضقيقك...
اأنا�ض مثريون لالهتمام لكنهم ال ميلكون  الكل 
القيم  اأو  نف�ضها  االهتمامات  اأو  نف�ضها  املواهب 

نف�ضها.
فينا، هذا املجتمع  اأث��راً  غالباً ما يرك املجتمع 
الذي يعّظم قانون )االأكرثية ال�ضاحقة( كقاعدة. 
يثمنها  التي  القيم  ببع�ض  نتعّلق غالباً  اأننا  كما 
بالتايل،  االجتماعي.  واملركز  كالرثاء  املجتمع، 
يف نظام قيمنا اخلا�ض، يحتّل االأ�ضخا�ض الذين 
وهذه  عالية.  مرتبة  يحتاجونه  ما  كل  ميلكون 
اأنها ال  اإال  االإع��الم  و�ضائل  تعك�ضها  �ضورة  اأي�ضاً 

تعك�ض الواقع.
قيمة  منح  اإىل  عينه  ال��وق��ت  يف  ون��ح��ن ال منيل 
لل�ضخ�ضية،  اجل���وه���ري���ة  ل��ل��خ�����ض��ائ�����ض  ك���ب���رية 
كالكرم واالإح�ضا�ض بامل�ضوؤولية على �ضبيل املثال.

اخلارجية  للظروف  كبرية  م�ضاحة  تخ�ضي�ض 
يجعلنا  فيما  درج���ة  اأدن����ى  ب��اأن��ن��ا  ن�ضعر  يجعلنا 
الداخلية  ل��ل��ظ��روف  ك��ب��رية  م�ضاحة  تخ�ضي�ض 
ن�ضعر بالتفّوق. بالتايل يكمن التوازن يف الو�ضط. 
اأن حتكم على نف�ضك وعلى االآخرين  وبداًل من 
بطريقة �ضاملة عر التقليل من قيمتك، احكم 
على االأف��ع��ال وع��ل��ى ك��ل ناحية حم���ددة ج���داً ال 

تعجبك.
ال  ال��ت��ي  وم���زاي���اه  خ�����ض��ال��ه  م��ن��ا  واح����د  • ل��ك��ل 

ندركها حكماً للوهلة االأوىل.
النواحي  اأك��ر  ب�ضهولة  اأو  فقط  ن��رى  ما  غالباً 
التي  ال��ن��واح��ي  ه���ذه  االآخ���ري���ن،  ل���دى  ال�ضلبية 
تثري اأع�ضابنا وهذا اأمر م�ضروع. يف الواقع، هذه 
النواحي ت�ضرب على وتر ح�ضا�ض يف داخلنا مبا 

اأنها تثري م�ضاعر �ضلبية لدينا.
من  اأبعد  ن��رى  اأن  تعّلم  ي�ضّكل  �ضابقاً،  راأينا  كما 
املظاهر و�ضيلة جيدة لنكت�ضب التفّهم والت�ضاهل 
االإيجابية  ال��ن��واح��ي  روؤي���ة  وت�ضمح  والت�ضامح. 
ل��دى االأن��ا���ض ال��ذي��ن نعرفهم، رغ��م وج��ود نواٍح 

�ضلبية، بن�ضج عالقات اأكرث تناغماً معهم.
تق�ضي الطريقة اجليدة بتخّيل احلياة من دون 
باالنزعاج  ال�ضعور  لديك  يثري  ال��ذي  ال�ضخ�ض 
�ضعور  اأّي  اأو  الع�ضبية  اأو  الغ�ضب  اأو  وال�ضيق 
كلها  اليومية  نواحي حياتك  اآخ��ر. تخّيل  �ضلبي 
اإذا مل  �ضتفقده  م��ا  ك��ل  ال�ضخ�ض،  ه��ذا  دون  م��ن 
يكن يف مكان ما يف حياتك، تخّيل العنا�ضر التي 
يف  �ضرى  اأي�����ض��اً.  تعجبك  التي  وتلك  تزعجك 
ل اأن تعرف هذا ال�ضخ�ض  نهاية االأمر اأنك تف�ضّ
واأقل  باأن تنظر بطريقة خمتلفة  ي�ضمح لك  ما 

حدة اإىل ما تراه لديه من نواٍح �ضلبية.
ابحث عن  بل  ال�ضلبي  ترّكز على  اأال  اأي�ضاً  تعّلم 

املزايا كافة.
الباب  ك���ان  ب��ان��ت��ظ��ام.  اأزوره  ك��ن��ت  اأت��ذك��ر م��ن��زاًل 
املطّل على ال�ضارع قبيحاً فعاًل بحيث اعتدنا اأن 
حتى  جتتازه  اإن  ما  لكن  امل�ضّفح،  ال��رج  ن�ضميه 
رائعة:  نف�ضك يف منزل جميل مع حديقة  جتد 

اإنه مالذ اآمن؟
اإذا ما توقفنا عند االنطباع االأول ملا رغب اأحد يف 

جتاوز عتبة البيت؛ وهذه خ�ضارة كبرية.
اأن يطالعوك  ال��ب��ي��ت: مي��ك��ن  ك��ه��ذا  االأ���ض��خ��ا���ض 
بواجهة منّفرة، واجهة تعك�ض عذابهم الداخلي، 
ي��ل��م��ع��وا وي�����ض��رق��وا يف ظ���روف  اأن  اإمن�����ا مي��ك��ن 

خمتلفة.
مع  ع�ضتها  التي  ال�ضحرية  اللحظات  تلك  تذّكر 
على  هذا  �ضي�ضاعدك  اإذ  حميطك  من  اأ�ضخا�ض 

اأن تتغا�ضى عن عيوبهم.

م���ا ي��ن��ا���ض��ب اأح����دن����ا ال 
ينا�ضب االآخر حكماً.
يجعلنا  م��ا  يختلف 
باختالف  ف��اع��ل��ني 
االأ���������ض��������خ��������ا���������ض. 
ف��ال��ب��ع�����ض ت�����زداد 
عندما  ف��اع��ل��ي��ت��ه 

لل�ضغط  ي��ت��ع��ّر���ض 
العك�ض  اأن  ح���ني  يف 

ي�ضّح على غريه.
ي���ع���ود ل��ك��ل واح�����د منا 

الذي  االإط���ار  ي��ع��رف  اأن 
اأموره  يرّتب  واأن  ينا�ضبه 
حتى  ي������ج������ده  ب����ح����ي����ث 
تغيري  اإىل  ا���ض��ط��ر  ل���و 

حميطه.
ل  فّكر يف عطلتك: اأتف�ضّ
على  م�ضتلقياً  تبقى  اأن 

حني  يف  ط����وي����ل  ك���ر����ض���ي 
زي����ارة  ت���ري���د  زوج���ت���ك  اأن 
هذا  واالأ�ضدقاء؟  املعارف 
هو املحيط الذي يجد كل 
توازنه  فيه  منكما  واح���د 

يجدد  اأن  على  وي�ضاعده 
قواه ب�ضكل فاعل.

منا  واح����د  ل��ك��ل  اإذن، 
حم�����ي�����ط م����ن����ا�����ض����ب 
فيه  اأن يظهر  ميكنه 

وفاعلية  ب�ضهولة  ق��درات��ه 
اأكر.

واملثال على ذلك هو مدّرب الفرو�ضية الذي قال 
يل اإنه يحتاج اإىل اأن ُيوّبخ وُينهر كي يتمكن من 

القيام مبا هو مطلوب منه.
اأف�ضل حتت  االأ�ضخا�ض ب�ضكل  اإذن، يعمل بع�ض 
مع  ولي�ض  حم��ددة  مواعيد  �ضمن  اأي  ال�ضغط 

مواعيد حّرة.
 كحال هذه ال�ضيدة التي عليها اأن تقوم مبداخلة 
على مداخالتها  العمل  تبداأ  اأم��ام زمالئها: مل 
واأنهتها  امل��داخ��ل��ة  مل��وع��د  ال�ضابقة  الليلة  يف  اإال 

خالل الليل.
 اأفهم اأن ت�ضكو من ال�ضغط النف�ضي الذي ت�ضببه 
اإن حت���دد االآلية  ل��ك��ن م��ا  ت��ن��ج��ح.  اأال  ل��ه��ا ف��ك��رة 
احلافز  زر  لديها  تطلق  املحددة  )املهلة  الكامنة 
وت�ضمح لها باأن تعمل ب�ضكل فاعل(، حتى تتمّكن 

من التخّل�ض نهائياً من ال�ضعور بالذعر.

م����������������������ن 
ُي��ظ��ه��ر بع�ض  اأخ������رى،  ن��اح��ي��ة 

اأنف�ضهم  علوا  م��ا  اإذا  كبرية  فاعلية  االأ�ضخا�ض 
عليهم  يتوّجب  ملفاً  يعاجلوا  كي  االآخ��ري��ن  عن 
اإنهاءه يف حني اأن البع�ض االآخر ميكن اأن يحقق 

النتيجة نف�ضها اإذا ما مار�ض ن�ضاطاً اآخر. 
خ���الل ه���ذا ال���وق���ت، ي��ف��ّك��ر ه����وؤالء يف امل��ل��ف من 
العمل وحده  وُينجز  فعاًل  عليه  يركزوا  اأن  دون 

عموماً.
يف النهاية، ما من طريقة واحدة تنا�ضب اجلميع 
بل تتوافر طرق عدة، ال �ضيما تلك التي تنا�ضبك 

وتفيدك يف وقت حمدد ويف و�ضع حمدد.
يعود لك اأن حتدد اجلو العام الذي ينا�ضبك واأن 
ت�ضتفيد من معرفته كي توجده عندما ت�ضتطيع 

ذلك. عندئذ، ت�ضع احلظوظ كافة اإىل جانبك.
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         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1178 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ مقداد بن عي�ضى بن �ضامل ال�ضاحلي اجلن�ضية: �ضلطنة عمان مدعي 
الدعوى:  مو�ضوع  عمان   �ضلطنة  اجلن�ضية:  عبداهلل  خمي�ض  مبارك  عليه: 
مطالبة مالية مببلغ 50000 درهم املطلوب اعالنه/ مبارك خمي�ض عبداهلل 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�ضر  عمان  �ضلطنة  اجلن�ضية: 
موعدا   2013/12/30 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر اآل 
نهيان �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا 
امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1560 /2012 جت جز- م ت-ب- اأظ

باك�ضتان  مدعي عليه:  �ضيمه اجلن�ضية:  �ضاهد منور منور ح�ضني  مدعي/   
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�ضوع  االردن  اجلن�ضية:  ر�ضوان  يو�ضف  عوين 
مببلغ 19500 درهم املطلوب اعالنه/ عوين يو�ضف ر�ضوان اجلن�ضية: االردن    
عنوانه:بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/29 املوافق  االحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر اآل نهيان �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �ضدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل 

  2013/12/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2903 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ رووب الل �ضوارنا اجلن�ضية: الهند مدعي عليه: هاير للمقاوالت   
املطلوب  عمالية  م�ضتحقات  الدعوى:  مو�ضوع  االمارات  اجلن�ضية:  العامة 
اعالنه/  هاير للمقاوالت العامة اجلن�ضية: االمارات   عنوانه:بالن�ضر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 
2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 
امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد  �ضباحاً 
بن زايد- مزيد مول  �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3130 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

هاير  عليه:  مدعي  باك�ضتان  اجلن�ضية:  �ضتمند  بن  نواب  �ضري  مدعي/   
للمقاوالت العامة اجلن�ضية: االمارات مو�ضوع الدعوى: م�ضتحقات عمالية 
املطلوب اعالنه/  هاير للمقاوالت العامة اجلن�ضية: االمارات   عنوانه:بالن�ضر 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/25 املوافق 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة 
الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول  �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ2013/12/9  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2558 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  باك�ضتان   اجلن�ضية:  �ضاه  ح�ضن  غالم  �ضيد  �ضاه  احمد  علي  �ضيد  مدعي/   
عليه: تنوير ب�ضري العمال البالط والرخام اجلن�ضية: االمارات  مو�ضوع الدعوى: 
م�ضتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ تنوير ب�ضري العمال البالط والرخام اجلن�ضية: 
االمارات عنوانه:بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم االربعاء املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية  املحكمة 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1353  /2013 مد  جز- م ر- ب- ع ن

 مدعي/ احمد �ضعدو ال�ضعدي اجلن�ضية: �ضوريا مدعي عليه: حممد ح�ضن 
حممد اخل�ضر احلو�ضني اجلن�ضية: االمارات مو�ضوع الدعوى: مطالبة مالية 
احلو�ضني  اخل�ضر  حممد  ح�ضن  حممد  اعالنه/  املطلوب  درهم   5000 مبلغ 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�ضر  االمارات   اجلن�ضية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2014/1/6 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 6.00 م�ضاًء امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
او بوا�ضطة وكيل معتمد  املركز االداري �ضخ�ضيا  الكائنة  العني االبتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/17  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 651  /2013 عم  جز- م ر- ب- ع ن

املدرج  الهرم  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�ضية:  وعليه   امل�ضطفى  مدعي/   
رواتب  الدعوى:  مو�ضوع  االمارات  اجلن�ضية:  العامة  وال�ضيانة  للمقاوالت 
متاخرة- مكافاة نهاية اخلدمة- بدل اجازة- وتذكرة ال�ضفر   املطلوب اعالنه/ 
الهرم املدرج للمقاوالت وال�ضيانة العامة اجلن�ضية: االمارات   عنوانه:بالن�ضر 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/31 املوافق 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة 
املركز االداري �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/17  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
           اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 209  /2013 مد  كل- م ر- ب- ع ن

�ضري  عليه:  مدعي  باك�ضتان   اجلن�ضية:  خان  عامل  خان  ميمبار  مدعي/   
اعظم خان كرمي اجلن�ضية: باك�ضتان   مو�ضوع الدعوى: املطالبة بالتعوي�ض     
املطلوب اعالنه/ �ضري اعظم خان كرمي اجلن�ضية: باك�ضتان عنوانه:بالن�ضر 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/24 املوافق 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة 
املركز االداري �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/15  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
              اعالن حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم  2013/971

اىل املدعى عليه/1- مطعم البيزانا العنوان: بالن�ضر 
املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/11/18م  بتاريخ   انه  نعلمك 
/ احلاج  �ضامي  حممد  ل�ضالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف 

فل�ضطيني
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري: يف مادة جتارية: بالزام املدعى عليها 
الف  وثمانون  ثمانية  مبلغ   ( درهم   88.280 مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان 
ومائتان وثمانون درها( وامل�ضاريف.   حكما قابال لال�ضتئناف خالل 30 

يوما اعتبارا من اليوم 2013/11/20 لت�ضلمك هذا امل�ضتند. 
القا�سي/ د.ا �سامة عبدالعزيز                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/312 ت عمل- م ر-ت- ع ن(
�ضده  املنفذ  اليمن    اجلن�ضية:  ابوبكر  عو�ض  �ضامل  �ضالح  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات  اجلن�ضية:  العامة  واملقاوالت  للنقليات  العطف  موؤ�ض�ضة   :
اعالنه: �ضامل �ضالح مبارك علي امل�ضيعي اجلن�ضية: االمارات    عنوانه: بالن�ضر 
الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2013/206 عم جز - م ر-ب-ع ن وحدد لنظره جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 
الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/1/02
االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�ضي �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 

معتمد ال�ضند اعاله.  تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/885 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ علي حميد �ضامل بطي الدرعي اجلن�ضية: االمارات    املنفذ �ضده 
: نهاد عبدال�ضالم اال�ضمر اجلن�ضية: لبنان املطلوب اعالنه:   نهاد عبدال�ضالم 
بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�ضر  عنوانه:  لبنان   اجلن�ضية:  اال�ضمر 
ع  ر-ب-  م  كل-  جت   2012/492 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ 
طلب  لنظر  موعدا   2014/1/16 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�ضة  لنظره  وحدد  ن 
التنفيذ فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة 
باملقر الرئي�ضي �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ال�ضند اعاله.  تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2010/493  جتاري كلي
اىل املدعى عليهم/1- تي اآر بونيمان ميدل اي�ضت ) م م ح( ممثلة بال�ضيد- رون والكر 2- رون والكر 
3- �ضركة دي ا�ض توولز اف زد كو ممثلة ال�ضيد/ رون والكر 4- رونالد والكر    جمهويل حمل 
املذكورة  الدعوى  اقام  ا�ض قد  ايه  ري�ضور�ضي�ض  تكنولوجي  / كومبلي�ضن  املدعي  ان  االقامة مبا 
حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/9/12 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله 
املحكمة: ح�ضوريا للمدعي عليهما الثانية والثالثة ومبثابة احل�ضوري لالوىل واخلام�ضة: وقبل 
الف�ضل يف مو�ضوع الدعوى بندب خبري �ضحن ونقل بحري واملخت�ض �ضاحب الدور مامل يتفق 
الطرفان على ت�ضميته خالل ا�ضبوع من تاريخه تكوه مهمته بعد مطالعة �ضائر اوراق الدعوى 
وا�ضول امل�ضتندات، وحددت املحكمة مبلغ خم�ضة ع�ضر الف درهم الزمت املدعيه ب�ضدادها خزانة 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة جل�ضة  لها  وح��ددت  وم�ضروفات اخلبري.  اتعاب  ذمة  على  املحكمة 

 ch2.E.22 2013/12/24 ال�ضاعة 9.30 �ضباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/827   عمايل كلي                    
نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م   ال�ضناعى  املريخى  جممع  �ضركة   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2013/11/14 يف الدعوى املذكورة اعاله  ل�ضالح/

عماد فاروق فيلب�ض عبدامل�ضيح بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري: بالزام املدعى عليها ان توؤدى 
درهما،  وت�ضعني  وت�ضعة  وثالثمائة  الفا  و�ضبعني  واثنني  ثالثمائة   )372399( مبلغ  للمدعي 
التحق بخدمة �ضاحب عمل  قد  يكن  م��امل  دا  نق  يقابلها  ما  او  ع��ودة اىل وطنه عينا  وت��ذك��رة 
وتاريخ خروجه  دخوله  تاريخ  بها  نهاية اخلدمة مبني  ب�ضهادة  املدعي  بتزويد  وبالزامها  اآخ��ر، 
منها ومدة خدمته االجمالية ونوع العمل الذي كان يوؤديه واآخر اجر كان يتقا�ضاه وملحقاته- 
ورف�ضت ماعدا  فيها  ن�ضيبه  املدعي من  واعفت  امل�ضاريف  باملنا�ضب من  عليها  املدعى  والزمت 
ذلك من طلبات.    حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض ال�سعبة                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1046  عمايل كلي                   
اىل املدعى عليه/ 1 - افرو اي�ضيا مايننغ اند كوميديتيز م د م �ض  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /�ضيد حممد بروفيز �ضيد ا�ضيف نقوي  قد اقام عليك 
درهم(   235000( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
والر�ضوم وامل�ضاريف.   وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/12/26 
من  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا   ch1.C.15 بالقاعة  �ض    9:30 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 
�ضيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  ويف حالة  االق��ل.  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل 

مبثابة ح�ضوري.   
ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن ب�سحيفة طعن    

 يف الطعن بالنق�ض رقم )2013/551 جتاري - م ر- ق - اأظ(
املرزوقي  املحامي: حممد ح�ضن  ع  بوكالة  م  : امالك للتمويل �ض  الطاعن 
اجلن�ضية: االمارات املطعون �ضده : ديباك باال�ضاندران فيداجريي اجلن�ضية: 
الهند  باال�ضاندران فيداجريي اجلن�ضية:  ديباك    : املطلوب اعالنه  الهند   
العنوان: بالن�ضر - وي�ضلم ملكتب املحامي/ حممد املرزوقي  مبا ان الطاعن 
قد طعن على حكم اال�ضتئناف رقم 2013/515 جتاري - م ت- �ض- اأظ ال�ضادر 
بالرد على  ابوظبي فانه يتعني عليك ان تودع مذكرة  ا�ضتئناف  عن حمكمة 
وذلك  االعالن  ا�ضتالم  تاريخ  يوما من  ع�ضر  الطعن خالل خم�ضة  �ضحيفة 

لدى قلم كتاب حمكمة النق�ض ابوظبي.
 القلم املدين

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1178 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ مقداد بن عي�ضى بن �ضامل ال�ضاحلي اجلن�ضية: �ضلطنة عمان مدعي 
الدعوى:  مو�ضوع  عمان   �ضلطنة  اجلن�ضية:  عبداهلل  خمي�ض  مبارك  عليه: 
مطالبة مالية مببلغ 50000 درهم املطلوب اعالنه/ مبارك خمي�ض عبداهلل 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�ضر  عمان  �ضلطنة  اجلن�ضية: 
موعدا   2013/12/30 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر اآل 
نهيان �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا 
امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1544 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

 مدعي/ موؤ�ض�ضة واحة الفردو�ض للنقليات العامة اجلن�ضية: االمارات   مدعي 
عليه: موؤ�ض�ضة اخلليج العاملية للنقليات العامة- اجلن�ضية: االمارات  مو�ضوع 
الدعوى: مطالبة مالية   املطلوب اعالنه/ موؤ�ض�ضة اخلليج العاملية للنقليات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�ضر  االمارات  اجلن�ضية:  العامة- 
موعدا   2013/12/23 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مع�ضكر اآل 
نهيان �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا 
امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1546 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�ضية:  املنهايل  عبداهلل  مبخوت  حاكم  مدعي/   
الدعوى:  مو�ضوع  م�ضر   اجلن�ضية:  ابراهيم  زكي  د�ضوقي  حممد  احمد 
حممد  احمد  اعالنه/  املطلوب  درهم   200000 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة 
اقام  ابراهيم اجلن�ضية: م�ضر  عنوانه:بالن�ضر حيث ان املدعي  د�ضوقي زكي 
 2013/12/30 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  م�ضاًء   6.00 ال�ضاعة  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  نهيان  اآل  مع�ضكر 
بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/16  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1560 /2012 جت جز- م ت-ب- اأظ

باك�ضتان  مدعي عليه:  �ضيمه اجلن�ضية:  �ضاهد منور منور ح�ضني  مدعي/   
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�ضوع  االردن  اجلن�ضية:  ر�ضوان  يو�ضف  عوين 
مببلغ 19500 درهم املطلوب اعالنه/ عوين يو�ضف ر�ضوان اجلن�ضية: االردن    
عنوانه:بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/29 املوافق  االحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�ضكر اآل نهيان �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �ضدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل 

  2013/12/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2903 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي/ رووب الل �ضوارنا اجلن�ضية: الهند مدعي عليه: هاير للمقاوالت   
املطلوب  عمالية  م�ضتحقات  الدعوى:  مو�ضوع  االمارات  اجلن�ضية:  العامة 
اعالنه/  هاير للمقاوالت العامة اجلن�ضية: االمارات   عنوانه:بالن�ضر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 
2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 
امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد  �ضباحاً 
بن زايد- مزيد مول  �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/10  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3130 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

هاير  عليه:  مدعي  باك�ضتان  اجلن�ضية:  �ضتمند  بن  نواب  �ضري  مدعي/   
للمقاوالت العامة اجلن�ضية: االمارات مو�ضوع الدعوى: م�ضتحقات عمالية 
املطلوب اعالنه/  هاير للمقاوالت العامة اجلن�ضية: االمارات   عنوانه:بالن�ضر 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/25 املوافق 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة 
الكائنة حممد بن زايد- مزيد مول  �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ2013/12/9  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2558 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

مدعي  باك�ضتان   اجلن�ضية:  �ضاه  ح�ضن  غالم  �ضيد  �ضاه  احمد  علي  �ضيد  مدعي/   
عليه: تنوير ب�ضري العمال البالط والرخام اجلن�ضية: االمارات  مو�ضوع الدعوى: 
م�ضتحقات عمالية املطلوب اعالنه/ تنوير ب�ضري العمال البالط والرخام اجلن�ضية: 
االمارات عنوانه:بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم االربعاء املوافق 2013/12/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية  املحكمة 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/980   عقاري كلي                    
اىل املحكوم عليه /1- �ضركة برج العامل هودلينجز ليمتد    جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2013/7/14 يف الدعوى املذكورة اعاله  ل�ضالح/ينفر 
اركان - برف�ض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود �ضرط التحكيم- ثانيا: )بقبول ادخال �ضركة 
الدعوى  قبول  بعدم  الدفع  برف�ض  ثالثا:  ال��دع��وى  يف  خ�ضما  ليمتد(  هودلينجز  العامل  ب��رج 
لرفعها من غري ذي �ضفة بالن�ضبة للمدعى عليها: رابعا: بالزام املدعى عليها واخل�ضم املدخل 
بان يوؤديا للمدعى مبلغ )913946.32 درهم( ت�ضعمائة وثالثة  ع�ضر الف ت�ضعمائة �ضتة واربعون 
الق�ضائية احلا�ضل  املطالبة  تاريخ  �ضنويا من  بواقع %9  والفائدة  فل�ضا  واثنان وثالثون  درهم 
الف درهم مقابل  وامل�ضاريف ومبلغ  الر�ضوم  الزمتهما  التام كما  ال�ضداد  يف 2013/5/12 وحتى 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         اىل املنفذ �ضدها: النجاح الدائم لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م    
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات العمالية املو�ضحة بالك�ضف ادناه- وذلك 
اللزامك ب�ضداد املبالغ املو�ضحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان 
املحكمة �ضتتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 
ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�ضم الدعوى ر�ضم التنفيذاملبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
1148 درهم

909 درهم

23270 درهم

18575 درهم

233 درهم

186 درهم

اجلهة طالبة التنفيذ 
�ضو غاتهان هاريهاران 

هاريهاران      
حممد ابو الكالم او�ضتار اهلل

 2013/1131
تنفيذ عمايل
 2012/3233
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/1041 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- عجمان:ال�ضيد/

احمد حممد علي ح�ضني اجل�ضمي اجلن�ضية: االم��ارات  وطلب الت�ضديق على 
 ) �فيوم   )كافترييا  ال��ت��ج��اري  اال���ض��م  :ت��ن��ازل يف  يت�ضمن  التوقيع يف حم��رر 
امللف )60685(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�ضة من دائرة 
وامل�ضجل لدى غرفة التجارة وال�ضناعة بعجمان اىل:اميان جمعه عبيد �ضلطان 
املطرو�ضي  اجلن�ضية: االمارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
�ضيقوم بالت�ضديق على ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من 

تاريخ ن�ضر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1353  /2013 مد  جز- م ر- ب- ع ن

 مدعي/ احمد �ضعدو ال�ضعدي اجلن�ضية: �ضوريا مدعي عليه: حممد ح�ضن 
حممد اخل�ضر احلو�ضني اجلن�ضية: االمارات مو�ضوع الدعوى: مطالبة مالية 
احلو�ضني  اخل�ضر  حممد  ح�ضن  حممد  اعالنه/  املطلوب  درهم   5000 مبلغ 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�ضر  االمارات   اجلن�ضية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2014/1/6 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 6.00 م�ضاًء امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
او بوا�ضطة وكيل معتمد  املركز االداري �ضخ�ضيا  الكائنة  العني االبتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/17  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1282  /2013 مد  جز- م ر- ب- ع ن

اهلل  عليه:  مدعي  باك�ضتان  اجلن�ضية:  بخ�ض  رحيم  احمد  �ضبري  مدعي/   
بخ�ض ر�ضا حممد اجلن�ضية: باك�ضتان مو�ضوع الدعوى: اثبات عقد املبايعه 
اجلن�ضية:  حممد  ر�ضا  بخ�ض  اهلل  اعالنه/   املطلوب  ال�ضيارة   عن  والتنازل 
باك�ضتان عنوانه:بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
العني  ب� حمكمة  الدائرة االوىل  امام  ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً  مكلف باحل�ضور 
االبتدائية - الكائنة املركز االداري �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/17  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 651  /2013 عم  جز- م ر- ب- ع ن

املدرج  الهرم  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�ضية:  وعليه   امل�ضطفى  مدعي/   
رواتب  الدعوى:  مو�ضوع  االمارات  اجلن�ضية:  العامة  وال�ضيانة  للمقاوالت 
متاخرة- مكافاة نهاية اخلدمة- بدل اجازة- وتذكرة ال�ضفر   املطلوب اعالنه/ 
الهرم املدرج للمقاوالت وال�ضيانة العامة اجلن�ضية: االمارات   عنوانه:بالن�ضر 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/31 املوافق 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة 
املركز االداري �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/17  
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
           اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 209  /2013 مد  كل- م ر- ب- ع ن

�ضري  عليه:  مدعي  باك�ضتان   اجلن�ضية:  خان  عامل  خان  ميمبار  مدعي/   
اعظم خان كرمي اجلن�ضية: باك�ضتان   مو�ضوع الدعوى: املطالبة بالتعوي�ض     
املطلوب اعالنه/ �ضري اعظم خان كرمي اجلن�ضية: باك�ضتان عنوانه:بالن�ضر 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/24 املوافق 
ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة 
املركز االداري �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/15  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
              اعالن حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم  2013/971

اىل املدعى عليه/1- مطعم البيزانا العنوان: بالن�ضر 
املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/11/18م  بتاريخ   انه  نعلمك 
/ احلاج  �ضامي  حممد  ل�ضالح/  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف 

فل�ضطيني
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري: يف مادة جتارية: بالزام املدعى عليها 
الف  وثمانون  ثمانية  مبلغ   ( درهم   88.280 مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان 
ومائتان وثمانون درها( وامل�ضاريف.   حكما قابال لال�ضتئناف خالل 30 

يوما اعتبارا من اليوم 2013/11/20 لت�ضلمك هذا امل�ضتند. 
القا�سي/ د.ا �سامة عبدالعزيز                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/521 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
املنفذ  االمارات  اجلن�ضية:  ال�ضيارات   لتاجري  غنتوت  موؤ�ض�ضة  التنفيذ/  طالب 
زهري  و�ضيم  اعالنه:    املطلوب  �ضوريا  اجلن�ضية:  كتابه  زهري  و�ضيم   : �ضده 
بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�ضر  عنوانه:  �ضوريا  اجلن�ضية:  كتابه 
تنفيذ ال�ضند التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى رقم 2013/367 جت جز - م ر-ب-ع ن 
وحدد لنظره جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2014/1/15 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر 
الرئي�ضي �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ل�ضداد مبلغ 16000 درهم + 
640 درهم ر�ضوم الدعوى + 800 درهم م�ضاريف االعالن بالن�ضر + 345 درهم 

ر�ضوم التنفيذ  تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/312 ت عمل- م ر-ت- ع ن(
�ضده  املنفذ  اليمن    اجلن�ضية:  ابوبكر  عو�ض  �ضامل  �ضالح  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات  اجلن�ضية:  العامة  واملقاوالت  للنقليات  العطف  موؤ�ض�ضة   :
اعالنه: �ضامل �ضالح مبارك علي امل�ضيعي اجلن�ضية: االمارات    عنوانه: بالن�ضر 
الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2013/206 عم جز - م ر-ب-ع ن وحدد لنظره جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 
الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/1/02
االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�ضي �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 

معتمد ال�ضند اعاله.  تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/885 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ علي حميد �ضامل بطي الدرعي اجلن�ضية: االمارات    املنفذ �ضده 
: نهاد عبدال�ضالم اال�ضمر اجلن�ضية: لبنان املطلوب اعالنه:   نهاد عبدال�ضالم 
بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�ضر  عنوانه:  لبنان   اجلن�ضية:  اال�ضمر 
ع  ر-ب-  م  كل-  جت   2012/492 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ 
طلب  لنظر  موعدا   2014/1/16 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�ضة  لنظره  وحدد  ن 
التنفيذ فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة 
باملقر الرئي�ضي �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ال�ضند اعاله.  تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1592 جتاري كلي ابوظبي  

اىل املحكوم عليه/ وائل احمد �ضيد احمد �ضليمان عبدال�ضايف   العنوان بالن�ضر نعلمك 
املذكورة  الدعوى  املوافق 2013/10/29م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف  بتاريخ  انه 
بالرقم اع��اله ل�ضالح / �ضركة الدليل للدعاية واالع���الن    بالتايل: حكمت املحكمة 
 725.670 مقداره  مبلغا  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  بالزام  احل�ضوري:  مبثابة 
يف  ال�ضيك  ا�ضتحقاق  تاريخ  من  �ضنويا   %5 بواقع  عنه  التاخريية  الفائدة  مع  درهما 
2012/7/20 وحتى ال�ضداد التام ومبا ال يجاوز ا�ضل الدين مع الزام املدعى عليه بان 
يوؤدي للمدعية تعوي�ضا وقدرها  2000 درهم والزمت املدعي عليه م�ضروفات الدعوى 
و 200 درهم مقابل اتعاب املحاماة.  �ضدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  حكما 

قابال لال�ضتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�ضلمك هذا امل�ضتند.  
رئي�ض الدائرة   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1094 جتاري كلي ابوظبي  

اىل املحكوم عليه/ خير ملقاوالت الكهرباء وال�ضحة  العنوان بالن�ضر نعلمك 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/5/20م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه 
بالتايل:  ال��ع��ام��ة     للنقليات  �ضوهات  وادي   / ل�ضالح  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة 
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )18.500 درهم( ثمانية ع�ضر الفا وخم�ضمائة درهم باال�ضافة اىل ر�ضوم 
وم�ضاريف الدعوى ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة.    �ضدر بتوقيعي 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق  حكما قابال لال�ضتئناف خالل 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لت�ضلمك هذا امل�ضتند.  
رئي�ض الدائرة   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية 
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العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1783 /2013 ح نف�ض- م ر-ب -اأظ

جاي  عليه:  مدعي  اجلن�ضية:الفلبني    جراندي  كوالجن  �ضارون  مدعي/   
زواج-  عقد  ف�ضخ  الدعوى:  مو�ضوع  الفلبني  اجلن�ضية:  جراندي  �ضي  جاي 
الفلبني  اثبات ح�ضانة املطلوب اعالنه/ جاي جاي �ضي جراندي اجلن�ضية: 
عنوانه:بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/25 املوافق  االربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحا   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور 
االبتدائية - الكائنة دائرة الق�ضاء  �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/16  
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/369   عقاري كلي                    
اىل املحكوم عليه /1- �ضورويندر �ضينغ �ضوهان جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2013/10/9 يف الدعوى املذكورة 
اعاله  ل�ضالح/تعمري القاب�ضة لال�ضتثمار )���ض.ذ.م.م( بف�ضخ عقد بيع وحدة 
املدعي  والزمت   2007/12/5 امل��وؤرخ  عليه  واملدعي  املدعية  امل��رم بني  التداعي 
وامل�ضاريف  الر�ضوم  الزمته  كما  املدعية  اىل  التداعي  وح��دة  ملكية  ب��رد  عليه 
قابال  احل�����ض��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  مقابل  دره���م  ال��ف  ومبلغ 
االعالن  هذا  لن�ضر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ضتئناف خالل ثالثني 
اآل مكتوم حاكم  �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18    

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان:ال�ضيد/ال�ضيد 
حمرر  على  الت�ضديق  وطلب  افغان�ضتان   اجلن�ضية:  ظريف  حممد  ال��دي��ن  :احت�ضام 
يت�ضمن :تنازل وا�ضافة ن�ضاط   يف اال�ضم التجاري )�لبور�س لقطع غيار �ل�ضيار�ت 
رقم  جتارية  رخ�ضة  خورفكان،  مدينة  يف  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض   )
اىل  بخورفكان.  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  يف   1992/11/9 بتاريخ  ال�ضادر   141486
ال�ضيدة: حممد علي احمد حممد اجلوهري اجلن�ضية: االمارات  الذي يرغب يف ا�ضافة 
ن�ضاط جتارة زينة واك�ض�ضوارات ال�ضيارات باال�ضافة اىل الن�ضاط ال�ضابق يف جتارة قطع 
الغيار اجلديدة لل�ضيارات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من 

تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
  الكاتب العدل   
حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية        

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ضم ال�ضركة: جلف كون�ضرتوك�ضن �ضوبالي�س   )�س.ذ.م.م(.
دي��رة- عيال  الزرعوين-  العنوان: مكتب رقم 105 ملك حممد عقيل وعبدالرزاق 
نا�ضر ال�ضكل القانوين: ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة: 644670  رقم القيد 
بال�ضجل التجاري: 1065089 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه 
اأعاله، وذلك  ال�ضركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها  قد مت 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2013/9/05 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/9/05 وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي 
املعني �لكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون  العنوان: مكتب 1001 ملك مركز 
كافة  معه  3215356-04  م�ضطحباً  فاك�ض:   04-3215355 هاتف   دب��ي-  بر  مزايا- 

امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ضم امل�ضفي/�لكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
ه��ات��ف  04-3215355  دب��ي-  ب��ر  م��زاي��ا-  ال��ع��ن��وان: مكتب 1001 ملك مركز 
فاك�ض: 3215356-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية   جلف كون�ضرتوك�ضن �ضوبالي�س    
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/9/05 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/9/05  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرا�ض 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/234 ت اإجر- م ر-ت- ع ن(
موؤ�ض�ضة   : �ضده  املنفذ  باك�ضتان  اجلن�ضية:  خان  علي  �ضري  التنفيذ/  طالب 
مامور  موؤ�ض�ضة  اعالنه:  املطلوب  االمارات   اجلن�ضية:  للحدادة  مامور مريزا  
مريزا للحدادة اجلن�ضية: االمارات عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�ضند التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى رقم  وحدد لنظره جل�ضة يوم 
باحل�ضور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/1/12 املوافق  االحد 
او  �ضخ�ضيا  الرئي�ضي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني  بادارة  االوىل  الدائرة  امام 
بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ل�ضداد مبلغ 11133 درهم + 445 درهم م�ضاريف 
الدعوى + 600 درهم ر�ضوم الن�ضر + 244 درهم ر�ضوم التنفيذ  ، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم اليجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/266 ت اإجر- م ر-ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ �ضري علي خان اجلن�ضية: باك�ضتان املنفذ �ضده : موؤ�ض�ضة االلوان 
املطلوب اعالنه:  موؤ�ض�ضة  الذهبية للبال�ضر واال�ضباغ اجلن�ضية: االمارات   
بالن�ضر مبا  الذهبية للبال�ضر واال�ضباغ اجلن�ضية: االمارات عنوانه:  االلوان 
رقم   الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
وحدد لنظره جل�ضة يوم االحد املوافق 2014/1/12 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر 
الرئي�ضي �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ل�ضداد مبلغ 19950 درهم + 
م�ضاريف الدعوى مببلغ 797 درهم + 447 درهم ر�ضوم تنفيذ،   ، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم اليجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1067 ت جتر- م ر-ت- ع ن(
 : �ضده  املنفذ  باك�ضتان  اجلن�ضية:  حممد    خان  علي  �ضري  التنفيذ/  طالب 
�ضودري  نانو  بالتوقيع  له  املخول  الكهربائية  العمال  االخ�ضر  النور  موؤ�ض�ضة 
العمال  االخ�ضر  النور  موؤ�ض�ضة  اعالنه:  املطلوب  االمارات    اجلن�ضية:  ببيان 
الكهربائية املخول له بالتوقيع نانو �ضودري ببيان اجلن�ضية: االمارات   عنوانه: 
يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�ضر 
الدعوى رقم 2013/954 جت جز- م ر-ب-ع ن  وحدد لنظره جل�ضة يوم االحد 
امام  باحل�ضور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2014/1/19 املوافق 
الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�ضي �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضداد اعاله   ، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                           

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/549 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
املنفذ  بنغالدي�ض    اجلن�ضية:  اهلل  انتاج  حممد  عامل  �ضاهني  التنفيذ/  طالب 
�ضده : حممد اعجاز حممد بوتا لل�ضرياميك واملزاييك اجلن�ضية: بنغالدي�ض  
اجلن�ضية:  واملزاييك  لل�ضرياميك  بوتا  حممد  اعجاز  حممد  اعالنه:  املطلوب 
ال�ضند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�ضر مبا  بنغالدي�ض   عنوانه: 
التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى رقم 2012/2700 عم جز- م ع- ب-اأظ وحدد لنظره 
جل�ضة يوم االحد املوافق 2013/12/29 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�ضور 
�ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1150 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
املنفذ  بنغالدي�ض  اجلن�ضية:  �ضاركار  با�ضوديف  �ضاركار  جوتام  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات      اجلن�ضية:  العامة  للمقاوالت  الذهبي  احللم   : �ضده 
اعالنه:  احللم الذهبي للمقاوالت العامة اجلن�ضية: االمارات  عنوانه: بالن�ضر 
الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2013/574 عم جز- م ع- ب-اأظ وحدد لنظره جل�ضة يوم االربعاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�ضور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/25 موعدا 
وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية 

معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/557 ت عام- م ر-ت- اأظ(
املنفذ  باك�ضتان    اجلن�ضية:  اخر  جاويد  را�ضد  حممد  التنفيذ/  طالب 
جالل  اعالنه:  املطلوب  اليمن  اجلن�ضية:  �ضامل  عبداهلل  جالل   : �ضده 
التنفيذ  ان طالب  بالن�ضر مبا  اليمن  عنوانه:  �ضامل اجلن�ضية:  عبداهلل 
تقدم بطلب تنفيذ ال�ضند التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى رقم وحدد لنظره 
فانت  التنفيذ  املوافق 2014/1/19 موعدا لنظر طلب  يوم االحد  جل�ضة 
الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلف 
ال�ضند اعاله،  او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ  الرئي�ضي �ضخ�ضيا  باملقر 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 قلم التنفيذ العام                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2120 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
املنفذ  باك�ضتان  اجلن�ضية:  رم�ضان  حممد  فرياد  حممد  التنفيذ/  طالب 
�ضده : تراند للمقاوالت العامة اجلن�ضية: االمارات  املطلوب اعالنه/ تراند 
للمقاوالت العامة اجلن�ضية: االمارات   عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب التنفيذ 
 2013/1193 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2013/12/29 املوافق  االحد  يوم  جل�ضة  لنظره  وحدد  ب-اأظ  ع-  م  جز-  عم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة 
التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�ضند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1016 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حممد عبد را�ضيد ليت راجا مياه اجلن�ضية: بنغالدي�ض   املنفذ 
�ضده : زغرب العمال اال�ضباغ والديكور اجلن�ضية: االمارات املطلوب اعالنه:   
زغرب العمال اال�ضباغ والديكور اجلن�ضية: االمارات عنوانه: بالن�ضر مبا ان 
رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق  االثنني  يوم  جل�ضة  لنظره  وحدد  ب-اأظ  ع-  م  جز-  عم   2013/3640
2013/12/23 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   566 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

حاجي  عليه:  مدعي  باك�ضتان   اجلن�ضية:  احمد  �ضيد  احمد  �ضليم  مدعي/   
امتياز احمد عبدالغفور اجلن�ضية: باك�ضتان  مو�ضوع الدعوى: املطالبة مببلغ 
اجلن�ضية:  عبدالغفور  احمد  امتياز  حاجي  اعالنه/  املطلوب  درهم   20.000
باك�ضتان  عنوانه:بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ضاء   �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/17  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   643 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

بدر  �ضمري  عليه:  مدعي  الت�ضيك  اجلن�ضية:  �ضلطان  ابو  حممد  مدعي/   
رمزي اجلن�ضية: ميني مو�ضوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 3000 درهم 
املطلوب اعالنه/ �ضمري بدر رمزي اجلن�ضية: ميني عنوانه:بالن�ضر )بانهاء 
اجراءات التحقيق واعادة الدعوى للمرافعة( . حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/29 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة االوىل 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ضاء �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �ضدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�ضة  قبل 

  2013/12/15
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   783 /2013 جت جز- م ر-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/ حممد اعجاز حممد بوتا لل�ضرياميك واملوزاييك ل�ضاحبها/ حممد اعجاز 
حممد بوتا اجلن�ضية: االمارات مدعي عليه: ال�ضهم اال�ضود لركيب احلجر اجلن�ضية: 
االمارات مو�ضوع الدعوى: مطالبة مالية 15.000 درهم    املطلوب اعالنه/ ال�ضهم 
اقام  املدعي  ان  حيث   . عنوانه:بالن�ضر  االمارات  اجلن�ضية:  احلجر  لركيب  اال�ضود 
موعدا   2013/12/25 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة االوىل ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة   �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �ضدر بتاريخ  2013/12/08  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
              اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم  2013/1078

�ضد/ �ضيتي اك�ضري�ض للمقاوالت
 العنوان: بالن�ضر 

نعلمك انه بتاريخ 2013/11/18م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�ضالح/ فورمال للنقل الري وتاجري املعدات  حكمت املحكمة مبثابة 
الف  ) مبلغ  درهم   1755 للمدعية مبلغ  توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  احل�ضوري: 
�ضبعمائة وخم�ضة وخم�ضون درهما( وامل�ضاريف.  حكما قابال لال�ضتئناف خالل 30 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�ضلمك هذا امل�ضتند.
�ضدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/11/19  

القا�سي/ د.ا �سامة عبدالعزيز                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
              اعالن احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم  2013/1184

�ضد/ موؤ�ض�ضة كوادر للمقاوالت العامة
 العنوان: بالن�ضر 

نعلمك انه بتاريخ 2013/12/9م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�ضالح/ ا�ضوان للتمديدات ال�ضحية 

حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 5000 
درهم ) خم�ضة االف درهم   ( وامل�ضاريف.  حكما قابال لال�ضتئناف خالل 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لت�ضلمك هذا امل�ضتند.
�ضدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/12/11  

القا�سي/ د.ا �سامة عبدالعزيز                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
              اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/1625

املدعى عليه: علي حممد ح�ضن باكربي اجلن�ضية: االمارات  العنوان: بالن�ضر 
انه بتاريخ 2013/5/29م قد �ضدكم حكم يف الدعوى املذكورة اعاله  نعلمك 
املدعي: يو�ضف حممد �ضعيد علي ال�ضاعدي- وكيال عنه �ضامل علي النعيمي 
اجلن�ضية: امارات حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري: يف مادة حق املدعي عليه 
بف�ضخ  االول  املدخل  اخل�ضم  مواجهة  يف  وح�ضوريا  الثاين  املدخل  واخل�ضم 
واعادة  واملوؤرخ يف 2012/4/1  واملدعي عليه  املدعي    الرابط بني  البيع  عقد 
احلالة اىل ما كانت عليه، والزام املدعى عليه بان يرد للمدعي مبلغ 40.000 

درهم كما مبني يف اال�ضباب والزمت املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف. 
القا�سي              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/383  جتاري جزئي                     
االقامة  حمل  جمهول  العاجل  عبداهلل  حممد  �ضامل  عبداهلل   - عليه/1  املدعى  اىل 
املحدودة )�ض  ال�ضرق االو�ضط  للتاأمني  الين�ض  اند �ضن  املدعي /�ضركة رويال  ان  مبا 
اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى  دب��ي   قد  م ب( معفاة- فرع 
عليه مببلغ وقدره )16500 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ �ضريورة احلكم نهائيا وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.D.19 بالقاعة  ���ض    8:30 ال�ضاعة   2013/12/25 امل��واف��ق 
باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 
للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون 

مبثابة ح�ضوري.   
ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/210  جتاري كلي                     
اىل املدعى عليهما/1 - �ضوبا�ض �ضاندرا �ضارما- وب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مدير يف م�ضنع 
االم��ارات للورق املحدودة واحد ال�ضركاء يف املديونية اال�ضلية ككفيل ا�ضيل ولي�ض �ضامن 2- 
دوكون لل�ضناعة ���ض.ذ.م.م  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /ماف اوريك�ض للتمويل �ض 
بالت�ضامن والت�ضامم  املدعى عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اقام عليك  خ  قد  م 
والفائدة %18  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  والتكافل مببلغ وقدره )2745257 درهم( 
التحفظي  احلجز  وتثبيت  التام  ال�ضداد  وحتى  التمويل  اتفاقية  بنود  ل�ضروط  طبقا  �ضنويا 
يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  املعجل بالكفالة.  بالنفاذ  و�ضمول احلكم  امر على عري�ضة   2013/43
الثالثاء املوافق 2014/1/7 ال�ضاعة 9:30 �ض  بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�ضور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.   

ق�سم الق�سايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/639   عقاري كلي                  

اىل املحكوم عليه /1-  الدعاء ريزدن�ض ليمتد جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�ضالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/9/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
 ( ادخ��ال  قبول  بعدم  اوال:  امل��دخ��ل:  واخل�ضم  عليها  للمدعي  بالن�ضبة  خامار  �ضميتا 
مبلغ مقداره  ب��رد  عليها  املدعى  ال��زام  ثانيا:  الدعوى  اآى( خ�ضما يف  اآى.اآن���د.  �ضركة 
درهما.  وارب��ع��ني  ال��ف وخم�ضمائة خم�ضة  وارب��ع��ني  اربعة  مائتني   ) دره��م   244.545  (
والفوائد القانونية بواقع )9%( من تاريخ اقامة الدعوى احلا�ضل يف 2012/7/4 حتى 
متام ال�ضداد على اال جتاوز ا�ضل املبلغ املق�ضي به وامل�ضروفات ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.    حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2010/1055   جتاري كلي                  

اىل املدعى عليه   /1-  حممد ابراهيم املر�ضد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي: بنك االمارات 
دبي الوطني  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2012/7/8 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/ بنك االم��ارات دبي الوطني بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري : بالزام املدعى 
عليه بان يوؤدي للبنك املدعى مبلغ 19.631.345.11 درهم والفائدة امل�ضرفية الب�ضيطة على ذلك 
بالفائدة  والزمته  تاريخ   غلق احل�ضاب يف 2008/5/5 وحتى 2010/6/16  بواقع 9% من  املبلغ 
تاريخ  من  �ضنويا   %9 بواقع  امل�ضرفية  وفوائده  به  املق�ضي  املبلغ  ذلك  اجمايل  على  التاخريية 
املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 2010/6/17 وحتى متام ال�ضداد والزمته بامل�ضاريف ومبلغ الف 
درهم اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/924   جتاري كلي                  

اىل املدعى عليه   /1-  �ضركة جمموعة �ضي�ضيف )�ضركة منطقة حرة( ممثله-دومنيكو 
املحكمة  بان  ذ.م.م نعلنكم  اوتي�ض  املدعي:  ان  ف��وم��اريل    جمهول حمل االقامة مبا 
ل�ضالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/3/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
اوتي�ض ذ.م.م بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري ب�ضحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 
2011/282 جتاري املق�ضي به مبوجب احلكم ال�ضادر يف التظلم رقم 2012/60 جتاري 
والزمت املدعي عليها بامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا 
االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



26

املال والأعمال األربعاء  -  18  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10973
Wednesday   18   December   2013  -  Issue No   10973

غرفة الفجرية : ندعم ال�صناعات الوطنية 
والرتويج لها يف الفعاليات القت�صادية املختلفة

•• الفجرية-وام:

غ��رف��ة جت���ارة و�ضناعة  ع��ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ب��ن جميع  �ضلطان جميع عبيد  اأك���د 
وال�ضناعة  التجارة  غرف  باحتاد  للمعار�ض  امل�ضركة  اللجنة  رئي�ض  الفجرية 
بالدولة حر�ض غرفة الفجرية على دعم ال�ضناعة الوطنية والرويج لها من 
خالل امل�ضاركة فى الفعاليات االقت�ضادية املحلية واالإقليمية والدولية بهدف 
االأ�ضواق  فى  لها  منافذ جتارية  وفتح  ال�ضناعى  بالقطاع  التطور  عك�ض مدى 
اخلارجية . واأو�ضح �ضلطان بن جميع اأن الغرفة من هذا املنطلق حر�ضت على 
امل�ضاركة فى معر�ض �ضنع يف االمارات وموؤمتر واقع واآفاق ال�ضناعة فى دولة 
الغرف  احت��اد  نظمهما  اللذين  للمعر�ض  امل�ضاحب  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
الرعاية  االقت�ضاد حتت  وزارة  بالدولة وبدعم من  وال�ضناعة  التجارة  وغرف 
ع�ضو  القا�ضمى  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  الكرمية 
املجل�ض االأعلى حاكم ال�ضارقة وبالتعاون مع مركز اك�ضبو ال�ضارقة وا�ضتمر على 
املعر�ض حظى مب�ضاركة وا�ضعة من  اإن  �ضلطان جميع  اأي��ام. وقال  اأربعة  مدى 
ال�ضركات وامل�ضانع واملوؤ�ض�ضات والدوائر التى بلغ عددها اأكرث من 170 من�ضاأة 
من امارات الدولة كافة ومن بينها �ضركة الفجرية ل�ضناعات البناء التى ت�ضم 
وم�ضنع  اال�ضمنتية  للمنتجات  والفجرية  ال�ضخرى  لل�ضوف  انفجرية  م�ضنع 
الفجرية  لل�ضرياميك وحماجر  االإم��ارات  والبالط وم�ضنع  للرخام  الفجرية 
للمار�ضة  مقرا  الفجرية  من  تتخذ  التى  ال�ضركات  بع�ض  جانب  اىل  الوطنية 
املن�ضاآت  اإن عدد  واأ�ضاف نائب مدير عام غرفة الفجرية  اأن�ضطتها االنتاجية. 
ال�ضناعية فى االإمارة بلغ 191 من�ضاأة بنهاية العام 2012 فيما بلغ راأ�ض املال 
امل�ضتثمر فيها نحو 7.6 مليار درهم مقارنة مع نحو 6.8 مليار درهم خالل 
العام 2011 م�ضريا اإىل اأن قيمة �ضادرات �ضهادات املن�ضاأ بلغت خالل الن�ضف 
مقارنة  املائة  يف   15 ن�ضبة  ب��زي��ادة  ملياردرهم   4.8 اجل��اري  العام  من  االأول 
اأ�ضبحت متثل قاعدة  اإمارة الفجرية  اأن  بذات الفرة من العام املا�ضي. واأكد 
البروكيماوية  وال�ضناعات  وم�ضتقاته  النفط  تخزين  جمال  يف  ا�ضراتيجية 
وفى جمال تزويد ال�ضفن بالوقود وعزز ذلك قيام منطقة الفجرية لل�ضناعة 
البرولية. واأ�ضار �ضلطان اإىل اأن معر�ض �ضنع فى االإمارات يتيح فر�ضة جيدة 
منتجاتهم  وت�ضويق  لعر�ض  اجلديدة  وامل�ضانع  القائمة  ال�ضناعات  الأ�ضحاب 
بتكاليف خمف�ضة .. م�ضريا اإىل اأهمية ا�ضتغالل فر�ضة هذه املعار�ض فى املرات 
القادمة لال�ضتفادة املبا�ضرة من تعزيز عالقاتهم مع رجال االأعمال واأ�ضحاب 
القرار فى ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات التجارية حتى تعم الفائدة ون�ضل اإىل الهدف 
ال�ضوق  نحو  االأوىل  االنطالقة  يعتر  ال��ذى  املعر�ض  ه��ذا  اق��ام��ة  م��ن  امل��رج��و 

العاملية لل�ضناعات الوطنية.

ارتفاع الأ�صول الحتياطية لل�صعودية اإىل 
تريليونني و639 مليار ريال نهاية الربع الثالث

•• الريا�ض-وام:

مليارات   309 ال�ضعودية  العربية  للمملكة  االحتياطية  االأ�ضول  اإجمايل  ارتفع 
مليار   639 و  تريليونني  احلايل..لي�ضل  ال��ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  نهاية  ري��ال 
املا�ضي  العام  الثالث من  الربع  نهاية  630 مليارا يف  و  تريليونني  ري��ال مقابل 
هذا  من  الثاين  بالربع  مقارنة  ريال  مليار   70 نحو  قيمتها  بزيادة   ..  2012
االح�ضائي  تقريرها  يف  ام�ض  ال�ضعودي  العربي  النقد  موؤ�ض�ضة  واأو�ضحت  العام. 
الذي اأ�ضدرته عن الربع الثالث من العام اجلاري..اأن اجلانب االأكر من االأ�ضول 
يركز يف اال�ضتثمارات يف االأوراق املالية يف اخلارج حيث بلغت قيمتها تريليونا و 
934 مليار ريال مرتفعة من تريليون و 638 مليار يف الربع املماثل من العام 
االأجنبي  النقد  الثاين فيما حل  الربع  ريال يف  878 مليار  و  املا�ضي وتريليونا 
والودائع يف اخلارج يف املرتبة الثانية بقيمة 647 مليارا و 500 مليون ريال ثم 
االحتياطي لدى �ضندوق النقد الدويل بقيمة 20 مليارا و 207 ماليني ريال 
بزيادة 464 مليون ريال مقارنة بالربع الثاين من العام اجلاري. واأظهر التقرير 
زيادة حجم االئتمان والقرو�ض امل�ضرفية يف الربع الثالث من العام احلايل لتبلغ 
تريليونا و 107 مليارات و 684 مليون ريال بزيادة 25 مليار ريال عن الربع 
الثاين فيما بلغ حجم االئتمان ق�ضري االأجل اأقل من �ضنة 586 مليارا و 712 
مليون ريال متثل اأكرث من 50 يف املائة من قيمة القرو�ض الق�ضرية االإجمالية..

 203 �ضنوات  ث��الث  اإىل  �ضنة  من  االأج��ل  املتو�ضطة  القرو�ض  قيمة  بلغت  فيما 
مليارات و 154 مليون ريال والقرو�ض الطويلة االأجل اأكرث من ثالث �ضنوات 
317 مليارا و 818 مليون ريال..وزاد اإجمايل القرو�ض اال�ضتهالكية وقرو�ض 
بطاقات االئتمان يف الربع الثالث من العام احلايل ب� 7 ر5 مليار ريال ليبلغ 326 
مليارا و 888 مليون ريال فيما ارتفع اإجمايل قرو�ض البطاقات االئتمانية ليبلغ 
7 مليارات و 971 مليون ريال من �ضبعة مليارات و 696 مليون ريال يف الربع 
 43 اإىل  اال�ضتهالكية  القرو�ض  من  العقاري  التمويل  قيمة  زادت  كما  الثاين.  
مليارا و 91 مليون ريال يف الربع الثالث مرتفعة من 41 مليارا و 475 مليون 
و  مليارا   61 واملعدات  لل�ضيارات  التمويل  بلغ حجم  فيما  الثاين  الربع  ري��ال يف 
314 مليون ريال مقارنة بنحو 61 مليارا و 832 مليون ريال. ومنت القرو�ض 
االأخرى التي ال ت�ضمل التمويل العقاري وال�ضيارات واملعدات لتبلغ 220 مليارا 
217 مليارا  ب�  العام احل��ايل مقارنة  الثالث من  الربع  ري��ال يف  481 مليون  و 
اأن عدد  النقد  موؤ�ض�ضة  تقرير  واأ���ض��اف  ال��ث��اين.  ال��رب��ع  يف  ري��ال  مليون   855 و 
1735 فرعا  اإىل  الثالث  الربع  بنهاية  ارتفع  اململكة  العاملة يف  امل�ضارف  فروع 
اأجهزة ال�ضرف االآيل اإىل  1722 فرعا يف الربع الثاين وزاد عدد  م�ضرفيا من 
13516 �ضراف اآيل من 13231 فرعا. وزاد عدد البطاقات امل�ضرفية امل�ضدرة 
من البنوك بنهاية الربع الثالث لتتجاوز 17.3 مليون بطاقة م�ضرفية بزيادة 
البيع  اأجهزة نقاط  زاد عدد  الثاين فيما  الربع  األف بطاقة عن   380 اأكرث من 
لتبلغ 104 اآالف و 474 جهازا مقابل مقابل 100 األف و 530 جهازا يف الربع 
الثاين. وانخف�ض اإجمايل ال�ضحوبات النقدية من اأجهزة ال�ضرف االآيل باململكة 
يف الربع الثالث اإىل 161 مليارا و 571 مليون ريال مقارنة ب� 169 مليارا و 

الثاين. الربع  يف  ريال  مليون   132

عمار النعيمي يفتتح مكتبًا متثيليًا جديدًا ل�صلطة منطقة عجمان احلرة باإمارة دبي

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ت�صت�صيف معر�ض الأ�صر املنتجة ملجل�ض �صيدات اأعمال عجمان

الواحة كابيتال: اإيركاب القاب�صة ت�صتحوذ على �صركة التمويل التاأجريي الدولية

ت�ضلط �ل�ضوء على �حللول �ملبتكرة �خلا�ضة بقطاع �الأعمال

ات�صالت �صريك ا�صرتاتيجي ملوؤمتر ومعر�ض املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة 2013 
يف  ال�ضوء  وت�ضلط  القطاعات  خمتلف 
احللول  على  املعر�ض  هذا  يف  م�ضاركتها 
التي توفرها لقطاع املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية 
وامل��ت��و���ض��ط��ة وامل�����ض��م��م��ة خ�����ض��ي�����ض��اً مبا 

يالئم احتياجاتها ومتطلباتها.
اإىل   16 من  وامل��وؤمت��ر  املعر�ض  وينعقد 
اأبوظبي الوطني  18 دي�ضمر يف مركز 
العاملون يف قطاع  للمعار�ض ويح�ضره 
املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة واملهتمون 
فعالة  عمل  من�ضة  وميثل  القطاع  بهذا 
كما  اخل���رات.  وت��ب��ادل  العالقات  لبناء 
والفر�ض  ال��ت��ح��دي��ات  احل����دث  ي��ن��اق�����ض 
وي�ضتعر�ض  النا�ضئة  لل�ضركات  املتاحة 
ق�ض�ض النجاح املميزة واأف�ضل املمار�ضات 

املتبعة يف هذا القطاع. 

لالت�ضاالت  االإم����ارات  موؤ�ض�ضة  ت�ضارك 
ات�ضاالت ك�ضريك ا�ضراتيجي يف موؤمتر 
ومعر�ض املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة 
االأعمال  رواد  لتمكني  الهادف   2013
هذا  منو  وتعزيز  النا�ضئة  املوؤ�ض�ضات  يف 

القطاع احليوي. 
املعر�ض  ات�����ض��االت خ���الل  وت�����ض��ت��ع��ر���ض 
التي مت  العديد من اخلدمات  واملوؤمتر 
ت�ضميمها خ�ضي�ضاً للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية 
والتي  االإم�������ارات  دول����ة  وامل��ت��و���ض��ط��ة يف 
 Business االأع���م���ال  ب��اق��ات  ت�ضمل 
Ultimate وباقات النطاق العري�ض 
لالت�ضال باالإنرنت وحلول تكنولوجيا 
املعلومات واالت�ضاالت واخلدمات املدارة 
ال�������ض���رك���ات م����ن خف�ض  وال����ت����ي مت���ك���ن 

الكفاءة  وحت�ضني  ال��راأ���ض��م��ايل  اإن��ف��اق��ه��ا 
الت�ضغيلية ورفع االإنتاجية. 

وقال اأمين الد�ضوقي، الرئي�ض التنفيذي 
للمبيعات يف ات�ضاالت اأن قطاع املوؤ�ض�ضات 
اأ�ضا�ضياً  ال�ضغرية واملتو�ضطة يلعب دوراً 
يف النمو االقت�ضادي واالبتكار يف جمال 
ري��ادة االأع��م��ال يف دول��ة االإم���ارات والتي 
اأ�ضبحت مركزاً اإقليمياً لالأعمال وميثل 
ه���ذا امل��ع��ر���ض وامل���وؤمت���ر ف��ر���ض��ة ثمينة 
لل�ضركات كي تو�ضع من نطاق عالقاتها 
وارتباطاتها مع املخت�ضني �ضمن جمال 

اأعمالها. 
اأن ات�����ض��االت تعمل  واأ���ض��اف ال��د���ض��وق��ي 
العرو�ض  اإط������الق  ع��ل��ى  ال�������دوام  ع��ل��ى 
احتياجات  لتلبية  املخ�ض�ضة  واخلدمات 

بهذا  اأن��ه  النعيمي  واأو���ض��ح  مل�ضاهميها. 
جمرد  كابيتال  الواحة  تعد  مل  االإجن��از 
الطائرات  ت���اأج���ري  ق��ط��اع  يف  م�ضتثمر 
فح�ضب بل اأ�ضبحت العبا اأ�ضا�ضيا يف هذا 
القطاع احليوي واملهم واأ�ضبحت حتظى 
نتائج  متوقعا  مرموقة..  عاملية  مبكانة 
اإيجابية لهذه ال�ضفقة على اأرباح �ضركة 
الواحة كابيتال خالل االأعوام القادمة. 
الرئي�ض  كيلي  اأن��غ��و���ض  ق��ال  جانبه  م��ن 
ا�ضتحواذ  اإن  اإي��رك��اب  ل�ضركة  التنفيذي 
التاأجريي  التمويل  �ضركة  على  اإيركاب 
يف  رائ���دا  ج��دي��دا  كيانا  ين�ضىء  الدولية 
م�ضتوى  على  الطائرات  تاأجري  �ضناعة 
ال�ضفقة  ه���ذه  ت��ق��دم  واأ����ض���اف  ال���ع���امل. 
نوعها  من  فريدة  ا�ضراتيجية  فر�ضة 
ال�ضركتني  ك��ال  م��ن  ال��ع��ام��ل��ني  جل��م��ي��ع 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتحواذ  ام�ض  كابيتال  ال��واح��ة  اأعلنت 
���ض��رك��ة اإي����رك����اب ال��ق��اب�����ض��ة امل���درج���ة يف 
املائة  يف   100 على  ن��ي��وي��ورك  ب��ور���ض��ة 
التمويل  ل�ضركة  ال��ع��ادي��ة  االأ���ض��ه��م  م��ن 
التاأجريي الدولية من املجموعة العاملية 
املجموعة  �ضتح�ضل  االأم��ريك��ي��ة..ف��ي��م��ا 
اأ���ض��ه��م ���ض��رك��ة اإيركاب  ع��ل��ى ح�����ض��ة م��ن 
امل�ضدرة حديثا. وتعتر الواحة كابيتال 
اال�ضراتيجية  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة  ال�����ض��رك��ة 
املتنوعة ومقرها اأبوظبي..اأكر م�ضاهم 
ر26   3 تبلغ  بح�ضة  اإي��رك��اب  �ضركة  يف 
لال�ضتحواذ  دعمها  ياأتي  املائة..فيما  يف 
م�ضدر  توفري  و  اأرباحها  م��وارد  لتعزيز 
م�ضتدام لتدفقاتها النقدية. ومن املتوقع 

اإغالق هذه ال�ضفقة خالل الربع الثاين 
من عام 2014 بعد موافقة امل�ضاهمني 
الالزمة  املوافقات  وا�ضتالم  اإي��رك��اب  يف 
املخت�ضة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  اجل����ه����ات  م����ن 
وغ��ريه��ا م��ن ���ض��روط االإغ���الق االأخرى 
املتعارف عليها ملثل هذه ال�ضفقات. وقال 
�ضامل را�ضد النعيمي الرئي�ض التنفيذي 
كابيتال  الواحة  ل�ضركة  املنتدب  الع�ضو 
يف  اإي���رك���اب  ���ض��رك��ة  اإدارة  جمل�ض  ع�ضو 
ت�ضريح له مبنا�ضبة اال�ضتحواذ..اإن دعم 
الواحة كابيتال لتنفيذ عملية اال�ضتحواذ 
على  القاب�ضة  اإي��رك��اب  ل�ضركة  النوعية 
الدولية.. التاأجريي  التمويل  موؤ�ض�ضة 
ياأتي يف اإطار ا�ضراجتية �ضركته الإيجاد 
بحيث  لل�ضركة  م�ضتدامة  ربحية  منابع 
ت�ضمن حتقيق اأق�ضى درجات اال�ضتفادة 

وت�����ض��ك��ل حم��ف��ظ��ت��ني مم���ي���زت���ني ت�ضم 
قاعدة  لتخدم  للتاأجري  حديثة  طائرات 
اإيركاب  اأن  واأك��د  العمالء.  من  متنوعة 
�ضت�ضبح من اأكرث ال�ضركات طلبا من قبل 
ال�ضناعة و�ضتحقق  العمالء �ضمن هذه 
امل�ضتقرة  الربحية  من  عالية  م�ضتويات 
اأ�ضحاب  جلميع  ال��ن��ق��دي��ة  وال��ت��دف��ق��ات 
امل�ضالح وم�ضاهميها على املدى الطويل 
امل����وارد املجتمعة  ب��اال���ض��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه 
القوية.  النقدية  ال�ضيولة  توفر  بجانب 
اال�ضتثمارية  املحفظة  اأ�ضول  و�ضتركز 
التمويل  و�ضركة  اإي��رك��اب  متلكها  ال��ت��ي 
التاأجريي الدولية يف ا�ضتخدام طائرات 
ا�ضتهالك  يف  عالية  ك��ف��اءة  ذات  حديثة 
الوقود حيث يتكون حوايل 85 يف املائة 
من االأ�ضطول من طائرات اإيربا�ض اإيه 

بوينغ  وط��ائ��رات   330  . واإي���ه   320  .
 777 بوينغ  وطائرات  جي   . اإن   737
يف  اإيركاب  �ضركة  و�ضت�ضتفيد   . العائلية 
الطائرات  ت�ضليم  طلبيات  من  امل�ضتقبل 
تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دوالر والتي 
املندجمتني  ال�ضركتني  عر  حجزها  مت 
وه���ذا ميثل ج���زءا ال ي��ت��ج��زاأ م��ن النمو 
امل�ضتقبلي الكبري للطلب على مثل هذه 
وتواريخ  ت�ضعريها  وطريقة  الطائرات 
متويل  يتم  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  الت�ضليم. 
ال�ضفقة من خالل مزيج من الت�ضهيالت 
االئتمانية وال�ضيولة النقدية لل�ضركتني 
املندجمة  ال�ضركة  و�ضتبقي  جمتمعتني 
اإي����رك����اب و���ض��ت�����ض��ب��ح �ضركة  ا����ض���م  ع��ل��ى 
التمويل التاأجريي الدولية �ضركة تابعة 

ومملوكة بالكامل الإيركاب.

احلكيمة م�ضريا اإىل اأن ت�ضريفهما كان 
همم  �ضحذ  كبري  معنوي  داف��ع  مبثابة 
ب�ضلطة  وال��ع��ام��ل��ني  امل��وظ��ف��ني  ج��م��ي��ع 
م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احل����رة ل��ب��ذل املزيد 
من العطاء. وقال الها�ضمي لقد عززت 
خريطة  ع��ل��ى  مكانتها  ع��ج��م��ان  اإم����ارة 
ال�ضنوات  خ����الل  ال��ع��امل��ي��ة  االق��ت�����ض��اد 
االإم������ارة مق�ضدا  واأ���ض��ب��ح��ت  االخ����رية 
وا�ضتفادت  ل��الأع��م��ال  عامليا  ا�ضتثماريا 
االإمارة من موقعها اجلغرايف ومناخها 
وثقافتها الفريدة ومقوماتها الطبيعية 
ل��ت��ع��زي��ز ق��ط��اع��ه��ا االق��ت�����ض��ادى وجذب 
لت�ضبح  االأع��م��ال  ورج���ال  اال�ضتثمارات 
بذلك قوة ا�ضتثمارية هامة على خارطة 
ذاك  مواكبة  علينا  لزاما  وك��ان  الدولة 
التطور باأفكار وخطط تو�ضعية حتافظ 
على النمو وت�ضمن ا�ضتمرارية النجاح 
اىل  للترجم  التو�ضع  ف��ك��رة  فخرجت 
ت�ضمل  ت��و���ض��ع��ي��ة  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ة 
الدولة  وخ���ارج  داخ���ل  متثيلية  مكاتب 
اىل  ال��و���ض��ول  وم��رون��ة  �ضهولة  ت�ضمن 
باأقل جهد وقد  منطقة عجمان احلرة 
تكللت اجلهود املتوا�ضلة فى هذا االطار 
لل�ضلطة  الثاين  التثيلي  املكتب  بافتتاح 
باإمارة دبي بعد �ضهور قالئل من افتتاح 
موباي  مبدينة  التمثيلية  املكاتب  اأول 
الهندية . واإ�ضتعر�ض الها�ضمي خدمات 
�ضلطة منطقة عجمان احلرة باإعتبارها 

اجلاذبة  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة  امل���راك���ز  اأك�����رث 
اخلدمات  ابرز  اىل  باال�ضافة  باملنطقة 
والت�ضهيالت  ال���ع���امل���ي  امل�����ض��ت��وى  ذات 
احلرة..  عجمان  منطقة  م��ن  املقدمة 
احلرة  عجمان  منطقة  ا�ضتعداد  مبديا 
والرتيبات  الت�ضهيالت  كافة  لتقدمي 
ال��ت��ي ت��وؤم��ن ت��ق��دمي اف�����ض��ل اخلدمات 
من  املتوقعني  للم�ضتثمرين  واملنتجات 
خ���الل امل��ك��ت��ب اجل���دي���د.. م��و���ض��ح��ا اأن 
املنطقة احلرة بعجمان تعد من املناطق 

احلرة اال�ضرع منوا يف املنطقة.
جهودها  ���ض��ت��وا���ض��ل  اأن���ه���ا  اإىل  واأ�����ض����ار 
ال�ضتمرار هذا التو�ضع والنمو و�ضت�ضهد 
التطورات  م��ن  امل��زي��د  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رة 
واخلدمات  ال��ع��م��الء  على  ترتكز  ال��ت��ى 
ل�ضمو  الها�ضمي  وق���دم  ل��ه��م..  املقدمة 
ويل عهد عجمان �ضرحا الأهم املميزات 
التي يقدمها املكتب اجلديد من مرونة 
ف��ى ال��ت��ع��ام��ل و���ض��ه��ول��ة ف��ى االج����راءات 
ال��ع��زم على ���ض��رورة تطوير  .. جم���ددا 
العالقات االقت�ضادية والتجارية و�ضبل 
ومنطقة  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  ب���ني  ت��ع��زي��زه��ا 
عجمان احلرة. جدير بالذكر اأن �ضلطة 
منطقة عجمان احلرة كانت قد افتتحت 
موؤخرا اأول مكتب متثيلي خارج الدولة 
ال�����ض��ل��ط��ة مب��دي��ن��ة مومباي  خل���دم���ات 
اإ�ضراتيجية  يف  اأوىل  كخطوة  الهندية 
التو�ضع اجلديدة التى تنتهجها منطقة 

عجمان احلرة والتي تت�ضمن جمموعة 
امل�ضتقبلية  ال��ت��و���ض��ع��ي��ة  امل�����ض��اري��ع  م���ن 
بعجمان.  اال���ض��ت��ث��م��ار  رق���ع���ة  ل����زي����ادة 
عجمان  م���ن���ط���ق���ة  ����ض���ل���ط���ة  وت���ت���م���ي���ز 
امل��ت��ف��ردة يف عملية  ب��خ��دم��ات��ه��ا  احل����رة 
الت�ضهيالت لل�ضركات واملوؤ�ض�ضات وتوفر 
من  والعمل  لال�ضتثمار  �ضاحلة  بيئة 
اخلرة  علي  قامت  حتتية  بنية  خ��الل 
اأنها  املنطقة  مييز  وم��ا  االأمثل  واالأداء 
تتميز  جعلتها  حديثة  اأ�ضاليب  تعتمد 
اإدارة االأعمال وفق طرق  عن البقية يف 
باالرتياح  امل��ت��ع��ام��ل  ت�����ض��ع��ر  م���درو����ض���ة 
ال��ك��ام��ل وت��زي��د م��ن رغ��ب��ت��ه يف تو�ضعة 

االأعمال. 
قاعدة  احل��رة  عجمان  منطقة  وتعتر 
ا���ض��ت��ث��م��اري��ة يف اإم�����ارة ع��ج��م��ان ودول���ة 
املتحدة وذلك بتعدد  العربية  االإم��ارات 
ف��ر���ض ج���ذب روؤو�����ض االأم�����وال املحلية 
واالأج��ن��ب��ي��ة ع��ل��ى ���ض��ك��ل ا���ض��ت��ث��م��ارات يف 
وتنمية  االقت�ضادية  االأن�ضطة  خمتلف 
ال�����ض��ن��اع��ات ال��ت�����ض��دي��ري��ة وامل����ب����ادالت 
التجارية الدولية وتعزز املنطقة الدور 
اإن�ضاء  يف  اخل���ا����ض  ل��ل��ق��ط��اع  ال����ري����ادي 
امل�ضاريع اخلا�ضة وامل�ضركة وتعمل علي 
ت��وف��ري ف��ر���ض ع��م��ل ل��ل��ك��وادر الوطنية 
واخل���رات  الفنية  امل���ه���ارات  واإك�����ض��اب��ه��ا 
وعلى  اجل��ه��ود  لتلك  ونتيجة  العملية 
ال�ضابقة جنحت منطقة  االأع��وام  مدى 

عجمان احلرة يف ا�ضتقطاب العديد من 
املوؤ�ض�ضات وال�ضركات وامل�ضانع للمنطقة 
احلرة حيث يعتر الت�ضنيع والتجميع 
واملعاجلة والتخزين والتعبئة والتوزيع 
اأه���م الن�ضاطات  ال��ع��ام��ة م��ن  وال��ت��ج��ارة 
احلرة  عجمان  تتوافر يف منطقة  التي 
املواد  وتوزيع  تخزين  م�ضاريع  وت�ضمل 
الكهربائية  االأجهزة  البرولية جتميع 
االآيل ومواد  واحل��ا���ض��ب  واالإل��ك��رون��ي��ة 
البناء و�ضناعة االألب�ضة واملواد الغذائية 
والتجارة وم�ضاريع اأخرى كثرية. جتدر 
تقدم  عجمان  حكومة  اأن  اىل  االإ���ض��ارة 
للم�ضتثمرين  وت�ضهيالت  ح��واف��ز  ع��دة 
وجود  كعدم  احل��رة  عجمان  منطقة  يف 
ق��ي��ود ع��ل��ى حت��وي��ل االأرب������اح اأو روؤو�����ض 
بالدولة  املنخف�ضة  واجلمارك  االأموال 
باالإ�ضافة  ال��ب�����ض��ائ��ع  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى 
املعار�ض  يف  والت�ضجيع  ال��روي��ج  اإىل 
ال�ضناعية  االأدل����ة  واإ����ض���دار  ال��ت��ج��اري��ة 
والتجارية التي تهم القطاع ال�ضناعي.

احلرة  عجمان  منطقة  �ضلطة  اأن  كما 
امل�ضتثمرين  م�����ض��ل��ح��ة  ع��ل��ى  ح��ري�����ض��ة 
املنطقة لذلك  واآرائ��ه��م ح��ول خ��دم��ات 
بامل�ضتثمرين  لاللتقاء  اآل��ي��ة  اع��ت��م��دت 
ل�ضماع  دوري���ة  ب�ضفة  االأع��م��ال  ورج���ال 
اق��راح��ات��ه��م واآرائ��ه��م وامل��ع��وق��ات التي 
املنا�ضبة  احل��ل��ول  واإي���ج���اد  ي��واج��ه��ون��ه��ا 
لها والتمكن من التغلب عليها. وتقوم 

و  االإدارات  م����دراء  م��ن  م�ضكلة  جل��ن��ة 
م��ن��ط��ق��ة عجمان  االأق�������ض���ام يف  روؤ�����ض����اء 
االأعمال  رج���ال  م��ن  ع��دد  بلقاء  احل���رة 
علي  وال��وق��وف  الق�ضايا  اأه���م  ملناق�ضة 
حول  امل�ضتثمرين  واأف���ك���ار  م��ق��رح��ات 
تطوير اآليات العمل والتعاون امل�ضرك 

يف املنطقة.
منطقة  �ضلطة  ح��ر���ض  منطلق  وم���ن 
اأف�ضل  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  احل�����رة  ع��ج��م��ان 
والتوا�ضل  للم�ضتثمرين  اخل���دم���ات 
تد�ضني  مت  احتياجاتهم  لتوفري  معهم 
اأج��ه��زة م����زودة ب�����ض��ا���ض��ات مل�����ض لتقدمي 
حتتوي  م�����ض��اف��ة  ق��ي��م��ة  ذات  خ���دم���ة 
وبرنامج  العمالء  ر�ضاء  ا�ضتبيان  على 
الدعم وامل�ضاندة الذي يعر�ض نبذة عن 
االإجراءات واالأوراق املطلوبة وال�ضروط 
باللغتني العربية واالجنليزية حيث مت 
الرئي�ضية  امل��داخ��ل  االأج��ه��زة يف  ت��وزي��ع 
واملرافق املهمة ل�ضهولة الو�ضول اإليها.

بعجمان  احل�������رة  امل���ن���ط���ق���ة  ت�����ض��ع��ي  و 
برامج  وو���ض��ع  فر�ض  توفري  اإىل  دوم��ا 
االأموال  روؤو����ض  ا�ضتقطاب  اإىل  تهدف 
احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن 
وت�ضتقطب  م��ت��زاي��دا  من��وا  ت�ضهد  فهي 
االإنتاجية  ال�����ض��رك��ات  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا 
والتجارية واخلدمية مع تنفيذ اخلطة 
التطويرية والت�ضويقية التي ت�ضتهدف 

�ضيا�ضة جذب اال�ضتثمارات.

•• عجمان- الفجر:

والتخطيط  البلدية  دائ���رة  ا�ضت�ضافت 
ملجل�ض  املنتجة  االأ�ضر  معر�ض  بعجمان 
مبادرات  �ضمن  عجمان  اأع��م��ال  �ضيدات 
العالقات  بق�ضم  املجتمع  تنمية  وح��دة 
مب�ضاركة  ب��ال��دائ��رة  واالإع������الم  ال��ع��ام��ة 
امل�ضاريع  اأ�ضحاب  من  منتجة  اأ�ضر   10
جمل�ض  لع�ضوات  واملتو�ضطة  ال�ضغري 
اأع���م���ال ع��ج��م��ان م��ن �ضاحبات  ���ض��ي��دات 
الدائرة  ت�ضدرها  ال��ت��ي  ب��داي��ات  رخ�����ض 
الدائرة  رئ��ي�����ض  ���ض��م��و  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
جمانا  املواطنات  من  االأع��م��ال  ل�ضيدات 

ملدة ثالثة �ضنوات.
املرزوقي  ح�����ض��ن  ع��ل��ي  واأف���ت���ت���ح حم��م��د 
الراخي�ض  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
االق��ت�����ض��ادي��ة امل��ع��ر���ض ال�����ذي اأق���ي���م يف 
الرئي�ضي  ل��ل��م��ب��ن��ى  اخل��ل��ف��ي��ة  ال�����ض��اح��ة 
امل�ضئولني  م��ن  ع���دد  ب��ح�����ض��ور  ل��ل��دائ��رة 
ب��ال��دائ��رة. واأ����ض���اد امل���رزوق���ي مب��ا تابعه 

ل�ضيدات  اليدوية  املنزلية  املنتجات  من 
م�����ض��ارك��ت��ه��ن تعد  اأن  واأع���ت���ر  االأع���م���ال 
واالنتماء  ل��ل��وط��ن  احل����ب  ع���ن  ت��ع��ب��ريا 
م�ضرية  يف  ال��ف��ع��ل��ي��ة  ب��امل�����ض��اه��م��ة  اإل���ي���ه 
التنمية االقت�ضادية ودعم الناجت املحلي 
�ضعار  حت��م��ل  وط��ن��ي��ة  حملية  مبنتجات 
امل��رزوق��ي �ضعي  ب���االإم���ارات. واأك���د  �ضنع 
االأعمال  �ضيدات  لدعم  ال��دائ��م  ال��دائ��رة 
بيوتهن  يف  ال���ع���ام���الت  امل���واط���ن���ات  م���ن 
يف  وحت��ف��ي��زه��ن  اق��ت�����ض��ادي��ا  لتمكينهن 
زيادة الدخل الأ�ضرهن منوها اأن الدائرة 
عليهن  والت�ضهيل  متابعتهن  على  تعمل 
ب��ت��وج��ي��ه م���ن ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ را����ض���د بن 
وحر�ض  الدائرة  رئي�ض  النعيمي  حميد 
املدير  اأحمد  اإبراهيم  يحيى  �ضعادة  من 
العام الفتا باأنها ت�ضخر كافة اإمكانياتها 
لهن بتب�ضيط اإجراءات ا�ضتخراج رخ�ض 
تنظيم  م��ع��ه��ن يف  وال��ت��وا���ض��ل  ب���داي���ات 
الت�ضويقية  املعار�ض  منها  عدة  فعاليات 

التي تقام يف حرم الدائرة لهن.

•• عجمان-وام: 

افتتح �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان املكتب التمثيلي 
الرويجي ل�ضلطة منطقة عجمان احلرة باإمارة دبي بح�ضور ال�ضيخ اأحمد بن 
واملالية  االإداري��ة  لل�ضوؤون  عجمان  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  ممثل  النعيمي  حميد 
رئي�ض �ضلطة منطقة عجمان احلرة وذلك برج بارك بلي�ض ب�ضارع ال�ضيخ زايد.
اأن حر�ض �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد  واأكد �ضمو ويل عهد عجمان 
واملت�ضلة  الدائمة  توجيهاته  و  عجمان  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�ضو  النعيمي 
تدفع  وامل�ضتثمرين  االأع��م��ال  لرجال  الت�ضهيالت  وتقدمي  ال�ضعوبات  بتذليل 
دوائر االمارة ذات ال�ضلة ال�ضيما �ضلطة منطقة عجمان احلرة الأن تكون اأكرث 
اإ�ضرارا وت�ضميما على توفري الكثري من االمتيازات واحلماية لهم ف�ضال عن 
املزايا والت�ضهيالت التي يجب توفرها بهدف تعزيز مكانة االإمارة كوجهة رائدة 

يف جمال اال�ضتثمار.
واأ�ضاد �ضموه باخلطة التو�ضعية ل�ضلطة منطقة عجمان احلرة التى تهدف لتعزيز 
التوا�ضل وتطوير عالقات التعاون بينها وبني رجال االأعمال وامل�ضتثمرين يف 
ر�ضاه  عن  معربا  التجارية..  و  واالقت�ضادية  اال�ضتثمارية  القطاعات  خمتلف 
جتاه م�ضاعي �ضلطة منطقة عجمان احلرة لفتح اآفاق جديدة لتنمية اال�ضتثمار 

باالمارة عر قنوات متعددة من اأجل حتقيق امل�ضالح واالأهداف االإ�ضراتيجية 
القت�ضاد اإمارة عجمان.

حميد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  احل��رة  عجمان  منطقة  �ضلطة  رئي�ض  ق��ال  جانبه  من 
لل�ضلطة  افتتاح مكتب دبي يتكامل مع اجن��ازات كبرية ومت�ضارعة  ان  النعيمي 
اال�ضتثماري  ب��ال��ق��ط��اع  ال��ن��ه��و���ض  خ��ط��ة  ودع���م  ت��ع��زي��ز  ف��ى  ف��ى جمملها  ت�ضب 
باالمارة من اأجل غد اإقت�ضادي واعد لي�ض لالإمارة فح�ضب بل لدولتنا الفتية 
وياأتي هذا التو�ضع تاأكيدا على حر�ض �ضلطة منطقة عجمان احلرة على دعم 
انطالقا  واملرونة  الت�ضهيالت  من  املزيد  وتقدمي  وامل�ضتثمرين  االأعمال  رجال 
والتعاون  العالقة  وتاأ�ضيل  التوا�ضل  قنوات  فتح  باأهمية  العميق  اإمياننا  من 
بيننا وبني رجال االأعمال وامل�ضتثمرين. وتفقد �ضمو ال�ضيخ عمار النعيمي ويل 
عهد عجمان مرافق املكتب اجلديد ووقف على جاهزية فريق العمل واخلدمات 
التى يقدمها املكتب التمثيلي اجلديد. رافق �ضموه خالل اجلولة ال�ضيخ اأحمد 
بن حميد النعيمي رئي�ض �ضلطة منطقة عجمان احلرة و�ضعادة حممود خليل 
�ضلطة  عام  مدير  واإعتر  احل��رة.  عجمان  منطقة  �ضلطة  عام  مدير  الها�ضمي 
منطقة عجمان احلرة اأن ت�ضريف وح�ضور �ضمو وىل عهد عجمان ورئي�ض �ضلطة 
منطقة عجمان احلرة تكليف يفر�ض على جميع موظفي ال�ضلطة بذل املزيد 
من اجلهد والتفاين يف تقدمي ما هو اأف�ضل لنيل ن�ضب اأخرى من ر�ضا القيادة 
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اأخبار ال�صاعة:
 الإمارات  قوة تناف�صية عاملية

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�ضرة اأخبار ال�ضاعة اأن دولة االإمارات العربية املتحدة ا�ضتطاعت من 
خالل تعدد االإجنازات التنموية التي حققتها على مدار العقود املا�ضية احتالل 
موؤ�ضرات  بينها  من  عدة  موؤ�ضرات  يف  العاملي  الت�ضنيف  يف  متقدمة  مراتب 
التناف�ضية حتى اأ�ضبحت واحدة من الدول االأكرث جاذبية لال�ضتثمار بف�ضل 
ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  الذي ر�ضمه �ضاحب  النهج  �ضريها بخطى واثقة على 
بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل وجاذبيتها كوجهة مف�ضلة للعمل 
والعي�ض. وحتت عنوان على نهج ال�ضيخ خليفة.. االإمارات قوة تناف�ضية عاملية 
قالت اإنه فيما يتعلق بالتناف�ضية فقد تقدمت الدولة اإىل املرتبة ال� 19 عامليا 
لعام  العاملي  االقت�ضادي  املنتدى  ال�ضادر عن  العاملية  التناف�ضية  ملوؤ�ضر  وفقا 
العام  يف  برتيبها  مقارنة  كاملة  مراتب  خم�ض  بتقدمها  وذلك   ..  2013
التناف�ضية  ال��ق��درات  ت�ضهده  ال��ذي  التطور  م�ضتوى  يعك�ض  ما  وه��و  ال�ضابق 
للدولة مقارنة بغريها من الدول يف الوقت الراهن. واأ�ضافت الن�ضرة التي 
اأنه   .. االإ�ضراتيجية  وال��ب��ح��وث  للدرا�ضات  االإم����ارات  مركز  ع��ن  ي�ضدرها 
ا�ضتكماال لهذه ال�ضورة النموذجية لدولة االإمارات العربية املتحدة يف جمال 
التناف�ضية فهي قد حافظت للمرة الثامنة على التوايل على وجودها �ضمن 
واالبتكار  االإب��داع  القائمة على  االقت�ضادات  التي متر مبرحلة  االقت�ضادات 
من  املتبعة  الت�ضنيف  ملنهجية  وفقا  تقدما  االأك��رث  املرحلة  اأنها  ..مو�ضحة 
تتمتع  بها  متر  التي  االقت�ضادات  اإن  حيث  العاملي  االقت�ضادي  املنتدى  قبل 
بالقدرة على املحافظة على م�ضتويات اأعلى لالأجور ولديها اإىل جانب ذلك 
خطط ا�ضراتيجية لالرتقاء بجودة احلياة وم�ضتويات املعي�ضة. واأ�ضارت اإىل 
اأن هذا االإجناز هو ما اأهل الدولة اإىل اأن ت�ضبح وجهة عاملية مميزة الجتذاب 
العمالة املوهوبة واملحافظة عليها واإنتاجها ويف هذا االإطار فقد احتلت دولة 
االإم��ارات العربية املتحدة املرتبة ال� 19 عامليا واملرتبة االأوىل عربيا و�ضرق 
اأو�ضطيا �ضمن موؤ�ضر تناف�ضية املواهب العاملية ال�ضادر موؤخرا عن كلية اإدارة 
االأعمال الدولية - اإين�ضيد .  وقالت اإنه على امل�ضتوى التف�ضيلي ت�ضدرت دولة 
االإمارات العربية املتحدة الرتيب العاملي يف العديد من املوؤ�ضرات اجلزئية 
الرتيب  يف  العاملي  االقت�ضادي  املنتدى  و�ضعها  فقد  بالتناف�ضية  املتعلقة 
واختفاء  الت�ضخم  اآث���ار  واح��ت��واء  ال��ط��رق  ج���ودة  م��وؤ���ض��رات  يف  عامليا  االأول 
اجلرمية كما اأنها ت�ضدرت الرتيب العاملي يف ت�ضنيف البنك الدويل املتعلق 
اآخر �ضادر عن  ب�ضهولة االإج��راءات واملعايري ال�ضريبية وكذلك يف ت�ضنيف 
واأ�ضافت  الكفاءة احلكومية.  ملوؤ�ضرات  االإداري��ة وفقا  للتنمية  الدويل  املعهد 
اأن دولة االإمارات العربية املتحدة جاءت يف املراتب اخلم�ض االأوىل عامليا يف 
الذكر  �ضابقة  الثالث  املوؤ�ض�ضات  ال�ضادرة عن  الت�ضنيفات  حزمة وا�ضعة من 
االأ����ض���واق و  ك��ف��اءة  التحتية و  البنية  ب��� ج���ودة  مل��وؤ���ض��رات تتعلق  وذل���ك وف��ق��ا 
اال�ضتثمار االأجنبي املبا�ضر و االنفتاح على العامل اخلارجي و كفاءة االأعمال 
التجارية اإ�ضافة اإىل ذلك فقد جاءت ثالث اأقوى اقت�ضاد يف القارة االآ�ضيوية 
بعد اقت�ضادي هوجن كوجن و�ضنغافورة �ضمن تقرير التناف�ضية االآ�ضيوي لعام 
2013 متقدمة اأربعة مراكز عن ترتيبها العام ال�ضابق ما يدل على م�ضتوى 
التطور والقوة الذي يتمتع به االأداء االقت�ضادي للدولة يف املرحلة الراهنة 
اإنه  االإفتتاحي  مقالها  ختام  يف  ال�ضاعة  اأخبار  وقالت  القارة.  ب��دول  مقارنة 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  تتبنى  ال�ضامل  التطوير  مل�ضرية  ا�ضتكماال 
ا�ضراتيجية طويلة االأمد وتتمتع بقدر عال من  اأبعاد  خططا تنموية ذات 
هاري�ض  �ضي  اإي  موؤ�ض�ضة  اأجرتها  درا���ض��ة  توقعت  ال�ضاأن  ه��ذا  ال��ط��م��وح..ويف 
موؤخرا اأن ت�ضتثمر الدولة نحو 329 مليار دوالر حتى عام 2030 يف تنفيذ 
االقت�ضادي  اأداءه���ا  �ضيمنح  ما  وه��و  الكرى  التنموية  امل�ضروعات  من  ع��دد 
مزيدا من القوة والزخم ويدفعها اإىل املزيد من التقدم يف الت�ضنيف الدويل 

يف خمتلف املوؤ�ضرات ومن بينها موؤ�ضرات التناف�ضية.

بور�صة دبي للذهب وال�صلع 
اأف�صل بور�صة لعام 2013

•• دبي-الفجر: 

خالل حفل توزيع اجلوائز الذي اأقامته جملة FOW العاملية هذا االأ�ضبوع، 
ال�ضرق  اأف�ضل بور�ضة يف منطقة  وال�ضلع جائزة  ح�ضدت بور�ضة دبي للذهب 
 EOS االأو�ضط واإفريقيا لعام 2013، كما فازت من�ضة التداول التابعة لها
اآ�ضيا  منطقة  يف  ال��ب��ور���ض��ات  �ضعيد  على  تكنولوجي  اب��ت��ك��ار  اأف�����ض��ل  ب��ج��ائ��زة 
الثانية  امل��رة  التكرمي  هذا  وي�ضادف  واإفريقيا.   االأو�ضط  وال�ضرق  واأ�ضراليا 
تقديراً  دب��ي  بور�ضة  بتكرمي  �ضهرين  خ��الل   FOW فيه جملة  تقوم  ال��ذي 
لنموها وابتكاراتها، حيث قدمت لها �ضابقاً جائزة اأف�ضل بور�ضة نا�ضئة يف قارة 
يف  املا�ضي  �ضبتمر  يف  عقدته  ال��ذي  جوائزها  حفل  خ��الل   2013 لعام  اآ�ضيا 
�ضنغافورة.  ويف هذه املنا�ضبة، قال غاري اأندر�ضون، الرئي�ض التنفيذي لبور�ضة 
العامليتني  اجل��ائ��زت��ني  بهاتني  ب��ال��ف��وز  ف��خ��ورون  نحن  وال�����ض��ل��ع:  للذهب  دب��ي 
املرموقتني من قبل FOW، ما يعك�ض النمو امللحوظ الذي حققته البور�ضة 
وماقدمناه من منتجات متميزة وتكنولوجيا متطورة ومبادرات ا�ضراتيجية 

لدعم متطلبات التداول يف املنطقة.
 لقد كان 2013 واح��داً من اأك��رث االأع��وام احلافلة ب��االإجن��ازات بالن�ضبة لنا، 
باإدراج  منتجاتها  حمفظة  بتنويع  وال�ضلع  للذهب  دب��ي  بور�ضة  قامت  حيث 
بنية حتتية  واإطالق  امل�ضغرة  الهندية  الروبية  �ضين�ضك�ض وعقود  عقود موؤ�ضر 
حمفظة  وتغطي   . الأع�ضائها  التداول  متطلبات  لتلبية  متطورة  تكنولوجية 
منتجات بور�ضة دبي للذهب وال�ضلع جمموعة متنوعة من املوؤ�ضرات، ومنتجات 
الطاقة، واملعادن الثمينة، واملعادن االأ�ضا�ضية والعمالت. وي�ضمل ذلك اأول عقود 
للروبية الهندية يف العامل، وكذلك اأول عقود للنحا�ض وعقود �ضين�ضك�ض االآجلة 
يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط. وتعتزم البور�ضة اأي�ضاً يف مطلع العام املقبل اإطالق 
يتم  البال�ضتيك  ملنتجات  عقود  اأول  �ضتكون  التي  االآج��ل��ة  البال�ضتيك  عقود 

اإدراجها يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط. 

مهرجان عوايف يعزز القطاعات ال�صياحية براأ�ض اخليمة 

�الحتاد للطري�ن ترحب باطالق رحالت بني �أبوظبي وريغا عرب خطوط �لبلطيق �جلوية

حارب املهريي: تعزيز عالقات ال�صراكة وفتح اآفاق للتعاون امل�صرتك

دبي ت�صت�صيف املوؤمتر العاملي حول املالية وامل�صارف يف العراق للمرة الأوىل

اأرا�صي دبي تنظم ور�صة دولية لتعميم جتربة دبي العقارية

•• راأ�ض اخليمة – الفجر:

ملهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  اأك���دت 
اأهمية  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة  راأ�������ض  يف  ع�����وايف 
مكت�ضبات  ت���ع���زي���ز  يف  امل���ه���رج���ان  دور 
اق��ت�����ض��اد االإم�����ارة، ع��ر اإن��ع��ا���ض القطاع 
والقطاع  حت��دي��دا،  الفندقي  ال�ضياحي، 
التجاري، ال�ضيما قطاع البيع بالتجزئة، 
وراء  م��ن  االأول  امل�ضتفيد  ب��اع��ت��ب��اره��م��ا 

تنظيم املهرجان ال�ضنوي.
امل�ضرف   ، الطنيجي  عبيد  اأح��م��د  وق��ال 
، الذي  اأن ع���وايف  امل��ه��رج��ان،  ال��ع��ام على 
ي��ت��زام��ن م���ع ف�����ض��ل ال���رب���ي���ع، وي���ق���ام يف 
الواقعة  امل��ف��ت��وح��ة،  الطبيعية  املنطقة 
8 كيلومرات عن مركز  على بعد نحو 
ي���ع���زز م�ضرية  راأ�������ض اخل���ي���م���ة،  م��دي��ن��ة 
من  االإم������ارة،  يف  االق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية 
ال�ضياحي  ال��ق��ط��اع��ان  يجنيه  م��ا  خ��الل 
املهرجان  ا�ضتقطاب  ظل  يف  والتجاري، 
اأعدادا كبرية من الزوار وال�ضياح، تقدر 
فعاليات  حل�����ض��ور  االآالف،  ب��ع�����ض��رات 
امل�����ه�����رج�����ان ال���رف���ي���ه���ي���ة وال����راث����ي����ة 
واالجتماعية  والريا�ضية  والتناف�ضية 

والتثقيفية والفنية.
وتابع : اأن املهرجان، الذي يحظى برعاية 
ي�ضاهم يف دعم  ر�ضمية من )ات�ضاالت(، 
ال�ضياحة الداخلية، اإذ ي�ضتاأثر الزوار من 
اإمارات الدولة، من املواطنني واملقيمني، 
االأكر  بالن�ضبة  خمتلفة،  جن�ضيات  من 

من اإجمايل رواد املهرجان، يعقبهم اأبناء 
الذين  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول 
ي��ح��ر���ض��ون ع��ل��ى زي������ارة راأ�������ض اخليمة 
لال�ضتمتاع باالأجواء البانورامية املميزة 
يف مهرجان عوايف وبالطق�ض املعتدل، يف 
ظل تنظيم املهرجان يف منطقة طبيعية 
القاعات  ع��ن  بعيدا  و���ض��اح��رة،  مفتوحة 
قيمة  ع��وايف  مهرجان  مينح  ما  املغلقة، 
م�����ض��اف��ة ب���ني امل��ه��رج��ان��ات االأخ������رى يف 

الدولة واملنطقة.

ال����ت����اأث����ريات  اإىل  ال���ط���ن���ي���ج���ي  ول����ف����ت   
ع���ل���ى قطاع  ل���ل���م���ه���رج���ان  االإي����ج����اب����ي����ة 
وحمالت  املطاعم  يف  التجزئة،  مبيعات 
والبقاالت  ماركت  وال�ضوبر  الكافترييا 
الهدايا  وحم�����الت  ال���وق���ود  وحم���ط���ات 
ال��دراج��ات وجتارة  بيع وتاأجري  وحم��ال 
الدفع  ذات  امل�ضتعملة، ال�ضيما  ال�ضيارات 
طبيعة  م��ع  لتنا�ضبها  ن��ظ��را  ال��رب��اع��ي، 
امل��ن��ط��ق��ة ال��رم��ل��ي��ة وم���ا ف��ي��ه��ا م��ن تالل 
متعرجة ومرتفعة، وغريها من من�ضاآت 

جتارية.
وت�����ض��م��ل ق��ائ��م��ة رع����اة م��ه��رج��ان عوايف 
اأحجار  لالت�ضاالت،  االإم���ارات  موؤ�ض�ضة 
ميناء  روك(،  )�ضتيفن  اخل��ي��م��ة،  راأ�����ض 
االإ�ضراتيجية  ال�ضراكة  بجانب  �ضقر، 
مع جمعية االإمارات للتنمية االجتماعية 

يف راأ�ض اخليمة.

�إقبال كبري من �مل�ضتثمرين
اأ����ض���ار حم��م��د ب��ن هندوان،  م��ن ج��ه��ت��ه، 

ال��راث��ي��ة يف مهرجان  ال��ق��ري��ة  رئ��ي�����ض 
ك��اف��ة م��ن��اف��ذ البيع  ت��اأج��ري  اإىل  ع����وايف، 
ال�ضياحية  الطبيعية  ع��وايف  منطقة  يف 
خ����الل ف����رة امل���ه���رج���ان، ال����ذي انطلق 
اخلمي�ض املا�ضي ويتوا�ضل حتى الثالث 
من يناير-كانون الثاين القادم، مو�ضحا 
قبل  تاأجريها  ج��رى  املحالت  جميع  اأن 
انطالق املهرجان، ما يدل على جاذبيته 
قبل  من  الكبري  واالإقبال  للم�ضتثمرين 
اجلمهور من جميع اإمارات الدولة ودول 
التجار  يغري  ما  وه��و  التعاون،  جمل�ض 
املنطقة  على  االإق��ب��ال  على  وال�����ض��رك��ات 
واال�ضتئجار واال�ضتثمار فيها خالل اأيام 
املهرجان، يف حني اأ�ضيف هذا العام 21 
الراثي  القرية  حمل جتاري جديد يف 
على  الكبري  الطلب  ال�ضتيعاب  ب��ع��وايف، 
اال�ضتئجار واال�ضتثمار يف املنطقة خالل 

فرة تنظيم املهرجان.

��ضتثماريًا  منفذً�   84
من �أ�ضل 94 للمو�طنني 

اللجنة  ب���ح���ر����ض  ه����ن����دوان  ب����ن  ون������وه 
ت�ضجيع  على  للمهرجان  املنظمة  العليا 
ا�ضتئجار  ع���ل���ى  حت����دي����دا  امل����واط����ن����ني 
ال�ضياحية  املنطقة  التجارية يف  املحالت 
الطبيعية واال�ضتثمار فيها، االأمر، الذي 
تكلل بالنجاح، حيث ا�ضتاأثر املواطنون ب 
املهرجان  منطقة  يف  للبيع  منفذا   84

من اأ�ضل 95 منفذا.

•• ابوظبي –الفجر:

رح�����ب ح������ارب م����ب����ارك امل���ه���ريي،ن���ائ���ب 
– دولة  ال��رئ��ي�����ض ل��ل�����ض��وؤون ال��ت��ج��اري��ة 
االإمارات العربية املتحدة باطالق طريان 
التيفيا  جل��م��ه��وري��ة  ال��ت��اب��ع  ال��ب��ل��ط��ي��ق 
ريغا  والعا�ضمة  ابوظبي  بني  رحالتها 
جرى  ال��ذي  احلفل  يف  املهريي  وا�ضاف 
كبار  بح�ضور  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ب��ه��ذه  تنظيمه 
العا�ضمة  يف  وامل�����ض��وؤول��ني  ال�ضخ�ضيات 
ريغا: باالأ�ضالة عن نف�ضي وباالإنابة عن 
االحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة 
اأن  ي�ضرين  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات 
تقديراً حل�ضوركم  اإليكم جميعاً  اأتوجه 
بالذكر  واأخ���������ض  ال����ه����ام  احل������دث  ه�����ذا 

�ضركاوؤنا اجلدد يف طريان البلطيق .
م��ا هو  امل��ه��ريي: ح�ضوري معكم  وق���ال 
اإمي��ان االحت��اد للطريان  تاأكيد على  اإال 
ال��را���ض��خ ب����اأن م��وا���ض��ل��ة م�����ض��رية النمو 
توطيد  اإىل  اأ���ض��ا���ض��ي��ة  ب�����ض��ورة  ي�����ض��ت��ن��د 
ع���الق���ات ال�������ض���راك���ة وت��ر���ض��ي��خ اأوا����ض���ر 

ال���ت���ع���اون م���ع ���ض��رك��ات ال���ط���ريان التي 
متتلك توجهاً وعقلية مماثلة، وال ريب 
البلطيق متثل واحدة  اأن �ضركة طريان 

من هذه ال�ضركات.
اأن اإطالق الوجهة  وكما تعلمون جميعاً 
اجلديدة وتعزيز عالقات ال�ضراكة يفتح 
م�ضافري  من  االأالف  اأم��ام  رحبة  اآف��اق��اً 
اخلليج  منطقة  يف  وال��رف��ي��ه  االأع��م��ال 
وم���ا ورائ���ه���ا م��ن وج��ه��ات ال��راغ��ب��ني يف 

ال�ضفر اإىل التفيا. 
املنوال  نف�ض  وع��ل��ى   : امل��ه��ريي  وا���ض��اف 
املوافقات  ع��ل��ى  احل�������ض���ول  و���ض��ري��ط��ة 
من  امل�����ض��اف��رون  �ضيتمكن  التنظيمية، 
ال���ري���غ���ا وم����ا ورائ����ه����ا م���ن وج���ه���ات من 
ال�����ض��ف��ر ���ض��ب��ك��ة وج��ه��ات��ن��ا امل���رام���ي���ة يف 
اإفريقيا  العربي و�ضمال  منطقة اخلليج 
وق���ارة اآ���ض��ي��ا، واالأه���م م��ن ذل��ك اإمكانية 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  اإىل  ال��و���ض��ول 

املتحدة والعا�ضمة اأبوظبي. 
وب�ضفتنا الناقل الوطني لدولة االإمارات 
العربية، اأود االإ�ضارة اإىل اأن دولتنا تعتر 

التفيا  لدولة  االأول  التجاري  ال�ضريك 
يف  ال��ع��رب��ي.  اخلليج  دول  م�ضتوى  على 
اإىل  التفيا  �ضادرات  بلغت   ،2012 عام 
حوايل  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 

 102 ن�ضبتها  بزيادة  يورو،  مليون   72
و�ضط   2011 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة  امل���ائ���ة  يف 
توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري، 
وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن على 

والبناء  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  يف  �ضيما  ال 
والتجزئة. 

وعلى  امل��وؤمت��ر  على  تعليقه  �ضياق  ويف 
قال  العراقي،  املركزي  البنك  تطلعات 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ب��ا���ض��ط تركي 
���ض��ع��ي��د، رئ��ي�����ض دي����وان ال��رق��اب��ة املالية 
املركزي  ال��ب��ن��ك  االحت������ادي وحم���اف���ظ 
العراقي  املركزي  البنك  ب��داأ  العراقي: 
اال�ضتثمارات  جل��ذب  رئي�ضياً  برناجماً 
الطريق  ومتهيد  العراق  اإىل  االأجنبية 
املالية  واملوؤ�ض�ضات  امل�ضارف  دخول  اأمام 
البنك  وي�����ض��ر  ال���دول���ة.  اإىل  االأج��ن��ب��ي��ة 
موؤمتر  با�ضت�ضافة  امل�����ض��ارك��ة  امل��رك��زي 

تتبع تاريخها ميكن التعرف اإىل مراحل 
لت�ضبح  �ضهدتها  التي  الهائلة  التطور 
الأف�ضل  ري����ادي����ة  ب��ي��ئ��ة  االإم��������ارة  م��ع��ه��ا 

املمار�ضات العقارية العاملية. 
كبريا  دورا  اأدت  ال���دائ���رة  اأن  واأ����ض���اف 
وت�ضجيع  ال���ع���ق���ارات  ����ض���وق  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
اال����ض���ت���ث���م���ارات يف ه����ذا ال���ق���ط���اع ال���ذي 
القطاعات  م��ع  م��ب��ا���ض��ر  ب�ضكل  ي��رت��ب��ط 
االق��ت�����ض��ادي��ة احل��ي��وي��ة ل���الإم���ارة التي 
ت��وط��ي��د م��ك��ان��ت��ه��ا كواحدة  مت��ك��ن��ت م��ن 
العاملية  اال�ضتثمارية  الوجهات  اأبرز  من 
وتوجت هذه اجلهود بفوزها با�ضت�ضافة 
اأكر  الذي يعد   2020 اإك�ضبو  معر�ض 
تظاهرة ت�ضويقية عاملية. وتوقع حممود 
العقاري  دب����ي  م��ع��ه��د  م���دي���ر  ال���رع���ي 
من  ك��ب��رية  باأهمية  ال��ور���ض��ة  حتظى  اأن 

•• دبي-الفجر: 

العاملي  امل��وؤمت��ر  ا�ضت�ضافة  دب��ي  تعتزم 
الثاين حول املالية وامل�ضارف يف العراق 
يناير  و28   27 ي���وم���ي  م������دار  ع���ل���ى 
املركزي  البنك  رعاية  ، وحتت   2014
من  نخبة  امل��وؤمت��ر  �ضيجمع  ال��ع��راق��ي، 
احلكومة  يف  ال����ب����ارزي����ن  امل�������ض���وؤول���ني 
العراقية والبنك املركزي العراقي، مبا 
البنك  املالية وحم��اف��ظ  وزي���ر  ذل��ك  يف 
املركزي، باالإ�ضافة اإىل كبار امل�ضرفيني 
ملناق�ضة  امل��ال��ي��ني،  وامل������دراء  ال��دول��ي��ني 

الفر�ض الهامة املتاحة يف الدولة.
كمن�ضة  احل������دث  ه�����ذا  ت�����ض��م��ي��م  ومت 
العراق  املحلية يف  امل�ضاريع  رع��اة  جتمع 
الدوليني،  امل�ضتثمرين  م��ع  للتوا�ضل 
ملناق�ضة  م��ن��ت��دى  ت���وف���ري  ج���ان���ب  اإىل 
ثالث ق�ضايا رئي�ضية ناجمة عن النمو 
االقت�ضادي ال�ضريع يف العراق. وت�ضمل 
هذه املجاالت الهياكل املالية للم�ضاريع 
ال��ك��رى يف ال���ع���راق، وال��و���ض��ع احلايل 
�ضركات  وم�����ض��ارك��ة  امل�����ض��ريف  ل��ل��ق��ط��اع 
االإقرا�ض االأجنبية، وبيئة التكنولوجيا 
ودوره��ا املحوري يف دفع عجلة االبتكار 

وتخفيف املخاطر.
وينظر املوؤمتر ال�ضنوي اإىل دبي كوجهة 

مثالية نظراً لكونها مركزاً للموؤ�ض�ضات 
املالية العاملية التي ت�ضعى اإىل امل�ضاركة 
والتطويرية  االقت�ضادية  امل�ضاريع  يف 
اال�ضتثمار  م�ضارف  وتتجه  العراق.  يف 
من  وغ��ريه��ا  عاملياً  ال��رائ��دة  والتجزئة 
املوؤ�ض�ضات املالية االأخرى ب�ضكل متزايد 
يف  لها  اإقليمياً  م��ق��راً  لتكون  دب��ي  اإىل 
ت�ضارك  حيث  االأو�ضط،  ال�ضرق  منطقة 
االأفراد من اأ�ضحاب الرثوات وال�ضركات 
املالية  التحتية  البنية  فوائد  العائلية 
املوؤ�ض�ضات  وك��ث��اف��ة  ل����الإم����ارة  ال��ق��وي��ة 
اأعمال  ك��م��رك��ز  ومكانتها  فيها  امل��ال��ي��ة 
اإقليمي، وذلك بهدف تعزيز وجودها يف 
االأ�ضواق احلدودية يف املنطقة. وينطوي 
القطاع امل�ضريف وامل��ايل يف العراق على 
ف��ر���ض ك��ب��رية ل��الأع��م��ال، مب��ا يف ذلك 
العراقية  امل����ال  راأ������ض  اأ����ض���واق  ت��ط��وي��ر 
و����ض���وق ال���ع���راق ل������الأوراق امل��ال��ي��ة، مما 
بالن�ضبة  لالأعمال  واع��دة  ب��اآف��اق  يب�ضر 
وم�ضارف  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة  ل��ل��م�����ض��ارف 
واملوؤ�ض�ضات  التاأمني  و�ضركات  التجزئة 
املالية االأخ��رى. وقد �ضجلت العراق يف 
املحلي  للناجت  منو  معدل   2012 ع��ام 
االإجمايل بلغ %8.4، مدفوعاً بتح�ضن 
االأجنبية،  واال�ضتثمارات  االأمني  املناخ 
االقت�ضادي،  الن�ضاط  الذي حفز  االأمر 

لعام  ال����ع����راق  يف  وامل���������ض����ارف  امل���ال���ي���ة 
احلدث  ه��ذ  ن�ضتغل  و���ض��وف   ،2014
البارز لتقدمي ا�ضراتيجيات و�ضيا�ضات 
للتنمية املالية واالقت�ضادية يف العراق، 
مبا يف ذلك ت�ضليط ال�ضوء على الدور 
االأجنبية  ال�ضركات  تلعبه  ال��ذي  ال��ه��ام 
يف منو وتطور القطاع امل�ضريف املحلي. 
ونحن نتطلع اإىل امل�ضاركة الفاعلة من 
والهيئات  امل��ال��ي��ني  امل�����ض��اه��م��ني  ج��ان��ب 
البناء  ع��م��ل��ي��ة  دع����م  يف  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة 
الفر�ض  م���ن  واال���ض��ت��ف��ادة  وال��ت��ط��وي��ر 

اال�ضتثمارية املتاحة . 
ع�ضر  خم�ضة  حالياً  ال��ع��راق  يف  ويعمل 
�ضبعة  ع����ن  ف�������ض���اًل  ع���امل���ي���اً،  م�������ض���رف���اً 
وع�ضرين  وث���الث���اً  ح��ك��وم��ي��ة  م�����ض��ارف 
م�ضارف  وت�ضعة  خا�ضة  اإقرا�ض  �ضركة 
املا�ضي  ال����ع����ام  وخ�������الل  اإ�����ض����الم����ي����ة. 
�ضهية  ازدادت  اخل�����ض��و���ض،  وج���ه  ع��ل��ى 
اال�ضتثمار  نحو  االأج��ان��ب  امل�ضتثمرين 
بنك  و�ضيكون  كبري.  ب�ضكل  ال��ع��راق  يف 
الرئي�ضي  ال��راع��ي  ت�����ض��ارت��رد  ���ض��ت��ان��درد 
ل��ل��م��وؤمت��ر ع��ق��ب ت��اأ���ض��ي�����ض اأول ف���رع له 
موؤخراً.  ب��غ��داد  العراقية  العا�ضمة  يف 
فروع  افتتاح  ت�ضارترد  �ضتاندرد  ويعتزم 
اأرب��ي��ل وال��ب�����ض��رة، يف خطوة  اأخ����رى يف 
من  امل��ت��زاي��د  الطلب  تلبية  اإىل  ت��ه��دف 

وال�ضياحة،  ال���ت���ج���ارة  ق���ط���اع  م�����ض��ت��وى 
وندعم  ن�ضجع  اأن  جميعاً  علينا  وينبغي 
هذا التوجه بكل ما اأوتينا من اإمكانيات 
بالقول:  حديثه  يف  وا�ضتدرك  وو�ضائل. 
نتطلع اإىل دعم هذه الوجهة والرحيب 
رحالت  على  البلطيق  ط���ريان  بعمالء 
وما  اأب����وظ����ب����ي  يف  ل���ل���ط���ريان  االحت�������اد 
ورائ���ه���ا م���ن وج���ه���ات ه���اّم���ة يف خمتلف 
اأرج���اء امل��ع��م��ورة. وحت���دوين ثقة كبرية 
�ضيوفنا  �ضتمنح  البلطيق  ط���ريان  ب���اأن 
الريغا  م�����ض��ت��وي��ات ���ض��ي��اف��ة راق���ي���ة م���ن 
وغريها من الوجهات. واأكد املهريي يف 
اط��الق اخل��ط اجلديد  ان  ختام حديثه 
اأهمية  على  ينطوي  وريغا  ابوظبي  بني 
اإذ  ل��ل��ط��ريان  ل��الحت��اد  بالن�ضبة  خا�ضة 
مع  ال�ضراكة  ع��الق��ات  ب��اإط��الق  نحتفل 
ط�����ريان ال��ب��ل��ط��ي��ق وب����داي����ة ال���رح���الت 
املبا�ضرة بني العا�ضمة اأبوظبي والريغا، 
كما اأنها املرة االأوىل التي تتمكن االحتاد 
ل���ل���ط���ريان ف��ي��ه��ا م���ن ت�����ض��غ��ي��ل رح���الت 

امل�ضاركة بالرمز اإىل الريغا. 

ق��ب��ل ع��م��الئ��ه ال��ع��امل��ي��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
واالت�ضاالت  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع��ات 
وم�ضاعدة  الدولة،  يف  التحتية  والبنية 
املركزي  وال��ب��ن��ك  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
ا�ضت�ضارات  تقدمي  خ��الل  من  العراقي 

متخ�ض�ضة. 
املوؤمتر،  يف  قدمه  ال��ذي  العر�ض  وقبل 
قال جافني وي�ضارت، الرئي�ض التنفيذي 
ل��ع��م��ل��ي��ات ب��ن��ك ���ض��ت��ان��درد ت�����ض��ارت��رد يف 
الذي  ال�����ض��ري��ع  ال��ن��م��و  ي�ضهم  ال���ع���راق: 
جانب  اإىل  العراقي،  االقت�ضاد  ي�ضهده 
عائدات  امل��رت��ق��ب يف  ال��ك��ب��ري  االرت���ف���اع 
ال��ن��ف��ط خ���الل ال�����ض��ن��وات ال���ق���ادم���ة، يف 
ولتعزيز  للدولة.  كبرية  فوائد  حتقيق 
القيام  ينبغي  ال��ه��ام��ة،  ال��ف��ر���ض��ة  ه���ذه 
التحتية  للبنية  كاملة  تطوير  بعملية 
الزاوية يف دعم  املالية، ما ي�ضكل حجر 
دولة نامية تنطوي على نظام اقت�ضادي 
كبري بهذا احلجم. ويعد املوؤمتر العاملي 
حول املالية وامل�ضارف يف العراق 2014 
من  اخل��راء  كبار  يجمع  مثالياً  حدثاً 
ملناق�ضة  ال��ع��امل  دول  وخمتلف  ال��ع��راق 
التحديات والفر�ض املحتملة يف منتدى 
مرموق ذو �ضبغة عاملية. ونحن يف بنك 
�ضتاندرد ت�ضارترد، ي�ضرنا تقدمي الدعم 

ب�ضفتنا الراعي الر�ضمي للموؤمتر . 

•• دبي-وام:
ت��ن��ظ��م دائ�����رة االأرا�����ض����ي واالأم�������الك يف 
دبي  معهد  التعليمي  ذراع��ه��ا  ع��ر  دب��ي 
العقاري .. ور�ضة عمل حتت عنوان دبي 
بيئة ريادية الأف�ضل املمار�ضات العقارية 
العاملية يف اخلام�ض من �ضهر يناير عام 
2014 .. مب�ضاركة عدد من املوؤ�ض�ضات 
العاملي  االحت������اد  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ال���دول���ي���ة 
للعقارات والبنك الدويل وجلنتي اأوروبا 
التابعتني  االقت�ضاديتني  اآ���ض��ي��ا  وغ���رب 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة. وت��ع��د ال��ور���ض��ة االأوىل 
امل�ضاركة  م���ن ح��ي��ث ح��ج��م  ن��وع��ه��ا  م���ن 
ال��ع��امل��ي��ة وامل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي ت��ت��اول��ه��ا اإذ 
تهدف اإىل تعميم جتربة دبي الرائدة يف 
ت�ضجيع اال�ضتثمار والتنظيم والت�ضجيل 
املمار�ضات  اأف�����ض��ل  مناق�ضة  ج��ان��ب  اإىل 

العقاري من  املجال  املتميزة يف  الدولية 
اأجل التو�ضل اإىل تو�ضيات ونتائج تخدم 
م�ضتقبل االأ�ضواق العقارية. وي�ضارك يف 
امل�ضاحة  معايري  حتالف  اأي�ضا  الور�ضة 
العقاري  للت�ضجيل  ال��ع��امل��ي  واالحت�����اد 
وجمعية ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 
للتنظيم  ال��ع��امل��ي  واالحت����اد  ل��ل��ع��ق��اري��ني 
العقاري اأريلو باالإ�ضافة اإىل وفود متثل 
لالأمم  التابع  امل�ضتدامة  امل��دن  برنامج 
االإماراتية  املهند�ضني  وجمعية  املتحدة 
التنفيذيني. وقال �ضعادة  امل��دراء  ون��ادي 
�ضلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة 
ب��دب��ي يف ت�ضريح  االأرا����ض���ي واالأم����الك 
اأ�ضهمت  ال���دائ���رة  اأن  ام�����ض  ل��ه  ���ض��ح��ايف 
تاأ�ضي�ض  يف   1960 عام  انطالقها  منذ 
�ضوق عقاري رائد وم�ضتدام يف دبي وعند 

خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ال���ض��ي��م��ا اأنها 
هذا  يف  املهتمني  اأم���ام  مفتوحة  �ضتكون 
االإعالن  اأع��ق��اب  ت��اأت��ي يف  ..ك��م��ا  القطاع 
با�ضت�ضافة معر�ض  دب��ي  اإم��ارة  ف��وز  عن 
الذي  ال���دور  و   2020 ال���دويل  اإك�ضبو 
لعبته دائرة االأرا�ضي واالأم��الك يف دبي 
مكانة  اإب���راز  يف  لها  التابعة  واملوؤ�ض�ضات 
تقدمها  ت��وا���ض��ل  ع�ضرية  كوجهة  دب��ي 
بالعالقة  واأ����ض���اد   . م��ت�����ض��ارع��ة  ب���وت���رية 
الوطيدة التي تربط معهد دبي العقاري 
ب��امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة ال��ت��اب��ع��ة ل���الأمم 
مع  اال�ضراتيجية  وال�����ض��راك��ة  امل��ت��ح��دة 
اأف�ضل  تعميم  اأج���ل  م��ن  املنظمات  ه��ذه 
وامل�ضاهمة  العاملية  العقارية  املمار�ضات 
يف تطوير االأنظمة واملمار�ضات العقارية 
ال�ضرق االو�ضط و�ضمال  يف دول منطقة 

الوفود  تناق�ض  اأن  املقرر  ومن  افريقيا. 
�ضتقام  ال���ت���ي   � ال���ور����ض���ة  يف  امل�������ض���ارك���ة 
� عدة  ال���ع���ق���اري  دب�����ي  م��ع��ه��د  م���ق���ر  يف 
م��و���ض��وع��ات م��ه��م��ة م��ن اأب���رزه���ا منوذج 
والت�ضجيل  التنظيم  و  الت�ضجيع  دبي يف 
العقاري اإىل جانب ت�ضليط ال�ضوء على 
العقاري  للتنظيم  املتحدة  االأمم  اإط���ار 
وما ي�ضتمل عليه من معايري واإر�ضادات 
وعامل الت�ضجيل العقاري كمكون ملوؤ�ضر 
كما  االأع���م���ال.  ملمار�ضة  ال���دويل  البنك 
املتحدة  االأمم  برنامج  اإىل  التطرق  يتم 
منهجية  خ��الل  م��ن  امل�ضتدامة  للمدن 
توحيد  وم��ب��ادرة  امل��دن  ا�ضتدامة  تقييم 
م��ع��اي��ري امل�����ض��اح��ة امل��دع��وم��ة م��ن البنك 
الدويل و�ضندوق النقد الدويل وحوكمة 

ال�ضركات العقارية.



28

املال والأعمال
األربعاء  -  18  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10973

Wednesday   18   December   2013  -  Issue No   10973

م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي يكرم الفائزين بجوائز ال�صرق الأو�صط لالأعمال اخلريية للعام 2013

لتطوير فندق �ملطار و�ضاالت �ل�ضيافة يف مبنى �مل�ضافرين رقم 1 و2

�صراكة بني مطارات اأبوظبي وبالزا برميييم 
لتقدمي خدمات فاخرة يف مطار اأبوظبي الدويل

اأبراج الحتاد-اأبوظبي تفوز بجائزة اأف�صل اأبراج جتارية �صمن جوائز العقارات العاملية 2013

•• اأبوظبي-الفجر: 

االإ�ضالمي،  اأب���وظ���ب���ي  م�����ض��رف  ك�����ّرم 
االإ�ضالمية  املالية  اخلدمات  جمموعة 
موؤ�ض�ضة  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون  ال�����رائ�����دة، 
يف  ال��رائ��دة  ال�ضركة   ، وي��ل��ث  كامبدين 
اال�ضت�ضارات املالية للعائالت، عدداً من 
واإقليمياً  حملياً  اخل��ريي  العمل  رواد 
ال�ضرق  ج���وائ���ز  ت���وزي���ع  ح��ف��ل  خ����الل 

االأو�ضط لالأعمال اخلريية 2013 . 
فئاتها  �ضمن  اجل��وائ��ز،  ه��ذه  وت��ه��دف 
وم�ضاعي  ج��ه��ود  ت��ك��رمي  اإىل  االأرب������ع، 
ال���ذي���ن قدموا  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  االأف�������راد 
ك��ب��رية يف منطقة  م�����ض��اه��م��ات خ��ريي��ة 

ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.
وقد ح�ضل ال�ضيد بدر جعفر على جائزة 
ال�ضخ�ضية الرائدة يف االأعمال اخلريية 
املنقطع  اللتزامه  تكرمياً  ال��ع��ام،  لهذا 
وكان  اخلريية.  االأعمال  جتاه  النظري 
ال�����ض��ي��د ب���در ق��د اأ���ض�����ض م���ب���ادرة بريل، 
اإىل  ت��ه��دف  ربحية  غ��ري  منظمة  وه��ي 
املمار�ضات  اأف�ضل  تطبيق  ثقافة  دع��م 
يف ب��ي��ئ��ة االأع����م����ال يف دول����ة االإم������ارات 
العربية املتحدة وكافة الدول العربية. 
اأك���رث م��ن ثالثة  وق��د عمل على جمع 
ماليني دوالر اأمريكي لتمويل برنامج 
األف   16 م��ن  الأك��رث  الفنون  لتدري�ض 
طفل يف دولة االإمارات العربية املتحدة 

وفل�ضطني واالأردن.
ال��رائ��دة يف  ال�ضخ�ضية  وذه��ب��ت ج��ائ��زة 
ال�ضباب  فئة  �ضمن  اخل��ريي��ة  االأع��م��ال 
لهذا العام اإىل ال�ضيد نادر عبدالرحمن 
املاُل، املدير التنفيذي للرامج املحلية، 
بن  خليفة  ملوؤ�ض�ضة  العام  املدير  ونائب 

جديدة  �ضراكة  اأبوظبي  مطارات  وقعت 
العاملية  ال�����ض��رك��ة   ، برميييم  ب���الزا  م��ع 
قاعات  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  يف  ال�����رائ�����دة 
واإدارة  ل��ت��ط��وي��ر  ال���ف���اخ���رة،  امل����ط����ارات 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  مطار  فندق  وت�ضغيل 
امل�ضافرين  مبنى  يف  ال�ضيافة  و���ض��االت 
اأب��وظ��ب��ي الدويل،  1 و2 يف م��ط��ار  رق��م 
ومتّيز  ج���ودة  لتعزيز  خ��ط��وة  يف  وذل���ك 
وتاأكيداً  امل��ق��دم��ة،  وامل���راف���ق  اخل���دم���ات 
اأ�ضرع  على مكانة مطار العا�ضمة كاأحد 

املطارات منواً يف العامل.
���ض��ت��وف��ر �����ض����االت ال�������ض���ي���اف���ة امل���ط���ورة 
جم����م����وع����ة م����ت����م����ّي����زة م�����ن اخل����دم����ات 
مفاهيم  لتعزيز  الفاخرة  والت�ضهيالت 
الراحة واخل�ضو�ضية والرفاهية املقدمة 
للم�ضافرين، حيث �ضيتمتع زوار ال�ضاالت 
احلديثة بقائمة خدمات متنوعة، ت�ضمل 
املجهزة  اال���ض��ت��ح��م��ام  غ���رف  ا���ض��ت��خ��دام 
ب�����ض��ك��ل ك����ام����ل، وخ�����دم�����ات االن����رن����ت 
املجانية، ووحدات ال�ضتخدام  الال�ضلكي 
االن������رن������ت، وق�����اع�����ات االج����ت����م����اع����ات، 
وال���غ���رف اخل��ا���ض��ة ل��ك��ب��ار ال������زوار ذات 
اال�ضتخدامات املتعددة، ومنطقة املطبخ 
اأرقى  لتقدمي  املتكامل  وامل��رك��ز  املفتوح، 
اأجل  ومن  واال�ضرخاء.  امل�ضاج  خدمات 
للم�ضافرين،  اخل��دم��ات  اأف�ضل  ت��ق��دمي 
�ضيتواجد اأفراد فريق خدمة امل�ضافرين 
�ضالة،  كل  يف  اال�ضتقبال  مكاتب  �ضمن 
مطار  ل��زوار  وال��دع��م  امل�ضاعدة  لتقدمي 
ابوظبي الدويل وم�ضافري الرانزيت . 

هيئة ال�صياحة والثقافة 
تطلق برنامج �صفري اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام: 

تبداأ غدا اخلمي�ض فعاليات برنامج �ضفري 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي  اأب��وظ��ب��ي 
لتعزيز   2007 ع��ام  والثقافة  لل�ضياحة 
ال�ضباب.  لدى  والثقايف  ال�ضياحي  الوعي 
ال��دورة اجلديدة اخلا�ضة من  ي�ضارك يف 
ال��رن��ام��ج ال����ذي ي��ق��ام يف ف��ن��دق جمريا 
اأبوظبي..جمموعة من  اأب��راج االحت��اد يف 
م�ضاهري املجتمع من فنانني واإعالميني 
اأع��م��ال. وتهدف  واأدب���اء و�ضعراء و رج��ال 
تدعيم  اإىل  الرنامج  خ��الل  م��ن  الهيئة 
والثقايف  ال�����ض��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��م��ل 
اإ����ض���راك ق��ط��اع��ات املجتمع ك��اف��ة يف  ع��ر 
احلمالت التوعوية والدورات املتخ�ض�ضة. 
يف  تعقد  عمل  ور�ضتي  ال���دورة  وتت�ضمن 
دب���ي ومت تخ�ضي�ض  و  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارت���ي 
و  االتيكيت  ملو�ضوع  االأوىل  العمل  ور�ضة 
امل�ضت�ضار  اخل��ب��ري  يقدمها  ال��روت��وك��ول 
ور�ضة  خ�ض�ضت  فيما  امل���رزوق���ي  حم��م��د 
العمل الثانية ملو�ضوع كيفية التعامل مع 
اأيوب  االإعالمي  يقدمها  االإع��الم  و�ضائل 
���ض��ع��ادة ج��ا���ض��م الدرمكي  ي��و���ض��ف. وق����ال 
لل�ضياحة  اأبوظبي  هيئة  عام  مدير  نائب 
خا�ضة  دورة  اإط�������الق  اإن  وال���ث���ق���اف���ة.. 
اأبوظبي  �ضفري  ب��رن��ام��ج  م��ن  ب��امل�����ض��اه��ري 
اإ�ضراك  نحو  خطوة  االأوىل..ي��اأت��ي  للمرة 
ج��م��ي��ع ق��ط��اع��ات امل��ج��ت��م��ع يف خ��ل��ق وعي 
نوعي بالعمل يف القطاع ال�ضياحي والذي 
تعمل احلكومة على تطويره ليكون اأحد 
قطاعات االقت�ضاد البديلة والقائمة على 
امل�ضاهري  ت��اأث��ري  اأن  اإىل  املعرفة..م�ضريا 
القطاع  بهذا  التوعية  يف  املجتمع  ورم��وز 
احليوي يعزز من هذه الروؤية التي تعمل 
الوطنية  الكفاءة  م�ضتويات  حت�ضني  على 

واخلرة العملية . 

االإن�ضانية.  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
على  ن�ضاطاته  يف  املُ���ال  ال�ضيد  وي��رك��ز 
دعم �ضحايا الكوارث الطبيعية ويعمل 
ب�����ض��ك��ل ن�����ض��ط م����ع امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل 
غ���ري احل��ك��وم��ي��ة لتقدمي  وامل��ن��ظ��م��ات 
املتاأثرة  املناطق  اإىل  عاجلة  م�ضاعدات 
وباك�ضتان  بنغالدي�ض  مثل  ب��ال��ك��وارث، 
وكمبوديا واليمن واندوني�ضيا والفلبني 

وال�ضومال.
موؤ�ض�ضة  اأف�����ض��ل  جل��ائ��زة  بالن�ضبة  اأم���ا 
خ��ريي��ة ع��ل��ى م�����ض��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، فقد 
ُمنحت ملوؤ�ض�ضة ومركز ح�ضني لل�ضرطان 
لدورهم الكبري يف م�ضاعدة االآالف من 
ال�ضرق  منطقة  يف  ال�ضرطان  مر�ضى 
االأو����ض���ط ع���ر م��رك��ز خم��ت�����ض بعالج 

اإىل  وب���االإ����ض���اف���ة  اخل��ب��ي��ث��ة.  االأورام 
اأطلقت  فقد  املتميزة،  الطبية  الرعاية 
الوقائية  ح��م��الت  م��ن  ع���دداً  املوؤ�ض�ضة 
والتوعوية يف جميع اأنحاء املنطقة اأما 
فُمنحت اجلائزة  املحلي،  ال�ضعيد  على 
اأمنية  موؤ�ض�ضة حتقيق  اإىل منظمتني: 
رب��ح��ي��ة مكر�ضة  م��ن��ظ��م��ة غ���ري  ، وه���ي 
امل�ضابني  االأط����ف����ال  اأم�����اين  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وموؤ�ض�ضة  ح��ي��ات��ه��م،  ت��ه��دد  ب���اأم���را����ض 
زاي����د ب��ن ���ض��ل��ط��ان ل��الأع��م��ال اخلريية 
واالإن�ضانية التي �ضاعدت يف تغيري حياة 
اأنحاء  االأف��راد يف جميع  الكثريين من 

العامل من خالل امل�ضاريع االإن�ضانية.
اإجناز  اأف�ضل  ج��ائ��زة  ُمنحت  وق��د  ه��ذا 
خ��ريي على م��دى احلياة، والتي تكرم 

االأعمال  جم���ال  يف  امل��ت��م��ي��زة  اجل���ه���ات 
االأو�ضط،  ال�ضرق  منطقة  يف  اخل��ريي��ة 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  مل���در����ض���ة 
االإبتدائية يف بيت الهيا يف قطاع غزة، 
م��ب��ادرات موؤ�ض�ضة خليفة  اإح��دى  وه��ي 
بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�ضانية، 
اآالف  الثالثة  حل��وايل  التعليم  وتوفر 
�ضباحية  فرتني  على  وطالبة  طالب 

وم�ضائية.
طراد  قال  اجلوائز،  هذه  على  وتعليقاً 
مل�ضرف  التنفيذي  الرئي�ض  امل��ح��م��ود، 
ن�ضهد  بدئنا  لقد  االإ�ضالمي:  اأبوظبي 
االأو�ضط  ال�ضرق  تطور منطقة  بالفعل 
اخلريية،  ل��الأع��م��ال  م���رك���زاً  ل��ت�����ض��ب��ح 
اإىل  ال��ن��ظ��ر  ال���ذي يتجلى ع��ن��د  االأم����ر 

كما �ضتقوم �ضركة بالزا برميييم و�ضمن 
ال�ضراكة اجلديدة باإعادة درا�ضة الطاقة 
وفندق  ال�ضيافة  ل�ضاالت  اال�ضتيعابية 
امل��ط��ار واأم���اك���ن االن��ت��ظ��ار مب��ا يتما�ضى 
امل�ضافرين  املتزايدة حلركة  االأع��داد  مع 

امل�ضتخدمني ملطار اأبوظبي الدويل. 
وقال حممد عبد اهلل البلوكي، الرئي�ض 
التنفيذي التجاري يف مطارات اأبوظبي: 
ت����اأت����ي ���ض��راك��ت��ن��ا اجل����دي����دة م����ع ب����الزا 
برميييم يف اإطار ال�ضعي امل�ضتمر ملطارات 
اأبوظبي لعقد �ضراكات جديدة مع اأرقى 

اخلا�ض  ال��ق��ط��اع  يف  اخل��دم��ات  مقدمي 
باأف�ضل  امل�����ض��اف��ري��ن  مت��ت��ع  ي�ضمن  مب��ا 
اخل��دم��ات وف��ق اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري اخلا�ضة 
واأ�ضاف:   . العامل  املطارات حول  باأرقى 
مليون   20 نحو  بت�ضجيل  توقعاتنا  مع 
م�ضافر �ضنوياً بحلول عام 2017، تاأتي 
املنا�ضب  الوقت  املميزة يف  ال�ضراكة  هذه 
ل�������ض���م���ان ج���اه���زي���ة خم���ت���ل���ف امل����راف����ق 
اأف�ضل  ت��ق��دمي  مل��وا���ض��ل��ة  وا���ض��ت��ع��داده��ا 
احتياجات  ك��اف��ة  تلبي  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
البوابة  ع����ر  امل�������ض���اف���ري���ن  وت���ط���ل���ع���ات 

 . اأبوظبي  للعا�ضمة  الرئي�ضية  اجلوية 
من جانبه، قال �ضونغ هوي �ضي، موؤ�ض�ض 
ورئي�ض �ضركة بالزا برميييم : من خالل 
خراتنا الوا�ضعة يف هذا املجال، �ضنقوم 
باإدارة وتطوير �ضاالت ال�ضيافة وفندق 
الراحة  م�ضتويات  اأع��ل��ى  لتوفري  امل��ط��ار 
عر  امل�ضافرين  لكافة  امل�ضافة  والقيمة 
للعمل  ونتطلع  ال��دويل.  اأبوظبي  مطار 
لتعزيز  اأبوظبي  م��ط��ارات  مع  ق��رب  عن 
اأ�ضا�ضي  ك��م��رك��زاً  اأب��وظ��ب��ي  ام���ارة  مكانة 

لل�ضفر والرانزيت يف املنطقة. 

االأفراد واملوؤ�ض�ضات الذين مت تكرميهم 
ال�ضرق  ج���وائ���ز  ت���وزي���ع  ح��ف��ل  خ����الل 
االأو�ضط لالأعمال اخلريية لهذا العام. 
وامل�ضاركة  اخل�����ريي  ال��ع��م��ل  وي��ع��ت��ر 
املجتمعية من القيم االأ�ضا�ضية مل�ضرف 
اأبوظبي االإ�ضالمي، وجزًء ال يتجزاأ من 
على  م�ضرفية  خدمات  بتقدمي  وعدنا 

االأ�ضول للمجتمع االإماراتي .
هذا وقد �ضهدت هذه اجلوائز اهتماماً 
اأك���رث من  ت��ق��دم  ح��ي��ث  ك��ب��رياً  اإقليميا ً
الفئات  ع��ل��ى  للتناف�ض  ج��ه��ة  خم�ضني 
اختيار جلنة  االأرب��ع للجائزة. وق��د مت 
لالإ�ضراف  خ���راء  م��ن  م��وؤل��ف��ة  حتكيم 
ع����ل����ى ع���م���ل���ي���ة ال����ر�����ض����ي����ح واخ����ت����ي����ار 

بالفائزين.

•• اأبوظبي-وام: 

اأب����راج االحت��اد-اأب��وظ��ب��ي بجائزة  ف���ازت 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  جت���اري���ة  اأب������راج  اأف�����ض��ل 
ال������دويل م���ن ب���ني م�����ض��ارك��ات م���ن 98 
دولة..وذلك خالل حفل جوائز العقارات 
العاملية 2013 الذي اأقيم يف العا�ضمة 
الريطانية لندن. وت�ضكل هذه اجلوائز 
والفخامة  ل��ل��ت��م��ي��ز  م��ع��ت��م��دا  م��ق��ي��ا���ض��ا 
ويجري اختيار الفائزين من قبل جلنة 
حمكما   70 من  تتاألف  امل�ضتوى  رفيعة 
اأو حكما دوليا..بناء على معايري تعك�ض 
واال�ضتثمار  اخل��دم��ات  م�ضتويات  اأع��ل��ى 
وال�ضكنية  العقارية  ال�ضركات  قبل  م��ن 
و  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  والتجارية م��ن جميع 
اأب����راج االحت���اد م�����ض��روع ت��ط��وي��ري عاملي 
م�ضاريع  ط��ورت��ه  اال�ضتخدامات  متعدد 
ن��ه��ي��ان يف  اآل  ب��ن حم��م��د  ���ض��رور  ال�ضيخ 
اأب����راج االحتاد  �ضركة  وت��دي��ره  اأب��وظ��ب��ي 
مدير  فولدز  ريت�ضارد  وق��ال  للعقارات. 
اإدارة املمتلكات يف اأبراج االحتاد اإن اأبراج 
اإر�ضاء  على  البداية  منذ  عملت  االحت��اد 
العقارية  للم�ضروعات  ج��دي��دة  معايري 
م��ت��ع��ددة اال���ض��ت��خ��دام��ات يف االإم������ارات 
وباتت معلما ح�ضاريا متميزا  واملنطقة 
للزائرين  ووجهة  اأبوظبي  العا�ضمة  يف 
وخارجها..  ال��دول��ة  داخ��ل  من  وال�ضياح 
تعد ثمرة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�ضريا 
جهودنا حلر�ضنا على تطوير م�ضاريعنا 
العاملية  الهند�ضية  املعايري  اأعلى  �ضمن 

ق��ي��م��ة م�ضافة  ل��ت��ك��ون مم��ي��زة وحت��م��ل 
فولدز  واأ����ض���اف  ع��ن��ا���ض��ره��ا.  مبختلف 
امل��رك��ز االأول  اأب���راج االحت���اد ح�ضدت  اأن 
بالعديد  ف��وزه��ا  ب��ع��د  امل�ضابقة  ه���ذه  يف 
العقارات  ج��وائ��ز  اجل��وائ��ز يف حفل  م��ن 
جائزة  �ضمنها  وم���ن   2013 ال��ع��رب��ي��ة 
العامل  يف  �ضكنية  اأب���راج  اأف�ضل  تطوير 
ال��ع��رب��ي وج��ائ��زة ت��ط��وي��ر اأف�����ض��ل اأب���راج 
 . ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  للمكاتب يف  جت��اري��ة 
وح�ضدت اأبراج االحتاد ثالث جوائز من 
جوائز  �ضمنها  م��ن  جن��وم  اخلم�ض  فئة 
اأبوظبي  �ضكنية يف  اأب��راج  اأف�ضل  تطوير 
اأبراج جتارية للمكاتب  اأف�ضل  و تطوير 
اأف�����ض��ل م�ضروع  ت��ط��وي��ر  و  اأب��وظ��ب��ي  يف 
متعدد اال�ضتخدامات يف اأبوظبي . يذكر 
اأن فندق جمريا يف اأبراج االحتاد ح�ضل 
 .. 2013 25 جائزة خالل العام  على 

م��ن فئة خم�ض جن��وم وي�ضم  وال��ف��ن��دق 
واأجنحة  راق��ي��ة  فندقية  غ��رف��ة   382
متميزة.  خ���دم���ات  م���ع  ���ض��ق��ق  ب��ج��ان��ب 
واأه���م اجل��وائ��ز اأف�����ض��ل ف��ن��دق لالأعمال 
يف اأبوظبي من قبل جوائز جملة بزن�ض 
ت��راف��ل��ر ال�����ض��رق االأو���ض��ط ل��ع��ام 2013 
اأهم  و  االأو���ض��ط  ال�ضرق  اأه��م فندق يف  و 
ف��ن��دق يف اأب��وظ��ب��ي وج���ائ���زة اأه���م فندق 
ل��الج��ت��م��اع��ات وامل����وؤمت����رات ال���رائ���دة يف 
العاملية  ال�ضفر  ج��وائ��ز  قبل  م��ن  ال��ع��امل 
متيز  ���ض��ه��ادة  ال��ف��ن��دق  ون����ال   .2013
عن   2013 اآدفي�ضور  تريب  موقع  من 
اك�ضبيديا  بجائزة  وف��از  كوي�ضت  مطعم 
فاز  بينما   ..2013 �ضيليكت  ان�ضايدر 
جوين اإبراهيم ال�ضيف يف مطعم لبريوت 
بجائزة اأف�ضل طاهي اإقليمي يف اأبوظبي 
. وح��ازت مطاعم جمريا   2013 للعام 

يف اأب����راج االحت���اد على ن��ق��اط م��ن دليل 
للعام  اأون  وات�ض  ملجلة  ال�ضوداء  القبعة 
2013 بجانب فوزها بجوائز من حفل 

للعام  اأبوظبي  اأون  وات�ض  جملة  جوائز 
2013 اإ�ضافة اإىل جوائز من تامي اآوت 

اأبوظبي 2013.

قيمة  درهم  مليون   577 

ت�صرفات العقارات يف دبي اأم�ض
•• دبي-وام: 

بيع  واج���راءات  وفيالت  و�ضقق  اأرا���ض  من  العقارات  ت�ضرفات  قيمة  بلغت 
ورهن و اإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ض نحو 577 مليون درهم منها 
رهن  وعمليات  وفيالت  و�ضقق  اأرا�ض  بيع  معامالت  درهم  مليون   521
الذي  اليومي للت�ضرفات  التقرير  واأف��اد  56 مليون درهم.  بقيمة حوايل 
ي�ضدر عن دائرة االأرا�ضي واالأمالك بدبي باأن الدائرة �ضجلت ام�ض 278 
مبايعة منها 155 الأرا�ض بقيمة 354 مليون درهم و 118 مبايعة ل�ضقق 
بقيمة 148 مليون درهم وخم�ض مبايعات لفيالت بقيمة 19 مليون درهم 
اأهم مبايعات االأرا�ضي مبايعتان من حيث القيمة يف منطقة جبل  وكانت 
بقيمة  والثانية  دره��م  مليون   58 مببلغ  االأوىل  الثانية  ال�ضناعية  علي 
دبي من حيث عدد  مناطق  اخلام�ضة  الثنية  وت�ضدرت  درهم.  مليون   33
36 مليون درهم فمنطقة جبل  بت�ضجيلها ت�ضع مبايعات بقيمة  املبايعات 
علي ال�ضناعية الثانية بت�ضجيلها �ضبع مبايعات قيمتها 219 مليون درهم. 
و�ضهدت الدائرة ام�ض ت�ضجيل 38 رهنا بقيمة 56 مليون درهم منها 14 
 40 بقيمة  ل�ضقق وفيالت  رهنا   24 و  دره��م  16 مليون  الأرا���ض��ي مببلغ 
مليون درهم كان اأهمها يف منطقة مر�ضى دبي بقيمة ت�ضعة ماليني درهم 

واأخرى يف منطقة اخلليج التجاري بقيمة ت�ضعة ماليني درهم.

�صركة �صند حللول الطريان تو�صع 
عالقاتها املالية مع �صركة اإير برلني

•• ابوظبي-وام:

اخلا�ضة  املالية  احللول  يف  املتخ�ض�ضة  الطريان  حللول  �ضند  �ضركة  و�ضعت 
�ضركة  وهي  للتنمية  املبادلة  ل�ضركة  بالكامل  اململوكة  واملكونات  باملحركات 
لها  م��ق��را  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  تتخذ  وال��ت��ي  اال�ضراتيجي  واال�ضتثمار  التطوير 
الطريان  �ضركة  اإىل  ال��ط��ائ��رات  حم��رك��ات  ل��ت��اأج��ري  االأم���د  طويلة  اتفاقية 

االأملانية اإيربرلني ت�ضل قيمتها اإىل اأكرث من 130 مليون دوالر اأمريكي.
وت�ضمل االتفاقية اإ�ضافة اأربع حمركات جديدة من نوع بي 7 - 56 اإم اإف 
�ضي وا�ضتعادة 3 حمركات قدمية من الطراز ذاته. و�ضت�ضهم هذه االتفاقية 
15 حمركا وتعزيز  املحركات االحتياطية احلالية لي�ضبح عددها  زيادة  يف 
"�ضند" واال�ضتفادة  كفاءة عمليات اإيربرلني وتو�ضيع اتفاقات التاأجري لدى 
من املحركات واملكونات الفائ�ضة خلدمة قاعدة عمالء �ضبكة مبادلة العاملية 
راو  �ضوري�ض  ق��ال  املنا�ضبة  وب��ه��ذه  وال��ع��م��رة.  واالإ���ض��الح  ال�ضيانة  خل��دم��ات 
الرئي�ض التنفيذي للعمليات يف �ضركة �ضند: عملت ال�ضركتان �ضند واإيربرلني 
معا ب�ضكل وثيق منذ انطالق �ضركة �ضند ونحن �ضعداء مبوا�ضلة منو عالقتنا 
من خالل اإ�ضافة اأربعة حمركات جديدة من نوع 56 اإم اإف �ضي التفاقيتنا.. 
الدعم لهم  ل�ضركائها وتوفري  املحفزة  بالقيم  �ضند ملتزمة  �ضركة  و�ضتبقى 
من اأجل حتقيق اأهدافهم التجارية طويلة االأج��ل.. ونتطلع اإىل مزيد من 
متطلبات  كافة  تلبية  املحركات  عدد  زي��ادة  وت�ضمن  اإيربرلني.  مع  التعاون 
ذروة  فرات  خالل  اإيربرلني  ل�ضركة  والعمرة  واالإ�ضالح  ال�ضيانة  خدمات 
اأعمال ال�ضيانة وتوفري دعم اأو�ضع من خالل �ضبكة مبادلة العاملية خلدمات 
ال�ضيانة واالإ�ضالح والعمرة مبا يف ذلك عقد ي�ضتمر ملدة ع�ضر �ضنوات مع 
طائرات  ملحركات  متكاملة  �ضيانة  خدمات  لتقدمي  تكنيك�ض  اآر  ا���ض  �ضركة 
قال  جانبه  من  اإيربرلني.  �ضركة  الأ�ضطول  التابعة  و"بوينغ"  "اإيربا�ض" 
ولف هومتاير املدير املايل يف �ضركة طريان اإيربرلني: توفر لنا العالقة مع 
�ضركة �ضند حت�ضني متطلباتنا من املحركات االحتياطية وذلك بالتزامن مع 
عملنا امل�ضتمر على تطوير اأ�ضطولنا.. وت�ضمح �ضيا�ضة الركيز على العمالء 
التي تعتمدها �ضركة �ضند اإدارة جمموعة املحركات االحتياطية ب�ضكل فعال 
التخل�ض  نف�ضه  الوقت  اإ�ضافة حمركات جديدة ويف  وذلك عن طريق  جدا 
التدريجي من القدمية عند احلاجة اإىل ذلك.. ومتنحنا عالقتنا مع �ضركة 
�ضند مكانة منا�ضبة لتلبية االحتياجات الت�ضغيلية ومتكننا من العمل مبرونة 

�ضمن البيئة التناف�ضية ل�ضوق الطريان العاملي. 

ارتفاع موؤ�صر �صوق دبي املايل 
بن�صبة 0.28 يف املائة اأم�ض 

•• دبي-وام: 

8.9 نقطة  املائة متقدما  0.28 يف  بن�ضبة  املايل  دبي  �ضوق  ارتفع موؤ�ضر 
قيمتها  بلغت  ال��ت��ي  ام�����ض  ت����داوالت  خ��ت��ام  يف  نقطة   3144 ع��ل��ى  ليغلق 
547.1 مليون درهم و�ضط ارتفاع اأ�ضعار اأ�ضهم 14 �ضركة وهبوط اأ�ضهم 
ال�ضودان   � ال�ضالم  وكان م�ضرف   . �ضركات  اأربع  اأ�ضعار  وثبات  �ضركات   13
1.85 درهم  اأ�ضعارها باإغالق  اأكرث ال�ضركات ارتفاعا من حيث التغري يف 
بن�ضبة تغري بلغت 7.6 يف املائة بينما كانت جمموعة ال�ضناعات الوطنية 
القاب�ضة اأكرث ال�ضركات انخفا�ضا يف اأ�ضعارها باإغالق 12.90 درهم بن�ضبة 
ن�ضاطا من  االأك��رث  العقارية  اإعمار  املائة. وك��ان �ضهم  9.8 يف  �ضالب  تغري 
حيث قيمة التداول اإذ بلغت نحو 161.2 مليون درهم با�ضتحواذ ما ن�ضبته 
فلو�ض  خم�ضة  �ضعره  مراجعا  ال�ضوق  تداوالت  قيمة  من  املائة  يف   29.5
الهند�ضية  واالإن�ضاءات  العقارات  . وت�ضدر قطاع  درهم   7.09 ليغلق على 
باقي القطاعات املتداول اأ�ضهمها من حيث قيمة التداول يف ال�ضوق مببلغ 
366.4 مليون درهم اأي ما ن�ضبته 67 يف املائة. وفيما يتعلق باال�ضتثمار 
االأجنبي يف �ضوق دبي املايل فقد بلغ اإجمايل قيمة م�ضريات االأجانب من 
االأ�ضهم ام�ض نحو 259.7 مليون درهم لت�ضكل ما ن�ضبته 47.5 يف املائة 
من اإجمايل قيمة امل�ضريات يف حني بلغ اإجمايل قيمة مبيعاتهم 341.5 
لي�ضل  املبيعات  قيمة  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   62.4 بن�ضبة  دره���م  مليون 

بذلك �ضايف اال�ضتثمار االأجنبي اإىل 81.8 مليون درهم كمح�ضلة بيع. 
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العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/43  جتاري جزئي                
اىل املدعى عليه/1- دريو�ض امونكي باكاين جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �ضكيل احمد علي وميثله: حممد �ضيف عبيد علي 
بتاريخ  املنعقدة   بجل�ضتها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  احلفيتي   
تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  املذكورة  الدعوى  يف   2013/12/12
االحد  ي��وم  وق��د حت��ددت جل�ضة  الدعوى  املنتدب يف  ال�ضيد اخلبري 
 ch2D.19 بالقاعة  �ضباحا   8.30 ال�ضاعة   2013/12/29 املوافق 

للتعقيب على التقرير. وبتجديد الدعوى من ال�ضطب(
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/320  جتاري كلي                

اىل املدعى عليه/1- �ضركة اكو ا�ضتار ووتر تكنولوجيا ذ.م.م جمهول 
العاملية  املحيط  م�ضاعدات  �ضركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
للتجارة ذ.م.م وميثله: حممد �ضيف  عبيد علي احلفيتي    نعلنكم 
بان املحكمة قررت بجل�ضتها املنعقدة  بتاريخ 2013/12/8 يف الدعوى 
املنتدب يف  ال�ضيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اع��اله. اخطاركم  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�ضة يوم االحد املوافق 2013/12/29 ال�ضاعة 

9.30 �ضباحا بالقاعة ch1.B.8 للتعقيب على التقرير.  
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/795  عقاري كلي                     
اىل املدعى عليه/1 -ابراهيم مراد غويل  جمهول  حمل االقامة مبا ان املدعي /را�ضد دروي�ض احمد �ضيف 
الكتبي وميثله: ماجد �ضعيد حمد اجلالف ال�ضويهي  قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعى عليه 
بان ي�ضدد للمدعى مبلغ وقدره 244.300 مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ضتحاق احلا�ضل يف 
2010/12/21 وحتى ال�ضداد التام والزام املدعى عليه بان ي�ضدد للمدعى مبلغ وقدره 15.790 درهم من تاريخ 
2011/9/1 تاريخ االمتناع عن �ضداد االق�ضاط امل�ضتحقة وحتى تاريخ الت�ضليم الفعلي لل�ضقة ال�ضكنية حمل 
الدعوى مع الفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ 2011/9/1 وحتى ال�ضداد التام والزام املدعى عليه 
باعادة وت�ضليم ال�ضقة ال�ضكنية رقم 1904 بالرج توتارز باملبنى رقم ب مبنطقة تالل االمارات الثانية تيكوم 
للمدعي خالية من ال�ضواغل والزام املدعى عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  . وحددت لها جل�ضة 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من  يوم االحد املوافق 2014/1/12 ال�ضاعة 11:00 �ض  بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على 

االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.   

ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/797  عقاري كلي                     
اىل املدعى عليه/1 -هومان كيامرث مريزا علي حممد   جمهول  حمل االقامة مبا 
اجلالف  حمد  �ضعيد  ماجد  وميثله:  الكتبي  �ضيف  احمد  دروي�����ض  /را���ض��د  امل��دع��ي  ان 
ال�ضويهي   قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ عقد الوحدة العقارية 
مو�ضوع الدعوى املوؤرخ يف 2011/9/20 وت�ضليمها خالية من ال�ضواغل مع الزام املدعى 
بالئحة  ال���واردة  الطلبات  وب��اق��ي  امل��ح��ام��اة،  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�ضاريف  الر�ضوم  عليه 
ال�ضاعة 11:00 �ض   امل��واف��ق 2014/1/6  ي��وم االثنني  . وح��ددت لها جل�ضة  ال��دع��وى.   
بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل. ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.   
ق�سم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/583  مدين كلي                     
امل��دع��ى عليه/1 -كاثلني �ضينا ويل�ضون   جم��ه��ول  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
را���ض��د علي عبيد  �ضامل  االن�����ض��اري وميثله:  اب��و احل�ضن  امل��دع��ي /م��رمي علي 
املفتول اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بدفع مبلغ 
وقدره )800.000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب والفائدة القانونية من 
تاريخ االدعاء وحتى ال�ضداد التام.  . وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 
2014/1/2 ال�ضاعة 9:30 �ض  بالقاعة ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا املدنية                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1055  جتاري كلي                     

�ضلطان  علي  احمد   -2 بارامي�ضوارا  بي  بارامي�ضوارا  -ناريندرا  عليهم/1  املدعى  اىل 
ان  االق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهويل  حمل  البناء-  م��واد  لتجارة  ال�ضوامخ   -3 عي�ضى 
املدعي /امتو�ضت ملواد البناء- وميثلها فينكاتا�ضي�ضان الك�ضمي نار�ضيمان ب�ضفته وكيل 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابراهيم    حممد  �ضفيع  وميثله:  املدعية  مالك 
والر�ضوم  دره��م   1.324.343 مبلغ   ب�ضداد  عليه  املدعى  بالزام  االم��ر  با�ضدار  املطالبة 
وامل�ضاريف واالتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل. . وحددت لها جل�ضة يوم 
فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  ���ض    9:30 ال�ضاعة   2013/12/24 امل��واف��ق  الثالثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/678  جتاري جزئي                     

اىل املدعى عليه/1 -اخلطوط الداخلية للت�ضميم الداخلي )�ض.ذ.م.م (جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /امتو�ضت ملواد البناء- وميثلها فينكاتا�ضي�ضان الك�ضمي نار�ضيمان 
الدعوى  اقام عليك  ابراهيم   قد  املدعية وميثله: �ضفيع حممد  ب�ضفته وكيل مالك 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(  املدعى عليها مببلغ)73.771  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  التاأخريية  التجارية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل للتعامل التجاري بني الطرفني.  وحددت 
 ch2.D.19 لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 ال�ضاعة 8:30 �ض  بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/722  عقاري كلي                       
اىل املدعى عليه/1 -حممود ر�ضا عزيزي تور�ضيزي جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /ياراتينجال عبدالرحمن �ضريف وميثله: عبدالرحمن ح�ضن حممد 
املطوع     قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري متخ�ض�ض 
مع الزام املدعى عليهم بالر�ضوم و امل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.     وحددت 
بالقاعة  ���ض    11:00 ال�ضاعة   2013/12/25 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الق�سايا التجارية                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/4557  عمايل جزئي                         
اىل املدعى عليه/1 -بن بليلة للمقاوالت �ض ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /علي حممد حممد عبداهلل احمد  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها 96125 درهم والر�ضوم 
يوم  جل�ضة  لها  وح���ددت   .)2013/158033( ال�ضكوى  رق��م  وامل�ضاريف. 
لذا   ch1.A.5 بالقاعة  8:30 �ض  ال�ضاعة   2014/1/12 املوافق  االحد 
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
على  اي���ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن 

االقل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/834  عقاري كلي                       
اىل املدعى عليهم/1 -فري�ضت جويالثى للو�ضاطة العقارية 2- جويالثي ذ.م.م 
3- جويالثي فا�ضيلتيز ماجنمت ذ.م.م 4- هيمان ار ايه دي اند جرنال تريدينج 
ليمتد جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /ياراتينجال عبدالرحمن �ضريف 
وميثله: عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع    قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بندب خبري متخ�ض�ض مع الزام املدعى عليهم بالر�ضوم و امل�ضاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.     وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2013/12/30 
من  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  ���ض    11:00 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الدعاوي العقارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1583  جتاري كلي                       

اىل املدعى عليهم/1 -بريتك�ض كيميكال �ضي�ضتمز �ض ذ م ح 2- بوتان بروراكال 
لوماران 3- ريا�ض بارمبارت بن حممد جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /

حممد اطهر حممد ا�ضلم وميثله: عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع     قد اقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة با�ضدار االمر بالزام املدعى عليه ب�ضداد 
مبلغ 280.000 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب. والفائدة القانونية بواقع 
التام، و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها  9% وحتى ال�ضداد 
 ch1.B.8 بالقاعة  9:30 �ض   ال�ضاعة  املوافق 2014/1/5  االح��د  يوم  جل�ضة 
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/662  مدين  كلي                       

/ املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  كاهول  -رو�ضدي  عليه/1  املدعى  اىل 
اقام  ق��د  امل��ط��وع  حممد  ح�ضن  عبدالرحمن  ومي��ث��ل��ه:  ن�ضر  ملعي  وج��ي��ة  بير 
بان  املدعى عليهما بها وتكليفهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك 
يدفعا بالت�ضامن واالنفراد للمدعي مببلغ وقدره )150.000 درهم( والر�ضوم 
االدعاء  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
 2013/12/26 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�ضداد  وحتى 
من  او  باحل�ضور  مكلف  فانت  لذا   ch2.D.18 بالقاعة  �ض    9:30 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا املدنية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/932  ا�ستئناف مدين  
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1 -طيب طاهر عبدالرحيم اخلاجه   جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ضتاأنف / بن جر�ض للمقاوالت �ض ذ.م.م- وميثلها مديرها 
علي نا�ضر �ضعيد حممد بن جر�ض  وميثله:�ضامل را�ضد علي عبيد املفتول  
قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2013/397 مدين كلي 
بتاريخ 2013/6/10 وحددت لها جل�ضه يوم االثنني املوافق 2013/12/23 
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم   ch2.E.23 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�ض الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/568  ا�ستئناف جتاري  
���ض م ح جمهول حمل  ك��وم  امل�ضتاأنف ���ض��ده/ 1 -ان��ف��و 2 �ضيل  اىل 
االقامة مبا ان امل�ضتاأنف / اخلطط للدعاية واالعالن ذ.م.م     قد 
بالدعوى رقم 2010/229 جتاري   ال�ضادر  القرار/ احلكم  ا�ضتاأنف 
املوافق  االثنني  ي��وم  جل�ضه  لها  وح��ددت   2012/5/14 بتاريخ  كلي 
وعليه   ch2.D.16 2014/1/20 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري 

حماكمتكم غيابيا   
رئي�ض الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                    اىل املدعي عليه/ديتيتك�ض كرو خلدمات احلرا�ضة  جمهول حمل 
االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه 

وحددت املحكمة لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/24 ال�ضاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالث ايام على االقل باال�ضافة 

اىل الر�ضوم وامل�ضاريف واحلكم م�ضمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
4430/2013/13
4429/2013/13

م
1
2

ا�ضم املدعي
�ضهريار حممد جعفر

حفيظ حممد عثمان رحيم خالد 
حممود رحيم        

مبلغ املطالبة
14700 درهم �ضامل تذكرة العودة
10716 درهم �ضامل تذكرة العودة

العدد  10973 بتاريخ 2013/12/18     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل املدعي عليه/بون للمقاوالت )ذ.م.م(    جمهول حمل 
االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة 
ال�ضاعة  املوافق 2014/1/7  الثالثاء  يوم  لها جل�ضة  املحكمة  اأدن��اه وح��ددت 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
االقل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من 

باال�ضافة اىل الر�ضوم وامل�ضاريف واحلكم م�ضمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�ضية
3952/2013/13
3951/2013/13

م
1
2

ا�ضم املدعي
حممد ريحان الدين عبدالروؤوف 
حممد جاين عامل حممد ادري�ض 

مبلغ املطالبة
9196 درهم      
9809 درهم      

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1890 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
املنفذ �ضده  بنغالدي�ض   �ضراج اجلن�ضية:  التنفيذ/ موؤمن احلق حممد  طالب 
: تنوير ب�ضري العمال البالط والرخام اجلن�ضية: االمارات   املطلوب اعالنه: 
بالن�ضر  عنوانه:  االمارات  اجلن�ضية:  والرخام  البالط  العمال  ب�ضري  تنوير 
الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق  رقم 2013/1514 عم جز- م ع- ب-اأظ وحدد لنظره جل�ضة يوم االحد 
الدائرة  امام  باحل�ضور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/29 موعدا 
الثانية بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/972 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
�ضده  املنفذ  بنغالدي�ض   اجلن�ضية:  اخلري  ابول  الدين  نا�ضر  التنفيذ/  طالب 
االمارات   اجلن�ضية:  ذ.م.م  والكهربائية  ال�ضحية  العمال  الذهبية  ال�ضالة   :
ذ.م.م  والكهربائية  ال�ضحية  العمال  الذهبية  ال�ضالة  اعالنه:  املطلوب 
تنفيذ  التنفيذ تقدم بطلب  ان طالب  بالن�ضر مبا  اجلن�ضية: االمارات عنوانه: 
ال�ضند التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى رقم 2013/668 عم جز- م ع- ب-اأظ وحدد 
لنظره جل�ضة يوم االحد املوافق 2013/12/29 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت 
مكلف باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية 
�ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1311 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
املنفذ  بنغالدي�ض    دا�ض اجلن�ضية:  كي�ضنو  بيجي  دا�ض  التنفيذ/ ميتون  طالب 
�ضده : موؤ�ض�ضة حميد عبداهلل هالل للمقاوالت التكييف والتريد اجلن�ضية: 
التكييف  للمقاوالت  هالل  عبداهلل  حميد  موؤ�ض�ضة  اعالنه:  املطلوب  االمارات 
والتريد اجلن�ضية: االمارات عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�ضند التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى رقم 2013/526 عم جز- م ع- ب-اأظ 
وحدد لنظره جل�ضة يوم االحد املوافق 2013/12/29 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلف  فانت 
العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1502 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ حنيف التي عبدالقادر التي رحيم خاتون اجلن�ضية: بنغالدي�ض     
اجلن�ضية:  العامة  والنقليات  للمقاوالت  احلديثة  اجلزيرة   : �ضده  املنفذ 
العامة  والنقليات  للمقاوالت  احلديثة  اجلزيرة  اعالنه:   املطلوب  االمارات 
اجلن�ضية: االمارات  عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�ضند التنفيذ ال�ضادر يف الدعوى رقم 2013/908 عم جز- م ع- ب-اأظ وحدد 
لنظره جل�ضة يوم االحد املوافق 2013/12/29 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت 
مكلف باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية 
�ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1285 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
�ضده  املنفذ  بنغالدي�ض  اجلن�ضية:  علي  تور  ليت  عبدالكرمي  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات   اجلن�ضية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  املنهايل  �ضعد  ماجد   :
االمارات      اجلن�ضية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  املنهايل  �ضعد  ماجد  اعالنه: 
عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�ضند التنفيذ ال�ضادر 
يف الدعوى رقم 2013/508 عم جز- م ع- ب-اأظ وحدد لنظره جل�ضة يوم االحد 
امام  باحل�ضور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/12/29 املوافق 
الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�ضند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2107 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ وائل عبداملح�ضن حممد ابراهيم اجلن�ضية: م�ضر املنفذ �ضده 
املطلوب اعالنه: واي نوت  : واي نوت خلدمات االفراح اجلن�ضية: االمارات 
خلدمات االفراح اجلن�ضية: االمارات عنوانه: بالن�ضر مبا ان طالب التنفيذ 
 2013/2113 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر  التنفيذ  ال�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
 2013/12/29 املوافق  االحد  يوم  جل�ضة  لنظره  وحدد  ب-اأظ  ع-  م  جز-  عم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة 
التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�ضند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1914 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ ليلى وخمجا اجلن�ضية: املغرب مدعي عليه: ريفريا كافيه اجلن�ضية: 
ريفريا  اعالنه/   املطلوب  عمالية  م�ضتحقات  الدعوى:  مو�ضوع  االمارات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�ضر  االمارات   اجلن�ضية:  كافيه 
موعدا   2013/12/25 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ضاعة 8.30 �ضباحاً امام الدائرة 
�ضخ�ضيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية 
امل�ضتنداتك  و�ضورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�ضة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �ضدر 

بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10973 بتاريخ   2013/12/18     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2055و2056 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعيان/ 1- حممد اليا�ض باد�ضا مياه اجلن�ضية: بنغالدي�ض 2-عبداحلا�ضيم 
ف�ضل امني اجلن�ضية: بنغالدي�ض مدعي عليه: البارجيل الذهبي للمقاوالت 
املطلوب  عمالية  م�ضتحقات  الدعوى:  مو�ضوع  االمارات   اجلن�ضية:  العامة 
االمارات   اجلن�ضية:  العامة  للمقاوالت  الذهبي  البارجيل  اعالنه/ 
عنوانه:بالن�ضر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/25 املوافق  االربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �ضباحاً   8.30 ال�ضاعة  باحل�ضور 
معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�ضورا امل�ضتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�ضة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية



م  تقدرّ عائلة،  �لور�ثي  �لقلب  مر�س  �جتاح  �إذ� 
عدة  �أن��و�ع  ُتعترب  ع��دة.  خيار�ت  �لفحو�س  لك 
�الأمر��س،  تتاأثر هذه  ور�ثية.  �لقلب  من مر�س 
متعددة  بجينات  �لتاجي،  �ل�ضريان  مر�س  مثل 
�لفح�س  يثبت  لذلك مل  تتفاعل بطرق معقدة. 
لكن  مماثلة.  ح��االت  يف  فاعليته  بعد  �جليني 
ت�ضببها  �لتي  �لقلب  م�ضاكل  مع  يختلف  �لو�ضع 

جينة و�حدة وب�ضع جينات. 

�أن تك�ضف كل خ�ضائ�س �خلرف �لبارزة بف�ضل مادة كيماوية ُتظهر كيفية  بات با�ضتطاعة عمليات م�ضح للدماغ 
تطور د�ء �لزهامير. )نيو �ضاينت�ضت( تابعت �لتفا�ضيل.

جاء االإجناز االأكر يف تتبع م�ضار داء األزهامير، فيما اأعلنت احلكومة 
االأم��ريك��ي��ة ع��ن اأك���ر هباتها ح��ت��ى ال��ي��وم الخ��ت��ب��ار اأدوي����ة ع��ل��ى اأنا�ض 

ُيعترون من االأكرث عر�ضة لهذا املر�ض.
هذه املرة االأوىل التي ميكن فيها روؤية موا�ضع اخللل يف الدماغ، التي 
خالل  من  واح��د  اآن  يف  باالألزهامير،  االإ�ضابة  عن  م�ضوؤولة  ُتعتر 
عمليات م�ضح للدماغ. وت�ضمح هذه التقنية لالأطباء بتتبع 

تقّدم املر�ض ومعرفة ما اإذا كانت االأدوية فاعلة.
وت�ضابكات  ب��ي��ت��ا  اأم���ي���ل���وي���د  ل���وي���ح���ات  ت�����ض��ك��ل 
ال��رئ��ي�����ض��ني يف دم����اغ مري�ض  ت����او اخل��ل��ل��ني 
التي  الكيماوية  امل���واد  ط���ّورت  االأل��زه��امي��ر. 
 .2005 اأم��ي��ل��وي��د بيتا ع��ام  ت��رز ل��وي��ح��ات 
وجاء ابتكار مادة حتدد ت�ضابكات تاو ليكمل 

ال�ضورة.
منها  تتاألف  التي  املركبات  تراكب 
ت�ضابكات  يف  اجل���دي���دة  امل�����ادة  ه���ذه 
ُيرى  م�ضع  �ضوء  عنها  وي�ضدر  ت��او 
املقطعي  الت�ضوير  خ��الل  بو�ضوح 

لب�ضع  الدماغ  يف  امل��ادة  هذه  تبقى   .)PET( البوزيروين  باالإ�ضدار 
�ضاعات، ثم تتفكك وتخرج من اجل�ضم.

يذكر ماكوتو هيغو�ضي، باحث من املعهد الوطني لعلوم االأ�ضعة يف �ضيبا 
باليابان ورئي�ض الفريق الذي طّور هذه املادة: )هذا ابتكار بالغ االأهمية 
الأن ت�ضابكات تاو ُتعتر اأكرث ارتباطاً بفقدان اخلاليا الع�ضبية، مقارنة 

باللويحات(.
يعانون  اأ�ضخا�ض  ثالثة  الأدم��غ��ة  اأول��ي��ة  م�ضح  عمليات  هيغو�ضي  يذكر 
اأدلة  تقّدم  امل��ادة  هذه  على  تعتمد  اأ�ضحاء  اآخرين  وثالثة  االألزهامير 
ت�ضابكات  اأن  امل�ضح هذه  تك�ضف عمليات  املر�ض.  كيفية تطور هذا  على 
تاو تراكم اأواًل يف احل�ضني )مركز الذاكرة يف الدماغ( يف مرحلة تكون 

فيها لويحات اأميلويد بيتا قد انت�ضرت.
ب�ضرعة  الع�ضبية  اخلاليا  تقتل  الت�ضابكات  اأن  �ضابقة  اأبحاث  اأظهرت 
اأن  اأن �ضوره ت�ضري اإىل  وتوؤدي اإىل تغيريات �ضلوكية. ويذكر هيغو�ضي 
لويحات اأميلويد بيتا غري موؤذية بحد ذاتها، اإال اأنها ت�ضاهم يف انت�ضار 

ت�ضابكات تاو يف الدماغ.
الت�ضابكات  ه��ذه  ارت��ب��اط  م��دى  امل�ضح  عمليات  ت��رز  مماثل،  نحو  على 
وفق  ت��ق��دم��ه،  لقيا�ض  كو�ضيلة  ا�ضتخدامها  يتيح  م��ا  امل��ر���ض،  بحدية 

هيغو�ضي.يو�ضح نيك فوك�ض، بروف�ضور متخ�ض�ض يف علم االأع�ضاب يف 
املر�ض.  واح��د من هذا  با�ضتطاعتنا مراقب جزء  )ك��ان  لندن:  جامعة 
لذلك من املهم جّداً اأن نتمكن من روؤية اجلزء االآخر. اأواًل، قد ي�ضّكل 
هذا االبتكار اأداة بحث لتحديد �ضل�ضلة التطورات التي توؤدي اإىل ظهور 
هذا املر�ض. لكنه �ضيثري اأي�ضاً اهتمام قطاع اإنتاج االأدوية الذي �ضيحاول 

ا�ضتخدامه للتو�ضل اإىل عالج(.
نظراً اإىل اإخفاق االأدوية التي ُتعطى ملن يعانون داء األزهامير يف مراحله 
ال�ضوء  ت�ضلط  التي  امل��ادة  ب��اأن هذه  املتقدمة، يعّر هيغو�ضي عن ثقته 
يف  �ضت�ضاهم  للويحات،  املخ�ض�ضة  امل��ادة  عن  ف�ضاًل  ت��او،  ت�ضابكات  على 
اأي  حتديد املر�ضى االأن�ضب للم�ضاركة يف التجارب االأولية، ف�ضاًل عن 

فوائد قد يجنونها.
اأ�ضباب  اأن هذه التجارب بالغة االأهمية. وي�ضيف: )من  يو�ضح فوك�ض 

اإخفاق االأدوية اأنها ُتعطى للمري�ض بعد فوات االأوان(.
الوطنية  املعاهد  من  دوال  مليون   34 الباكرة  التجارب  اإح��دى  تلقت 
لل�ضحة يف الواليات املتحدة. و�ضتعمل هذه التجربة على اختبار دواء 
يف حالة اأنا�ض ميلكون ن�ضختني من اجلينة APOE4، ما يعر�ضهم 

خلطر االإ�ضابة بداء األزهامير يف مرحلة الحقة من حياتهم.

عالج طبيعي مل�صكلة تزييت 
الب�صرة الدهنية

الب�ضرة الدهنية تعاين من م�ضكلة ا�ضا�ضية اال وهي زيوتها الكثرية فذوات 
زيتية فلعالج  ب�ضرتها مزيتة وعليها طبقة  تبدو  ما  دائما  الدهنية  الب�ضرة 
هذه امل�ضكلة ما عليك �ضوى �ضنع هذه اخللطات والو�ضفات لتزييت الب�ضرة 

وو�ضعها على ب�ضرتك كما يف التعليمات اما يوميا او ا�ضبوعيا

ما�ضك اخليار لتزييت الب�ضرة الدهنية
احلجم متو�ضط  خيار  حبة   2

اهر�ضي فى اخلالط حبتي خياٍر متو�ضطتي احلجم ثم �ضعي اخلليط الناجت 
يف الفريزر ملدة 5-6 دقائٍق

واغ�ضلي ب�ضرتك بعنايٍة ثم جفيفها ووزعي عليها املا�ضك بفر�ضاٍة اأو باأ�ضبعكمِ 
وال�ضفاه  بالعني  املحيطة  املنطقة  الوجه ماعدا  اأج��زاء  بحيث يغطي جميع 
على  واظبي  ال��ب��ارد  باملاء  وجهك  اغ�ضلي  ثم  دقيقٍة   15 مل��دة  القتاع  اتركي 
غ�ضون  فى  املذهلة  نتائجه  و�ضتالحظني  اأ�ضبوٍع  كل  املعالج  املا�ضك  اإع���داد 

اأ�ضابيع قليلة

مزيج قرع الع�ضل والتفاح لتزييت الب�ضرة الدهنية
تفاحة

�ضريحة قرع الع�ضل
يف اخلالط اهر�ضي ثمرة تفاٍح مع �ضريحة قرع ع�ضٍل ثم اأ�ضيفي لهم ملعقة 
 10 مل��دة  واتركيه  وجهك  على  املزيج  وزع��ي  متما�ضكاً  اخلليط  جلعل  ع�ضٍل 

دقائق ثم ا�ضطفى ب�ضرتك مباء الورد يكفيك اإعداد هذا القناع اأ�ضبوعي

الع�ضل واخلل والليمون للب�ضرة الدهنية
ع�ضل ملعقة   2

مقدار من اخلل
مقدار من ع�ضري الليمون

يف اإناٍء متو�ضط احلجم ا�ضكبي ملعقتني من الع�ضل ومقدارين مت�ضاويني من 
اخلل وع�ضري الليمون ثم امزجي اخلليط جيداً ودلكي به وجهك ورقبتك 

لثواٍن واتركيه ملدة 25 30- دقيقٍة ثم ا�ضطفى ب�ضرتك باملاء البارد.

ت��و���ض��ح ال���دك���ت���ورة ك���اروالي���ن ه���و، م���دي���رة املركز 
اجليني وعلم وراثة االأمرا�ض القلبية الوعائية يف 
 Brigham and Women›s م�ضت�ضفى 
التابع جلامعة هارفارد، اأن الفح�ض اجليني ي�ضبح 
يف هذه احلاالت )فح�ضاً عائلّياً(. وت�ضيف: )فمن 
املر�ض  ه��ذا  ي�ضبب  ما  فهم  عموماً  للعائلة  املفيد 

وحتديد َمن هم اأكرث عر�ضة له(.
اأو  اإىل جينة واح��دة  اأمرا�ض القلب  يعود عدد من 
ب�ضع جينات لها تاأثري كبري يف ظهور املر�ض. من 

هذه االأمرا�ض:
- ع�ضر ت�ضّنع البطني االأمين امل�ضّبب لالأنظميات.

- متالزمة روغادا.
- داء ن�ضواين العائلي.

- اعتالل ع�ضلة القلب التو�ضعي العائلي.
- ت�ضخم ع�ضلة القلب.
- متالزمة لويز- ديتز.

.QT متالزمة ا�ضتطالة -
- متالزمة مارفان.

ينتقل معظم هذه االأمرا�ض من جيل اإىل اآخر من 
اأن َمن يرث  ال�ضائدة. ويعني ذلك  خالل اجلينات 
هذه اجلينة من اأي من والديه ُي�ضاب باملر�ض، واأن 
به  االإ�ضابة  خطر  اأي�ضاً  يواجهون  واأوالده  اإخوته 
بن�ضبة %50. وال �ضك يف اأن َمن يحملون جينات 
اإىل  يحتاجون  احل��ي��اة  تهدد  التي  االأم��را���ض  ه��ذه 
اأدوية  بتناول  البدء  رمب��ا  اأو  حياتهم  منط  تعديل 
اأو حتى اخل�ضوع لزراعة جهاز ي�ضاعدهم يف تفادي 

خماطره.

م�ضاألة عائلية
فحو�ضاً  ع�����ادة  ���ض��ل��ي��م  اإن�������ض���ان  ي���ج���ري 
الأم���را����ض ال��ق��ل��ب ال���وراث���ي���ة ب��ع��د وفاة 
ال��ع��ائ��ل��ة مب���ر����ض مماثل.  اأف������راد  اأح�����د 
هذا  على  االأم���ور  ت�ضري  اأال  يجب  ولكن 

ال�ضخ�ض  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال��ن��ح��و. 
امل�����ض��اب ب��امل��ر���ض يف ال��ع��ائ��ل��ة اأول 

َمن يخ�ضع لفحو�ض مماثلة. 
ال���دك���ت���ورة هو،  م�����ض��ت�����ض��ف��ى  يف 

)املرجع(  املري�ض  ه��ذا  يخ�ضع 
لفحو�ض جينية �ضاملة. ال يعني 

لكامل  ت�ضل�ضل  اإع���داد  ال��ي��وم  ذل��ك 
 9 جيناته الأن هذه عملية مكلفة )بني 

اآالف و10 اآالف دوالر وفق تقديرات الدكتورة 
هو(. بداًل من ذلك، تتناول الفحو�ض التي ُتعتر 
كلفتها متدنية باملقارنة )بني األف و5 اآالف دوالر(، 
جمموعة حمددة من اجلينات التي ترتبط عموماً 

مبر�ض ال�ضخ�ض.
يهدف اإخ�ضاع املري�ض لهذه الفحو�ض اإىل حتديد 
اجلينات التي متلك التاأثري االأكر يف هذا املر�ض. 
ومن املمكن االإغفال عن اجلينات االأهم عند اإجراء 
ف��ح��و���ض الأف�����راد ال��ع��ائ��ل��ة االآخ����ري����ن، م���ع حتديد 

اجلينات االأقل اأهمية وتاأثرياً.
عن  )امل���رج���ع(  امل��ري�����ض  فح�ض  يك�ضف  ال  ع��ن��دم��ا 
املر�ض  هذا  ت�ضبب  اأنها  املعروف  طفرة جينية من 

ذلك )وه�����ذا ي��ح��دث اأح���ي���ان���اً ك���ث���رية(، فال  يعني 
ما  اأن 
م�������ن 

�ض  مر
يتناقله  وراثي 

اأفراد العائلة.
ت������������و�������������ض������������ح 

العائلة تعاين مر�ضاً ال��دك��ت��ورة ه��و: )اإن كانت 
وراث��ّي��اً ومل يتمكن اخل���راء م��ن حت��دي��د الطفرة 
تعاين  اأنها  واق��ع  يلغي  ال  فهذا  امل�ضوؤولة،  اجلينية 
الذكاء  اإىل  بعد  العلم  يتو�ضل  ومل  وراثياً.  مر�ضاً 

الكايف لفهم ما يقف وراء هذا املر�ض الوراثي(.
ع��ن��دم��ا ت��ك�����ض��ف ال��ف��ح��و���ض ال�����ض��ام��ل��ة ع���ن املتغرّي 
املري�ض  امل���ر����ض يف ح���ال���ة  ���ض��ب��ب  ال�����ذي  اجل��ي��ن��ي 
اخل�ضوع  العائلة  اأف��راد  �ضائر  ي�ضتطيع  )امل��رج��ع(، 
اإ�ضابتهم  احتمال  م��دى  حت��دد  جينية  لفحو�ضات 
ه���م اأي�����ض��اً ب���ه )وم����ن ال�������ض���روري احل�����ض��ول على 
اال�ضت�ضارة الالزمة لتح�ضريهم لتقّبل النتائج اإن 

كانت �ضلبية(.
 ال ُتعتر هذه الفحو�ض مكلفة )400 دوالر اإىل 
جيني  متغرّي  عن  تبحث  اأنها  مبا  دوالر(،   900

حمدد يرتبط مبر�ض قريبهم.
تذكر الدكتورة هو: )اإذا فح�ضنا املري�ض )املرجع 
للمر�ض،  امل�ضببة  ال��ط��ف��رة  نظنه  م��ا  )واكت�ضفنا 
نقول للمري�ض: )باال�ضتناد اإىل ما نعرفه عن هذه 
اأن��ه��ا ت�ضبب مر�ضك.  واث��ق��ون م��ن  ال��ط��ف��رة، نحن 
العائلة  اأف������راد  ف��ح�����ض  اإىل  ذل����ك  ب��ع��د  ن��ن��ت��ق��ل 
امل��ع��ر���ض��ني ل���ه���ذا اخل���ط���ر، يف 
حم��اول��ة ل��ت��ح��دي��د م��ا اإذا 
���ض��ُي�����ض��اب��ون على  ك����ان����وا 
االأرج������ح ب��ه��ذا امل���ر����ض اأو 

ال(.
�ضحيح اأن قرار اخل�ضوع 
كل  اإىل  ي��ع��ود  للفحو�ض 
فرد، لكن هذه الفحو�ض 
توؤدي اإىل معلومات اأ�ضمل 
ع���ن���دم���ا ي��ح�����ض��ل اخل�����راء 
اأف���راد ع��دة من  نتائج  على 

العائلة.
الفحو�ض  ن��ت��ائ��ج  ُت��ظ��ه��ر 
ال�ضخ�ض  اأن  االإي��ج��اب��ي��ة 

يحمل 
اجل���ي���ن���ة 

امل���������ض����ب����ب����ة 
ل�����ل�����م�����ر������ض، 

لكنها ال توؤكد متى 
كان  اإذا  ح��ت��ى  اأو  ���ض��ُي�����ض��اب 

�ضُي�ضاب به من االأ�ضا�ض، كذلك ال حتدد مدى حدة 
اإيجابية  فحو�ضه  نتائج  تكون  َمن  يحتاج  املر�ض. 
اإىل متابعة من طبيب قلب. اأي�ضاً يجب اأن يخ�ضع 
يخططون  َم���ن  وع��ل��ى  مم��اث��ل��ة.  لفحو�ض  اأوالده 
النتائج يف االع��ت��ب��ار عند  ي��اأخ��ذوا ه��ذه  اأن  ل��ل��زواج 

التفكري يف االإجناب وتاأ�ضي�ض عائلة.
ال��ع��ائ��ل��ة ع��ل��ى نتائج  اأف����راد  اأن ح�����ض��ول  ���ض��ك يف  ال 
فحو�ض �ضلبية خر مفرح، اإذ ال يحتاجون، يف هذه 
ظهرت  اإذا  اإال  خا�ضة،  طبية  متابعة  اإىل  احل��ال��ة، 

عليهم عوار�ض املر�ض.

حتذير�ت وخماوف
تو�ضح الدكتورة هو: )اجلينات خ�ضائ�ض معقدة، 
فهي النتيجة النهائية مل�ضالك بيولوجية كثرية. ال 
ال  الأننا  اليوم  اخل�ضائ�ض  هذه  كل  فح�ض  ميكننا 
التي ت�ضاهم يف �ضنعها. فقد  العوامل كافة  نعرف 
العائلة  تت�ضاطرها  بيئية  عوامل  اإىل  املر�ض  يعود 

وال دخل لها باجلينات(.
القلب،  االإ�ضابة مبر�ض  توقع  ال�ضعب  كذلك من 
اأحد  امل��ع��ق��دة  اخل�����ض��ائ�����ض اجلينية  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا 
ع��وام��ل اخل��ط��ر ال��ك��ث��رية ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا العائلة. 
يف ه����ذه احل������االت، ح��ت��ى ل���و ك��ان��ت ال��ع��ائ��ل��ة اأكرث 
عر�ضة لالإ�ضابة باأمرا�ض القلب، ال ميكن تقدمي 
الأفرادها اإال الن�ضائح ذاتها التي ُت�ضدى عادة للنا�ض 
كافة للحفاظ على �ضحة قلبهم و�ضالمته. وتذكر 
ال��دك��ت��ورة ه��و اأن م��ا م��ن اأدل���ة ت��وؤك��د اأن الفحو�ض 
اجل��ي��ن��ي��ة يف ه���ذه احل�����االت جت��ع��ل امل��ري�����ض اأكرث 

قابلية التباع هذه الن�ضائح..

فحو�ض جينية تك�صف اأمرا�ض القلب

مادة كيماوية ُتظهر كيفية تطوره

تف�صي الزهامير يف دماغ حّي 
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ق�ضة قر�ضنة �ضفينة �ل�ضحن �الأمريكية قر�بة �ل�ضومال

)كابنت فيليب�ض(... اأقوى املر�صحني لالأو�صكارات املقبلة
اأربع �ضنوات مّرت على احلادثة، وها هي بقلم بطلها القبطان 
بقيادة  ج��اذب��ة،  �ضينمائية  م���ادة  تتحول  فيليب�ض  ريت�ضارد 
االأمريكي  الكابنت  عن  غرينغرا�ض  بول  الريطاين  املخرج 
فيليب�ض، والقرا�ضنة ال�ضوماليني الذين داأبوا منذ �ضنوات 
على اعرا�ض ال�ضفن التي تعر قبالة ال�ضواطئ ال�ضومالية 

وفر�ض فدية عليها تقّدر مباليني الدوالرات.
ال�ضحن  ���ض��ف��ي��ن��ة  حم��ن��ة  ان��ت��ه��ت   ،2009 اأب����ري����ل   17 يف 
االأمريكية ماير�ضك اآالباما، التي انطلقت يف رحلة لها من 
ميناء �ضاللة يف �ضلطنة عمان، متوجهة اإىل اأفريقيا بقيادة 
اإن  وم��ا  هانك�ض(  )ت��وم  فيليب�ض  �ضارلز  االأم��ريك��ي  الكابنت 
واجهت ال�ضاحل ال�ضومايل حتى ظهر قاربان �ضغريان على 
متنهما جمموعة من امل�ضلحني فاأعطى الكابنت اأوامره باأخذ 
احلذر واأمر باإجراءات احرازية حت�ضباً حل�ضول هجوم على 
ال�ضفينة ومل مي�ض وقت طويل حتى اندفع القاربان باأق�ضى 
حيلة  بتنفيذ  فيليب�ض  فقام  مباير�ضك،  للحاق  �ضرعتهما 
�ضتتدخل  جوية  ع�ضكرية  قوة  هناك  باأن  القرا�ضنة  اأ�ضعرت 
املتابعة،  اأو  العودة  القاربني حول  قائدا  قليل، فاختلف  بعد 
على  ال��ن��ار  يطلق  راح  حيث  االآخ���ر  وت��اب��ع  اأح��ده��م��ا  فانكفاأ 
ال�ضفينة... حينها فتحت ال�ضفينة جماري املياه فيها مانعة 
وو�ضعوا  فراغاً  فا�ضتغلوا  كثرياً،  االق��راب  من  القرا�ضنة 
قاربهم  تاركني  اإليها  و�ضعدوا  ال�ضفينة  على  حديدياً  �ضّلماً 

يتحطم.
الكابنت امتلك اأع�ضاباً فوالذية وهو يحاور ويناور امل�ضلحني 
بقيادة موز )باركاد اآبدي( الذي وقع اأ�ضرياً بني يدي البحارة 
التفاو�ض م��ع رج��ال��ه الأخذه  امل��ح��رك��ات وب��ا���ض��روا  يف غ��رف��ة 
التي كانت م��وج��ودة يف  األ��ف دوالر  وال��ت��واري م��ع الثالثني 
املال  واأخ��ذوا  ا�ضتعادوا موز  امل�ضلحني  لكن  ال�ضفينة،  خزينة 
والكابنت معهم يف قارب النجاة اخلا�ض بال�ضفينة واأبحروا 
ما  وه��و  �ضديد،  ببطء  لكن  ال�ضومالية،  ال�ضواطئ  ب��اجت��اه 
اأعطى اجلانب الع�ضكري االأمريكي الفر�ضة الكافية التخاذ 
االإجراءات الكفيلة باإنقاذ فيليب�ض من دون اأذيته، فقد و�ضل 
يف  جنحوا  حني  اإىل  ا�ضتحكاماتهم  واأخ���ذوا  البحر  مغاوير 
اإقناع موز باخلروج من مركب النجاة للتفاو�ض معه حول 
ا�ضطادهما  االآخ��ري��ن،  امل�ضلحني  راأ�ضا  ظهر  وحني  الفدية، 
ال��ق��ن��ا���ض��ة يف حل��ظ��ة واح����دة وت���وزع���ت دم��اوؤه��م��ا ع��ل��ى وجه 
وج�ضم القبطان، الذي كان مكباًل، فاأنقذه املغاوير ثم كّبلوا 
موز واقتادوه اإىل الواليات املتحدة التي ردد على الدوام اأنه 

يحب ال�ضفر اإليها يوماً ما.
)كابنت فيليب�ض( متر دقائقه ال� 134 كاأنها حلظات، بفعل 
رائعاً  �ضرعة االإيقاع ودقة امل�ضاهد، ويوؤدي توم هانك�ض دوراً 

هو  املقبلة،  لالأو�ضكارات  املر�ضحني  اأق��وى  �ضدارة  يف  و�ضعه 
والفيلم.

روبرت ردفورد..  �الإن�ضان �لتائه يف عر�س �ملحيط

)اجلميع �صائع(..  يحظى باهتمام النقاد حول العامل
رغ��م ان فيلم )اجل��م��ي��ع ���ض��ائ��ع( او )ال��ك��ل م��ف��ق��ود( عر�ض 
مايو  يف  ال�ضينمائي  ك��ان  ملهرجان  الر�ضمية  امل�ضابقة  خ��ارج 
الفنية عمدته  وال�ضحافة  النقاد  احتفاء  ان  اال  املا�ضي  ايار 

كواحد من اهم افالم العام. 
)اجلميع �ضائع( للمخرج جي �ضي �ضاندور فيلم يختر من 
للنجم  امل�ضتوى  رفيع  اداء  عر  االإن�ضانية  م�ضاعرنا  خالله 
ع��دم متكنه من  الرغم من  ، فعلى  القدير روب��رت ردف���ورد 
انتباه نقادها  اأنه لفت  اإال  اأمريكا  اإي��رادات عالية يف  حتقيق 
جناح  �ضهادة  مبثابة  تلك  لتكون  درج���ات،   8 منحوه  الذين 
ج��دي��دة مل��خ��رج��ه يف جت��رب��ت��ه ال��روائ��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ب��ع��د فيلم 
فيه حياة  وتناول   ،2011 ال��ذي عر�ض يف  ك��ول(  )مارجن 

وول �ضريت. 
من �ضوارع وول �ضريت، ينتقل بنا املخرج جي �ضي �ضاندور 
دوره  يلعب  ان�ضان  حياة  تفا�ضيل  ناقاًل  البحر،  عر�ض  اإىل 
النجم روب���رت ري��دف��ورد يفقد ك��ل ���ض��يء ���ض��وى االأم���ل بعد 
عائمة،  ب��ح��اوي��ة  ا���ض��ط��دام��ه  نتيجة  للتلف  يخته  ت��ع��ر���ض 
ليحاول جاهداً اإ�ضالحه، ليواجه بعدها اع�ضاراً يغري م�ضار 
لكافة  فقدانه  بعد  ال��ي��اأ���ض  م��ن  ك��ث��ريا  ويقربه  كلياً  حياته 

و�ضائل االت�ضال مع العامل.
ق�ضة الفيلم التي كتبها �ضاندور نف�ضه، مل تكن االأوىل من 
املخرج  واآخ��ره��م  تقدميها  يف  ك��ث��ريون  �ضبقه  فقد  ن��وع��ه��ا، 
باي(  ف��ي��ل��م��ه )ح���ي���اة  ق��دم��ه��ا يف  ال����ذي  اأجن يل  ال���ت���اي���واين 
الأف�����ض��ل خمرج.  االأو���ض��ك��ار  ع��ن��ه ج��ائ��زة  )2012(، وح���از 
متكنه  يف  يكمن  واالآخ��ري��ن  �ضاندور  فيلم  بني  الفرق  ولكن 
ابتعد  واأنه  �ضيما  االإن�ضانية، ال  امل�ضاعر  اللعب على وتر  من 
يف فيلمه كلياً عن احلوار الذي اقت�ضر على كلمات معدودة، 
معتمداً يف ذلك على تقنية الفيلم ال�ضامت، فال تكاد ت�ضمع 
فيه �ضوى هدير البحر وما تخلفه االأعا�ضري واالأمطار من 
اأ�ضوات، تاركاً ملتابع الفيلم الفر�ضة الن يختر م�ضاعر ذلك 

االإن�ضان التائه يف عر�ض املحيط.
واأن يقي�ض مدى معاناته من خالل ما ترزه ق�ضمات وجهه، 
اأمام فيلم ت�ضعب  فمن خالل ذلك جنح �ضاندور يف و�ضعنا 
فيه التكهنات، ففي كل م�ضهد منه تظن اأن النهاية اقربت 
لتفاجاأ مب�ضهد خمتلف، خا�ضة واأن فكرة الفيلم تذهب بنا 

بعيداً عن جمرد ال�ضياع يف املحيط،
باأننا  لت�ضعر  احل��ي��اة،  يف  ���ض��غ��رية  تفا�ضيل  ن��ح��و  ل��ت��اأخ��ذن��ا 

معر�ضون لفقدان احلب والقوة واالأمل وغريها من امل�ضاعر 
االأمل  الياأ�ض، ليظل  اإىل  التي قد ن�ضل فيها  يف حلظات ما 
الذي  امل�ضهد  وه��و  باحلياة،  يربطنا  ال��ذي  الوحيد  اخليط 
الفيلم  يف  دي��ف��ورد  روب���رت  اأداء  فيلمه.  �ضاندور  فيه  اختتم 
ال��ر���ض��م��ي��ة يف دورة مهرجان  امل�����ض��اب��ق��ة  ال���ذي ع��ر���ض خ���ارج 
للنقاد  بالن�ضبة  ج��داً  الفتا  ك��ان  االأخ����رية،  ال�ضينمائي  ك��ان 
اأ���ض��ادوا ك��ث��رياً مب��ا ق��دم��ه ف��ي��ه، فقد كتبت �ضحيفة  ال��ذي��ن 
)ال��غ��اردي��ان( عنه: )دي��ف��ورد متكن ع��ر اأدائ���ه ال��ق��وي، من 
الفيلم بجهده مبتعداً عن دعم  اي�ضال م�ضاعره لنا، ليقود 

املمثلني االآخرين(،
امل�ضاهد  انتباه  )ديفورد يجذب  فكتبت  )فاريتي(  اأما جملة 
من  يتمكن  اأن  دون  وج��ه��ه،  ع��ل��ى  ت��ع��اب��ري  م��ن  يحمله  مب��ا 
ال�ضراخ(، فيما كتبت )التلغراف(: )رغم اأن جماالت الفيلم 
حمدودة، اال اأن الفكرة تذهب بنا بعيداً، لتعيدنا اإىل واقعنا، 
نف�ضه.  الوقت  يف  ور�ضيقة  اأنيقة  فكرة  تعتر  فهي  ولذلك 
تذهب  ال�ضينما  االع��م��ال  من  نوعية  هكذا  نقول  ان  ويبقى 
اىل عقولنا وقولبنا عر جنم قدير يعرف ماذا يختار وماذا 

يقدم ليحقق اخللود يف ذاكرة احلرفة ال�ضينما العاملية .

فــن اأجــنبــي
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الإفراط يف ال�صحك 
ي�صبب نوبات �صرع

ا�ضارت درا�ضة حديثة اأن االبحاث الطبية ك�ضفت اأن االإفراط يف ال�ضحك قد 
يت�ضبب يف نوبات �ضرع ثقب يف القلب ومتزق املرىء.

واأو�ضحت االأبحاث الطبية التي اأجريت يف هذا ال�ضاأن اأن ال�ضيدات الالتى 
بعد  للوفاة  يتعر�ضن  قد  القلب   ب�ضباقات  مايعرف  متالزمة  من  يعانني 
لال�ضابة  تعر�ضهن  ق��د  التى  التنف�ض  عملية  ف��ى  وت�����ض��ارع  �ضحك  ن��وب��ات 
قد  �ضديدة  �ضحك  ن��وب��ات  ف��ى  االن��خ��راط  ان  على  م�ضددة  رب��وي��ة  بنوبات 

يت�ضبب فى املعاناة من �ضل�ض البول والفتق.
واأ�ضار اإىل اأن ال�ضحك ال ميثل �ضلبيات فقط بل ي�ضاعد على خف�ض الوزن 

وخف�ض م�ضتوى ال�ضكر فى الدم.
كان الباحثون من جامعات اوك�ضفورد قد ا�ضتخدموا بيانات مت ت�ضجيلها من 
عام 1946 وحتى يومنا هذا لدرا�ضة فوائد ال�ضحك على ج�ضم االإن�ضان 
واأظهرت النتائج على وجود جرعة من ال�ضحك فى اليوم ميكن اأن ت�ضاعد 

فى التخل�ض من الوزن عن طريق حرق نحو 2000 �ضعر حراري .

تكرار الكلمات من اأهم 
موؤ�صرات كذب املتحدث

اأن ال�ضخ�ض الذى ينفعل �ضريعا  ك�ضفت احدث االبحاث العلمية احلديثة 
وتظهر عليه عالمات التوتر غالبا ما يكون يحاول اإخفاء �ضىء ما.

وي�ضري الطبيب النف�ضى حممد م�ضطفى اإىل اأن تكرار الكلمات اأي�ضا من 
اإليه، الأنه مييل  الذى تتحدث  ال�ضخ�ض  التى توؤكد كذب  املوؤ�ضرات  �ضمن 
اإىل تكرار الكلمات واملررات الأنه يحاول املراوغة طوال الوقت وعدم ذكر 

احلقيقة مما يدفعه للتحدث بطريقة غري مرتبة وغري وا�ضحة.
ويو�ضح اأن هذا ال�ضخ�ض غالبا ما يعتمد على التعميم فى االأحاديث وعدم 
نف�ضه  عن  امل�ضئولية  ينفى  اأن  يريد  فهو  اأن��ا  كلمة  ا�ضتخدام  على  الركيز 

ويف�ضل التحدث ب�ضفة جماعية. ليند�ضي لوهان خالل ح�ضورها �إطالق فعالية )Just Sing It( يف مدينة نيويورك. )�أ ف ب(

ع�ضري �لتفاح 

علماء  ي����ق����ول   
ان  ب���ول���ن���دي���ون 
التفاح  ع�����ض��ري 
اف�ضل  االب��ي�����ض 
م��������ن االن��������������واع 
االخ���������������������������������رى 
ال�������������ض������اف������ي������ة 
ملا  )ال�������ض���ف���اف���ة( 
يحتوي عليه من 
كبرية  ك���م���ي���ات 
م�����ن م���������ض����ادات 
وهي  االك�������ض���دة 

املواد التي تقي اجل�ضم االمرا�ض واملواد امل�ضرطنة.
املوجودة  تلك  ا�ضعاف  اربعة  اىل  االك�ضدة  م�ضادات  تركيز  ن�ضبة  وت�ضل 
وميكن  بوليفينول.  ي�ضمى  مركب  من  وتتكون  ال�ضايف  التفاح  ع�ضري  يف 

احل�ضول هذه املادة من التوت والعنب وال�ضوكالتة ال�ضوداء. 
الغذاء والزراعة ان عملية �ضناعة ع�ضري  الباحثون يف جملة علوم  يقول 

التفاح ادت اىل قلة تركيز م�ضادات االك�ضدة يف ع�ضري التفاح ال�ضايف. 
يقول الباحثون من جامعة الزراعة يف مدينة روكلو البولندية انهم قاموا 
االبي�ض  التفاح  ع�ضري  ن��وع��ي  يف  للتاأك�ضد  امل�����ض��ادة  امل���ادة  كميات  بقيا�ض 
ان��واع من  ارب��ع  االك�ضدة يف  ن�ضاط م�ضادات  وال�ضايف. كما قاموا مبعايرة 

الع�ضائر. 
وقد ا�ضتنتج الباحثون ان التفاح الذي يحتوي على لبابة اكر ي�ضتمل على 

اعلى تركيز من م�ضادات االك�ضدة والتي تعطي اعلى تفاعل يف التجارب. 

• من خمرتع فر�ضاة �ال�ضنان ؟
الذي  الريطاين  ادي�ض  وليام  هو  ابتكرها  من  اول  اال�ضنان  فر�ضاة 
نتيجة  علي  يح�ضل  فلم  القما�ض  م��ن  بقطعة  ا�ضنانه  تنظيف  اراد 
جيدة فجاء بقطعة من اخل�ضب و�ضنع بها عدة ثقوب مالأها ببع�ض 
الق�ض فاعطته نتيجة جيدة وبعد ذلك فتح دكانا النتاج فر�ض اال�ضنان 

بخامات جديدة.
؟ �لعامل  يف  لل�ضمك  م�ضدر  �غزر  يوجد  • �ين 

يوجد بالقرب من �ضواطيء جزيزة �ضردينيا االيطالية ،وهناك م�ضدر 
اخر عر�ض �ضاحل املحيط الهادي المريكا ال�ضمالية.

• هل تعلم اأن �ضمك جلد االإن�ضان ال يزيد عن 2 ملم ، و �ضمك جلد الفيل يبلغ 25 ملم ، و جلد االإن�ضان 
با�ضتثناء جفون  الغدد  الفيل خال من هذه  العرق بينما جلد  التي تفرز  الغدد  اآالف من  يحتوي على عدة 

العينني
• هل تعلم اأن عمر القرد ال يتجاوز يف املتو�ضط ثالثني �ضنة

• هل تعلم اأن الذبابة تهز جناحها حوايل )32( مرة يف الثانية الواحدة
• هل تعلم اأن الن�ضور ال متوت و لكنها تنتحر ب�ضبب املر�ض

• هل تعلم اأن - الدلفني - هو اأذكى احليوانات الثديية
• هل تعلم ان القد�ض احتلت على مدى التاريخ 24 مرة

• هل تعلم اأن اقدم ج�ضر يف العامل يعود تاريخه اإىل 850 ق م و يقع يف تركيا و هو عبارة عن ج�ضر حجري 
فوق نهر ملي�ض يف تركيا 

• هل تعلم اأن مطار بروتدام بهولندا يقع يف منطقة تنخف�ض عن م�ضتوى �ضطح البحر مبقدار 4.5 مر 
• هل تعلم اأن اأقرب جنم اإىل االأر�ض هي ال�ضم�ض و تبعد حوايل 93 مليون ميل 

اجتمع فيل �ضخم و�ضفدعة �ضغرية على حافة بئر للماء فوقف الفيل ي�ضرب بنهم ونظرت اليه ال�ضفدعة 
ال�ضغرية واخذت ت�ضرب اي�ضا، ثم التفت الفيل للح�ضائ�ض واخذ ياأكل ب�ضراهة وذهبت ال�ضفدعة ت�ضدر نقيعا 
افعل..  وملا ال.. كيفما تفعل  اأتقلدينني؟ فقالت:  البلهاء  ايتها  وق��ال: ماذا تفعلني  اليها  �ضعيفا.. هنا نظر 

ا�ضتطيع ان ا�ضرب ان اكل ان انقنق.
 فقال لها الفيل: انا الفيل ا�ضتطيع فعل كل �ضي وانت ال ت�ضتطيعني عمل اي �ضيء.. ومد خرطومه وك�ضر 
جذع �ضجرة قريبة منه وقذف به بعيدا وقال: ايتها التافهة هل ت�ضتطعني فعل ذلك، نظرت ال�ضفدعة حولها 
ثم ابتعدت وابتعدت وابتعدت ثم جاءت بقفزة هائلة لتح�ضر نف�ضها يف خرطوم الفيل الذي اخذ ي�ضرخ وينفث 
اخرى  م��رة  بقوة  نف�ضه  يعيد  ثم  اال�ضجار  ج��ذوع  يف  ويخبطه  وميينا  �ضماال  به  ويطيح  بع�ضبية  خرطومه 
وال�ضفدعة ال�ضغرية قد انتفخت بحيث ا�ضبح �ضعب على الفيل اخراجها. وهنا انهارت قوى الفيل ونزل 
على االر�ض بج�ضده وكاأنه قارب على املوت، فخافت ال�ضفدعة وانكم�ضت على نف�ضها ثم خرجت من خرطوم 
الفيل وقفزت بعيدا فتنف�ض الفيل ال�ضعداء وقام يقف على قدميه وهو يف غيظ �ضديد من تلك ال�ضفدعة 
التي ال ت�ضاوي بجانب حجمه �ضيئا، وقال: ايتها ال�ضفدعة اعرف ان لكل خملوق �ضاأنه على هذه االر�ض ولن 

ا�ضتهني بقوة احد بعد ذلك مهما كانت �ضاآلة حجمه وا�ضكرك النك اأعطيتني در�ضا لن ان�ضاه.
 ومن يومها والفيل وال�ضفدعة ا�ضدقاء يخرجون معا وي�ضربون معا وياأكلون معا ورمبا نفث يف وجهها املاء 

فاأطاح بها بعيدة وهي �ضعيدة بذلك .

 ال�ضفدعة تهزم الفيل 

اميان عبدالنا�رص احللبي
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.

ك�ثر عبدالنا�رص احللبي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

دنا حمم�د اللمعي
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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رمي عبدالنا�رص احللبي
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.

تناول الجبان ي�صبب الحالم املزعجة
وما  االإن�����ض��ان  ياأكله  م��ا  اأن  درا���ض��ات حديثة  ك�ضفت 
اأن  اأح��الم��ه، كما  ي���راه يف  ي��وؤث��ر على م��ا  ب��ه  ي�ضعر 
اأن  ميكن  عا�ضفا  اأو  ممطرا  كان  �ضواء  اجلو  حالة 
تلعب دورا مهما اأي�ضا يف ما يراه النائم من اأحالم 

وكوابي�ض.
واأ�ضارت الدرا�ضة اإىل بع�ض النتائج الغريبة بع�ض 
و  وال��روائ��ح  وال�����ض��راب  الطعام  ت��رى يف  اإذ  ال�ضيء، 
اأو راحة له من  اإزع��اج  ما يحيط باالإن�ضان، م�ضدر 

خالل ما يراه يف منامه.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل ال�����ض��ائ��ع��ات ب�����ض��اأن االأطعمة 

جامعة  يف  باحثون  فاإن  ال�ضعيدة  لالأحالم  امل�ضببة 
مونريال بكندا وجدوا اأن االألبان وم�ضتقاتها قد 

تر�ضم اأحالما مزعجة يف خميلة النائم.
ومل ي��غ��ف��ل ال��ب��اح��ث��ون ع��ن ال��ط��ق�����ض وح��ال��ة اجلو 
اليومية واأي�ضا تاأثريات املجال املغناطي�ضي لالأر�ض 
اأحالم  تاأثر  اإىل  االأب��ح��اث  ت�ضري  اإذ  االإن�����ض��ان،  على 
النائم بالرياح واالمطار والعوا�ضف، وجميع هذه 
احلقائق ال تفرق بني كبري اأو �ضغري، فما ميكن اأن 
يراه طفل ر�ضيع يف منامه قد يكون ترجمة لفكرة 

عابرة يف ذهنه اأثناء ا�ضتيقاظه.


