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املغامر الإماراتي جا�سم الطنيجي يختتم 
جولته الرتويجية لإ�ست�سافة اإك�سبو 2020

ال�سياحية  جوالته  الطنيجي  حممد  جا�سم  االإم��ارات��ي  املغامر  اأنهى 
التي خ�س�سها للرتويج عن اإ�ست�سافة دولة االإمارات العربية املتحدة 
وبداأت هذه اجلوالت قبل حوايل  للحدث العاملي اأك�سبو دبي 2020. 
عام وبالتحديد منت�سف عام 2012 بزيارة كل من كولون وبيتربغ 
وبون يف املانيا وهولندا اأم�سرتدام وجزر �سي�سل وني�س وكان ومر�سيليا 
عام  ب��داي��ة  وم��ع   . امل��ان��ي��ا  يف  �ستوتغارد  وم��دي��ن��ة  وب��اري�����س  و�سانتييه 
2013 اإنطلق اإىل ال�سني مدينة جوانزو ومنها اإىل هوجن كوجن ويف 
اإيطاليا مدينة  منت�سف العام زار كال من �سوي�سرا جنيف ولوزان و 
 2015 اإك�سبو  اال�ست�سافة  ا�ستعداد  ب��داأت  قد  كانت  والتي  ميالن 
وزي��ن��ت ال�����س��اح��ات بعلم االإم������ارات. و���س��م��ل��ت اجل����والت اأي�����س��ا خالل 
املغامر  واأنهى  كو�ست  وجولد  بري�سنب  وا�سرتاليا  �سنغافورة  ال�سيف 
هامبورغ   - واأملانيا  كوبنهاجن  الدمنارك  بزيارة  اجل��والت  االإماراتي 
ومت من خاللها توزيع الكتيبات والربو�سات اخلا�سة باحلدث وكذلك 
الكتيبات اخلا�سة بالتعريف عن دولة االإمارات. وقام الطنيجي بالقفز 
األف   13 اإرت��ف��اع  على  االأل��ب  جبال  من  بالقرب  �سوي�سرا  يف  باملظلة 
قدم بدرجة حرارة و�سلت اإىل ع�سر حتت ال�سفر. وتوجه الطنيجي 
بال�سكر لدائرة الت�سويق والرتويج ال�سياحي بدبي لتوفري الكتيبات 
والربو�سورات اخلا�سة بدبي ومعر�س اأك�سبوا .. م�سريا اإىل اأن مهمة 
االأول  باملقام  وطنية  مهمة  االإم����ارات  دول��ة  ع��ن  والت�سويق  ال��رتوي��ج 
اإع��الن �ساحب  اإن  الطنيجي  وق��ال جا�سم  وواجبة على كل مواطن. 
الدولة رئي�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
2013 عاما للتوطني ح��دث يدفع  ال���وزراء حاكم دب��ي ع��ام  جمل�س 

مب�سرية البناء واالعتماد على اأبناء الوطن يف خمتلف املجاالت .

ولدة جديدة للنمر العربي يف مركز حماية واإكثار 
احليوانات العربية الربية املهددة بالنقرا�ض يف ال�سارقة

�سهد مركز حماية واإكثار احليوانات العربية الربية املهددة باالإنقرا�س 
التابع لهيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�سارقة والدة اأنثى �سبل 
للنمر العربي املهدد باالإنقرا�س بلغ وزنها عند الوالدة 330 غراما 
اإىل حواىل   1997 اإفتتاحه عام  االإكثار منذ  العدد يف مركز  لي�سل 
38 والدة للنمر العربي املهدد باالنقرا�س . وتعترب النمور العربية 
املهددة باالإنقرا�س من احليوانات الليلية االإنفرادية اخلجولة حيث 
الغ�سق  ويف  الفجر  عند  ع��ادة  وت�سطاد  ال��ت��زاوج  لغر�س  فقط  تلتقي 
مواقع  يف  م�سرتيحة  ح��رارة  االأك��ر  النهار  �ساعات  النمور  وتق�سي 
املتبقية  اأع��داده��ا  ويقدر   . حولها  ما  على  جيدة  اإطاللة  ذات  ظليلة 
200 منر يف براري �سبه اجلزيرة العربية وتعي�س النمور  باأقل من 
ب�سورة رئي�سية يف الريف اجلبلي الوعر و�سال�سل التالل التي حتف 
اإال  احليوانات  كثرية من  اأن��واع  على  تتغذى  ال�ساحلي حيث  بال�سهل 
متو�سطة احلجم  ثدييات  يتكون من  فرائ�سها  االأك��رب من  القدر  اأن 
. يذكر اأن الفرائ�س الطبيعية مثل الطهر والغزال اجلبلي منقر�سة 
علميا لذلك انتقلت النمور اإىل افرتا�س املاعز واالأغنام كطعام لها . 

يحرق نف�سه ليدخل مو�سوعة جيني�ض !
حتول النم�سوي جو تودتلينغ البالغ الثالثة والثالثني ع�سر ال�سبت 
5 دقائق و41 ثانية م�سجال رقما قيا�سيا  اىل �سعلة نار ب�سرية ملدة 

جديدا على ما ذكرت وكالة االباء النم�سوية ايه بي ايه .
ودخل جو تودتلينغ تاليا مو�سوعة غيني�س لالرقام القيا�سية يف فئة 
بالكامل م��ن دون احل�����س��ول على  اح���رتاق اجل�سم  ف��رتة م��ن  اط���ول 
الذي  ال�سابق  العاملي  القيا�سي  ال��رق��م  بذلك  حطم  وق��د   . اك�سجني 
الذي  دومينيغو  جاي�سون  االم��ريك��ي   2011 م��ار���س   27 يف  �سجله 
�سمد 5 دقائق و25 ثانية.   وجرت حماولة ت�سجيل الرقم القيا�سي 

يف �سوارع �سالزبورغ يف و�سط النم�سا.

حوادث املرور يف تون�ض ُتخّلف 
اأ�سهر   10 يف  قتياًل   1232

عدد  اإن  التون�سية  الداخلية  وزارة  قالت 
حوادث املرور التي �سهدتها تون�س خالل 
االأ���س��ه��ر ال��ع�����س��رة امل��ا���س��ي��ة ب��ل��غ 7408 
حادثاً، خّلفت 1232 قتيال و11410 

جرحى.
واأو�سحت يف بيان اإح�سائي ن�سرته م�ساء 
االإثنني، يف �سفحتها على �سبكة التوا�سل 
اأن االأرق����ام  االإج��ت��م��اع��ي )ف��اي�����س��ب��وك(، 
ع��دد حوادث  يف  تراجعاً  تعك�س  امل��ذك��ورة 
القتلى  ع��دد  ويف   ،4.8% بن�سبة  امل��رور 
التي ت�سّببت فيها بن�سبة %8.1، وعدد 
اجلرحى بن�سبة %3.6، وذلك باملقارنة 
مع النتائج املُ�سجلة خالل نف�س الفرتة 

من العام املا�سي.
وج�������اءت حم���اف���ظ���ة ت���ون�������س يف ����س���دارة 
ت��رت��ي��ب امل��ح��اف��ظ��ات ال��ت��ي ع��رف��ت اأكرب 
ع���دد م��ن ح����وادث امل����رور، وذل���ك بن�سبة 
املرور  ح����وادث  اإج���م���ايل  م��ن   23.1%
املا�سية،  الع�سرة  االأ�سهر  املُ�سجلة خالل 
ت��ل��ي��ه��ا حم��اف��ظ��ة ب���ن ع���رو����س امل���ج���اورة 
�سفاق�س  حمافظة  ثم   ،8.7% بن�سبة 
حمافظة  �سجلت  بينما   ،7.7% بن�سبة 

قبلي اأقل ن�سبة ب�1.1%.

ُي�����س��ّرح ال���دم���اغ االأ�سوات  ن�����س��م��ع ل��غ��ة م��ع��ي��ن��ة،  ح���ني 
�سخ�سان  ي��ج��د  ق���د  ل��ك��ن  م��ن��ه��ا.  امل��ع��ن��ى  لي�ستخل�س 
يتحدثان اللغة نف�سها �سعوبة يف فهم بع�سهما البع�س 
اختالف  م��ث��ل  امل��ن��اط��ق��ي��ة،  ال��ل��ك��ن��ات  اخ��ت��الف  ب�سبب 
يف  واالأمريكيني.  االأ�سرتاليني  بني  االإنكليزية  اللغة 
االختالفات  هذه  تكون  اليابانية،  مثل  اللغات،  بع�س 
املناطقية اأكر و�سوحاً من اللكنات وُت�سمى اللهجات.

ع��ل��ى ع��ك�����س ال��ل��غ��ات امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت�سمل 
ال��ق��واع��د وامل����ف����ردات، تختلف  ك��ب��رية يف  اخ��ت��الف��ات 
لهجات اللغة الواحدة يف العادة على م�ستوى االأ�سوات 
اليابانية  اللهجة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ل��ف��ظ.  وط��ري��ق��ة 
الكلمات  لتمييز  قوية  لكنة  ت�ستعمل  التي  الر�سمية 
ت�ستعمل  ال  خمتلفة،  م��ع��اين  حتمل  ال��ت��ي  املت�سابهة 

لهجات مناطقية اأخرى هذه الطريقة يف اليابان.
اللغة  ال���ك���ل���م���ات يف  ب��ع�����س  م���ع���اين  ت��خ��ت��ل��ف  م��ث��ل��م��ا 
االإنكليزية عند ال�سّد على حروف معينة، حتمل كلمات 
الر�سمية معاين خمتلفة  اليابانية  اللغة  مت�سابهة يف 
يف  ال�سوتية  املقاطع  ترتافق  قد  اللكنة.  قوة  بح�سب 
كلمة معينة مع طبقة �سوت عالية اأو منخف�سة، وقد 
يوؤدي خليط اللكنات القوية يف كلمة معينة اإىل منحها 

معاين خمتلفة.
الدماغي  الن�سف  يف  ال��دم��اغ  ن�ساط  الباحثون  راق��ب 
نف�سه م�ستوى  ال��وق��ت  وق��ا���س��وا يف  واالأي�����س��ر  االأمي���ن 

التغري يف تركز اأوك�سجني الدم عرب ا�ستعمال )طيف 
فعل  ردود  وت��اب��ع��وا  القريبة(،  احلمراء  تحت  االأ�سعة 
وطبقة  اللكنة  يف  تختلف  التي  الكلمات  على  ال��دم��اغ 

ال�سوت.
ن�ساطاً  الر�سمية  اليابانية  باللغة  الناطقون  اأظ��ه��ر   
ُيظهر  بينما مل  االأي�����س��ر،  ال��دم��اغ��ي  الن�سف  اأع��ل��ى يف 
دون  م��ن  اليابانية  باللغة  الناطقني  عند  االخ��ت��الف 
لكنة معينة اأي ن�ساط طاغي من الناحية االإح�سائية 

يف اجلزء االأي�سر.

مقطع �صوتي
فعل  ردود  اختبار  اإىل  تهدف  التجريبية  املهّمة  كانت 
اأنواع من الكلمات  امل�ساركني حني مييزون بني ثالثة 
التي تختلف يف مقطع �سوتي واحد،  املت�سابهة كتلك 
اأو  ال�سوتية،  والطبقة  اللكنة  التي تختلف يف  تلك  اأو 
الكلمات التي ُتطرح على �سكل �سوؤال مع ارتفاع نغمة 

ال�سوت.
)طيف  )ري��ك��ن(  معهد  يف  االأع�����س��اب  علماء  ا�ستعمل 
االأ�سعة تحت احلمراء القريبة( ملعرفة ما اإذا كان ن�سفا 
الدماغ ين�سطان ب�سكل خمتلف رداً على تغريات طبقة 
باللغة  ال��ن��اط��ق��ون  ي�ستعملهما  كلمتني  ب��ني  ال�����س��وت 
الر�سمية اأو م�ستعملو لهجة معينة من دون لكنة. هذه 
الطريقة الب�سيطة مل�ساهدة ن�ساط الدماغ ترتكز على 

واقع اأّن املنطقة الدماغية النا�سطة ترتافق مع زيادة 
تدفق الدم مو�سعياً يف تلك املنطقة وميكن ر�سد ذلك 

االرتفاع عرب الليزر باالأ�سعة حتت احلمراء.
تن�ّسط  ال�����س��وت  ال��ت��غ��ريات يف طبقة  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
ن�����س��َف��ي ال���دم���اغ م���ع���اً، ب��ي��ن��م��ا ي��رت��ب��ط م��ع��ن��ى الكلمة 
امل�ساركون  �سمع  ح��ني  االأي�����س��ر.  ال��دم��اغ��ي  بالن�سف 
الطبقة  يف  تختلفان  ال��ل��ت��ني  املت�سابهتني  الكلمتني 
وا�سح  ب�سكل  االأي�سر  الدماغي  اجل��زء  ن�سط  واللكنة، 
ُيظهر  مل  بينما  الر�سمية،  باللهجة  الناطقني  عند 
الناطقون بلهجة معينة من دون لكنة وا�سحة ن�ساطاً 

طاغياً يف اجلزء االأي�سر. 
بالتايل، ي�ستعمل الناطقون باللغة اليابانية الر�سمية 
الناطقون  الكلمة. لكن يحلل  لكنة قوية لفهم معنى 
ا�ستعمال لكنة معينة تغرّيات  بلهجة حملية من دون 
طبقة ال�سوت كما يفعل االأف��راد الذين يتعلمون لغة 

ثانية يف مرحلة الحقة من حياتهم.
اللغة  تتكلمان  املجموعتني  الأن  مفاجئة  نتائج  اإن��ه��ا 
د.  عّلق  ال�سائعة.  اللهجة  وتعرفان  االأ�سلية  اليابانية 
اأن خربة  درا�ستنا  )تك�سف  قائاًل:  املو�سوع  على  �ساتو 
ال��ف��رد يف ا���س��ت��ع��م��ال ال��ل��غ��ة يف ���س��ن م��ب��ك��رة ق��د حتدد 
طريقة ا�ستيعاب اللغات يف الدماغ. قد يوؤدي التمّر�س 
الكايف باللغة يف �سن مبكرة اإىل تغيري طريقة ا�ستيعاب 

لغة ثانية كي ت�سبح مب�ستوى اللغة االأم(.
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يتخلى عن وظيفته ليطارد العوا�سف والأعا�سري
اأخ��رى هواها وع�سقها  اأمريكي عن وظيفته ليمتهن مهنة  تخلى مواطن 
وه���ي م���ط���اردة االأع��ا���س��ري. وب��ح�����س��ب ت��ق��ري��ر م�����س��ور ن�����س��رت��ه داي��ل��ي ميل 
الربيطانية ، فقد احرتف مايك هولينج�سيد )37 عاماً( مهنة الت�سوير، 

ال�سيما مطاردة االأعا�سري والعوا�سف وت�سويرها منذ 1999.
وترك هولينج�سيد مهنته االأ�سلية يف اإحدى م�سانع الذرة، ليتفرغ متاماً 
ملراقبة ور�سد التغريات اجلوية والظواهر الطبيعية وباالأخ�س العوا�سف 
اإىل  وا���س��ط��ر هولينج�سيد  ل��ه��ا.  عا�سقاً  و���س��ار  اأدم��ن��ه��ا  ال��ت��ي  واالأع��ا���س��ري 
ال�سفر والتنقل مئات االأميال بحثاً عن االأماكن التي تقع فيها االأعا�سري 
نقل  اإىل  دفعه  ما   ، واجلنون  االإدم���ان  ب�  حالته  وا�سفاً  كثرياً،  والعوا�سف 

اإقامته اإىل منطقة اأمريكية، هي االأكر اجتياحاً للعوا�سف واالأعا�سري.
و�سور هولينج�سيد نحو اأكر من 932 اإع�ساراً وعا�سفة من اأ�سل 1037 

اإع�ساراً اأعلنت الواليات املتحدة عنهم حتى عام 2012.

 متثال ال�سقر املالطي يباع باأكرث من 4 ماليني دولر 
بيع متثال لطري ظهر يف فيلم ال�سقر املالطي يف العام 1941 باأكر من 

4 ماليني دوالر يف مزاد.
وذكر موقع )هوليوود ريبورتر( اأن التمثال بيع يف مزاد نظمته دار بونهام 
االأعلى  لل�سعر  قريب  �سعر  وه��و،  دوالر   4085000 مقابل  نيويورك  يف 

املتوقع.
لتذكارات  حققت  التي  االأ�سعار  الأعلى  قريب  ال�سعر  اأن  اإىل  املوقع  واأ���س��ار 
من اأفالم مثل �سيارة الرجل الوطواط االأوىل يف ال�ستينات و�سيارة اأ�ستون 

مارتن التي قادها �سون كونري يف فيلم اال�سبع الذهبي.
يذكر اأن الفيلم من بطولة هامفري بوغارت وماري اأ�ستور وغريهما.

باللغة  الناطقني  عند  اللغة  لفهم  ُت�صتعمل  التي  الدماغية  املناطق  مل�صاهدة  الت�صوير  تقنيات  ا�صتخدام  خالل  من 
التي  الكلمات  القوية يف  اللكنة  اأن  الدماغ )ريكن(  اأجراها معهد علوم  درا�صة جديدة  ا�صتنتجت  الأ�صلية،  اليابانية 
يلفظها اليابانيون العاديون تن�ّصط اأجزاء دماغية خمتلفة، ويتوقف ذلك على اإتقان امل�صتمع للغة اليابانية الر�صمية 

اأو واحدة من اللهجات املناطقية.
يف درا�صة ُن�صرت يف جملة )الدماغ واللغة(، حلل الطبيبان يوتاكا �صاتو وريكو مازوكا وزمالوؤهما النتائج ملعرفة ما اإذا 
كان الناطقون بلهجة غري ر�صمية ي�صتعملون املناطق الدماغية نف�صها اأثناء الإ�صغاء اإىل كلمات الآخرين مثل الناطقني 

باللغة الأ�صلية واللهجة الر�صمية اأو مثل الأ�صخا�ص الذين يكت�صبون لغة ثانية يف مرحلة لحقة من حياتهم.

تعّلم اللغات واللهجات اجلديدة ين�ّسط الدماغ! 

تزايد ميل الكوريني 
اجلنوبيني للت�سوق

ارتفعت نزعة امل�ستهلك يف كوريا اجلنوبية خالل �سهر ت�سرين الثاين نوفمرب اإىل اأعلى م�ستوى لها طوال 33 
�سهراً، يف الوقت الذي ي�سهد فيه االقت�ساد املحلي عالمات حت�سن.

ونقلت وكالة االأنباء الكورية اجلنوبية )يونهاب( ام�س الثالثاء عن البنك املركزي الكوري، قوله اإن نزعة 
امل�ستهلكني لل�سراء يف كوريا اجلنوبية ارتفعت اإىل اأعلى م�ستوى يف 33 �سهراً يف نوفمرب.

وا�سار اإىل ان موؤ�سر ثقة امل�ستهلك، الذي يقي�س التوقعات االقت�سادية ال�ساملة للم�ستهلكني، 
وظروف املعي�سة واالإنفاق يف امل�ستقبل، بلغ 107 نقاط خالل �سهر نوفمرب، مرتفعاً 

من 106 نقطة يف ال�سهر ال�سابق.
اأيار  109 نقاط يف  اأن �سجل  اأعلى م�ستوى منذ  وميثل الرقم يف نوفمرب 

مايو 2011.
يذكر انه عندما تكون القراءة فوق ال�100، فاإن ذلك يعني ان عدد املتفائلني 

يفوق عدد املت�سائمني، وقد �سمل امل�سح هذه املرة 2021 اأ�سرة.
ي�سار اإىل ان االقت�ساد الكوري منا بن�سبة %1.1 خالل الفرتة من متوز يوليو 

يف  اال�ستثمار  وزي���ارة  املحلي  الطلب  يف  بالتح�سن  م��دع��وم��اً  �سبتمرب،  اأي��ل��ول  اإىل 
املن�ساآت.

 95 من  مرتاجعاً  نوفمرب  ل�سهر  نقطة   98 االقت�سادية  التوقعات  قيا�س  موؤ�سر  وبلغ 
�سجلت يف ت�سرين االأول اأكتوبر، لكن موؤ�سر قيا�س التقييم االقت�سادي احلايل بلغ 8 نقطة 

لل�سهر احلايل، مقارنة مع 84 يف ال�سهر ال�سابق.

زوجان م�سنان ينتحران متعانقي 
الأيدي يف الفندق الذي تعارفا فيه! 
عر على جثماين زوجني م�سنني، 
ال�86 من عمره وهما  كالهما يف 
ف��را���س يف  ع��ل��ى  االأي�����دي،  متعانقا 
فندق بو�سط باري�س، واإىل جوارهما 
خ���ط���اب ي����وؤك����دان ف��ي��ه ح��ق��ه��م��ا يف 
»م����وت ع�����ذب«، ب��ح�����س��ب م���ا ذكرت 
.  واأو�سحت  اإعالم حملية  و�سائل 
اأن  املحلية  »لوباريزيان«  �سحيفة 
بالفندق عر على جثماين  عامل 
الفرا�س،  ع��ل��ى  ال��زوج��ني مم��دي��ن 
داخل  راأ���س��ه  وك��ل منهما قد و�سع 
ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة ح���ني �سعد  ح��ق��ي��ب��ة 
ل��ه��م��ا. و�سرح  االف���ط���ار  ل��ت��ق��دمي 
ل�»لوباريزيان«:  االأك�����رب  اب��ن��ه��م��ا 
»كانا يخافان االنف�سال واالعتماد 
اأبويه  اأن  اإىل  م�سرياً  امل���وت«،  على 
»ع�سرات  ال��ق��رار منذ  ه��ذا  ات��خ��ذا 
الفندق  اأن  اإىل  ي�����س��ار  االأع�������وام«. 
ع��ل��ى اجلثمانني  ف��ي��ه  ال����ذي ع��ر 
كان املكان الذي تعرف فيه برنار، 
وهو اقت�سادي وفيل�سوف وم�سوؤول 
لغة  معلمة  جورجيت،  على  رفيع، 
هو  ق�����س��ى  ب��ع��دم��ا  واأدب،  الت��ي��ن��ي��ة 
اأملانيا.  يف  �سجيناً  اأع�����وام  خم�سة 
وكان الزوجان تركا عدة خطابات، 
اأعربا يف اأحدها عن اأ�سفهما الأنهما 
مل يتمكنا من الرحيل »بهدوء« الأن 
القانون الفرن�سي ال مينح احلق يف 

اإنهاء احلياة.

م�سرية تعذب طفلتها حتى 
املوت ل�سياع 50 جنيهًا 

حادثة  امل�سرية  ال�سحافة  ن�سرت 
مروعة بقيام ربة منزل م�سرية يف 
بتعذيب طفلتها  اجليزة  حمافظة 
اأن �سكت  امل��وت االث��ن��ني، بعد  حتى 
 50 مبلغ  ���س��ي��اع  يف  ال�سبب  اأن��ه��ا 
جنيهاً. وقامت ربة املنزل بتعذيب 
بال�سرب  عليها  والتعدي  طفلتها 
�سياع  ب�سبب  احلياة،  فارقت  حتى 
ال�50 جنيهاً حيث بحثت عنه ومل 
قد  طفلتها  اأن  يف  و���س��ك��ت  جت���ده، 

تكون هي ال�سبب. 

اآرون اإيكهارت يطرد.. 
الأرواح ال�سريرة 

اآرون  االأم������ريك������ي  امل���م���ث���ل  ي���ط���ل 
اإي���ك���ه���ارت، يف ف��ي��ل��م ج���دي���د، حيث 

يوؤدي دور طارد لالأرواح لل�سريرة.
االأمريكي  وذك��ر موقع )دي��دالي��ن( 
اأن اإيكهارت �سيطل يف فيلم جت�سيد 
ل��ل��م��خ��رج ب������راد ب���اي���ت���ون. وي������وؤدي 
اإيكهارت يف الفيلم دور طارد لالأرواح 
ال�سريرة، ينفذ اإىل الوعي �سبي يف 
التا�سعة من العمر )ديفيد مازوز(. 
كتابة  كري�ستن�سن  روين  توىل  وقد 
�ستنتجه  ال����ذي  ال��ف��ي��ل��م  ���س��ي��ن��اري��و 
برودك�سنز  ب���ل���وم���ه���او����س  ���س��رك��ت��ا 

وا�ستوديهات دبليو دبليو اإي.
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�صهد اإطالق م�صابقة للطلبة ترتكز حول الوعي وامل�صاركة ال�صيا�صية 

انطالق فعاليات الدورة الثانية ملنتدى الوعي ال�سيا�سي لطالب اجلامعات يف جامعة الإمارات 
•• العني – الفجر:

ت�صوير – حممد معني:

���س��ه��دت ج��ام��ع��ة االإم������ارات ام�����س انطالق 
ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة مل��ن��ت��دى الوعي 
والتي  اجل����ام����ع����ات،  ل��ط��ل��ب��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي 
اإط��الق م�سابقة بحثيه بني طالب  �سهدت 
وامل�ساركة  ال��وع��ي  ح��ول  اجل��ام��ع��ات ترتكز 
وتاأتي  االإم���ارات���ي،  املجتمع  يف  ال�سيا�سية 
الدولة  ل�����وزارة  امل�����س��ت��م��رة  اجل��ه��ود  �سمن 
ل�سوؤون املجل�س الوطني االحت��ادي يف دعم 
وتعزيز ثقافة امل�ساركة ال�سيا�سية بني فئات 

املجتمع املختلفة.
اأن��ور حممد قرقا�س  الدكتور  وبني معايل 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة ووزير 
االحتادي  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  الدولة 
�سعادة  ع��ن��ه  ن��ي��اب��ة  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  يف 
الدولة  وزارة  وك��ي��ل  ل���وت���اه  ه���الل  ط����ارق 
ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي يف حفل 
منتدى  من  الثانية  ال��دورة  اأعمال  افتتاح 
اأن  اجلامعات  ال�سيا�سيلطالب  الوعي  بناء 
يف  ل��الأف��راد  ال�سيا�سي  ال��وع��ي  بناء  عملية 
على  تعتمد  جمتمعية  مهمة  جمتمع  اأي 
جمموعة االأدوات واملبادرات التي تقوم بها 
واالأهلية  احلكومية  وموؤ�س�ساته  اأجهزته 
بناء  اإىل  تهدف  متكاملة  منظومة  �سمن 
�ساأنه  م��ن  م�����س��ارك  اإي��ج��اب��ي  �سيا�سي  وع��ي 
اإيجاد م�ساركة �سيا�سية فاعلة تتنا�سب مع 

خ�سو�سيات املجتمع وموروثاته.
�سنوي  م��ن��ت��دى  تنظيم  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
ب����ني طلبة  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال����وع����ي  ل���ت���ع���زي���ز 
اإيجابية جداً �سمن  اجلامعات يعد خطوة 
فئات  لتعزيز وعي خمتلف  واع��دة  م�سرية 
املجتمع االإماراتي باأهمية العمل ال�سيا�سي 
العمل  وجت����رب����ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  وم��ف��اه��ي��م  ال��ربمل��اين 
ودوره������ا يف ال��ت��ن��م��ي��ة، وال���س��ي��م��ا ب���ني فئة 
جمتمع،  اأي  يف  االأه���م  ال�سريحة  ال�سباب 
والتي يقع على عاتقها الدور االأكرب يف اأية 

عملية تنمية من�سودة.
مت�سي  الر�سيدة  القيادة  اأن  معاليه  وب��ني 
م�سرية  ا�ستكمال  على  واإرادة  ت�سميم  بكل 
التطوير ال�سيا�سي وبناء الدولة الع�سرية 
من  منطلقة  امل��ج��االت  جميع  يف  ال��رائ��دة 
ب���اأن ق���وة االإم�����ارات احلقيقية يف  اإمي��ان��ه��ا 
مب�ساركتهم  مرتبط  تقدمها  واأن  اأبنائها 
م�سرية  ق���ي���ادة  يف  وال���واع���ي���ة  االإي���ج���اب���ي���ة 
املوؤ�س�سات  م��ع  ال�����س��راك��ة  وق����ال:  التنمية 
التعليمية يف عملية تعزيز الوعي ال�سيا�سي 
العربية  االإم������ارات  راأ���س��ه��ا ج��ام��ع��ة  وع��ل��ى 
امل��ت��ح��دة ت��اأت��ي م��ن خ���الل االإمي����ان املطلق 
خلدمة  امل�سرتك  والعمل  التعاون  باأهمية 
بجميع  وم��ده  املختلفة  ب�سرائحه  املجتمع 
اأن  على  ت�ساعده  التي  واملعلومات  املعارف 
يكون قادراً من ال�سري على النهج ال�سحيح 
املتغيريات،  م���ن  ال��ك��ث��ري  ي�����س��ه��د  زم����ن  يف 
وي��ت��ط��ل��ب م��ن اجل��م��ي��ع ال��ع��م��ل م��ن خالل 
روؤية وا�سحة و�سليمة منطلقة من قواعد 
الوطن  ي��خ��دم  م��ا  لتحقيق  �سلبة  وطنية 
واملواطن وهو الهدف االأ�سمى الذي نعمل 

الأجله جميعاً . 
ال�سيا�سي  الوعي  بناء  منتدى  اإط��الق  ومت 
 2012 ال����ع����ام  يف  اجل����ام����ع����ات  ل����ط����الب 

ل�سوؤون  الدولة  وزارة  بني  �سراكة  كمبادرة 
وجامعة  االحت���������ادي  ال���وط���ن���ي  امل���ج���ل�������س 
ت�سكيل  غايتها  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
م�ساركة  اإىل  ي��وؤدي  م�ستنري  �سيا�سي  وع��ي 
االإماراتي،  املجتمع  داخ��ل  فاعلة  �سيا�سية 
وقد حقق املنتدى يف دورته االأوىل، والتي 
العربية  االإم������ارات  ع��ق��دت مب��ق��ر ج��ام��ع��ة 
ك���ب���رياً يف زي�����ادة معارف  امل��ت��ح��دة جن���اح���اً 
يف  ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  ب��اأ���س�����س  ال��ط��الب 
انتخابات  وجت���رب���ة  االإم����ارات����ي،  امل��ج��ت��م��ع 
املجل�س الوطني االحتادي، وعملية ت�سكيل 
من  وغ��ريه��ا  واأدوات���ه���ا  ال�سيا�سي  ال��وع��ي 

املو�سوعات ذات ال�سلة.
اأن م�ساألة  اأن���ور  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح م��ع��ايل 
اأ�سبحت �سرورة توعوية  ال�سيا�سي  الوعي 
املعرفة  اك��ت�����س��اب  م���ن  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة، والب�����د 
الوطنية  بالق�سايا  ال�سلة  ذات  والثقافة 
لها،  املالئمة  احللول  اإي��ج��اد  يف  وامل�ساركة 
وياأتي منتدى بناء الوعي ال�سيا�سي لطلبة 
هذه  لتحقيق  الثانية  دورت��ه  يف  اجلامعات 
�سيا�سي  وعي  ت�سكيل  عرب  ال�سامية  الغاية 
م�ستنري يوؤدي اإىل م�ساركة �سيا�سية فاعلة 
داخل املجتمع االإماراتي، وذلك من خالل 
بال�سوؤون  اجلامعي  الطالب  اهتمام  زي��ادة 
اإيجابي  ���س��ي��ا���س��ي  وع���ي  واإي���ج���اد  ال��ع��ام��ة، 
لديه مبا يدعم م�سرية التمكني ال�سيا�سي 
حا�سر  رب���ط  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال���دول���ة،  يف 
بخ�سو�سيات  اجل���ام���ع���ي  ال���ط���ال���ب  ه����ذا 
وال�سيا�سية  التاريخية  وم��وروث��ات��ه  وطنه 
والثقافية،  واالج��ت��م��اع��ي��ة  واالق��ت�����س��ادي��ة 
اإىل الهدف االأه��م وهو ن�سر  اأخ��رياً  لن�سل 
بني  واأدوات���ه���ا  ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة  ثقافة 
ط��الب اجل��ام��ع��ات واإن���ه مل��ن دواع���ي الفخر 
واالعتزاز اأن نتواجد اليوم يف رحاب جامعة 
ال�سرح  ه��ذا   ، امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
ال��ع��ل��م��ي ال�����س��ام��خ ال����ذي َرف����د ع��ل��ى مدى 
بقيادات  العزيز  وطننا  ي���زال  وال  تاريخه 
رائدة عملت وتعمل على غر�س روح الوالء 
ليكون  االإماراتي  االإن�سان  وبناء  واالنتماء 
اأ�سياًل يف م�سرية  فاعاًل وم�ساركاً  عن�سراً 

اخلري والبناء .
وق�����ال م���ع���ايل حم��م��د اح���م���د امل����ر رئي�س 

يف  له  كلمة  يف  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
ال��ت��ط��ورات اجلوهرية  اإن  امل��ن��ت��دى  اف��ت��ت��اح 
التي ت�سهدها جتربتنا الربملانية وامل�ساركة 
ن�ستذكر  اأن  جميعاً  منا  تتطلب  ال�سيا�سية 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دعوة  وُنلبي 
الدولة  يحفظه  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
املنا�سبات  يف  ال���وط���ن  وب���ن���ات  اأب���ن���اء  اهلل  
املختلفة للم�ساركة الفاعلة يف روؤية الدولة 
ال�سيا�سي وفق م�سارنا  التمكني  ، وبرنامج 
املتدرج ويف اإطاٍر من تعميق ثقافة امل�ساركة 
وتطوير ممار�ستها لدى اأبناء �سعبنا وبناته 
وي�سونون  ب��ن��ائ��ه  يف  ي��ت�����س��ارك��ون  وط���ن  يف 
م��ك��ت�����س��ب��ات��ه وي���ف���ت���خ���رون ب��ال��ع��ي�����س فيه 
بو�سوح  عنه  عرب  ما  وه��ذا   ، له  واالنتماء 
خطاب �سموه يف افتتاح دور االنعقاد العادي 
ع�سر  اخلام�س  الت�سريعي  للف�سل  الثالث 
للمجل�س الوطني االحتادي ، حيث اأكد على 
اأهمية م�ساركة اأبناء وبنات الوطن يف بناء 
الدولة الع�سرية واعتزاز القيادة الر�سيدة 
وقدرتهم  اإمكاناتهم  يف  والثقة  باملواطنني 
ومهام  واأع��ب��اء  مب�سوؤوليات  النهو�س  على 
العزيز  وطننا  يف  والتطور  التقدم  م�سرية 
اأكد �سموه يف اليوم الوطني الثاين  ، وكما 
واالأربعني باأن ما حتقق على اأر�سنا الطيبة 
القوية  االإرادة  ثمار  من  هو  ا�ستقرار  من 
الذين  وقيادته  ال�سعب  ه��ذا  الأبناء  االأبية 
االإلهام  م�سدر  االحت���اد  روح  م��ن  ات��خ��ذوا 
اإن�سان  يرتكز على   ، مل�سروع وطني خال�س 
والعمل  باملعرفة  م�ساهم  اآمن يف جمتمعه 
الر�سا  وَيعُمه  العدل  ي�سوده  وطن  بناء  يف 
اإدارة  م�سوؤولية  اأب��ن��ائ��ه  جميع  وي��ت�����س��ارك 

�ساأنه و�سناعة م�ستقبله.
وا�ساف اإن م�ساركة املواطنني الفاعلة على 
كل امل�ستويات و يف كل مواقع العمل الوطني 
، وبناء القدرات والوعي ال�سيا�سي املتنامي 
ومتطلباتها  ال�سيا�سية  امل�ساركة  وتعزيز   ،
 ، اأ�سبح ���س��رورة ُملحة  ب��ل  ت��رف��اً  ، مل يعد 
التمكني  الهدف اجلوهري ملرحلة  وُيعترب 
التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
والتي   ، اهلل   يحفظه  نهيان   اآل  زاي���د  ب��ن 
ُتويل اأهمية ق�سوى لتفعيل دور املواطنني 
تتطلع  ال��ذي  النه�سوي  امل�سروع  اإجن��از  يف 

امل����ج����االت ، حيث  ك���اف���ة  ال����دول����ة يف  اإل���ي���ه 
عميقة  روؤي��ة  من  التمكني  فل�سفة  تنطلق 
الالزمة  املبدعة  البيئة  تهيئة  ت�ستهدف 
القوة  ع��ن��ا���س��ر  امل���واط���ن���ني م���ن  ل��ت��م��ك��ني 
اإ�سهاماً وم�ساركًة  اأكر  الالزمة لُي�سبحوا 
ال�سيا�سية  احل���ي���اة  جم���ري���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة وامل��ع��رف��ي��ة ، 
املتحدة منذ  االإم����ارات  دول��ة  ول��ه��ذا تعمل 
فيه  واال�ستثمار  االإن�سان  بناء  على  ن�ساأتها 
ال�ساملة  التنمية  مرتكزات   اأه��م  باعتباره 

وا�ستدامتها.
وياأتي انعقاد هذا املنتدى يف دورته الثانية 
الذي ُتنظمه وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي يف اإطار �سعيها املتوا�سل 
وجوهرها  النبيلة  الغايات  ه��ذه  لتحقيق 
اجلامعات  لطلبة  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية 
العام  ب��ال�����س��اأن  اهتمامهم  دائ����رة  لتو�سيع 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  قيم  و  الثقافة  وتعزيز 
وبناء وتنمية قدراتهم لَتحمل م�سوؤولياتهم 

جتاه وطنهم وجمتمعهم .
العام  اإط��������اره  يف  امل���ن���ت���دى  ه�����ذا  وُي�������س���ك���ل 
حُتيط  م��ه��م��ة  حم����اور  م��ن  يت�سمنه  وم���ا 
لدى  ال�سيا�سي  الوعي  تطوير  مبقت�سيات 
اأحد  اأبنائنا من طلبة وطالبات اجلامعات 
امل�سارات املهمة االأخ��رى يف بناء جيل قادر 
ومبادئها  دول��ت��ن��ا  مفاهيم  ا�ستيعاب  على 
مُتيزها  التي  النبيلة  ال�سمات  ومنظومة 
نفو�س اأبنائنا وبناتنا ، ونحن على ثقة من 
ُيدركون  واأنهم   ، امل�سوؤولية  قدر  على  اأنهم 
ب��ح�����س��ه��م ال��وط��ن��ي م���ا ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ي��ه��م اأن 
ُيقدموه لدولتهم ، وما مُيكن اأن ُي�ساهموا 
خالل  م��ن  املحيط  جمتمعهم  داخ���ل  فيه 
ت��وج��ي��ه ط��اق��ات��ه��م ن��ح��و ك���ل م���اه���و نافع 
اأهمية  ُيدرك مدى  فكلنا  و�سالح لوطننا. 
اأعمال  ج��دول  على  املطروحة  املو�سوعات 
هذا املنتدى ، واالإحاطة بربنامج التمكني 
املجل�س  اأداء  اإث�����راء  يف  ودوره  وف��ل�����س��ف��ت��ه 
ال��وط��ن��ي االحت�����ادي وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه وخا�سة 
على �سعيد تعزيز قيم امل�ساركة ال�سيا�سية 
، وب��ن��اء ق����درات ال�����س��ب��اب م��ن اأب��ن��اء وبنات 
وتو�سيع  دوره����م  لتفعيل  ال��ع��زي��ز  وط��ن��ن��ا 

دائرة اهتمامهم بال�ساأن العام .

الثانية  دورت���ه  يف  املنتدى  و�سع  وق��د  ه��ذا 
باأهدافه  وث��ي��ق��اً  ارت��ب��اط��اً  ت��رت��ب��ط  حم���اور 
امل��ر���س��وم��ة، اإذ ت��ن��اول��ت اأع��م��ال امل��ن��ت��دى يف 
عدة،  رئي�سية  م��و���س��وع��ات  الثانية  دورت���ه 
حتدث  وال��ت��ي  االأوىل  اجلل�سة  اأت���ت  ح��ي��ث 
فيها معايل حممد اأحمد املر رئي�س املجل�س 
الوطني االحتادي واأدار فعالياتها الدكتور 
يف  ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  اأ���س��ت��اذ  الغفلي  علي 
ج��ام��ع��ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة حتت 
عنوان التمكني وفل�سفة امل�ساركة ال�سيا�سية 
، وتناولت مو�سوع التمكني ال�سيا�سي وفق 
رئي�س  ال�سمو  ���س��اح��ب  خ��ط��اب  يف  م��اج��اء 
الدولة يف العام 2005، وانتخابات املجل�س 
و2011،   2006 االحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
ودعم امل�ساركة ال�سيا�سية وقراءة يف عالقة 

احلكومة واملجل�س الوطني االحتادي.
مو�سوع  ف��ط��رح��ت  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�سة  واأم����ا 
امل�ساركة  وتطوير  دع��م  يف  ودوره  االإع���الم 
ال�سيا�سي  االإع���الم  اأن  منوهة  ال�سيا�سية، 
اأ�سحى عن�سراً هاماً يف التاأثري على الراأي 
العامة،  ال��ق�����س��اي��ا  ال��ع��ام وم��واق��ف��ه��م م��ن 
االإعالم  بني  الوثيقة  العالقة  اأب��رزت  كما 
عن  التعبري  و�سيلة  ب��اع��ت��ب��اره  وال�سيا�سة 
واإبراز  ومواطنيها،  الدولة  وهموم  ق�سايا 
امل�ساركة  ث��ق��اف��ة  وت��ط��وي��ر  دع����م  يف  دوره 
الدكتورة  اجلل�سة  يف  وحت��دث  ال�سيا�سية، 
ع��ائ�����س��ة ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س ق�����س��م االإع�����الم 
واالت�سال اجلماهريي يف جامعة االإمارات 
ال�سايغ  حبيب  واالأ�ستاذ  املتحدة،  العربية 
واالأ�ستاذ  االإم���ارات���ي،  وال�سحفي  ال��ك��ات��ب 
وال�سحفي  الكاتب  ال��را���س��د  حممد  ع���ادل 
يف جريدة االإم��ارات اليوم، والطالب يا�سر 
االإع�������الم يف جامعة  ق�����س��م  م���ن  ال���ن���ي���ادي 

االإمارات العربية املتحدة.
اأع�����م�����ال م���ن���ت���دى بناء  ال����ي����وم  وت�����س��ت��م��ر 
بطرح  اجلامعات  لطلبة  ال�سيا�سي  الوعي 
مو�سوعات متنوعة حول التمكني ال�سيا�سي 
واأثره يف املجل�س الوطني االحتادي، والعمل 
التطوعي يف املجتمع االإماراتي وتعزيز قيم 
ور�ستي  اإىل  باالإ�سافة  ال�سيا�سية،  امل�ساركة 
عمل حول بناء الثقافة االنتخابية و�سبكات 

التوا�سل االجتماعي والثقافة ال�سيا�سية.

ت�صم مقالت وحتقيقات وحوارات تخاطب جميع اأفراد املجتمع

اإطالق العدد الأول من 
جملة امل�ساركة ال�سيا�سية

 
•• العني – الفجر:

ت�صوير – حممد معني:

الوطني  الوطني االحتادي واملجل�س  املجل�س  الدولة ل�سوؤون  اأطلقت وزارة 
الوعي  بناء  منتدى  من  الثانية  ال���دورة  فعاليات  هام�س  وعلى  االحت���ادي 
 ، ال�سيا�سية  امل�ساركة  االأول من جملة  العدد   ، اجلامعات  لطلبة  ال�سيا�سي 
والتي تاأتي �سمن جهود الوزراة يف تعزيز الوعي ال�سيا�سي بني جميع اأفراد 
لل�سوؤون  الدولة  اأن��ور حممد قرقا�س وزير  الدكتور  واأك��د معايل  املجتمع. 
افتتاحية  يف  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  اخلارجية، 
العدد االأول للمجلة اأن تعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية هو توجه وطني خال�س 
ت�سري دولة االإمارات العربية املتحدة اإىل حتقيقه، واإن اأهم مقا�سد االإمارات 
اأكر  مواطن  الإع��داد  الالزمة  الظروف  تهيئة  يف  يتمثل  املقبلة  للمرحلة 
اإىل  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  بتجربة  واالنتقال  اإ�سهاماً  واأك��رب  م�ساركة 
الوطن، وليمار�س  بق�سايا  والت�ساقاً  واأو�سح فاعلية  اأكرب متثياًل  مرحلة 
ي�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��والت  ل��ك��ل  داع��م��ة  ت�سريعية  ك�سلطة  دوره  املجل�س 
املجتمع. وبني اأنه تنفيذاً لروؤية القيادة الر�سيدة لدولة االإمارات،حتر�س 
ثقافة  وتعزيز  ن�سر  على  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  الدولة  وزارة 
فئات  جميع  بني  الدولة  يف  النيابية  باحلياة  والوعي  ال�سيا�سية  امل�ساركة 
املجتمع، وتعمل ب�سكل دوؤوب على تعزيز الوعي لدى املواطنني ليكونوا على 
م�ستوى ثقةالقيادة بهم وبقدراتهم على تاأدية واجباتهم جتاه وطنهم بكل 
ويف  الوطني  العمل  منظومة  يف  باإيجابية  وم�ساركتهم  وم�سوؤولية،  اأمانة 
عملية �سنع القرار. واأو�سح معاليه اأن جملة امل�ساركة ال�سيا�سية تعد منتجاً 
اإعالمياً توعوياً جديداً، ي�سكل رافداً جديداً من روافد التوعية التي تعمل 
الوزارة على غر�سها يف املجتمع، كما اأنها ت�سكل اإ�سافة حقيقية اإىل التنوع 
االإعالمي املميز يف دولة االإمارات، ولتكون بادرة رائدة يف ن�سر وتعزيز ثقافة 
التي  املو�سوعات  خالل  من  املجتمع  اأف��راد  جميع  بني  ال�سيا�سية  امل�ساركة 
تطرحها. وبدوره قال �سعادة طارق هالل لوتاه وكيل وزارة الدولة ل�سوؤون 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  جملة  اإ���س��دار  ق��رار  ياأتي  االحت���ادي:  الوطني  املجل�س 
�سرورة  اأ�سبح  ال��ذي  ال�سيا�سي  ال��وع��ي  تعزيز  اإىل  املا�سة  احل��اج��ة  نتيجة 
توعوية وتعليمية، كما اأن املجلة مبو�سوعاتها وحماورها املتنوعة �ست�سكل 
رافداً جديداً من روافد التوعية التي ت�ستهدف الو�سول اإىل جميع �سرائح 
اطالعهم  وتو�سيع  ال�سيا�سية  التنمية  بعملية  معرفتهم  وتعميق  املجتمع، 
على التجربة الربملانية الرائدة لدولة االإم��ارات .  واأ�ساف �سعادته: البد 
يف �سوء هذه احلاجة من العمل با�ستمرار على ف�سح املجال اأمام كل ما من 
�ساأنه اأن ميكن من اكت�ساب املعرفة والثقافة ذات ال�سلة بالق�سايا الوطنية 
وامل�ساركة يف اإيجاد احللول املالئمة لهاوالتي ت�سهم يف تعزيز ثقافة امل�ساركة 
جم�سدة  اال�سرتاتيجية  اأهدافها  �سمن  ال��وزارة  ت�سعها  والتي  ال�سيا�سية، 
بذلك اإميانها العميق باأهمية زيادة الوعي واملعرفة باحلياة النيابية لدى 
جميع اأفراد املجتمع . وت�سم املجلة التي حر�س القائمون عليها اأن ميتاز 
�سرائح  جميع  لتنا�سب  املحتوى  يف  والعمق  العبارة  يف  بالر�ساقة  اأ�سلوبها 
ودوره  االإع��الم  اأهمية  التي تربز  املقاالت  متنوعة من  املجتمع، جمموعة 
مطول  ح��وار  اإىل  باالإ�سافة  املجتمع،  يف  ال�سيا�سي  الوعي  تعزيز  يف  البارز 
االإلكرتوين  الت�سويت  �سامل عن  اأن��ور قرقا�س وملف  الدكتور  مع معايل 

واأهميته يف العملية االنتخابية، وعدد من املو�سوعات املتنوعة االأخرى.

د.اأنور قرقا�ض: تنظيم منتدى �سنوي لتعزيز الوعي ال�سيا�سي بني طلبة اجلامعات 
يعد خطوة اإيجابية �سمن م�سرية تعزيز وعي فئات املجتمع الإماراتي

•• العني-الفجر:

جامعة  مدير  النعيمي  را�سد  علي  الدكتور  املنتدى  افتتاح  يف  حتدث 
بن  حمدان  ال�سيخ  معايل  متنيات  احل�سور  اإىل  نقل  حيث  االإم���ارات 
مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي الرئي�س االأعلى 
للجامعة بالتوفيق والنجاح للمنتدى يف دورته الثانية وقال الدكتور 
الوطني موؤكدا  العر�س  لهذا  باحت�سانها  اإن اجلامعة تفخر  النعيمي 
م�سريا  الوطن  هذا  م�ستقبل  جتاه  دوره��ا  ت�ست�سعر  اجلامعة  اأن  على 

اإىل اأن هوؤالء ال�سباب من الطالب والطالبات هم بحق م�ستقبل هذا 
التفاعل مع هذا احلدث الذي  اإ لى  الوطن داعيا الطالب والطالبات 
اإن  وق���ال  ال�سيا�سي  ال��وع��ي  تنمية  اإىل  اهتماماته  مقدمة  يف  ي�سعى 
االإم��ارات هو م�سروع  اأخ��ذت به دولة  ال�سيا�سي الذي  التمكن  م�سروع 
حقيقي ي�سمن للجميع اأن ي�سريوا نحو حتقيق االأهداف واأ�ساف من 
املهم اأن تكون جميع اخلطط التي يوؤخذ بها تتنا�سب مع خ�سو�سية 
دولة االإمارات واأبنائها وقال اأن جامعة االإمارات ملتزمة وعليها دور 

من اأجل تفعيل هذا التوجه.

مدير جامعة الإمارات يعلن اعتزازه والعاملني 
باحت�سان هذا املنتدى

تدفق املعلومات حق جمتمعي ولي�ض تف�سال من اأحد
•• العني-الفجر:

جمتمعي  حق  املعلومات  تدفق  اإن  ال�سايغ  حبيب  وال�سحفي  الكاتب  ق��ال 
ولي�س تف�سال من املوؤ�س�سة املانحة م�سريا اإىل اأن دعوة االأفراد اإىل ح�سور 
التليفزيون  دور  عن  وت�ساءل  �سكلية  دع��وات  هي  الوطني  املجل�س  جل�سات 
ي�سهم  ح��راك  اإيجاد  اأج��ل  من  املجتمعية  الق�سايا  مع  التفاعل  يف  الوطني 
يف اإثراء املجتمع وحتدث ال�سايغ عن الفجوة بني االأجيال املختلفة م�سريا 
اإنه فوجئ باأن م�ستوى خريج االإعالم  اإىل املطالبة بتوطني االإع��الم وقال 
بالدولة يحتاج اإىل اإعادة نظر. ونبه حبيب ال�سايغ اإىل دور ال�سحافة وقال 
اإنها ال ت�ستطيع احل�سول على املعلومات ب�سكل �سحيح م�سريا اإىل اأن الدولة 
بداأت يف االأخذ بنظام احلكومة الذكية االأمر الذي يتطلب االرتقاء مب�ستوى 
االأداء ومن بني هذا االإعالم.  وحتدث ال�سحفي عادل الرا�سد وقال من املهم 

اأن يكون هناك دور لالإعالم املرئي يف ت�سكيل الوعي ال�سيا�سي.



�صحة القلب ل تاأخذ اأي عطلة. لذا يجب التخطيط م�صبقًا لال�صتمتاع بوجبات �صعيدة حتى خالل املنا�صبات 
ال�صعيدة.اتباع منط حياة �صحي ل يعني جتويع الذات قبل وبعد ال�صتمتاع بالوجبات الد�صمة. ول يعني 

ذلك بال�صرورة اتباع حمية �صارمة. بل يجب التفكري بكيفية جتنب التجارب ال�صارة.

يظّن كثريون اأن الذرة احللوة �صيئة، وهذا اأمر موؤ�صف لأننا نح�صل اأحيانًا على بع�ص احلقائق ونربطها معًا 
للتو�صل اإىل خال�صة غري دقيقة عن نوع اخل�صار املميز هذا. اإليك بع�ص اأبرز اخلرافات عن الذرة.

�شحة وتغذية

الذرة احللوة اإحدى اأب�سط املاأكوالت واأكرها لذة. 
فكوز الذرة الطازج امل�سوي جيداً واملطّيب بالزبدة 
يقّدم لك حالوة مذهلة معقدة ونكهة ال ُت�ساهى، 
يحاول  ال��غ��ذائ��ي��ة.  ال��ف��وائ��د  م��ن  ع��ن كثري  ف�ساًل 
ُن�سر يف جملة  ال���ذي  اإي�����س��ت��اب��روك يف مقاله  ب���اري 
Eating Well بعنوان )ذرة ال�سيف اللذيذة( 

ت�سحيح بع�س املفاهيم اخلاطئة عن الذرة.

احللوة  ال��ذرة  اأن���واع  غالبية  تكون  اأوىل:  خرافة   -
معّدلة جينّياً.

التي  الذرة احللوة  • حقيقة: يخلط كثريون بني 
تلك  احل���ق���ول،  وذرة  ل��ت��ن��اول��ه��ا  ت�����س��رتي��ه��ا 

لالأكل  ت�سلح  ال  التي  املحا�سيل 
وُت�������س���ت���خ���دم الأغ����را�����س 

علف  مثل  �ستى، 
�سية  ملا ا

بالفروكتوز.  ال��غ��ن��ي  ال����ذرة  وع�����س��ري  واالإي���ث���ان���ول 
اأن��واع ذرة احلقول معدل جينّياً،  �سحيح اأن معظم 

لكن معظم اأنواع الذرة احللوة لي�س كذلك.
- خرافة ثانية: حتتوي الذرة على كثري من ال�سّكر 

وتزيد الوزن.
ال�سعرات  عدد  على  الذرة  كوز  يحتوي  • حقيقة: 
اأن ن�سبة  ال��ت��ف��اح��ة، يف ح��ني  ك��م��ا  احل���راري���ة ذات����ه 
ال�����س��ك��ر ف��ي��ه اأق����ل ب��ن��ح��و ال���رب���ع. ب��ك��ل��م��ات اأخ����رى، 
اأن���واع اخل�سار املفيدة  اأب���رز  ق��د ت��ك��ون ال���ذرة اأح���د 
لل�سحة. تذّكر: �سحيح اأن الذرة احللوة �سحية، اإال 
اأن بع�س االإ�سافات التي يحب 
تطييبها  ال����ن����ا�����س 
ُتعترب  ال  ب��ه��ا 
ك����ذل����ك. 

لذلك ال تظن اأن كوز ذرة ُطلي بالزبدة 
و�ُسّبع  بامللح يبقى خياراً 

�سحّياً.
ثالثة:  خ���راف���ة   -
ط�������ه�������و ال�������������ذرة 
يفقدها فوائدها 

الغذائية.
ح����ق����ي����ق����ة:   •
ن�ساط  ي�������زداد 
م�������������������س���������ادات 
التي  االأك�����س��دة، 
اجل�سم  حت��م��ي 
ال�سرطان  م���ن 

القلب،  وم���ر����س 
ع����ن����دم����ا ُت���ط���ه���ى 

الذرة.
خ��������راف��������ة   -

ال����ذرة ع��ل��ى فوائد  راب���ع���ة: ال حت��ت��وي 
�سحية.

غنّي  م�����س��در  ال�����ذرة  ح��ق��ي��ق��ة:   •
ب��ال��ل��وت��ني وال��زي��اك�����س��اث��ني، نوعني 
النباتية  ال���ك���ي���م���اوي���ة  امل�������واد  م����ن 
يحتوي  كذلك  النظر.  تقوي  التي 
ك���وز ال����ذرة امل��ت��و���س��ط احل��ج��م على 
االألياف  م��ن  غ��رام��ات  ثالثة  نحو 

الغذائية.
- خرافة خام�سة: لون احلبوب هو 

املعيار االأف�سل الختيار الذرة.
• حقيقة: �سحيح اأن حمبي الذرة 
حمددة  اأن����واع����اً  ث��م��ة  اأن  ي���ّدع���ون 

كيفن  امل����زارع  اأن  غ��ري  يف�سلونها، 
النوع  اأن  ي��وؤك��د  اإي�����س��ت��اب��روك،  قابله  ال��ذي  �سميث، 
اأي  اأهمية بكثري من اجل��ودة. يو�سح: )يتلف  اأق��ل 
اإذا كان قدمياً، مهما كان نوعه. كذلك ال  كوز ذرة 

ُيعترب اللون مهّماً(.
اأو  اأبي�س  اأو  اأ�سفر  ال���ذرة  ل��ون  ك��ان  اإن  ف��ارق   ف��ال 

االثنني معاً. 
اأكواز  تفاَد  املناطق.  باختالف  التف�سيالت  تختلف 
وتالحظ  وب��اه��ت��اً  ياب�ساً  قلبها  ي��ك��ون  ال��ت��ي  ال���ذرة 
فيه  تدخل  ال��ذي  املو�سع  يف  جافة  �سرار�سيبها  اأن 
اأن تخرج منها  واإذا ع�سرت احلبوب، يجب  الكوز. 

ع�سارة بي�ساء.
 اأما بالن�سبة اإىل نوع الذرة االألذ، فال ت�سرِت ذرة مّر 

على قطافها اأكر من 24 �ساعة.

ل تبحثوا عن نعل داخلي
وّفروا املال اإن كنتم تفكرون يف �سراء نعل داخلي للتخل�س من اآالم الف�سال 
 Journal of the العظمي يف الركبة. فقد اأظهر بحث ُن�سر يف جملة
االإ�سايف،  النعل  اأن   American Medical Association
ال��ذي يو�سع داخ��ل احل��ذاء، ال يحقق الكثري يف التخفيف من اأمل التهاب 
املفا�سل. يو�سع النعل الداخلي، اأو يف هذه احلالة النعل الداخلي املرتفع 
وتهدف  القدم.  من  اخلارجية  اجلهة  اإمالة  اأو  لدعم  احل��ذاء  يف  اجلانب، 
الركبة  مف�سل  ل��ه  يتعر�س  ال���ذي  ال�سغط  م��ن  احل���د  اإىل  امل���ن���اورة  ه���ذه 
 12 نتائج  تقييم  بعد  ولكن  العظمي.  الف�سال  ع��ادًة  يبداأ  الداخلي، حيث 
جتربة �سريرية خمتلفة ترتبط باالأحذية، مل يكت�سف الباحثون اأي حت�سن 
االأكادميية  اأخ��ري عن  ت�سريح  بعد �سدور  االكت�ساف  ه��ذا  وج��اء  االأمل.  يف 
الداخلي  بالنعل  تن�سح  ال  االأكادميية  اأن  اأّك��د  العظم  جلراحي  االأمريكية 
اإىل ما ك�سفته  املرتفع اجلانب ملن يعانون ف�سااًل عظمّياً يف الركبة، نظراً 
ال�سري  الكعب حتاكي  اأح��ذي��ة مرنة م�سطحة  اخ��ت��اروا  االأخ���رية.  االأب��ح��اث 

حفاة، ف�سال عن ع�سا تعزز ثبات خطواتكم.

احت�سب خطواتك اليومية
وفق درا�سة ُن�سرت يف )املجلة االأمريكية لتعزيز ال�سحة(، تبني اأن تكثيف 
اخلطوات اليومية ي�ساهم يف حت�سني ال�سحة. ميكن اأن ي�ستفيد الفرد حتى 
لو مل يبلغ عدد اخلطوات املو�سى به يف برامج الر�ساقة )10 اآالف خطوة 
وما  بعمر اخلام�سة واخلم�سني  385 رجاًل  الدرا�سة على  ركزت  يومياً(. 
فوق يف مقاطعة األربتا، كندا. كان معظمهم يعاين م�سكلة البدانة اأو الوزن 
اأي��ام الحت�ساب ع��دد خطاهم  ال��زائ��د. ف��ارت��دوا ع��داد اخلطى ط��وال ثالثة 
ا�ستمارة  اأي�ساً  الرجال  العادية. مالأ  اليومية  النزهات ويف حياتهم  خالل 
امل�ساركون يف  �سجل  والعقلية ونوعية حياتهم.  لتقييم �سحتهم اجل�سدية 
كانوا  خطاهم،  ع��دد  زاد  كلما  يومياً.  خطوة   8539 معدله  ما  الدرا�سة 
ي�ساهم  اأن  ميكن  احلياة.  ونوعية  ال�سحة  خانة  يف  اأعلى  معداًل  ي�سجلون 
جهاز عّداد اخلطى يف حتفيز ال�سخ�س على تكثيف حركته اجل�سدية، لكن 
اأي  لتجنب  تدريجاً  اليومية  اخل��ط��وات  وزي���ادة  مريح  ح��ذاء  انتعال  يجب 

اأوجاع اأو اإ�سابات غري مربرة.

قلبك  حتمي  لوجبات  خطوات   7

اإحدى اأب�صط املاأكولت واأكرثها لذة

حقيقة خرافات مذهلة عن الذرة احللوة 

هذه  بف�سل  عليه  يبدو  مما  اأ�سهل  االأم��ر 
اخل��ط��ة ال��ت��ي ت��ت��األ��ف م���ن ���س��ب��ع خطوات 
ق�سم  م��دي��رة  ماكمانو�س،  كاثي  واأع��ّدت��ه��ا 
للن�ساء  ب��ري��غ��ه��ام  م�ست�سفى  يف  ال��ت��غ��ذي��ة 

التابع جلامعة هارفارد.

تخطيط م�صبق
وجبة  ت���ق���دمي  ت��وق��ي��ت  ت���ع���رف  اأن  ي��ج��ب 
الطعام. اإذا علمَت مثاًل اأن املاأدبة �ستبداأ يف 
ال�ساعة الثالثة من بعد الظهر، فيجب اأن 
املعتاد مع وجبة  ال�سحي  تتناول فطورك 

خفيفة 
ة  �سغري و

ق������ب������ل ح���������س����ور 
املنا�سبة. ت�سمل الوجبات 

اخل��ف��ي��ف��ة ك��م��ي��ة ���س��غ��رية من 
ي�ساعدك  اأن  ومي��ك��ن  ال��ربوت��ي��ن��ات 

�سعور  جتنب  على  الكربوهيدرات  بع�س 
اجلوع املفرط وبالتايل االإفراط يف االأكل.

اليوناين. اللنب  من  • كوب 
واخل�سار  ال���دج���اج  ح�����س��اء  م���ن  ك���وب   •

القليل امللح.
على  الف�ستق  زب��دة  من  كبرية  ملعقة   •

�سريحة خبز واحدة )قمحة كاملة(.

احلد من املقبالت
بالدهون  غ��ن��ي��ة  امل��ق��ب��الت  غ��ال��ب��ي��ة  ت��ك��ون 

امل�سبعة وال�سوديوم.
ميكنك  املنا�سبة،  ه��ذه  يف  �سيفاً  ب�سفتك   
اخل�سروات  م���ن  ط��ب��ق��اً  م��ع��ك  جت��ل��ب  اأن 
واجلزر،  الربوكويل،  )مثل  امللونة  النيئة 
واخليار،  وال�سفراء،  احل��م��راء  والفليفلة 

والبازالء(.
 ن��ن�����س��ح��ك ب��ت��ن��اول غ��م��و���س ���س��ح��ي مثل 
اأو  ال�سنع  املنزلية  ال�سل�سة  اأو  احلم�س 

اللنب غري الد�سم مع ال�سبت.

تناول ماأكولت مف�صلة
ال�سعيدة  املنا�سبات  وجبات  غالبية  تكون 

عبارة عن ماأدبات اأو اأطباق عائلية.
ال��ت��ي يتم تقدميها  امل��اأك��والت   حتقق م��ن 

واخرت كمية قليلة من تلك التي حتبها. 
امل���ق���اب���ل، ي��ج��ب ت��ف��وي��ت االأن�������واع التي  يف 
اللفائف  مثل  وقت  اأي  يف  تناولها  ميكنك 

والزبدة.

ا�صتمتاع 
بنكهة الطعام

الطعام  اختيار  عند 
يجب  ل��دي��ك،  املف�سل 

اأن ت�ستمتع بكل ق�سمة. 
حت�����دث م����ع االأ�����س����دق����اء 

املائدة،  على  العائلة  واأف���راد 
ف���ه���ذا االأم�������ر اأه������م ج�����زء من 

املنا�سبة.
 ال تاأكل وجبتك ب�سرعة. يجب اأال 

تنهي الوجبة قبل 25 دقيقة على االأقل.
انتظر  ج��ان��ب��ي��ة،  اأط��ب��اق  ت��ن��اول  اأردت  اإذا   
10 دقائق على االأقل قبل تناول ح�س�س 

�سغرية اإ�سافية.

كمية قليلة كافية
تناول ح�سة �سغرية من التحلية املف�سلة 
لديك. االأف�سل من ذلك اأن تق�سم قطعة 

مع فرد اآخر من العائلة.
اأن  ميكنك  بالتحلية،  تهتم  ال  ك��ن��ت  اإذا   

تتناول كوباً من ال�ساي اأو القهوة.

البتعاد عن بقايا الطعام
ال تبقى جال�ساً على املائدة يف حال وجود 
ب��ق��اي��ا ط���ع���ام ع��ل��ي��ه��ا. ان��ه�����س و���س��اع��د يف 
اأحد  اذه��ب يف نزهة مع  اأو  االأطباق  غ�سل 

احلا�سرين.

احلفاظ على ن�صاط م�صتمر
تفويت  ت��ع��ن��ي  ال  ال�����س��ع��ي��دة  امل���ن���ا����س���ب���ات 
ال��ن�����س��اط��ات اجل�����س��دي��ة امل���ع���ت���ادة. ح���اول 
التحرك قلياًل قبل تناول وجبة املنا�سبة. 
املمتعة  الن�ساطات  بع�س  تنظيم  ميكنك 
االأ�سخا�س  م��ع  ال��ف��رتة  بهذه  لال�ستمتاع 

الذين حتبهم.
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العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1524 /2013 جت كل-م ت-ب- اأظ

 مدعي/ �سركة الدليل للدعاية واالعالن ذ.م.م اجلن�سية: االمارات   مدعي 
مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  واخرون  العقارات  الدارة  ك�سب  �سركة  عليه: 
الدعوى: مطالبة مالية 599776 درهم    املطلوب اعالنه/ �سركة ك�سب الدارة 
العقارات واخرون اجلن�سية: االمارات   عنوانه:بالن�سر  حيث ان املدعي اقام 
املوافق 2013/12/10  الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   567 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
 مدعي/ موؤ�س�سة تريبويل للمقاوالت وال�سيانة العامة ميثلها /حممد جميل دياب 
اجلن�سية:  واخرون  للعقارات  التجاري  ابوظبي  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�سية: 
اعالنه/  املطلوب  درهم      2.507.005 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  
بخيت حممد بخيت املن�سوري اجلن�سية: االمارات  عنوانه:بالن�سر)بورود التقرير(   
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/12/09 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام 
مبع�سكر اآل نهيان   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/11/18  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2027 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
اجلن�سية:  حممد  حجازي  عمرو  وميثلها  البناء  ملقاوالت  اخلور  بحر  مدعي/   
االمارات  مدعي عليه: بيمبينان ا�س بي كي كون�سرتكر�سن فرع ابوظبي اجلن�سية: 
االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة ماليةوقدرها 145520 درهم + تعوي�س 50000 
درهم املطلوب اعالنه/ بيمبينان ا�س بي كي كون�سرتكر�سن فرع ابوظبي اجلن�سية: 
االمارات   عنوانه:بالن�سر)جتديد من ال�سطب ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/12/09 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  6.00 م�ساًء  ال�ساعة  باحل�سور  فانت مكلف 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1279 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

حممدي  يو�سف  بن  ماهر  بوكالة/  ال�سيارات  لتاجري  اال�سطورة  مدعي/   
اجلن�سية:  بابول  حممد  الهدى  نظم  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية: 
املطلوب  الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 2900 درهم     بنغالدي�س  مو�سوع 
اعالنه/ نظم الهدى حممد بابول اجلن�سية: بنغالدي�س  عنوانه:بالن�سر حيث 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/12/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
التجارية مبع�سكر اآل نهيان   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
    يف الدعوى رقم 2013/1907 ايجارات ابوظبي

باال�سارة اىل قرار الندب  رقم 5935/اخ/2013/2 بتاريخ 2013/11/19 ب�ساأن تكليفنا الأداء مامورية اخلربة 
ابراهيم  يحيى  من  كل  �سد  ال�سحي  ال�سرف  خلدمات  ابوظبي  �سركة  من  املقامة  بالدعوى  املطلوبة 
وعا�سم  م�سطفى  حممد  بخيت  وعاطف  ال�سيخ  حممد  وريا�س  علي  نور  حممد  وعبداحلليم  ا�سماعيل 
عبدالرحمن م�سعود ور�سيد بارود نور وعو�س احمد حممد ابراهيم ووليد حممد �سامل ابراهيم ابو زرقة 
و�سعيد خلفان �سعيد وم�سطفى عمر حممد عبداهلل واثي�س قا�سم �سعيد �سالح وحممد يعقوب خيال زادة 
وخلف اهلل احمد عثمان االمني وح�سن حممدعلي عيدان وحممد عبدالقادر جاد اهلل ب�سري حممد بخيت 
وخالد حممد ف�سل اهلل وعمار حممد �سعيد احلموطة وناه�س احمد ح�سن احلاج وعبداملنعم ابراهيم 
يو�سف وحممد العز عزه و�سبحي �سلمى م�سعل وحممد احمد حامد النو وعبداهلل مرعي بن بدر وعلي 
�سعيد وعبدالنا�سر  وبادتو بيدي كايل و�سا وجمبها وحممود حممد  انور حممود  انور حممود وعاطف 
ا�سماعيل واحمد جمعة حممد وامني  حممد عبدالرحيم و�سمري حمد جمال حممد وا�سماعيل حممد 
احمد حممد وا�سالم خان نور و�سيد ويل خان خادي ون�سر اهلل �ساحب وعثمان عبداهلل و�ساملني حممد 
عمر نعلمكم بان قد تقرر البدء يف اجراءات اخلربة وذلك يوم 2013/12/5 يف متام ال�ساعة 11.00 احلادية 
ع�سر �سباحا مبقر ادارة اخلرباء ابوظبي �سارع املرور منطقة الزعفران �سارع فرعي رقم 13 وذلك لتقدمي 
ما لديكم من م�ستندات تخ�س الدعوى )مع العلم بان لن تقبل اي م�ستندات غري مدرجة �سمن حافظة( 

ويف حال عدم احل�سور �سوف ن�ستمر يف اأداء املاأمورية ح�سب املنوح لنا قانونا.
   اخلبري املنتدب بالدعوى/املهند�س/ ع�سام الدين احمد عبدالفتاح   

    اعالن بالن�سر  

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27    
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2011/3610 كلي جتاري- ال�سارقة 
ان  ا�سماعيل م�سطفى ح�سني م�سطفى حيث   -2 دونالد وولف  املدعى عليه:1-  اىل 
املدعي: فهد حمود ابراهيم ال�سقعبي واآخرون  قد اقام عليكم الدعوى املذكورة اعاله 
لدى هذه املحكمة وتعلمكم املحكمة فيها بقرار تاجيل نظر الدعوى اداريا من جل�سة 
اىل  املبارك  اال�سحى  عيد  مبنا�سبة  ر�سمية  عطلة  يوم  ت�سادف  كونها   2013/10/13
تاريخ  جل�سة  اىل  الدعوى  تاجيل  مت  اي�سا  ثم  ومن   2013/10/20 االحد  يوم  جل�سة 
الثامنة  ال�ساعة  متام  يف  املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سى  لذلك   .2013/12/17
والن�سف من �سباح يوم 2013/12/17 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك 
من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك. 
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/486  مدين كلي                                 
اىل املدعى عليه /1- جني لوي�س موري�س  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اق��ام عليك  ق��د  ال��ق��رق   ب��در حممد علي  ال�سيد وميثله:  ف���وؤاد  /ه�سام حممد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ )36.000 دوالر( او ما 
يعادلها مببلغ )131.400 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/12/23 
من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9:30 ال�ساعة 
للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/347  مدين جزئي                                 
اىل املدعى عليه /1- اح�سان مزيد احللبي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  م    قد  ���س.ذ.م.  التجارة  /عالقات للو�ساطة 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )50000 درهم( والر�سوم  وامل�ساريف 
التام.    ال�سداد  وحتى  املبلغ  على  عليه  املدعي  ا�ستيالء  تاريخ  من   %9 والفائدة 
بالقاعة  �س   8:30 ال�ساعة   2013/12/8 املوافق  االح��د  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2011/381  عقاري كلي                                   
ل��وج��رادو   جمهويل  يا�سني  ه��ادي اخلاجة 2-  املدعى عليهما /1- من�سور عقيل  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /ن�سيبوف كاماندار رايف اجلو- ب�سفته وكيال عن/ عبداهلل 
ييف حاجي مراد كامل اجلو  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عدد 11 
اتفاقية بيع وال�سراء املوؤرخة يف 2008/6/15 والق�ساء برد مبلغ 19.425.900.00 درهم 
مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�ستالم وحتى ال�سداد التام والق�ساء بالتعوي�س 
االحد  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  املنا�سب 
املوافق 2013/12/29 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  
ق�سم الدعاوي العقارية                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
  اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2010/717 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده: 1- لياقت علي خان جمهول حمل االقامة

وميثله:  االو���س��ط  ال�سرق  �سي  ب��ي  ات�س  بنك  التنفيذ:  الطالب  ان  مب��ا 
حبيب حممد �سريف عبداهلل املال قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
 7384347.97( ومقداره  به  املطالب  الدين  ب�سداد  اخطاركم   2013/8/4
االر�س  رق��م   ( ال��ع��ق��ار  بيع  واال  التبليغ  ت��اري��خ  م��ن  �سهر  دره���م( خ��الل 
 : الوحدة  رقم   -  Y26  : املبنى  ا�سم  االوىل-  الور�سان  : 459- منطقة 
101- والعقار رقم االر�س : 466- منطقة الور�سان االوىل- ا�سم املبنى- : 

P10  - رقم الوحدة: 305(.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/84  عقاري كلي                   

ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال وان ليمتد-  ب��ال���س  ���س��رك��ة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
ذ.م.م    جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / الك�سندر جالن�سكي 
وميثله: بدر حممد علي القرق نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها 
املنعقدة  بتاريخ 2013/11/24 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم 
بورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة 
بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2013/12/29 امل��واف��ق  االح���د  ي��وم 

ch1A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  468/ 2013 -مد ين - م ر-  �س- اأظ

امل�ستاأنف : �سركة البحرية الوطنية للتاأمني اجلن�سية: االمارات امل�ستاأنف عليه: مكتب 
هوليداي كار لتاجري ال�سيارات ملالكها عمر مبارك عو�س بن حيدره التميمي واخرون 
الذي ق�سى مببلغ  امل�ستاأنف  الغاء احلكم   : اجلن�سية: االمارات  مو�سوع اال�ستئناف 
وقدره 43200 درهم املطلوب اعالنه/ برابينت راي اجلن�سية: نيبال    العنوان: بالن�سر 
مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  2012/688 مد جز- م ر-ب- 
املوافق 2013/12/22 لذا فانت مكلف باحل�سور  اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم االحد 
الكائنة-املقر  ابوظظبي  ا�ستئناف  الدائرة االوىل حمكمة  امام  ال�ساعة 9.30 �سباحا 
الرئي�سي  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار 

مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدنية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
    اعالن بالن�سر 

املدعية: را�سد حممد عبداهلل املزروعي
املدعى عليه: عبدالرحمن عبدالقادر حممد املال

 تقرر يف الق�سية رقم )2013/1275 (منازعات ايجارية املنظورة امام جلنة  ف�س 
املنازعات االيجارية ) اللجنة اخلام�سة( واملرفوعة من  / را�سد حممد عبداهلل 
ن�سرا    امل��ال-  حممد  عبدالقادر  عبدالرحمن  عليه/  املدعى  الع��الن  امل��زروع��ي- 
يف  م�ساًء   06.00 ال�ساعة  يف   2013/12/4 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  حل�سور 
مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �سارع الدفاع منطقة مع�سكر اآل نهيان- بجانب 

�سندوق الزواج فيال رقم 2- الطابق االول- وذلك على نفقة املدعي.
ق�سم قلم الق�سايا
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: اف تي ايه ميدل اي�صت للتجارة  )�ص.ذ.م.م(.
الدويل      دبي  مطار  الر�ستماين-  ح�سن  عبدالواحد  ملك   105 رقم  مكتب  العنوان: 
القيد  رق��م    663781 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�سكل 
بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1087964 التجاري:  بال�سجل 
اأعاله،  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه 
العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2013/10/29 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  بتاريخ 2013/10/29 وعلى من  دبي  حماكم 
ملك   7 رق��م  مكتب  العنوان:  والتدقيق    للمحا�صبة  �صوان  املعني  امل�سفي  اإىل 
حممد عبدالرحمن البحر- اخلبي�سي - هاتف  2662790-04 فاك�س: 04-2662793  
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ �صوان للمحا�صبة والتدقيق
هاتف    - اخلبي�سي  البحر-  عبدالرحمن  حممد  ملك   7 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:     
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب     04-2662793 ف��اك�����س:   04-2662790
اف  لت�سفية   اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
تي ايه ميدل اي�صت للتجارة  )���ص.ذ.م.م( وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/10/29 بتاريخ  دب��ي 
اإىل امل�سفي  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س  2013/10/29  وعلى من لديه 
معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/662 مدين جزئي  

اىل املحكوم عليه/ را�سد �سالح �سياح غثي املن�سوري       العنوان: بالن�سر    
يف  احلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/11/24م  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
ال��دع��وى امل��ذك��ورة ب��ال��رق��م اع���اله ل�سالح / حممد ع���ارف ال��رح��م��ن حممد 
بيع  بثبوت  اوال:  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  عبدالرحمن 
املدعى للمدعى عليه ال�سيارة 97610 ونوعها لكز�س موديل )اي �سنة ال�سنع 
باالجراءات  بقيامة  عليه  امل��دع��ى  ال���زام  ثانيا:  دره���م(   10000 مببلغ   1991
بذلك  املخت�سة  ال�سلطة  ل��دى  ا�سمه  يف  ملكيتها  ون��ق��ل  لت�سجيل  ال��الزم��ة 
والزمته  ال�سيارة  قيمة  باقي  للمدعي  دره��م   1500 مبلغ  ب�سداد  قيامة  بعد 

امل�سروفات.   �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/11/26
القا�سي/عادل حممود ا�سماعيل

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
حمكمة ابوظبي البتدائية 

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
اعالن باحلكم يف الق�سية املدنية رقم 2013/32 جتاري كلي    

اىل املحكوم عليه/ �سريان كولنجار عبدال�سمد/ هندي   العنوان: بالن�سر    نعلمك 
انه بتاريخ املوافق 2013/10/7م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
اع��اله ل�سالح / ح�سني علي حممد علي ع��م��ران/االم��ارات بالتايل: حكمت  بالرقم 
امل�سدق  امل��ح��دودة  امل�سئولية  ذات  ال�سراكة  عقد  بف�سخ  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة 
عليه لدى كاتب العدل رقم )1122000474( للرخ�سة التجارية امل�سماة/ را�س ال�سلع 
للمقاوالت العامة ذ.م.م للرخ�سة رقم )1171383( �سند الدعوى واملربم بني املدعي 
ح�سني علي حممد علي عمران واملدعى عليه �سريان كولنجار ، والزمت املدعى عيه 
بالر�سوم وامل�سروفات.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لت�سلمك هذا امل�ستند.   �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/11/25
القا�سي/عمرو يو�سف حممد    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
حمكمة الظفرة البتدائية 

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
  اعادة اعالن بالن�سر

اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة را�س اخليمة البتدائية
للدعوى رقم :2013/235 مدين جزئي

املدعى عيه:  اىل  االم��ارات لالت�ساالت-  املدعى/موؤ�س�سة  بناء على طلب 
الب�سري حممد عثمان- العنوان : دبي- هاتف متحرك: 050-7994552

ابو   انت مكلف باحل�سور امام حمكمة را�س اخلمية االبتدائية �سخ�سيا 
بوا�سطة وكيل معتمد يف متام ال�ساعةى  8.30 يوم : االربعاء- 2013/12/11 
وعليك انه يف حال تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحددين فانه 
 : بتاريخ  حرر  الثانية  اجلزئية  الدائرة  غيابك.  يف  الدعوى  يف  �سيف�سل 

2013/11/24
 امني ال�سر/خالد عبداهلل  اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1524 /2013 جت كل-م ت-ب- اأظ

 مدعي/ �سركة الدليل للدعاية واالعالن ذ.م.م اجلن�سية: االمارات   مدعي 
مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  واخرون  العقارات  الدارة  ك�سب  �سركة  عليه: 
الدعوى: مطالبة مالية 599776 درهم    املطلوب اعالنه/ �سركة ك�سب الدارة 
العقارات واخرون اجلن�سية: االمارات   عنوانه:بالن�سر  حيث ان املدعي اقام 
املوافق 2013/12/10  الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1475 ت اجر- م ر-ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ �سركة عبداهلل حممد ح�سن الدارة العقارات اجلن�سية: االمارات 
االمارات     اجلن�سية:  والثالجات  يحى  ناجي  ور�سة  موؤ�س�سة   : �سده  املنفذ 
االمارات  اجلن�سية:  والثالجات  يحى  ناجي  ور�سة  موؤ�س�سة  اعالنه:  املطلوب 
عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر 
يف الدعوى رقم وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/12 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ- 
ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند 

اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   567 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
 مدعي/ موؤ�س�سة تريبويل للمقاوالت وال�سيانة العامة ميثلها /حممد جميل دياب 
اجلن�سية:  واخرون  للعقارات  التجاري  ابوظبي  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�سية: 
اعالنه/  املطلوب  درهم      2.507.005 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  
بخيت حممد بخيت املن�سوري اجلن�سية: االمارات  عنوانه:بالن�سر)بورود التقرير(   
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/12/09 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام 
مبع�سكر اآل نهيان   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/11/18  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2027 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
اجلن�سية:  حممد  حجازي  عمرو  وميثلها  البناء  ملقاوالت  اخلور  بحر  مدعي/   
االمارات  مدعي عليه: بيمبينان ا�س بي كي كون�سرتكر�سن فرع ابوظبي اجلن�سية: 
االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة ماليةوقدرها 145520 درهم + تعوي�س 50000 
درهم املطلوب اعالنه/ بيمبينان ا�س بي كي كون�سرتكر�سن فرع ابوظبي اجلن�سية: 
االمارات   عنوانه:بالن�سر)جتديد من ال�سطب ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/12/09 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  6.00 م�ساًء  ال�ساعة  باحل�سور  فانت مكلف 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1279 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

حممدي  يو�سف  بن  ماهر  بوكالة/  ال�سيارات  لتاجري  اال�سطورة  مدعي/   
اجلن�سية:  بابول  حممد  الهدى  نظم  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية: 
املطلوب  الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 2900 درهم     بنغالدي�س  مو�سوع 
اعالنه/ نظم الهدى حممد بابول اجلن�سية: بنغالدي�س  عنوانه:بالن�سر حيث 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/12/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
التجارية مبع�سكر اآل نهيان   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /غامن ال�سعدي لتدقيق احل�سابات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 179018          بتاريخ :2012/9/6 م
  SILVER MOON :با�س��م

وعنوانه:دبي ، حمل رقم 1 ملك عبداهلل �سعد ال�سريف ، �سكة اخليل جنوب ، �س.ب: 93260 ، دبي ، هاتف:04-2353194 
، فاك�س: 04-2353196 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات جتميل م�ستح�سرات ازالة االلوان مزيالت ال�سعر م�ستح�سرات ازالة ال�سعر م�ستح�سرات جتميل الرمو�س 

م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة م�ستح�سرات جتميل احلواجب عطور كرميات جتميلية وكرميات تبي�س الب�سرة .
الواق�عة بالفئة:3

متوازيان  ابي�سان  خطان  على  حتتوي  �سوداء  بخلفية  ا�سغرهم  متداخله  �سوداء  دوائ��ر  اربعة  عن  العالمة:عبارة  و�سف 
يحمالن عالمة �سلفر مون يف مربع ابي�س به دائرة �سغرية بخلفية �سوداء ا�سفلها كلمة التينية SILVER باللون اال�سود 
الثانية  MOON باللون االبي�س وكلمة �سلفر مون باللون االبي�س مابني الدائرة  املربع االبي�س كلمة التينية  ا�سفل 
SILVER MOON باللون اال�سود وبالن�سف ال�سفلي كلمتان التينيتان  والثالثة وبالن�سف العلوي كلمتان التينية 
NORMAL HAIR باللون اال�سود الدائرتان متداخلتان االوىل والثانية تقطعهما افقيا جهة اليمني كلمة التينية 
 SILVER الي�سار كلمة التينية  افقيا جهة  اال�سود وتقطعهما  باللون  ا�سفلها كلمة طبيب  اال�سود  باللون   MOON

باللون اال�سود ا�سفلها كلمة ال�سعر باللون اال�سود.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية
 ABU DHABI FOOD طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية 

CONTROL AUTHORITY

املودعة بالرقم:200103       بتاريخ:2013/10/28 م
با�س��م:جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية

وعنوانه: ابوظبي ، �س.ب: 52150 ، هاتف: 028181111 ، فاك�س: 028186633
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 اخلدمات الزراعية والبيطرية .

و�سف العالمة:مربع ابي�س كبري ر�سم يف داخله دائرة كبرية لونها ازرق غامق حماطة بخطوط من االزرق 
الفاحت من الداخل واخلارج كتب فيها عبارة )جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية( من االعلى باللون االبي�س 
 ABU DHABI FOOD CONTROL ويف ا�سفلها العبارة ذاتها باللغةاالجنليزية باللون االبي�س
AUTHORITY يف و�سط الدائرة من �سمن املربع االبي�س ر�سم وعاء زجاجي لونه ازرق غامق يخرج 

منه من اجلهتني �سنابل باللون اال�سفر .  
عن  مبعزل   )ABU DHABI )ابوظبي  كلمة  ا�ستخدام  عن  ح�سري  بحق  املطالبة  اال�س��رتاطات:عدم 

العالمة العتبارها منطقة جغرافية . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة ابوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 994
با�س��م :�سركة ابوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م

وعنوانه :ابوظبي ، ميناء زايد البحري 7125
وامل�سجلة حتت رقم : )994(  بتاريخ:1995/1/22 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/7/6  وحتى تاريخ :2023/7/5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:مطعم فري�سكو
  fresco طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:فري�سكو 

املودعة بالرقم:198230       بتاريخ:2013/9/19 م
با�س��م:مطعم فري�سكو

وعنوانه:العني ، �سناعية الهيلي ، هاتف: 0566870036 ،
frescoredtaurant@outlook.com :الربيد االلكرتوين 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 مطعم .
بجوار  له زخرفة على هيئة مثلثات  اط��ار خارجي  لها  دائ��رة  التجارية عبارة عن  العالمة:العالمة  و�سف 
االعلى  م��ن  ا�سفر  لونني  ع��ن  ع��ب��ارة  دائ���رة  بداخلها  واالخ�سر  واال�سفر  االح��م��ر  باللون  البع�س  بع�سها 
وذات جذع  اللون  اليمني حمراء  احل��ار من  الفلفل  ثمرة  ل�سكل  ر�سمتني  يوجد  كما  اال�سفل  وبرتقايل من 
فري�سكو  كلمة  كتبت  ال��دائ��رة  مي��ني  وع��ل��ى  اح��م��ر  ج��ذع  ذات  ال��ل��ون  خ�سراء  الي�سار  م��ن  واالخ���رى  اخ�سر 
باللون االحمر وا�سفلها بخط ا�سغر حجما برغرز تك�س مك�س باللون الربتقايل وعلى ي�سار الدائرة كتبت 
FRESCO باللون االحمر وا�سفلها بخط ا�سغر حجما BURGERS TEX MEX باللون الربتقايل 

جميعها على خلفية عدمية اللون .  
اال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956
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العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1524 /2013 جت كل-م ت-ب- اأظ

 مدعي/ �سركة الدليل للدعاية واالعالن ذ.م.م اجلن�سية: االمارات   مدعي 
مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  واخرون  العقارات  الدارة  ك�سب  �سركة  عليه: 
ابراهيم  الدعوى: مطالبة مالية 599776 درهم    املطلوب اعالنه/ يو�سف 
اقام  عبداهلل بن حامت اجلن�سية: االمارات  عنوانه:بالن�سر  حيث ان املدعي 
املوافق 2013/12/10  الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة  االبتدائية    ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1455 /2013 ح نف�س- م ر-ب-اأظ

�سيف  عليه:  مدعي  بريطانيا    اجلن�سية:  كوبر  لويي�س  جورجيا  مدعي/   
حا�سر خمي�س �سيف العميمي اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: طالق 
لل�سرر- اثبات ح�سانة - نفقة- )عدة - متعة( موؤخر �سداق  املطلوب اعالنه/  
�سيف حا�سر خمي�س �سيف العميمي اجلن�سية: االمارات عنوانه:بالن�سر  حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
2013/12/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
بدائرة  الكائنة  االبتدائية    ابوظبي  ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الق�ساء 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/11/14  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   841 /2013 جت جز-م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
 مدعي/ بنك االحتاد الوطني اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: �سالح �سيف عبداهلل 
احلجز  وثبوت  �سحة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  النعيمي  حممد 
التحفظي على مبلغ  وقدره  39663 درهم  املطلوب اعالنه/  �سالح �سيف عبداهلل 
متهيدي  حكم  ب�سدور  عنوانه:بالن�سر)اعالن  االمارات  اجلن�سية:  النعيمي  حممد 
بندب خبري م�سريف(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�سور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/12/9 موعدا  املوافق  االثنني  يوم 
الكائنة     - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

  2013/11/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/978 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/حممد 
حنيف حممد بادينخار احمد اجلن�سية: الهند  وطلب الت�سديق على التوقيع يف حمرر 
يت�سمن :تنازل يف اال�سم التجاري )المني للمقاولت الكهروميكاينكية -ذ.م.م (  
واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )60639 ( وامل�سجل 
بيالي  ك��وت��ى  كري�سنان  ك��وم��ار  م��ان��وج  اىل:  بعجمان  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ل��دى 
اجلن�سية: الهند مبوافقة: في�سل طالل عي�سى حممد حجي اجلن�سية: االمارات  ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/970 ك.ع.غ
ال��ع��دل وال��ت�����س��دي��ق��ات- عجمان:ال�سيد/ ال��ك��ات��ب  ب����ادارة  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ان���ا  ت��ق��دم ايل   

ماثاي  موكالوفيالبيل  ج��ون  االم���ارات  اجلن�سية:  النعيمي  حميد  را���س��د  عبدالرحمن 
اجلن�سية: الهند وطلب الت�سديق على التوقيع يف حمرر يت�سمن :تنازل يف اال�سم التجاري 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  واملرخ�سة من    ) البناء -ذ.م.م  ملقاولت  )فور ويند�ص 
بعجمان  وال�سناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�سجل   )  55995( امللف  رقم  حتت  عجمان  يف 
اىل: حممد �سالح عامر ح�سني ال�سوجع اجلن�سية: االم��ارات وال�سيد: بينو جون فليب 
اجلن�سية: الهند  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على 

ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27    

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:ال�سيد/
على  الت�سديق  وطلب  االم���ارات   اجلن�سية:  الكلباين  حمد  �سعيد  حمد  ماجد 
التوقيع على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري 
)موؤ�ص�صة التعبري ملقاولت البناء  (   واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية 
يف مدينة خورفكان- رخ�سة مهنية رقم 523174 ال�سادر بتاريخ 2003/9/8 يف 
دائرة التنمية االقت�سادية خورفكان. اىل ال�سيدة / خديجة حممد خري الدين 
اجلن�سية:االمارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
انق�ساء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�سان  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27    

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

الت�سديق  االم���ارات   وطلب  الدرمكي اجلن�سية:  طالب ح�سن حممد عبداهلل 
اال�سم  100% يف  البالغة  )ت��ن��ازل( يف ح�سته  يت�سمن  التوقيع على حم��رر  على 
التجاري )موؤ�ص�صة التعبري ملقاولت البناء  (   واملرخ�س من دائرة التنمية 
بتاريخ  ال�سادر   141788 رقم  رخ�سة جتارية  االقت�سادية يف مدينة خورفكان- 
حممد   / ال�سيد  اىل  خ��ورف��ك��ان.  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  يف   1997/3/16
�سليمان خلفان �سليمان النقبي اجلن�سية: االمارات  ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�سان يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/542 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة رويف توين تاورز انك 2- �سركة رويف توين تاورز ليمتد   
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ طوين ملحم ابو في�سل وميثله: �سمري 
يوم  كلي  عقاري   2011/1243 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم  كنعان    حليم 
البيع  اتفاقية  تنفيذيا وذلك: 1- ببطالن  �سندا  باعتباره  بتاريخ 2012/3/7  االربعاء 
�سند الدعوى. 2- بالزامكم بالت�سامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره )925780 درهم( 
 2011/12/15 يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
وحتى متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 من تاريخ 
ن�سر هذا االعالن. .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   427 /2013 جت  كل- م ر-ب- ع ن 

مدعي  عمان  �سلطنة  اجلن�سية:  الهنائي  م�سعود  عبداهلل  م�سعود  مدعي/   
عليه: اوركيد لتن�سيق احلدائق وميثلها حممد بيان نايف اجلن�سية: االمارات    
احلدائق  لتن�سيق  اوركيد  اعالنه/  املطلوب  خبري   ندب  الدعوى:  مو�سوع 
وميثلها حممد بيان نايف اجلن�سية: االمارات  عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/08 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز  االداري    �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر 

بتاريخ  19 /2013/11  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1150 /2013 جت  جز- م ر-ب- ع ن 

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
 مدعي/ موؤ�س�سة بيت احلكمة للحدادة والنجارة امل�سلحة اجلن�سية: االمارات    مدعي 
�سعيد  فا�سل  ميثلها  العامة  وال�سيانة  للمقاوالت  املركزية  العربية  موؤ�س�سة  عليه: 
م�سبح العزيزي اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مببلغ 48401 درهم 
املطلوب اعالنه/ موؤ�س�سة العربية املركزية للمقاوالت وال�سيانة العامة ميثلها فا�سل 
اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  االمارات    اجلن�سية:  العزيزي  م�سبح  �سعيد 
املوافق 2013/11/28 موعدا  الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� 
حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز  االداري    �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  24 /2013/11  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
    اعالن بالن�سر ببيع منقولت باملزاد العلني

احلجز رقم 2013/342
تنفيذ  2013/233 تنفيذ ايجارات

الذهبة  موؤ�س�سة  ل�سالح:  جال�س  الفايرب  العمال  اجلمريا  �سد:   
وااليام   2013/12/15 وبتاريخ  انه  للكافة  يعلن   - العامة   للمقاوالت 
التالية له اذا اقت�سي االمر �سيتم بيع املنقوالت املحجوزة باملزاد العلني 
بنيابة  التنفيذ  بق�سم  التواجد  وال�سراء  باملعاينة  يرغب  من  وعلى 
املحكمة  بوا�سطة  املعاينة  ميكن  باأنه  علما  �سباحا   9 ال�ساعة  العني 
التنفيذ  مندوب  هاتف  على  االت�سال  ال�ستعالم   2013/12/8 بتاريخ 

.)0566126321(
 القا�سي                                                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
        ادارة التنفيذ

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�سية رقم )2013/3397 (منازعات ايجارية املنظورة 
امام جلنة  ف�س املنازعات االيجارية ) اللجنة ال�سابعة( واملرفوعة 
�سركة  عليها/  املدعى  الع��الن  الوطني  ابوظبي  بنك  امل��دع��ي/  من 
يوم  جل�سة  اخلطيب  احمد  /معني  وميثلها  ذ.م.م  ت��راف��ل  ج��ول��دن 
االثنني املوافق 2013/12/23 يف ال�ساعة 12.00 م�ساًء يف مقر  اللجنة 
الكائن يف ابوظبي - �سارع الدفاع- منطقة مع�سكر اآل نهيان- بجانب 

�سندوق الزواج فيال رقم 2.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
    اعالن بالن�سر 

املدعية: �سركة ابوظبي الوطنية للعقارات
املدعى عليها: جمموعة �سرتيت اليف لل�سيانة العامة

 تقرر يف الق�سية رقم )2013/3459 (منازعات ايجارية املنظورة امام جلنة  ف�س 
املنازعات االيجارية ) اللجنة اخلام�سة( واملرفوعة من  / �سركة ابوظبي الوطنية 
العامة-  لل�سيانة  الي��ف  �سرتيت  جمموعة  عليها/  املدعى  الع��الن   - للعقارات 
املوافق 2013/12/11  االربعاء  يوم  ن�سرا- حل�سور جل�سة  اتاتال-  ميثلها/ عمر 
يف ال�ساعة 06.00 م�ساًء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �سارع الدفاع منطقة 
وذلك  االول-  الطابق   -2 رقم  فيال  ال��زواج  بجانب �سندوق  نهيان-  اآل  مع�سكر 

على نفقة املدعية.
ق�سم قلم الق�سايا
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
    اعالن بالن�سر 

املدعية: �سركة ابوظبي الوطنية للعقارات
املدعى عليها: بونانزا لتكنولوجيا املعدات املتحركة

 تقرر يف الق�سية رقم )2013/3465 (منازعات ايجارية املنظورة امام جلنة  ف�س 
املنازعات االيجارية ) اللجنة اخلام�سة( واملرفوعة من  / �سركة ابوظبي الوطنية 
للعقارات - العالن املدعى عليها/ بونانزا لتكنولوجيا املعدات املتحركة   ن�سرا- 
يف  م�ساًء   06.00 ال�ساعة  يف   2013/12/11 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  حل�سور 
مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �سارع الدفاع منطقة مع�سكر اآل نهيان- بجانب 

�سندوق الزواج فيال رقم 2- الطابق االول- وذلك على نفقة املدعية.
ق�سم قلم الق�سايا

جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/2486 

بانه يف  افادتكم  بالن�سر نود  العنوان:  املحكوم �سده: �سركة كنرتي فاكي�سينز انرتنا�سيونال  
ابوظبي( يف  املنازعات االيجارية )  ادارة جلان ف�س  تاريخ 2013/11/18 �سدر حكم من قبل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح املحكوم له: �سركة ابوظبي الوطنية للعقارات- حكمت اللجنة: 
اوال: باخالء املدعى عليها من عني النزاع املبينة بال�سحيفة والعقد وت�سليمها للمدعية خالية 
من ال�سواغل- ثانيا: بالزام املدعى عليها ان توؤدي للمدعية القيمة االيجارية للعني مو�سوع 
النزاع وفقا للقيمة املحددة بعقد االيجار من 2013/3/1 وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 
90.000.00 درهم �سنويا وزيادتها القانونية بواقع 5% �سنويا. ثالثا: الزام املدعى عليها بتقدمي 
براءة ذمة من ا�ستهالك املاء والكهرباء من عني النزاع حتى تاريخ الت�سليم الفعلي. رابعا: الزام 
املدعى عليها امل�ساريف ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.    حكما قابال لال�ستئناف خالل )15( 

يوم  اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا امل�ستند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10956 بتاريخ   2013/11/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/524 ت عام- م ر-ت- اأظ)
 : �سده  املنفذ  االردن   اجلن�سية:  ال�سيد  �سليمان  ايوب  احمد  التنفيذ/  طالب 
الرا�سدي اجلن�سية: االمارات    املطلوب اعالنه:  بخيت مبارك جديد حممد 
بخيت مبارك جديد حممد الرا�سدي اجلن�سية: االمارات      عنوانه: بالن�سر 
الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ر-ب-اأظ  م  جز-  2013/59مد  رقم 
الدائرة  امام  باحل�سور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/16 موعدا 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ-  بادارة  االوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/656 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �سده/1- تنكر بوك�س للتجارة �س.ذ.م.م مديرها/ دانيل جون الورين�س 
�سيمبون جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جمموعة اعمار مولز 
ال�سادر  القرار  ابراهيم اجلرمن  ومبوجب  ا�سماعيل  ���س.ذ.م.م  وميثله: علي 
من اللجنة الق�سائية اخلا�سة بالف�سل بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين ببلدية دبي 
فانك مكلف باالتي: 1- �سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1016833 درهم( اىل طالب 
ن�سر هذا االعالن.        تاريخ  املحكمة وذل��ك خالل 15 يوم من  او خزينة  التنفيذ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1338 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- الرباق للهدايا االعالنية جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ حممد فخر الدين حممد ابوحنيف قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)9076( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.باال�سافة اىل مبلغ 
)545 ( ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/485 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �سده/1- ك�ساب ميديا م ح ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ ايديا�س بال�س �س.ذ.م.م وميثله: حكمت حممود فيا�س   
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1519575.75( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة. . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف 
تاريخ ن�سر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم االلتزام 

االعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/3795  عمايل جزئي                               
حمل  جمهول  العازلة  باملواد  املباين  لتجهيز  املجد  برج   -1/ عليه  املدعى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /حممد حممد ال�سحات مو�سى قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12705 درهم( وتذكرة عوده 
   .)2013/155079( ال�سكوى  رق��م   . وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  مب��ب��ل��غ)2000 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/10 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة 
ch1.A.5 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/972  عمايل كلي                               
����س.ذ.م.م  جمهول حمل  ال�سيارات  اىل املدعى عليه /1- لت�س دراي��ف لتاجري 
اقام  ال��ع��دل   قد  املتويل  الدين حممد  املدعي /حممد جمال  ان  االق��ام��ة مبا 
 105551( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة �سفر وقدرها  )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و�سمول احلكم 
جل�سة  لها  وح��ددت   .)2013/156240( ال�سكوى  ورقم  بالكفالة  املعجل  بالنفاذ 
ch1.A.2 لذا  يوم الثالثاء املوافق 2013/12/10 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/3817  عمايل جزئي                               
ال��غ��ذائ��ي��ة جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا  ل��ل��م��واد  �سناك�س  امل��دع��ى عليه /1-  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  �سلوم   ع�سام  /ادي��ل  املدعي  ان 
وع���وده مببلغ   ق��دوم  ت��ذك��رة  دره��م(ب��دل  وق��دره��ا )47294  مب�ستحقات عمالية 
بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   4000
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت      )2013/155182( ال�سكوى  رق��م 
2013/12/10 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
فان احلكم  االق��ل. ويف حالة تخلفك  اي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/3493  عمايل جزئي                               
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ان��ور  و�سيم   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
اق��ام عليك الدعوى  االق��ام��ة مبا ان املدعي /حممد متني نا�سر اح��م��د    قد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9000 درهم(  وتذكرة قدوم  
عوده مببلغ  2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى )2013/153535(    
8:30 �س مبكتب  ال�ساعة  امل��واف��ق 2013/12/8  االح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور  فانت مكلف  لذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10956 بتاريخ 2013/11/27     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1461  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -هارموين لوك ديزاين �س .ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /�سامح رفيق حممد حممد �سادي قد ا�ستاأنف 
القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2013/3128 عمايل جزئي   بتاريخ 
2013/10/8 وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/5 ال�ساعة 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  ليه    ch2.D.19 بالقاعة  �سباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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الظاهرة القاب�سة توقع مذكرة تفاهم مع 
جمهورية غينيا مبجال التنمية الزراعية

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �سركة الظاهرة القاب�سة االماراتية ام�س مذكرة تفاهم مع جمهورية 
غينيا للتعاون املتبادل ب�ساأن تطوير القطاع الزراعي يف غينيا وذلك على 
هام�س موؤمتر ال�سراكة والتنمية واال�ستثمار يف جمهورية غينيا الذي نظمته 
وزارة اخلارجية وغرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي خالل اليومني املا�سيني . 
وت�ستثمر �سركة الظاهرة مبوجب هذه املذكرة يف زراعة حما�سيل خمتلفة 
الدولية  ال�سوق  يف  وتداولها  اأبوظبي  اإىل  معظمها  توريد  �سيتم  غينيا  يف 
غينيا.  يف  املحلي  اال�ستهالك  الأغرا�س  منها  جزء  تخ�سي�س  يتم  حني  يف 
وتخطط �سركة الظاهرة مبوجب االتفاقية لبناء طاحونة لالأرز وحمطة 
لتقييم الفواكه واخل�سروات اإىل جانب مرافق التعبئة والتخزين. بدورها 
تنفيذ  م��ن  لتمكينها  الفر�س  الظاهرة  ل�سركة  غينيا  جمهورية  �ستوفر 
اال�ستثمار املتفق عليه اإىل جانب الدعم االإداري والتنظيمي واللوج�ستي. 
وقال �سعادة خدمي الدرعي نائب رئي�س جمل�س االإدارة يف �سركة الظاهرة: 
تعد �سراكتنا مع جمهورية غينيا ممثلة بوزارة الزراعة مبادرة هامة اأخرى 
لل�سركة حيث توؤكد املذكرة التزامنا مبوا�سلة تنمية ا�ستثماراتنا يف اأفريقيا 
اأنها ت�سكل م�سروعا ذا فائدة م�سرتكة  التعاون التجاري حيث  وتفتح باب 
واإنتاج  القاب�سة يف زراعة  الظاهرة  . وتتخ�س�س  واأبوظبي  لكل من غينيا 
االأعالف احليوانية وال�سلع الغذائية االأ�سا�سية.. وتتخذ ال�سركة من دولة 
االإمارات العربية املتحدة مقرا لها وتقود م�ساعي احلكومة لتنفيذ روؤيتها يف 
االأمن الغذائي واملحافظة على املياه على املدى الطويل كما تعترب الظاهرة 
القاب�سة موردا رئي�سيا ملختلف االأ�سواق التجارية الدولية. وبعد اأن �سهدت 
مزارعها  �سملت  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  مدى  على  كبريا  منوا  ال�سركة 
ومرافق االإنتاج التابعة لها عمليات ت�سغيلية يف االأمريكتني واأوروبا واآ�سيا 
واأفريقيا. كما يعزز عر�س القيمة الفريد لل�سركة اإىل جانب تخ�س�سها يف 
ال�سركة يف  �سمعة  التوريد من  �سل�سلة  واإدارة  اللوج�ستية  جمال اخلدمات 
ال�سوق ومكانتها البارزة واملتنامية على اخلريطة الدولية. من جانبه قال 
معايل مارك يومبونو وزير الزراعة الغيني: اإنه ملن دواعي �سرورنا توقعينا 
هذه املذكرة مع �سركة الظاهرة ونحن واثقون باأن خربة ال�سركة و�سجلها 
احلافل �سوف يحقق الكثري من الفوائد لغينيا يف جمال التنمية الزراعية 
وحت�سني الري وتطوير البنية التحتية.. ولن تقت�سر فوائد هذا اال�ستثمار 
على املزارعني املحليني فقط بل �سيحقق العديد من الفوائد االقت�سادية 
االتفاقية  على  النهائية  اللم�سات  و�سع  يتم  اأن  املتوقع  ومن   . ككل  للبلد 
املالية  اخلطط  من  االنتهاء  بعد   2014 ع��ام  منت�سف  يف  الطرفني  بني 
التابعة و�سركائها  باإ�سراك �سركاتها  الظاهرة  والت�سغيلية. و�ستقوم �سركة 
الزراعية يف  التنمية  ا�ستثمار  م�سروع  والتنفيذ من  التخطيط  يف مرحلة 

غينيا ل�سمان العمل وفقا الأعلى املعايري. 

الإمارات و اآيرينا �سريكان فاعالن يف 
جهود تعزيز قطاع الطاقة املتجددة 

•• اأبوظبي-وام:

العاملي حول موا�سيع  للتعاون والنقا�س  االإم��ارات من�سة عاملية  تعد دولة 
الطاقة املتجددة وتغري املناخ من خالل ا�ست�سافتها العديد من االأحداث 
تعقد  والتي  امل�ستقبل  لطاقة  العاملية  كالقمة  الهامة  الدولية  وامل��وؤمت��رات 
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اأبوظبي..وذلك تنفيذا لتوجيهات �ساحب  �سنويا يف 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل . وتلعب الدولة اليوم وبف�سل 
املتجددة  الطاقة  جمال  يف  رياديا  دورا  احلكيمة  لقيادتها  الثاقبة  الروؤية 
بنجاح  ال�����س��دد  ب��ه��ذا  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  تكللت  حيث  امل��ن��اخ  تغري  وق�سايا 
يف  اآيرينا  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  مقر  الإ�ست�سافة  م�ساعيها 
متخ�س�سة  اإدارة   2010 ع��ام  خ��الل  اخلارجية  وزارة  واأ�س�ست  اأبوظبي. 
ح�سن  ت�سمن  جديدة  خطوة  الإ�سافة  الطاقة  و�سوؤون  املناخي  التغيري  يف 
متثيل الدولة يف وكالة اآيرينا وتعزيز م�ساركة الدولة يف املحافل الدولية 
يف جمال الطاقة النظيفة وتنظيم وتن�سيق اجلهود املحلية يف �سوؤون تغري 
ال�سلة.  ذات  الدولية  املفاو�سات  جم��ال  يف  الدولة  م�سالح  وحماية  املناخ 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  املا�سي..اأ�سدر  نوفمرب  �سهر  ع�سر من  الثامن  ويف 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مر�سوما بتعيني الدكتور 
للطاقة  الدولية  الوكالة  لدى  للدولة  دائما  مندوبا  الزيودي  اأحمد  ثاين 
�سعادة  اإىل  اعتماده  اأوراق  اليوم  ال��زي��ودي  الدكتور  وق��دم  اآيرينا  املتجددة 
اآيرينا وذلك يف مقرها باأبوظبي. وب�سفتها  عدنان اأمني مدير عام وكالة 
املتحدة..اعتمدت  العربية  االإم���ارات  دول��ة  كانت  للوكالة  امل�سيفة  الدولة 
ل�  الرئي�سي  املقر  اإقامة متثيل ر�سمي لها يف  ت�سريعات مهمة من  وطبقت 
اآيرينا يف اأبوظبي وتعيني مندوبني دائمني لديها..وي�سل عدد االأع�ساء يف 
الوكالة اىل 119 ع�سوا و اأكر من 40 دولة اإ�سافية وقعت على ميثاقها 
اآيرينا مبرور  االأ�سا�سي. ويف التا�سع والع�سرين من يونيو املا�سي احتفلت 
اإختيار االإمارات باالإجماع لتكون املقر الرئي�سي للوكالة  اأربع �سنوات على 
الدولية للطاقة املتجددة اآيرينا وذلك يف االإجتماع الذي عقد مبدينة �سرم 
اآل  زاي��د  ال�سيخ عبداهلل بن  �سمو  واأك��د   .2009 امل�سرية يف يونيو  ال�سيخ 
نهيان وزير اخلارجية التزام االإمارات العربية املتحدة ك�سريك فاعل لكل 
اآيرينا والدول االأع�ساء يف اجلهود  املتجددة  الدولية للطاقة  الوكالة  من 
الرامية اإىل ت�سجيع منو قطاع الطاقة املتجددة و�سوال اإىل مناف�سة بقوة 
اإن دولة االإم��ارات تعد مركزا عامليا داعما  يف ال�سوق العاملية . وقال �سموه 
لالبتكار يف جمال الطاقة املتجددة ولذلك فهي تتطلع اإىل العمل مع كافة 
املتجددة  الطاقة  حلول  اعتماد  حتفيز  يف  ي�سهم  مبا  الوكالة  يف  االأع�ساء 
على نطاق وا�سع يف خمتلف اأنحاء العامل . واأعرب �سموه عن تقديره للثقة 
املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  دائما  مقرا  االإم���ارات  باختيار  الغالية 
ل�سمان  �سلبة  ركائز  لتوفري  امل�سوؤولية  حتمل  على  الدولة  ق��درة  موؤكدا 
العمل وفق اأ�س�س تقوم على احلوار البناء بني كل االأطراف من اأجل حتقيق 
تقدم فعلي يحقق م�سلحة جميع االأع�ساء . ولفت �سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان اإىل اأن اأنظار العامل تتجه اليوم اإىل الوكالة الدولية للطاقة 
الت�سدي  على  ق���ادرة  حلول  اإىل  بالتو�سل  االأم���ل  ملوؤها  بعيون  املتجددة 
لتداعيات تغري املناخ موؤكدا اأن اآيرينا �ستكون من�سة فاعلة ت�سهم يف حتقيق 
اأبوظبي لتكون مقر  اإختيار  اأمن الطاقة و�سمان و�سولها للجميع. ومنذ 
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة اآيرينا فاإن دولة االإمارات مل تدخر جهدا 
يف توفري االإمكانات والقدرات الالزمة الإجناح الوكالة ودعم ا�سرتاتيجيتها 
الطاقة  ب��اأن  قناعتها  من  اإنطالقا  وذل��ك  امل�ستقبلية  وخططها  واأهدافها 

املتجددة هي طاقة امل�ستقبل التي يتجه اإليها العامل كله. 

وزير ال�سوؤون القت�سادية الهولندي يزور طاقة 

وزارة املالية ت�ست�سيف اجتماعا مو�سعا لبحث تعميق التكامل املايل 

 امل�صرق ينظم ملتقى لعمالئه يف اأبوظبي

لقاء يجمع بني موظفي الإدارة العليا يف البنك والعمالء اأ�سحاب ال�سركات النا�سئة

•• اأبوظبي-وام:

بحث معايل حمد احلر ال�سويدي رئي�س 
�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املالية  دائ��رة 
اأبوظبي الوطنية للطاقة طاقة ..ومعايل 
هينك كامب وزير ال�سوؤون االقت�سادية يف 
اململكة الهولندية..ام�س عالقات التعاون 
بجانب  تعزيزها  وامكانات  اجلانبني  بني 
ا�سرتاتيجية وتوجهات طاقة امل�ستقبلية. 
رافق الوزير خالل زيارته مقر ال�سركة يف 
مربعة ال�سوة يف اأبوظبي..�سعادة جريارد 
مي�سيلز �سفري هولندا لدى الدولة ووفد 
م��ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف ال����وزارة وروؤ�ساء 
كربى �سركات الطاقة الهولندية. وعقد 
اجتماع  الزيارة  خالل  وكامب  ال�سويدي 
عمل ح�سره ال�سفري الهولندي و ال�سيدة 
يف  االقت�سادي  امل�ست�سار  مريك�س  لو�سيل 
ل�سركة  العليا  االإدارة  واأع�����س��اء  ال�سفارة 
وزارة  م����ن  م�������س���وؤول���ون  ب���ج���ان���ب  ط���اق���ة 
وتناول  الهولندية.  االقت�سادية  ال�سوؤون 
االإيجابية  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  االج��ت��م��اع 
واأهمية  الهولندية  وال�سركات  طاقة  بني 
اإىل  تطرق  كما  لتعزيزها  الدائم  ال�سعي 
طاقة  ا�سرتاتيجية  ق�سايا..منها  ع���دة 
اإقليم  تو�سيع عملياتها يف  وتوجهها نحو 
اأحرزته  ال��ذي  والتقدم  العراق  كرد�ستان 

برجرمري  م��ن�����س��اأة  م�����س��روع  ال�����س��رك��ة يف 
ت�سغيلها  ���س��ي��ت��م  ال���ت���ي  ال���غ���از  ل��ت��خ��زي��ن 
وبعد   .2014 اأب���ري���ل  يف  ج��زئ��ي  ب�سكل 
الهولندي  ال��وزي��ر  ال�����س��وي��دي  دع���ا  ذل���ك 
ال���زائ���ر الإط�����الق ح��م��ل��ة م�����س��روع جممع 
ابتكارات الطاقة الذي بداأت �سركة طاقة 
مبن�ساأة  املحيطة  االأرا����س���ي  يف  ت��ط��وي��ره 
ليكون  األ��ك��م��ار  مدينة  يف  ال��غ��از  معاجلة 
املبتكرة  للتطورات  خ�سبة  اأر���س  مبثابة 
الطاقة  امل��ت��ط��ورة يف جم���ال  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
من  م�ساحات  املجمع  ويوفر  امل�ستدامة. 
حتويل  يف  ال��راغ��ب��ة  لل�سركات  االأرا����س���ي 
ومنتجات  تقنيات  اإىل  املبتكرة  اأف��ك��اره��ا 
جتارية..كما يوفر من�ساآت عالية امل�ستوى 
مزودة بجميع اخلدمات من تدفئة وغاز 
تطوير  طاقة  وب���داأت  وغ��ريه��ا.  وكهرباء 
..بالتعاون  ال���ط���اق���ة  اب���ت���ك���ارات  جم��م��ع 
�سمال  وم��ق��اط��ع��ة  املحلية  ال��ب��ل��دي��ات  م��ع 
هولندا..وذلك بهدف ا�ستقطاب ال�سركات 
بتقنيات  املتخ�س�سة  والنا�سئة  اجلديدة 
الطاقة املتجددة وجنحت بالفعل يف جذب 
اأوىل ال�سركات وهي �سركة تكنوبي�س التي 

قررت االنتقال اإليه يف اأكتوبر 2013. 
اإن طاقة حر�ست  ال�سويدي  وقال معايل 
ل�سوق  داع���م  دور  لعب  على  ���س��ن��وات  منذ 
ع��ام.. ب�سكل  واأوروب����ا  هولندا  يف  الطاقة 

الغاز  تخزين  م�ساريع  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
و�سمان  التوازن  حتقيق  اإىل  تهدف  التي 
اأمن اإمدادات الطاقة يف ال�سوق الهولندية 
ن�سيف  اأن  االآن  واالأوروب���ي���ة..وي�������س���رن���ا 
م�����س��اه��م��ة ج����دي����دة م����ن خ�����الل اإط�����الق 
الطاقة  اب��ت��ك��ارات  جممع  م�سروع  حملة 
من�ساأة  حميط  يف  بتطويره  ن��ق��وم  ال���ذي 
اململكة  األكمار يف  الغاز يف مدينة  تخزين 
ياأتي  امل�����س��روع  اأن  واأو����س���ح   . ال��ه��ول��ن��دي��ة 
عاملي  دور  للعب  ال�سركة  طموح  اإط��ار  يف 
والت�سجيع  امل�ستدامة  الطاقة  جم��ال  يف 
املتعلقة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�����دث  اب��ت��ك��ار  ع��ل��ى 
ب��ه��ا ورغ��ب��ت��ه��ا يف دع���م ط��م��وح��ات اململكة 
وامل�����س��اع��دة يف  امل��ج��ال  ه��ذا  الهولندية يف 
منطقة  بتحويل  ا�سرتاتيجيتها  حتقيق 
األ��ك��م��ار اإىل م��رك��ز م��ه��م ل��ه��ذه ال��ط��اق��ة . 
اإن  قال معايل هينك كامب..  من جانبه 
�سركة طاقة تعد اأكرب م�ستثمر اإماراتي يف 
هولندا و ي�سرين اأن اأغتنم فر�سة زيارتي 
اليوم للتاأكيد على متانة عالقاتنا معها. 
ك��م��ا ن��اأم��ل ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ات ب��ني طاقة 
و�سركات الطاقة الهولندية التي ت�سارك 
وي�سهم   . الزيارة  املرافق يل يف  الوفد  يف 
م�������س���روع جم��م��ع اب���ت���ك���ارات ال���ط���اق���ة يف 
ا�سرتاتيجية  لتنفيذ  هولندا  جهود  دعم 
تهدف  والتي  القادمة  الفرتة  يف  الطاقة 

 5 بن�سبة  الطاقة  يف  ت��وف��ري  حتقيق  اإىل 
ر1 يف املائة �سنويا اإىل جانب زيادة موارد 
الطاقة املتجددة من اأربعة يف املائة حاليا 
اإىل 14 يف املائة بحلول عام 2020 واإىل 
مبا   2023 ع���ام  خ���الل  امل��ائ��ة  يف   16
م��ن طاقة  ج��ي��ج��اواط  ر10   5 ذل���ك  يف 
اإ���س��اف��ة اإىل ت��وف��ري م��ا ي�سل اإىل  ال��ري��اح 
اإط���الق  وب��ع��د  ع��م��ل.  ف��ر���س��ة  األ����ف   15
حملة م�سروع املجمع نظمت طاقة للوفد 
الهولندية  ال��ط��اق��ة  ���س��رك��ات  ال��زائ��ر م��ن 
جل�سات  ع������دة  ت�����س��م��ن��ت  ع���م���ل  ور�����س����ة 
م��ن طاقة  اخل���رباء  فيها  ���س��ارك  نقا�سية 
اآخر  اإح��داه��ا  تناولت  ال��زائ��ر  الوفد  وم��ن 
اإىل  الكهرباء  التطورات يف تقنية حتويل 
غاز التي يتم فيها ا�ستخدام الفائ�س من 
كهربائيا  امل��اء  حتليل  اأج��ل  من  الكهرباء 
اأوك�سجني وهيدروجني بحيث ميكن  اإىل 
�سبكة  يف  مبا�سرة  ال��ه��ي��دروج��ني  تخزين 
متديدات الغاز اأو حتويله اإىل غاز امليتان 
للغاز  الرئي�سية  املكونات  اأح��د  يعد  ال��ذي 
حمطات  لت�سغيل  الطبيعي..وا�ستخدامه 
واأكد  بالغاز.  تعمل  التي  الكهرباء  توليد 
اإىل  النفايات  حتويل  اأهمية  املجتمعون 
ط���اق���ة م��و���س��ح��ني ك��ي��ف مي��ك��ن حتويل 
تنقيته  يتم  غ��از  اإىل  الع�سوية  النفايات 
الكربون  اأك�سيد  ث��اين  غ��از  ذل��ك من  بعد 

اإىل  لتحويله  الهيدروجني  كربيت  وغ��از 
غاز نظيف ميكن تزويده اإىل �سبكات الغاز 
اأو ت�سييله..الفتني اإىل اأن هذا امل�سدر من 
ب�سكل  ا�ستغالله  يتم  مل  الطاقة  م�سادر 
العمل  ور�سة  تناولت  وكذلك  بعد.  ك��اف 
املياه  اإنتاج  قطاع  تواجه  التي  التحديات 
خ��ا���س��ة يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن �سح 
م�ساريع  من  اال�ستفادة  واإمكانية  امل���وارد 
الغاز ال�سغرية مثل اإنتاج الغاز امل�ساحب 
الناجم عن اإنتاج النفط يف خدمة االأ�سواق 
لو�سائل  النظيف  الوقود  وتوفري  املحلية 
الطاقة  توليد  لتغذية حمطات  اأو  النقل 
تركز  طاقة  �سركة  اأن  يذكر  الكهربائية. 
امل�ساريع  على  هولندا  يف  ا�ستثماراتها  يف 
التحتية  بالبنية  املتعلقة  اال�سرتاتيجية 
للطاقة..اإ�سافة اإىل تنقيب واإنتاج النفط 
الغاز  تخزين  من�ساأة  جانب  ف��اإىل  وال��غ��از 
بت�سغيلها  وتقوم  متتلكها  التي  األكمار  يف 
حاالت  يف  الوطنية  لل�سبكة  راف��دا  لتكون 
تعمل طاقة حاليا على تطوير  الطوارئ 
من�ساأة مماثلة يف برجرمري ومن املتوقع 
اأن ت�سل هذه املن�ساأة اإىل مرحلة الت�سغيل 
اأكرب  ل��ت��ك��ون   2015 ال���ع���ام  يف  ال��ك��ام��ل 
اأوروبا  يف  الغاز  لتخزين  مفتوحة  من�ساأة 
حيث تبلغ �سعة تخزين الغاز فيها 1 ر4 

مليار مرت مكعب. 

•• اأبوظبي-وام:

ام�س  اأب���وظ���ب���ي  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
جل�سة ع�سف ذهني لتعميق التكامل املايل 
متا�سيا  ..وذل����ك  اخلليجي  واالق��ت�����س��ادي 
بتبادل  اخلا�سة  ال���وزراة  ا�سرتاتيجية  مع 
االأف���ك���ار واحل���ل���ول م��ع خمتلف االأط����راف 
العمل  رواب������ط  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ي��ل  امل��ع��ن��ي��ة يف 
اجلل�سة  عقد  وي��اأت��ي  امل�����س��رتك.  اخلليجي 
ال��ت��زام��ا م��ن ال�����وزارة ب��ت��وج��ي��ه��ات �ساحب 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ب�����س��اأن دع���م الدولة  ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل 
التعاون  ل����دول جم��ل�����س  ال��ت��ك��ام��ل  ج��ه��ود 
اخلليجية  وال�سوق  العربية  اخلليج  ل��دول 
من  الرئي�سي  ال��ه��دف  ويكمن  امل�����س��رتك��ة. 
تنظيم اجلل�سة يف اإظهار رغبة وزارة املالية 
بتحقيق  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  ب��اإ���س��راك 
اخلليجي  واالق���ت�������س���ادي  امل����ايل  ال��ت��ك��ام��ل 
دولة  ا�ستفادة  تعزز  فر�س  ع��ن  البحث  يف 
ال��ت��ي يحققها  امل��ك��ت�����س��ب��ات  االإم�������ارات م���ن 
جمل�س  دول  ب���ني  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ك��ام��ل 
توا�سل  قنوات  فتح  على  والعمل  التعاون 

اآرائ��ه��ا حول  وا�ستطالع  ه��ذه اجلهات  بني 
امل���ج���االت. وت���راأ����س اجل��ل�����س��ة �سعادة  ه���ذه 
يون�س حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية..
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  بح�سور  وذل���ك 
املايل  بالتكامل  املعنية  يف خمتلف اجلهات 
واالقت�سادي يف الدولة . وناق�ست اجلل�سة 
وزارة  م��ن  ك��ل  ق��دم��ه��ا  ع��م��ل  اأوراق  خم�س 
املالية ووزارة االقت�ساد والهيئة االحتادية 
للجمارك واحتاد غرف التجارة وال�سناعة 
وح�سر  وال�����س��ل��ع.  امل��ال��ي��ة  االأوراق  وه��ي��ئ��ة 
الوكالء  م���ن  ك���ب���رية  اجل��ل�����س��ة جم��م��وع��ة 
العامني  امل�����دراء  و  امل�����س��اع��دي��ن  وال���وك���الء 
وزارات  كل من  ل��دى  التنفيذيني  وامل���دراء 
�سوؤون الرئا�سة و �سوؤون جمل�س ال��وزراء و 
املالية  و  واالقت�ساد  الداخلية  و  اخلارجية 
و ال�سحة و ال�سوؤون االجتماعية و الرتبية 
للموا�سالت  الوطنية  والهيئة  والتعليم 
الهيئة  وال�����س��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق  وه��ي��ئ��ة 
ال��ب�����س��ري��ة احلكومية  ل��ل��م��وارد  االحت���ادي���ة 
االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دوائ�����ر  م���ن  وع����دد 
للدرا�سات  االإم��������ارات  م���رك���ز  و  ب���ال���دول���ة 
وال��ب��ح��وث االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة وجم��ل�����س دبي 
االق��ت�����س��ادي و غ��رف��ة دب���ي وغ��رف��ة جتارة 

التجارة  غ��رف  واحت���اد  ال�سارقة  و�سناعة 
وال�����س��ن��اع��ة. وق����ال ���س��ع��ادة ي��ون�����س حاجي 
يعك�س  اإن  امل��ال��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل  اخل�����وري 
مدى  اجلل�سة  ل��ه��ذه  املالية  وزارة  تنظيم 
من  اإل��ي��ه��ا  امل��وك��ل��ة  امل��ه��ام  بتنفيذ  التزامها 
كونها  عن  املوقر..ف�سال  ال���وزراء  جمل�س 
االتفاقية  تنفيذ  مبتابعة  املخولة  اجلهة 
جمل�س  دول  ب���ني  امل���وح���دة  االق��ت�����س��ادي��ة 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى دول���ة 
العمل  ال����وزارة  �ستوا�سل  حيث  االإم�����ارات 
مع خمتلف اجلهات االحتادية واملحلية يف 
ك�سريك  الدولة  مب�ستوى  االرت��ق��اء  �سبيل 
موؤثر وملتزم بتحقيق التكامل االقت�سادي 
تعمل  املالية  وزارة  اأن  واأ�ساف   . اخلليجي 
واال�سرتاتيجيات  اخل���ط���ط  و����س���ع  ع��ل��ى 
لتعميق  الهادفة  امل��ب��ادرات  وط��رح  الالزمة 
اخلليجي  واالق���ت�������س���ادي  امل����ايل  ال��ت��ك��ام��ل 
ح���ي���ث ت���ع���ت���م���د ال������������وزارة ب����رن����ام����ج عمل 
التكامل  مب���م���ي���زات  ل��ل��ت��ع��ري��ف  م��ت��ك��ام��ل 
ذلك  يف  مبا  اخلليجي  واالقت�سادي  امل��ايل 
تنظيم  ع��رب  امل�سرتكة  اخلليجية  ال�����س��وق 
االإطالع  اإىل  ت��ه��دف  ل��ور���س عمل  ال����وزارة 
العالقة  ذات  اجل��ه��ات  خمتلف  اآراء  ع��ل��ى 

واالقت�سادي  امل�����ايل  ال��ت��ك��ام��ل  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
اخلليجي ف�سال عن املحا�سرات واللقاءات 
املجتمع  تعريف  ت�ستهدف  التي  التعريفية 
االقت�سادي  ال��ت��ك��ام��ل  مب��م��ي��زات  امل��ح��ل��ي 
اخل��ل��ي��ج��ي وخ��ل��ق ب��ي��ئ��ة م��ن امل��ع��رف��ة حول 
ال�سادرة  والقرارات  واأه��م  املتاحة  الفر�س 
اأ���س��ح��اب اجل��الل��ة وال�سمو ق���ادة دول  ع��ن 
جمل�س التعاون مبا فيه م�سلحة مواطني 
دول امل��ج��ل�����س . وق����ال ���س��ع��ادة ع��ب��داهلل بن 
حممد اآل حامد وكيل وزارة اخلارجية.. اإن 
تاأتي  الذهني  الع�سف  م�ساركتنا يف جل�سة 
تاأكيدا على التزام وزارة اخلارجية بالعمل 
وباقي  امل��ال��ي��ة  وزارة  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  جنبا 
�سبيل  ال���دول���ة يف  اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
امل���ايل واالق��ت�����س��ادي بني  ال��ت��ك��ام��ل  تعميق 
واالنتقال  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
به  لت�سبح مثاال يحتذى  االإم���ارات  بدولة 
بال�سوق  املتعلقة  القرارات  كافة  تطبيق  يف 
عمل  ورق��ة  و�سملت   . امل�سرتكة  اخلليجية 
يون�س  �سعادة  قدمها  وال��ت��ي  املالية  وزارة 
حاجي اخلوري حتت عنوان التكامل املايل 
الدولية  والتجارب  واالقت�سادي اخلليجي 
االتفاقية  حم�����اور  الأه�����م  ..ا����س���ت���ع���را����س���ا 

1981 وعام  ل��ع��ام  امل��وح��دة  االق��ت�����س��ادي��ة 
�سعيد  على  املحققة  وامل��ن��ج��زات   2002
مالمح  و  اخلليجي  االقت�سادي  التكامل 
احلوكمة يف دول جمل�س التعاون باملقارنة 
مع االإحتاد االأوروبي و�سبل تعميق التكامل 
االقت�سادي اخلليجي اإىل جانب جمموعة 
العالقة.  ذات  االأخ�������رى  امل���وا����س���ي���ع  م���ن 
عمل  ورق���ة  االقت�ساد  وزارة  وا�ستعر�ست 
وكيل  �سلواح  �سالح  حممد  �سعادة  قدمها 
وزارة االقت�ساد امل�ساعد ل�سوؤون ال�سيا�سات 
والفر�س  التحديات  بعنوان  االقت�سادية 
اأمام التكامل االقت�سادي اخلليجي ..اأ�سار 
التي و�سل  اأهمية تقييم املرحلة  اإىل  فيها 
اخلليجي  االق���ت�������س���ادي  ال��ت��ك��ام��ل  اإل���ي���ه���ا 
والقوانني  لتحقيقه  امل��واج��ه��ة  وامل��ع��وق��ات 
االقت�سادي  ب���ال���ت���ك���ام���ل  ال���ع���الق���ة  ذات 
الدولة  يف  وامل��ط��ب��ق��ة  ال�����س��ادرة  اخلليجي 
املتعلقة  ال���دول���ة  وم��ق��رتح��ات  وم����ب����ادرات 
الورقة  تطرقت  التكامل..كما  مبوا�سيع 
املجل�س  دول  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  اإىل 
والفر�س  احل��ال��ي��ة  ال���ت���ع���اون  م��رح��ل��ة  يف 
االإيجابية التي متكن الدول االأع�ساء من 

حتقيق التكامل االقت�سادي ب�سكل كامل. 

•• دبي-الفجر: 

الوطنية  املالية  املوؤ�س�سة  امل�سرق  اأعلن 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  يف  ال���رائ���دة 
املتحدة واملنطقة عن تنظيم ملتقى مع 
عمالئه اأ�سحاب ال�سركات، يف العا�سمة 
اأب���وظ���ب���ي، وق���د ���س��ه��د امل��ل��ت��ق��ى ح�سور 
اأ�سحاب  ال��ب��ن��ك  ع��م��الء  م���ن   150
هذه  تنظيم  وقد مت  النا�سئة،  االأعمال 
امل�سرق يف  اأهداف  الفعالية متا�سياً مع 
لل�سركات  امل�سرفية  اخل��دم��ات  تعزيز 

النا�سئة يف اأبوظبي. 
وق�����د ت�����س��م��ن��ت ال���ف���ع���ال���ي���ة ل���ق���اء بني 
ال���ع���م���الء وم���وظ���ف���ي ال���ب���ن���ك، خالل 
كامل،  ترفيهي  وبرنامج  الع�ساء  حفل 
رئي�س  كي�سادا،  دي  خوليو  ح�سر  وق��د 
جمموعة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات 

احل�سور  م���ع  و����س���ارك  واالإ����س���ت���ث���م���ار، 
اأه����داف وت��ط��ل��ع��ات ال��ب��ن��ك، ك��م��ا ح�سر 
اأي�ساً كرمي حممود الرئي�س التنفيذي 

للم�سرق اأبوظبي. 
نائب  ك�����ان�����ا،  ����س���وم���ي���ت  ت����وج����ه  وق������د 
اأبوظبي،  النا�سئة  لل�سركات  الرئي�س 
للعمالء بال�سكر على دعمهم املتوا�سل 
وت����ط����ور هذا  وم�����س��اه��م��ت��ه��م يف من����و 

القطاع ..
 كما قام باإطالع احل�سور على اإجنازات 
وا�سرتاتيجيته  وت��ط��ل��ع��ات��ه  امل�������س���رق 
امل�ستقبلية يف اأبوظبي وجميع االإمارات، 
االإ�سرتاتيجية  من  ج��زءاً  تعترب  والتي 

ال�ساملة للبنك. 
وقد ح�سل 2 من العمالء املحظوظني 
ع��ل��ى اأج���ه���زة ك��م��ب��ي��وت��ر ل��وح��ي خالل 

ال�سحب الذي مت خالل امللتقى. 
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خبري غذائي اإيرلندي: ا�سكرمي 
حليب النوق �سيناف�ض بقوة يف اأوروبا 

•• اأبوظبي-وام: 

مبنتج  االإيرلندية  الغذاء  �سالمة  هيئة  رئي�س  رايلي  االن  الربوف�سور  اأ�ساد 
احليواين  لالإنتاج  العني  م��زارع  �سركة  عر�سته  ال��ذي  النوق  حليب  ا�سكرمي 
خالل مهرجان االإمارات الدويل للنخيل والتمر الذي اختتم ام�س يف مركز 
اأبوظبي الوطني للمعار�س. وقال رايلي يف ت�سريح لوكالة اأنباء االإمارات وام 
اأثناء جولة له يف املهرجان اإن ا�سكرمي حليب النوق ذو مذاق حلو وخال من 
اأن  بعد  خا�سة  اأوروب���ا  يف  ت�سويقه  و�سينجح  املائة  يف  مائة  وطبيعي  الدهون 
يتعرف االأوروبيون على مزاياه اجليدة . والربوف�سور رايلي ع�سو يف اللجنة 
العلمية جلهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية وقد رافقه خالل جولته يف املهرجان 
كل من الدكتورة مرمي حارب املدير التنفيذي لقطاع ال�سيا�سات واالأنظمة يف 
واأ�ساف   . البحوث والتطوير  اإدارة  اجلهاز والدكتور حممد احلمادي مدير 
اأنه البد لنجاح ت�سويق هذا املنتج من وجود �سيا�سة ت�سويقية جيدة تقوم بها 
�سركة مزارع العني لالإنتاج احليواين لي�س يف بالده اإيرلندا واإمنا يف القارة 
االأوروبية ككل . واأ�سار اإىل اأن ما ي�ساعد على انت�سار هذا املنتج هو اأن ال�سوق 
اأن تكون �سليمة واآمنة وطبيعية  االأوروبية مفتوحة جلميع املنتجات ب�سرط 
خمتلف  يف  بيعه  خ��الل  من  بقوة  اال�سكرمي  ه��ذا  يناف�س  اأن  ميكن  وبالتايل 
كال�سوكوالتة  احللويات  بع�س  اأن  اإىل  ولفت   . وال�سغرية  الكبرية  املحالت 
بحليب النوق معروفة يف الدول االأوروبية ما ي�سهل االأمر على عملية ت�سويق 
بالده  يف  م��وج��ودة  االإم��ارات��ي��ة  وخا�سة  اخلليجية  التمور  اإن  وق���ال   . املنتج 
اهتمام  وح��ول   . ال�سكان  ل��دى  ومرغوبة  جيد  ب�سكل  ت�ستهلك  وه��ي  اإيرلندا 
االإمارات بال�سالمة الغذائية وخا�سة يف اأبوظبي .. اأو�سح الربوف�سور رايلي 
اأن جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ا�ستطاع يف وقت قيا�سي اأن ي�سرف بن�سبة 
99 يف املائة تقريبا على االأغذية واملح�سوالت الزراعية التي تباع يف االأ�سواق 
االإمارات  يف  امل�سنع  الطعام  كل  اأن  م�سيفا  منها..  املخالف  وي�سبط  املحلية 
املزارعني  200 عار�س من  اأك��ر من  و�سارك  اآم��ن و�سحي و�سالح لالأكل. 
واملتخ�س�سني يف �سناعة التمور والبحوث العلمية واجلوائز املتعلقة بها من 
خمتلف الدول العربية واملنظمات الدولية املهتمة بالتمور يف فعاليات العام 
احلايل ل� مهرجان االإم��ارات الدويل للنخيل والتمر . ويهدف املهرجان اإىل 
منح حمبي التمور فر�سة لتذوق اأف�سل املنتجات املحلية والدولية والتعرف 

على طريقة زراعة وت�سنيع وت�سويق التمور . 

اأرابتك ترفع ملكيتها يف الهدف لالإن�ساءات 
الهند�سية اإىل 98 % بـ 270 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت ام�س اأرابتك القاب�سة دخولها اتفاقية نهائية لرفع ن�سبة ملكيتها يف 
مليون   270 بقيمة  املائة  يف   98 اإىل  الهند�سية  لالإن�ساءات  الهدف  �سركة 
املتبقية  امل�ساهمة  بن�سبة  ال�سركة  التنفيذية يف  االإدارة  درهم..فيما حتتفظ 
البالغة اإثنني يف املائة. و اأرابتك هي جمموعة �سركات متخ�س�سة يف تنفيذ 
امل�ساريع الهند�سية واالإن�سائية ال�سخمة يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 
اأفريقيا وتتخذ من الدولة مقرا لها.. فيما تعترب �سركة الهدف لالإن�ساءات 
الهند�سية التي تاأ�س�ست عام 1975 من �سركات املقاوالت العاملة يف جماالت 
واالأعمال  والطاقة  وال��غ��از  النفط  لقطاعات  واالإن�ساء  والتوريد  الهند�سة 
العربية  واململكة  االإم��ارات وقطر  دول��ة  اأن�سطة يف كل من  البحرية ولديها 
ال�سعودية وعدد من الدول االأخرى . وكانت اأرابتك ا�ستحوذت على 60 يف 
املائة من احل�س�س يف �سركة الهدف يف عام 2007..ومن �ساأن اال�ستحواذ 
اأن  270 مليون درهم  38 يف املائة االإ�سافية التي تبلغ قيمتها  على ن�سبة 
واالإن�ساء  والتوريد  الهند�سة  اأعمال  يف  للتو�سع  اأرابتك  ا�سرتاتيجية  يدعم 
من  اال�ستحواذ  عملية  متويل  والطاقة..و�سيتم  والغاز  النفط  قطاعات  يف 

عائدات االكتتاب االأخري يف زيادة راأ�س املال الأرابتك القاب�سة. 

  بروج تقدم يف معر�ض اخلم�سة الكبار اأحدث 
حلولها البال�ستيكية اخلا�سة بقطاع البناء والت�سييد

•• اأبوظبي-وام:

الذي يعقد يف  الكبار  تعزز �سركة بروج خالل م�ساركتها يف معر�س اخلم�سة 
دبي خالل الفرتة من 25 اإىل 28 من �سهر نوفمرب اجلاري..موقعها كاأف�سل 
مزود ملجموعة متنوعة من حلول البويل اأوليفني اخلا�سة بتطبيقات اأنظمة 
قطاع  الأعمال  الداخلية  والت�سميمات  املنزلية  والتدفئة  ال�سحية  التمديات 
البناء والت�سييد. ووفراملعر�س فر�سة ل�سركة بروج ال�ستعرا�س اأحدث حلولها 
البال�ستيكية من البويل بروبيلني والتي ت�سهم يف حت�سني اأداء اأنظمة تزويد 
مياه ال�سرب ومياه ال�سرف ال�سحي لقطاع الت�سييد وم�ساريع البنى التحتية 
املدنية. وتعترب �سركة بروج ع�سو يف جمل�س االإمارات لالأبنية اخل�سراء الذي 
االأبنية  ببيئة  ال�سيا�سات اخلا�سة  اإع��داد  ت�سهم يف  كهيئة   2010 عام  تاأ�س�س 
يف  امل�ستدامة  املمار�سات  تعزيز  على  ت�ساعد  التي  احللول  توفري  على  واحل��ث 
دولة االإمارات. وقال هزمي ال�سويدي النائب االأول للرئي�س التنفيذي لل�سرق 
االإم���ارات لالأبنية  ب��روج يف جمل�س  ..اإن ع�سوية  ب��روج  واأفريقيا يف  االأو���س��ط 
اخل�سراء ت�سهم يف تعزيز عالقات ال�سركة مع �سانعي القرار للت�سجيع على 
ا�ستخدام اأنظمة االأنابيب البال�ستيكية يف االأبنية احلديثة التي يتم اإن�ساوؤها يف 
املنطقة لدورها االإيجابي الفعال يف احلفاظ على البيئة. . موؤكدا اإن االأنابيب 
البال�ستيكية اآمنة و�سحية وحتافظ على جودة مياه ال�سرب املنقولة خاللها . 
كما ا�ستعر�ست �سركة بروج يف جناحها يف املعر�س مناذج من املنتجات امل�سنعة 
من مادتي البويل اإثيلني والبويل بروبيلني اللتني تنتجهما ال�سركة لت�سنيع 
مقاومة  على  امل��واد  تلك  ق��درة  بف�سل  وال��ب��اردة  ال�ساخنة  املياه  تزويد  اأنظمة 
هذا  تركيب  بالفعل  مت  حيث  العالية  احل���رارة  ظ��روف  حتت  والعمل  التاآكل 
االأنابيب البال�ستيكية من البويل اإثيلني والبويل بروبيلني بدال من االأنابيب 

املعدنية يف العديد من الدول االأوروبية ودول ال�سرق االأو�سط.

برعاية وح�صور حامد بن زايد

الإمارات اأكواتيك تد�سن اأكرب مزرعة �سمكية يف العامل باأبوظبي

غرفة عجمان تنظم حلقة نقا�سية حول �سيغة املرابحة والقر�ض 

اأ�سواق جديدة ت�ستك�سف الفر�ض املتوفرة يف دافزا اأثناء معر�ض دبي للطريان 2013

اختتام اأعمال موؤمتر ال�سراكة والتنمية وال�ستثمار جلمهورية غينيا 

•• عجمان ـ الفجر 

ن��ظ��م��ت غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة عجمان 
�سيغة  ب��ني  مقارنة  ح��ول  نقا�سية  حلقة 
احللقة  وت����راأ�����س  وال���ق���ر����س،  امل���راب���ح���ة 
رئي�س  املويجعي  عبداهلل  �سعادة  واأداره���ا 
و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
ال�سويدي  ����س���امل  وح�����س��ره��ا  ع���ج���م���ان، 
التنفيذيون ومدراء  العام وامل��دراء  املدير 

االإدارات وروؤ�ساء االأق�سام بالغرفة.
ويف ب��داي��ة احل��ل��ق��ة رف���ع ���س��ع��ادة عبداهلل 
املويجعي، اأ�سمى التهاين اإىل مقام �ساحب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و مقام �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
، واإىل مقام �ساحب  حاكم دبي رعاه اهلل 
النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم عجمان رعاه 
اهلل واإخوانهم حكام االإم��ارات واإىل �سمو 
ال�����س��ي��خ ع��م��ار ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي، ويل 
مبنا�سبة  العهود،  اأول��ي��اء  و  عجمان  عهد 
اليوم الوطني الثاين واالربعني، كما هناأ 

اجلميع بهذه املنا�سبة الغالية.

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ���س��م��و  وح�������س���ور  رع���اي���ة  حت���ت 
اآل نهيان رئي�س ديوان  زايد  حامد بن 
ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي اأط��ل��ق��ت االإم����ارات 
اأكواتيك اأكرب مزرعة �سمكية يف العامل 
الفاخر  ال�����س��ي��ب��ريي  ال��ك��اف��ي��ار  الإن���ت���اج 
اأبوظبي  يف  احلف�س  �سمك  ومنتجات 

ومب�ساحة 56 األف مرت مربع.
اكواتيك  االإم��������ارات  ���س��رك��ة  واأق����ام����ت 
املتخ�س�سة يف قطاع الزراعة ال�سمكية 
واإن���ت���اج ال��ك��اف��ي��ار ال��ف��اخ��ر ح��ف��ال بهذه 
د�سنت من  االإم���ارات  املنا�سبة يف ق�سر 
خالله منتجات الكافيار الفاخر الذي 
العالمة  ا���س��م  امل���زرع���ة حت���ت  ت��ن��ت��ج��ه 
ال��ت��ج��اري��ة االإم��ارات��ي��ة اجل��دي��دة يا�سا 
االإنتاجية  الطاقة  تبلغ  حيث  كافيار 
ط��ن��ا مرتيا   35 ل��ل�����س��رك��ة  ال��ق�����س��وى 
من الكافيار و700 طن من منتجات 
ت�ستخدم  كما  ع��ام  ك��ل  احلف�س  �سمك 
واأف�سل  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث  ال�����س��رك��ة 
ما  ال���ع���امل  يف  الت�سغيلية  امل��م��ار���س��ات 
منتجاتها  ت��وف��ري  على  ق���ادرة  يجعلها 
ب�سكل ط��ازج ط��وال ال��ع��ام االأم���ر الذي 
االإمارات  ودول��ة  اأبوظبي  مكانة  يعزز 
الكافيار  اإنتاج  يف  رائ��دة  عاملية  كوجهة 
ال�سمكية  الزراعة  تقنيات  اأح��د  وتبني 

•• دبي-الفجر: 

العاملة  ال�سركات  من  العديد  ا�ستك�سفت 
التي  املتميزة  الفر�س  ال��ط��ريان  بقطاع 
فيها،  العاملة  لل�سركات  داف���زا  ت��وف��ره��ا 
للطريان  دب�����ي  م���ع���ر����س  خ�����الل  وذل������ك 
وتعرفت  م���وؤخ���راً.  اأق��ي��م  ال���ذي   2013
ومالكي  م�������دراء  ع���ل���ى  احل������رة  امل��ن��ط��ق��ة 
ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��رك��ات وف��ت��ح��ت قنوات 
فر�س  على  ليطلعوهم  معهم  التوا�سل 
االإ�ستثمار املتوفرة لديها. واتخذت دافزا 
لها يف معر�س الطريان يف دورته الثالثة 
ع�����س��ر، م��ن�����س��ة ك��ب��رية ا���س��ت��ع��ر���س��ت فيها 
خدماتها ومرافقها املختلفة. كما ودعمت 
اأب����رز ���س��رك��اوؤه��ا وال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
املنطقة  قطاع الطريان والتي تتخذ من 
احلرة مبطار دبي مقراً لها، حيث حققت 
خالل  م��ن  مذهلة  نتائج  ال�سركات  ه��ذه 
امل�ساركة يف املعر�س.  وقد حققت �سركات 
الطريان العاملة يف املنطقة احلرة مبطار 
م�ساركتها  خ��الل  من  مذهلة  نتائج  دب��ي 
التي  ال�سفقات  �سكلت  حيث  املعر�س،  يف 
وقعتها هذه ال�سركات ما ن�سبته اأكر من 
%90 من املجموع الكلي لل�سفقات التي 
اأكر من  املعر�س، والتي بلغت  عقدت يف 
200 مليار دوالر اأمريكي. وكان ن�سيب 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سراكة  موؤمتر  اأعمال  ام�س  اأختتمت 
جمهورية  يف  واال���س��ت��ث��م��ار  وال��ت��ن��م��ي��ة 
اخلارجية  وزارة  نظمته  ال���ذي  غينيا 
حتت  اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  وغ��رف��ة 
زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة 
وبح�سور  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
األفا  وم�����س��ارك��ة ف��خ��ام��ة ال��ربوف��ي�����س��ور 
غينيا  ج���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������س  ك�����ون�����دي 
ومب�ساركة اأكر من 500 �سخ�س من 
واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  وم����دراء  روؤ���س��اء 
وعدد  و�سركائها  غينيا  جمهورية  م��ن 
االإمارات  دول��ة  يف  امل�سوؤولني  من  كبري 

العربية املتحدة و جمهورية غينيا.
الغيث م�ساعد وزير  �سعادة خالد  واأك��د 
بوزارة  االقت�سادية  لل�سوؤون  اخلارجية 
اخلارجية اأن موؤمتر ال�سراكة والتنمية 
والذي  غينيا  جمهورية  يف  واال�ستثمار 
ا���س��ت�����س��اف��ت��ه م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي خالل 

على  ال��غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأك���د 
اأه���م���ي���ة احل��ل��ق��ة خ��ا���س��ة يف ظ���ل توجه 
الدولة عامة ودبي خا�سة لتكن عا�سمة 
ال���ع���امل يف االق��ت�����س��اد اال����س���الم���ي وهذا 
املوؤمترات  خ��الل  م��ن  للجميع  يتاأكد  م��ا 
التي تنظم بدبي حول االقت�ساد  العاملية 
االإ�سالمي والتوجه لذلك يف ظل التطور 

االقت�سادي  القطاع  ي�سهدة  الذي  الكبري 
على كافة م�ستوياته.

امل�ست�سار  فرح  الفتاح  عبد  الدكتور  وقدم 
ال��غ��رف��ة عن  ن��ب��ذة ملوظفي  االإق��ت�����س��ادي، 
بيوع  اإىل  ت��ن��ق�����س��م  وال���ت���ي  ال��ب��ي��وع  ان�����واع 
لثمن  يلتفت  ال  ال��ذي  وامل�ساومة  االأمانة 
ال�����س��راء، واأ����س���اف ال��دك��ت��ور ع��ب��د الفتاح 

فرح اأن بيوع االأمانة تنق�سم اىل املرابحة 
ثمن  م��ن  اأع��ل��ى  البيع  ثمن  يكون  عندما 
ال�������س���راء و ال��ت��ول��ي��ة ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ثمن 
الو�سيعة  و  البيع  لثمن  م�ساويا  ال�سراء 
ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ث��م��ن ال��ب��ي��ع اأق���ل م��ن ثمن 

ال�سراء.
الربا  اأن��واع  النقا�سية  كما ف�سلت احللقة 

يف العامل.
وق���ال حم��م��د ه���زام ال��ظ��اه��ري رئي�س 
اأكواتيك  اإدارة �سركة االإمارات  جمل�س 
نحن فخورون بتد�سني مزرعة االإمارات 
واإطالق  ال�سمكية  ل��ل��زراع��ة  اأك��وات��ي��ك 
جديد  اإم��ارات��ي  كمنتج  كافيار  "يا�سا 
ال�سيبريي  الكافيار  من  اجل��ودة  عايل 
ال��ف��اخ��ر وذل���ك ب��ع��د اأرب����ع ���س��ن��وات من 
تقدمي  ل�سمان  ال�ساق  والعمل  اجلهد 
م�����س��روع وم��ن��ت��ج وط���ن���ي رائ�����د ي�سكل 

حول  االإم��ارات��ي��ة  لل�سناعة  م�ساهمة 
يف  امل�ساهمة  هدف  اإن  واأ�ساف  العامل. 
�سكل   2030 اأب��وظ��ب��ي  روؤي����ة  حتقيق 
ل��ن��ا لو�سع  اإل���ه���ام وت�����س��ج��ي��ع  م�����س��در 
خ��ط��ط ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ط��م��وح��ة على 
ون��ت��ط��ل��ع للعب دور  ال��ط��وي��ل..  امل���دى 
م�ستدام  اق���ت�������س���اد  ب���ن���اء  يف  م���ت���زاي���د 
االقت�ساد  تنويع م�سادر  يخدم خطط 

الوطني الأبوظبي ودولة االإمارات.
اأكواتيك"  االإم�����ارات  ���س��رك��ة  و���س��ت��ق��وم 

ب��ت�����س��وي��ق م��ن��ت��ج��ات��ه��ا ال���ف���اخ���رة من 
واملنتجات  ك���اف���ي���ار  ي���ا����س���ا  ال���ك���اف���ي���ار 
ب�����س��ك��ل ح�سري  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال�����س��م��ك��ي��ة 
انرتنا�سيونال  جاراموند  �سركة  عرب 
منتجات  ت�����س��وي��ق  يف  ع��امل��ي��ا  ال����رائ����دة 
فريق  متتلك  وال��ت��ي  الفاخر  الكافيار 
عمل بخربات عاملية كبرية يف منتجات 
اأبوظبي  م��ن  ك��ل  يف  ومكاتب  الكافيار 
قدرة  ي�سمن  ال��ذي  االأم���ر  وبر�سلونة 
ال�����س��رك��ة ع��ل��ى ت�����س��وي��ق واإي�������س���ال هذا 

اللتان تتخذان  اإيربا�س وبوينج،  �سركتي 
لهما، وحدهما من هذه  داف��زا مقراً  من 

ال�سفقات 179 مليار دوالر اأمريكي.
واأو�سح الدكتور حممد الزرعوين، املدير 
ال���ع���ام ل�����س��ل��ط��ة امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة مبطار 
املنطقة هو  ال��ط��ريان يف  ق��ط��اع  اإن  دب���ي: 
املنطقة.  املتنامية يف  القطاعات  اأهم  من 

هو   2013 ال����ط����ريان  م���ع���ر����س  وك������ان 
خا�سة  املعر�س،  تاريخ  يف  حجماً  االأك��رب 
اآل مكتوم  م��ط��ار  اجل��دي��د يف  م��ع موقعه 
الدويل- دبي ورلد �سنرتال. فكان فر�سة 
لنا لدعم عمالئنا و�سركائنا العاملني يف 
كان  كما  واملتنامي،  ال�سخم  القطاع  هذا 
ال�سركات  جميع  ملخاطبة  قيمة  من�سة 

االأخرى والتعرف اإليهم عن قرب. 
واأ�ساف: نوفر يف دافزا خدمات اإ�ستثنائية 
لل�سركات العاملة لدينا، خا�سة لل�سركات 
ت�سكل  التي  ال��ط��ريان،  قطاع  يف  العاملة 
 ،10% بن�سبة  لدينا  ق��ط��اع  اأك���رب  ث��ال��ث 
املوقع  يف  وج���وده���ا  م��ن  ت�ستفيد  وال��ت��ي 
املميز للمنطقة احلرة بالقرب من مطار 

اليومني املا�سيني حقق جميع االأهداف 
امل��و���س��وع��ة وامل��ن�����س��ودة وال��ت��ي تتمثل يف 

دعم النمو االقت�سادي يف غينيا.
والعرو�س  العمل  جل�سات  خ��الل  مت  و 
املا�سيني  اليومني  خ��الل  قدمت  التي 
ال���ت���ع���ري���ف مب����ا ت����وف����ره ه�����ذه ال���دول���ة 
االأفريقية من فر�س ا�ستثمارية يف عدد 
اأهمها  من  و  والقطاعات  املجاالت  من 
والطاقة  التعدين  و  ال��زراع��ة  قطاعات 
امل�سارف  امل��ي��اه وال��ن��ق��ل واالإ���س��ك��ان و  و 

وال�سياحة واالت�ساالت.
وقال �سعادة خالد الغيث اإن هذا املوؤمتر 
اأه����داف����ه م���ن خالل  جن���ح يف حت��ق��ي��ق 
ت���وف���ري دع����م م����ايل واق���ت�������س���ادي كبري 
جل��م��ه��وري��ة غ��ي��ن��ي��ا ح��ي��ث ب��ل��غ��ت قيمة 
التنمية  ���س��ن��ادي��ق  قدمتها  ال��ت��ي  امل��ن��ح 
واالإ�سالمية  ال��ع��رب��ي��ة  واال����س���ت���ث���م���ار 
مليون   890 ي��ق��ارب  م��ا  واالأف��ري��ق��ي��ة 
البنك  ف��ي��ه��ا  ���س��اه��م  اأم���ري���ك���ي  دوالر 
للتنمية  االإ�سالمي  وال�سندوق  الدويل 

وال�سندوق  للتنمية  اأبوظبي  و�سندوق 
الكويتي  وال�سندوق  للتنمية  ال�سعودي 
للتنمية وعدد اآخر من املوؤ�س�سات املالية 
امل��ن��ح تعك�س  اأن ه���ذه  واأك����د   . ال��دول��ي��ة 
اق��ت�����س��اد غينيا وما  ال��ك��ب��رية يف  ال��ث��ق��ة 
يوفره من فر�س ا�ستثمارية يف جماالت 
رئي�سية ترتكز يف البنية التحتية واإنتاج 
واملناجم  والتعدين  والزراعة  الكهرباء 
املتاحة  احليوية  امل�ساريع  من  وغريها 
االأجانب  وامل�ستثمرين  ال�سركات  اأم��ام 
لال�ستفادة منها وتاأ�سي�س م�سروعاتهم 
يف هذا البلد ال�سديق. ومثل هذا املوؤمتر 
من�سة لعدد كبري من ال�سركات العاملية 
لال�ستفادة  االأج����ان����ب  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
م��ن ال��ف��ر���س واالإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة يف 
ال�سديقة. وحتدث يف  جمهورية غينيا 
معايل  للموؤمتر  االفتتاحية  اجلل�سة 
وزير  اأن��ور بن حممد قرقا�س  الدكتور 
وفخامة  اخل��ارج��ي��ة  لل�سئون  ال���دول���ة 
رئي�س  ك����ون����دي  األ����ف����ا  ال���ربوف���ي�������س���ور 

اأ�سحاب  م��ن  وع����دد  غينيا  ج��م��ه��وري��ة 
اإدارة  ال���وزراء واأع�����س��اء جمل�س  امل��ع��ايل 
غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي ومديرها 
العام وعدد من روؤ�ساء ومدراء ال�سركات 
العربية  االإم��������ارات  دول����ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
امل��ت��ح��دة وال���راغ���ب���ة يف اال���س��ت��ث��م��ار يف 
غينيا.  جمهورية  يف  املتاحة  القطاعات 
للموؤمتر  االأخ���رية  وحت��دث يف اجلل�سة 
الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  بلري  ت��وين 
االأ�سبق وبرنار كو�سنري وزير اخلارجية 
عدد  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سبق  الفرن�سية 
وممثلي  العاملية  ال�سركات  روؤ���س��اء  م��ن 

موؤ�س�سات التمويل الدولية.
ال���وزراء  م��ن  ع���ددا  امل��وؤمت��ر  وا�ستقطب 
وك����ب����ار امل�������س���وؤول���ني يف غ��ي��ن��ي��ا ودول�����ة 
و�سركاء  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
ال�سركات  وروؤ�����س����اء  غ��ي��ن��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة من غينيا 
امل�سوؤولة  الدولية  املوؤ�س�سات  من  وعدد 

عن متويل التنمية االقت�سادية.

اإىل ربا الف�سل وهي زيادة م�سروطة من 
زيادة  وه��ي  الن�سيئة  رب��ا  و  املبيع،  جن�س 
م�سروطة ب�سبب الزيادة يف زمن القر�س، 
كما مت تعريف القر�س �سرعا ال�سلف وهو 
مبادلة ال�سيء مبثله مع الفارق يف الوقت 
وت��ن��اول��ت احللقة  م���اأج���ورة،  وه��و �سدقة 
م��ق��ارن��ة ب��ني امل��راب��ح��ة وال��ق��ر���س بفائدة 

واحلكم ال�سرعي لكل منهما.
و���س��ه��دت احل��ل��ق��ة ال��ن��ق��ا���س��ي��ة ع�����دداً من 
امل����داخ����الت ح����ول ب��ع�����س امل�����س��ائ��ل التي 
احلكم  ناحية  الكثريين من  على  تلتب�س 

ال�سرعي فيها.
عبداهلل  ���س��ع��ادة  �سكر  احل��ل��ق��ة  خ��ت��ام  ويف 
اأهمية  امل��وي��ج��ع��ي احل�����س��ور واك����د ع��ل��ى 
والتي  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة  ه�����ذه احل����ق����ات  م���ث���ل 
اأجل  واالآراء من  النظر  تتطرق لوجهات 
االإ�ستفادة منها ومبا ينمي وعي وقدرات 

موظفي الغرفة الوظيفية.
كما �سدد على على اهمية اإداراك ال�سباب 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ع��ام��الت امل��ال��ي��ة وعدم 
الت�سرع يف تنفيذ امل�ساريع اال بعد الدرا�سة 
ال  حتى  لل�سوق  امل�سبق  وال��ف��ه��م  اجل��دي��ة 
على  يرتتب  مم��ا  واخل�����س��ارة  التعر  يتم 

ذلك الديون وعدم اال�ستقرار املادي. 

املنتج االإم��ارات��ي عايل اجل��ودة ملختلف 
االأ�سواق العاملية.

من جانبها قالت �سارة مورال�س املدير 
العام ل�سركة جاراموند انرتنا�سيونال 
احلقوق  على  باحل�سول  �سعداء  نحن 
يا�سا  م��ن��ت��ج��ات  ل��ت�����س��وي��ق  احل�����س��ري��ة 
كافيار الفاخرة وكافة املنتجات املميزة 
واليوم  اأك��وات��ي��ك..  االإم�����ارات  ل�سركة 
اأ�سبحنا نالحظ وجود طلب عاملي على 
الفاخر  ال�سيبريي  الكافيار  منتجات 
م�سوؤولة  مم��ار���س��ات  اإط���ار  يف  امل�سنوع 
ينطبق  ال���ذي  االأم���ر  وه��و  وم�ستدامة 
ولذلك  ك��اف��ي��ار..  يا�سا  منتجات  على 
بال  �ستكون  كافيار  يا�سا  منتجات  ف��اإن 
جانب  من  وتقدير  اإعجاب  حمل  �سك 
العامل..  حول  امل�ستهلكني  من  العديد 
ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف اجناح  ن��ت��ط��ل��ع  ون��ح��ن 
ومتيز هذه العالمة التجارية الرائدة. 
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن م���زرع���ة االإم�����ارات 
اأحدث  اأكواتيك مزودة مبجموعة من 
التقنيات الرائدة املتخ�س�سة يف زراعة 
االأ����س���م���اك واحل���ا����س���ل���ة ع��ل��ى ب�����راءات 
اخرتاع عاملية ما يجعلها مزرعة زراعة 
للبيئة  و���س��دي��ق��ة  م�����س��ت��دام��ة  �سمكية 
تتبنى اأف�سل االأنظمة املحلية والعاملية 
امل���الءم���ة ل���زراع���ة االأ����س���م���اك واإن���ت���اج 

الكافيار عامليا.

دبي الدويل. ونحن على ثقة باأن موقعنا 
يف  خربتنا  اإىل  باالإ�سافة  االإ�سرتاتيجي 
قطاع  يف  �سركائنا  متطلبات  مع  التعامل 
التطور والنمو  الطريان، قد مكنهم من 

وحتقيق اأهدافهم. 
املعر�س  يف  م�����س��ارك��ت��ه��م  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
وحتقيق نتائج مذهلة، قال فوؤاد العطار، 
اإي���رب���ا����س ال�سرق  ل�����س��رك��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
االأو�سط: يعترب �سوق ال�سرق االأو�سط يف 
نافذتنا  فهو  لنا،  بالن�سبة  االأهمية  غاية 
خالل  ال��ع��امل  �سكان  ثلثي  اإىل  للو�سول 
حققنا  وق��د  االأك���ر.  على  �ساعات  ثماين 
خالل معر�س دبي للطريان اأكرب طلبية 
اإم����ارة دب���ي، مم��ا يوؤكد  على االإط����الق يف 
على اأن املنطقة ت�ستثمر يف توفري اأحدث 
ال��ط��ائ��رات واالأك��ره��ا ك��ف��اءة، وذل��ك من 

اأجل تلبية منو حركة النقل اجلوي. 
ت�سكل �سركات قطاع الطريان العاملة يف 
اأك���رب ق��ط��اع، حيث  املنطقة احل���رة ث��ال��ث 
اإجمايل  م���ن   10% ن�����س��ب��ت��ه  م���ا  مي��ث��ل 
املنطقة.  يف  امل����وج����ودة  ال�����س��رك��ات  ع����دد 
ال�سركات  واأ�سخم  اأك��رب  داف��زا  يف  وتعمل 
العاملة يف جمال الطريان مثل اإيربا�س، 
روي�س  رول��ز  حمركات  بومبادير،  بوينج، 
للدفاع  االأوروب��ي��ة  وال�سركة  للطائرات، 

اجلوي والف�ساء EADS وغريها. 

ح�����س��ر اأع����م����ال امل����وؤمت����ر مم��ث��ل��ون عن 
الدويل  والبنك  املتحدة  االأمم  منظمة 
واملجموعة  ال����دويل  ال��ن��ق��د  و���س��ن��دوق 
والبنك  اأف��ري��ق��ي��ا  ل��غ��رب  االق��ت�����س��ادي��ة 
للتنمية وعدد من موؤ�س�سات  االأفريقي 
ال��دول��ي��ة االأخ�����رى. وت�سمن  ال��ت��م��وي��ل 
ب��رن��ام��ج ع��م��ل امل���وؤمت���ر ج��ل�����س��ات عمل 
ركزت يف مناق�ساتها حول غينيا كدولة 
ال�ستقطاب  ت�سعى  ون��ا���س��ئ��ة  م�����س��ت��ق��رة 
برامج  ع���ن  وع���رو����س���ا  اال����س���ت���ث���م���ارات 
يف  اال�سرتاتيجية  والتطوير  التنمية 
غينيا وبرامج التكامل االقت�سادي بني 

غينيا و�سركائها .
عن  ع���م���ل  ج���ل�������س���ة  ت��خ�����س��ي�����س  ومت   
الت�سهيالت واخلدمات ومناخ اال�ستثمار 
والت�سهيالت  غ��ي��ن��ي��ا  ج���م���ه���وري���ة  يف 
غينيا  يف  املعنية  اجلهات  توفرها  التي 
وال�سركات  االأج����ان����ب  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
ال���راغ���ب���ة يف ال���ع���م���ل واال����س���ت���ث���م���ار يف 

جمهورية غينيا .
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�سلطان ال�سويدي : امل�سرف املركزي يركز على تطوير القوانني التي تعزز من دور القطاع امل�سريف يف الدولة

بنك اخلليج الأول ي�سدر �سندات بقيمة 500 مليون دولر ت�ستحق بعد خم�ض �سنوات

وكيل البيئة واملياه يبحث التعاون الزراعي والبيئي مع وفدين من الربتغال 

وزارة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة ال�سوؤون القت�سادية الهولندية

•• دبي-وام:

ال�سويدي  نا�سر  بن  �سلطان  اأعلن معايل 
املركزي ام�س  االإم��ارات  حمافظ م�سرف 
تطوير  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  ي���رك���ز  امل�����س��رف  اأن 
ال���ق���وان���ني واإط������الق م����ب����ادرات ت��ع��زز من 
املايل  ال�سمول  مثل  امل�سريف  القطاع  دور 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ومت��وي��ل 

واإن�ساء �سوق الدين املحلي.
افتتاح  ال�سويدي يف كلمة له خالل  وق��ال 
للملتقى  االأول  ال�سنوي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال 
امل�سريف يف منطقة ال�سرق االأو�سط الذي 
االإم����ارات  اأن م�سرف  ام�����س  دب��ي  عقد يف 
امل�����رك�����زي ي���ع���م���ل ع���ل���ى حت�������س���ني االأط������ر 
التنظيمية والبنى التحتية ويتطلع ملزيد 
احتاد  م��ع  امل�سرتك  والعمل  التعاون  م��ن 
م�سارف االإم��ارات ل�سمان تقدم ملمو�س 

يف ال�سنوات املقبلة.
ون���ظ���م احت�����اد م�������س���ارف االإم���������ارات اأول 
م����وؤمت����ر ����س���ن���وي ل����� امل��ل��ت��ق��ى امل�������س���ريف يف 
بالتعاون مع كل  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
وجملة  ت��امي��ز  ف��اي��ن��ان�����س��ال  �سحيفة  م��ن 
ال�سويدي  م���ع���ايل  ب��ح�����س��ور  ب���ان���ك���ر  ذا 
احتاد  رئي�س  الغرير  العزيز  عبد  ومعايل 
م�سارف االإم��ارات ونخبة رفيعة امل�ستوى 
اإق��ل��ي��م��ي��ة ودولية  م���ن مم��ث��ل��ي م�����س��ارف 
العاملة يف  باملنطقة وغريها من اجلهات 
اإ�سافة  االإم���ارات  دول��ة  التمويل يف  قطاع 
للم�سارف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ال���روؤ����س���اء  اإىل 
ال�سويدي يف  و�سدد  االحت��اد.  االأع�ساء يف 
كلمته خالل امللتقى اأهمية عالقة العمل 
ال��وث��ي��ق��ة ب���ني امل�����س��رف امل���رك���زي واحت���اد 
م�سارف االإمارات ودرجة التعاون العالية 
بني الطرفني. واأو�سح اأن اجلانبني �سهدا 
تويل  منذ  ف��اع��ال  ودورا  ملمو�سا  ن�ساطا 

م��ع��ايل ال��غ��ري��ر رئ��ا���س��ة االحت�����اد حر�سا 
االأع�ساء  امل�����س��ارف  م�سالح  حماية  على 
معايل  واأك��د  عموما.  والعمالء  خ�سو�سا 
امللتقى  اأعمال  بها  افتتح  كلمة  يف  الغرير 
اأهمية دور احتاد م�سارف االإمارات ودوره 
الفعال ون�ساطه البارز يف خدمة ال�سناعة 
اإن االحتاد  امل�سرفية يف االإم���ارات . وق��ال 
11 جلنة خمتلفة على  يعمل من خالل 
متكني اأع�سائه من مناق�سة الق�سايا ذات 
املواقف  ب��ني  واجل��م��ع  امل�سرتك  االه��ت��م��ام 
ال�سناعة  ه��ذه  تطوير  على  ت�ساعد  التي 
ال��وق��ت احل���ايل. وو���س��ف الغرير العام  يف 
احلايل باأنه كان مميزا يف تطوير القطاع 
لو�سع  بالن�سبة  �سواء  الدولة  يف  امل�سريف 
ق���وان���ني ج���دي���دة حل�����دود االإق�����را������س اأم 
لتجنب  العقارية  ال��ق��رو���س  اإدارة  كيفية 
امل�ساربة يف القطاع العقاري اأم من خالل 
النظم  الأف�سل  امل�سرفية  ال�سناعة  تبني 
معايل  دع��م  مثمنا  العاملية..  واملمار�سات 
�سلطان بن نا�سر ال�سويدي ودور امل�سرف 
امل���رك���زي. وت��ط��رق ج���ون ب���روت���ون رئي�س 

والرئي�س  اال���س��ب��ق  االي���رل���ن���دي  ال������وزراء 
العاملية  املالية  اخلدمات  ملركز  التنفيذي 
التطلعات  اإىل  ل���ه  ك��ل��م��ة  يف  اإي���رل���ن���دا  يف 
االأ�سواق  وتوجهات  العاملية  االقت�سادية 
امل��ال��ي��ة وت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ال�سرق 
االأو����س���ط .. واإ���س��ت��ع��ر���س ت�����س��ورات��ه حول 
طريقة تكيف املوؤ�س�سات املالية يف منطقة 
ال�������س���رق االأو������س�����ط م����ع ال���ت���غ���ريات التي 
ت�سهدها �سناعة اخلدمات املالية. واأكد اأن 
دولة االإمارات تتمتع بقطاع م�سريف متني 
للغاية مع قاعدة ودائ��ع قوية وفائ�س يف 
امليزانية االأمر الذي يجعل مناطق اأخرى 
م��ن ال��ع��امل ت��ن��ظ��ر ل��ه��ذا ال��ق��ط��اع كمثال 
ي��ح��ت��ذى ب����ه. واأ�����س����اف اإن�����ه ع��ل��ى الرغم 
دولة  م�����س��ارف  بع�س  عمليات  ت��رك��ز  م��ن 
االإمارات على االإقرا�س اإال اأنها تعمل على 
القت�ساد  امل�ستقبلي  والنمو  التنويع  دعم 
وحلقات  ال����ع����رو�����س  ورك��������زت  ال�����دول�����ة. 
النقا�س يف امللتقى على التوجهات احلالية 
االآفاق  ذل��ك  يف  مب��ا  امل�سرفية  لل�سناعة 
ال�سرق  منطقة  يف  للم�سارف  امل�ستقبلية 

الربيع  ب���  ي�سمى  م��ا  اأع��ق��اب  يف  االأو����س���ط 
العربي واالآفاق امل�ستقبلية لدولة االإمارات 
عن  ف�سال  اإقليميا  ماليا  مركزا  لت�سبح 
امل�ستويني  على  االإ���س��الم��ي  التمويل  من��و 
النقا�سات  وتطرقت  وال���دويل.  االإقليمي 
اأن�����س��ط��ة االن���دم���اج واال����س���ت���ح���واذ يف  اإىل 
قطاع  وتوجهات  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
الدويل  والتو�سع  االإ���س��الم��ي��ة  ال�سريفة 
و�سلطت  ت���واج���ه���ه.  ال���ت���ي  وال���ت���ح���دي���ات 
اإمكانية  على  ال�سوء  النقا�سية  اجلل�سات 
اع��ت��ب��ار دول����ة االإم������ارات م��رك��زا م��ال��ي��ا يف 
املنطقة وذلك من خالل ا�ستعرا�س نقاط 
القوة وال�سعف يف املراكز املالية الرئي�سة 
يف  وامل�ستمر  ال�سريع  والنمو  املنطقة  يف 
ال����دول����ة. وكان  امل�����س��رف��ي��ة يف  ال�����س��ن��اع��ة 
كل  اجلل�سات  ه��ذه  امل�ساركني يف  ب��ني  م��ن 
االإقليمي  املدير  رام�سديل  ريدموند  من 
فيت�س  وك����ال����ة  يف  امل���ال���ي���ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
الرئي�س  ح��ي��دري  ال��ف��ق��ار  وذو  للت�سنيف 
االإ�سالمي  اال���س��ت��ث��م��ار  لبنك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
االأوروب��ي وخالد فردو�س ح��والدار املحلل 

االئتماين االأول يف وكالة موديز للت�سنيف 
االئتماين. جدير بالذكر اأن قيمة اأ�سول 
القطاع امل�سريف يف دولة االإمارات ارتفعت 
ال�  ال�سنوات  خ��الل  اأمثالها  ع�سرة  بنحو 
مليارات   509 اإىل  لت�سل  املا�سية   18
تريليون   1.9 ح�����وايل  اأم���ري���ك���ي  دوالر 
العام  م��ن  االأول  الن�سف  نهاية  يف  دره��م 
دوالر  م��ل��ي��ار   49 بنحو  م��ق��ارن��ة  احل���ايل 
حوايل 180 مليار درهم يف عام 1995 
من  االإجمايل  املحلي  الناجت  ارتفع  كما   .
االإم���ارات  ل��دول��ة  النفطية  غ��ري  املنتجات 
دوالر  49 مليار  الفرتة من  نف�س  خالل 
اإىل 229 مليار دوالر حوايل 840 مليار 
درهم . ويعمل يف القطاع امل�سريف يف دولة 
400 موظف  و  األفا   34 نحو  االإم���ارات 
بعام  مقارنة  ال�سعف  اإىل  ي�سل  ب��ارت��ف��اع 
االإمارات  م�سارف  احتاد  ويعد   .  2000
هيئة متثيلية مهنية تاأ�س�ست عام 1982 
العاملة  ال��ب��ن��وك  م��ن  ع�سوا   50 وت�سم 
ع��ل��ى رعاية  وي��ع��م��ل  االإم��������ارات  يف دول�����ة 
م�سالح البنوك االأع�ساء وتعزيز التعاون 
والتن�سيق فيما بينها لالرتقاء بال�سناعة 
امل�سريف  القطاع  �سالح  فيه  ملا  امل�سرفية 
وال��ع��م��الء واالق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي. وترتكز 
مهمة واأهداف احتاد م�سارف االإمارات يف 
االأع�ساء  البنوك  م�سالح  ومتثيل  تنمية 
وتنظيم واجباتهم والدفاع عن حقوقهم. 
االأفكار  لتبادل  مثالية  من�سة  يوفر  كما 
وال��ن��ق��دي��ة يف  امل��ال��ي��ة  وامل��ع��ل��وم��ات  واالآراء 
..كما يعمل  والدولية  االقليمية  املجاالت 
واخل�����ربات  االآراء  ت���ب���ادل  ت�����س��ه��ي��ل  ع��ل��ى 
املجاالت  يف  والنقدية  املالية  واملعلومات 
االقليمية والدولية وتن�سيق التعاون حول 
خمتلف االإج��راءات امل�سرفية يف جماالت 

ال�سوؤون القانونية والفنية واالإدارية.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر بنك اخلليج االأول �سندات بقيمة 
بعد خم�س  ت�ستحق  دوالر  500 مليون 
اليورو  �سنوات �سمن برناجمه ل�سندات 
 3.5 قيمتها  البالغة  االأج���ل  متو�سطة 
عند  النهائي  ال�سعر  وبلغ  دوالر..  مليار 
180 نقطة اأ�سا�س فوق متو�سط اأ�سعار 
مقاي�سة الفائدة . ولفت البنك يف بيان 
�سحفي ام�س اإىل اأن االكتتاب اإنطلق يف 
اليوم  يف  واإنتهى  نوفمرب  من  اخلام�س 
نف�سه . . موؤكدا اأن هذه ال�سندات حتظى 
بت�سنيف طويل االأجل ء من فيت�س ء2 
من موديز مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة 
حيث مت اإدراجها يف �سوق لندن لالأوراق 
املالية عند معدل عائد ثابت يبلغ 3.25 
النهائي  ال�سعر  وب��ل��غ  ���س��ن��وي��ا.  امل��ائ��ة  يف 
لهذه ال�سندات 180 نقطة اأ�سا�س فوق 
متو�سط اأ�سعار مقاي�سة الفائدة والذي 
يعترب اأقل من ال�سعر النهائي الإ�سداري 
 2012 يناير  يف  ال�سكوك  م��ن  البنك 

•• دبي-وام:

بحث �سعادة املهند�س �سيف حممد ال�سرع 
وكيل الوزارة امل�ساعد لل�سوؤون الزراعية 
خالل  واملياه  البيئة  ب��وزارة  واحليوانية 
ل��ق��ائ��ه ام�������س ن���ون���و ف���ي���ريا ب��ري��ت��و من 
الزراعية  واالأبحاث  الغذاء  �سوؤون  وزارة 
جامي  و�سعادة  الربتغالية  باجلمهورية 
الدولة  ل����دى  ال���ربت���غ���ال  ���س��ف��ري  ل��ي��ت��او 
االمارات  دولة  بني  التعاون  تعزيز  �سبل 
العربية املتحدة وجمهورية الربتغال يف 
ال��زراع��ي��ة وال���روة احليوانية  امل��ج��االت 

خا�سة ما يتعلق باملنتجات احلالل.
واأ�ساد ال�سرع خالل اللقاء بالدور الذي 
تقوم به دولة االم��ارات العربية املتحدة 
ت�سهيل  ط��ري��ق  ع��ن  العاملية  ال��ت��ج��ارة  يف 
املنتجات  الت�سدير ملختلف  اإع��ادة  حركة 
داعيا   .. وال��غ��ذائ��ي��ة  ال��زراع��ي��ة  خ��ا���س��ة 
اجل���ان���ب ال���ربت���غ���ايل اىل امل�������س���ارك���ة يف 
تقام  التي  والغذائية  الزراعية  املعار�س 
للمنتجات  والرتويج  لعر�س  الدولة  يف 

الربتغالية.
الربتغايل  ال����وف����د  اأ�����س����اد  ج���ان���ب���ه  م����ن 
االمارات  دول��ة  بني  املتميزة  بالعالقات 

و����س���ن���دات ي������ورو م��ت��و���س��ط��ة االأج�������ل يف 
 287.5 بلغا  واللذين   2012 اأكتوبر 
على  اأ�سا�س  نقاط  و210  اأ�سا�س  نقطة 
التي  ال�سندات  ه��ذه  وحظيت  ال��ت��وايل. 
ب��اإق��ب��ال كبري م��ن قبل  البنك  اأ���س��دره��ا 
عليها  االك��ت��ت��اب  بلغ  حيث  امل�ستثمرين 
مبعدل  اأم���ري���ك���ي  دوالر  1.4بليون 
وتوزع  �سعف.   2.8 اىل  و���س��ل  تغطية 
امل�����س��ت��ث��م��رون ع��ل��ى ع���دد م��ن امل��ن��اط��ق يف 
العامل حيث بلغت ن�سبتهم 59 يف املائة 
من منطقة ال�سرق االأو�سط 34 يف املائة 

من اأوروبا و 7 يف املائة من اآ�سيا.
�سكلت  فقد  القطاعي  ال�سعيد  على  اأم��ا 
�سناديق التمويل ن�سبة 51 يف املائة من 
املكتتبني يف حني بلغت ن�سبة امل�ستثمرين 
من البنوك ن�سبة 30 يف املائة واخلدمات 

امل�سرفية اخلا�سة 17 يف املائة.
وقال اأندريه ال�سايغ الرئي�س التنفيذي 
االأ�سواق  اأظ��ه��رت  االأول:  اخلليج  لبنك 
مرة جديدة ثقتها الكبرية ببنك اخلليج 
لهذه  النهائي  ال�سعر  ويعترب  االأول.. 

ال�����س��ن��دات اأدن����ى ���س��ع��ر ح��ق��ق��ه ال��ب��ن��ك يف 
جمال اإ�سدار ال�سندات حتى يومنا هذا 
القوي  االأداء  اإىل  ي��رج��ع  ال���ذي  االأم����ر 
وت�سنيفاته  وتو�سعه  للبنك  واملتوا�سل 
جميعها  اأدت  والتي  املرتفعة  االئتمانية 
جميع  من  امل�ستثمرين  ثقة  تعزيز  اإىل 
البنك  واإختار   . بعملياتنا  العامل  اأنحاء 

لهذا االإ�سدار من ال�سندات كال من بنك 
وجمموعة  لين�س  مرييل  اأم��ري��ك��ا  اأوف 
االأمريكية  امل�����س��رف��ي��ة  ج�����روب  ���س��ي��ت��ي 
دويت�سه بنك وات�س ا�س بي �سي القاب�سة 
كمديري اكتتاب م�سرتك.. و�سي�ستخدم 
بنك اخلليج االأول عائدات هذه ال�سندات 
يف متويل خطته متو�سطة االأجل. يذكر 

ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة وال����ربت����غ����ال ومنو 
ح��ج��م ال���ت���ج���ارة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ووج���ه 
الربتغال  لزيارة  ال�سرع  ل�سعادة  الدعوة 
واالطالع على اجلهود املبذولة يف جمال 
الزراعية.  واالبحاث  احليوانية  ال��روة 
ك��م��ا اج��ت��م��ع ���س��ع��ادت��ه م��ع ���س��ع��ادة ايرك 
بو�سكر كبري امل�ست�سارين باالإدارة العامة 
ورفاه  احليوانية  الزراعية  ل��الإم��دادات 
االقت�سادية  ال�����س��وؤون  ب����وزارة  احل��ي��وان 
وتناول  ل��ه.  امل��راف��ق  وال��وف��د  الهولندية 
االج���ت���م���اع ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ب���ني دول���ة 
ومملكة  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  االم��������ارات 

وال�سحة  ال���زراع���ي  امل��ج��ال  يف  ه��ول��ن��دا 
م��ن��اق�����س��ة عزم  ج���ان���ب  احل��ي��وان��ي��ة اىل 
ال�سهادة  ت��ط��ب��ي��ق  ال��ه��ول��ن��دي  اجل���ان���ب 
االلكرتونية مع دولة االم�ارات العربية 
وت�سدير  ا�سترياد  يخ�س  فيما  املتحدة 
والتي  واحل��ي��وان��ي��ة  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 
�ستكون بديال لل�سهادة الورقية. واأو�سح 
اجلانب الهولندي اأن هذه ال�سهادة متتاز 
بكفاءتها و�ستوؤدي اإىل اخت�سار االعمال 
بع�س  م��ع  تطبيقها  مت  ول��ق��د  ال��ورق��ي��ة 
اجلنوبية.  وك��وري��ا  ال�سني  مثل  ال���دول 
وقدم اجلانب الهولندي عر�سا تقدمييا 

وكيفية  االل���ك���رتون���ي���ة  ال�����س��ه��ادة  ح����ول 
اإ���س��ت��ع��داده لتدريب  ع��م��ل��ه��ا وع���رب ع���ن 
اجلهات  جميع  من  املعني  الفني  الكادر 
قدم  كما   .. ا�ستخدامها  على  الدولة  يف 
دعوة لزيارة هولندا واالطالع على �سري 

العمل يف هذا املجال.
ال�����س��رع باملقرتح  ���س��ي��ف  ���س��ع��ادة  ورح����ب 
توجهات  مع  يتوافق  وال��ذي  الهولندي 
تعمل  ال��ت��ي  وال����وزارة  الذكية  احلكومة 
على حتويل خدماتها اإىل خدمات ذكية 
اإليه  و�سلت  ال��ذي  بامل�ستوى  م�سيدا   ..
ال�سحة  العالقات مع هولندا يف جمال 

•• اأبوظبي-وام:

االإقت�سادية  ال�������س���وؤون  و  ال��ط��اق��ة  وزارت������ا  وق��ع��ت 
ال���ه���ول���ن���دي���ة ام�������س م����ذك����رة ت���ف���اه���م ل���ل���ت���ع���اون يف 
جماالت الطاقة املختلفة وتبادل املعلومات املتعلقة 
والتي  احل��دي��ث��ة  والتقنيات  وامل�����س��اري��ع  باالأن�سطة 
االإقت�سادي  التعاون  تعزيز  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من 
امل��ذك��رة يف  البلدين. وق��ع  ب��ني  وال��ت��ج��اري والتقني 
مقر وزارة الطاقة يف اأبوظبي �سعادة الدكتور مطر 
حامد النيادي وكيل الوزارة نيابة عن معايل �سهيل 
بن حممد املزروعي وزير الطاقة.. فيما وقعها من 
اجلانب الهولندي معايل هنك كامب وزير ال�سوؤون 
والوزير  ال��ن��ي��ادي  ���س��ع��ادة  بحث  كما  االإق��ت�����س��ادي��ة. 
ال��ه��ول��ن��دي وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه..ع��الق��ات التعاون 
م�سيدا  تطويرها  �سبل  و  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  القائمة 
واأ�سار  البلدين.  ع��الق��ات  متيز  و  بحجم  �سعادته 
اىل اأن حجم التبادل التجاري بني البلدين يف منو 
م�ستمر حيث جتاوز خالل الفرتة االأخري اأكر من 
�ستة مليارات دوالر اأمريكي..وقال اإن زيارة معايل 

هنك كامب والوفد املرافق له لدولة االإمارات تاأتي 
البلدين  بني  املتميزة  التاريخية  للعالقات  تتويجا 
ال�سديقني والتي اأثمرت عن التعاون والتن�سيق يف 
ال��ن��ي��ادي خ��الل االجتماع  امل��ج��االت. واأك���د  خمتلف 
الطاقة  م�سادر  تنويع  يف  قدما  ما�سية  الدولة  اأن 
مواردها  ع��ل��ى  للمحافظة  اال���س��ت��ه��الك  وت��ر���س��ي��د 
ومن  القادمة  االأجيال  ث��روة  متثل  التي  الطبيعية 
ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ي��اأت��ي ح��ر���س ال�����وزارة ع��ل��ى التعاون 
على  ت�ساعد  ال��ت��ي  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  ع��ن  والبحث 
جانبه  من  اال�ستهالك.  وتر�سيد  الطلب  تخفي�س 
اأعرب هنك كامب عن �سعادته بزيارة دولة االإمارات 
املنطقة  يف  مهما  ا�سرتاتيجيا  �سريكا  تعترب  التي 
البلدان  وقعها  التي  التفاهم  مذكرة  اأهمية  موؤكدا 
ومرا�سم  اللقاء  ح�سر  الطاقة.  جم��ال  يف  للتعاون 
ال�����س��ع��ايل خبري  را���س��د خليفة  ال��دك��ت��ور  ال��ت��وق��ي��ع 
املخت�سني  م��ن  وع���دد  ال��ط��اق��ة  وزارة  ال��رت���س��ي��د يف 
اململكة  �سعادة ج��ريارد مي�سيلز �سفري  ال��وزارة و  يف 
الهولندي  الوفد  واأع�ساء  الدولة  لدى  الهولندية 

املرافق. 

بنك اخلليج  اأ�سدرها  التي  ال�سندات  اأن 
االأول يف اأكتوبر 2012 �سمن برناجمه 
كانت  االأج��ل  متو�سطة  اليورو  ل�سندات 
قد حظيت باإقبال كبري من امل�ستثمرين 
هذه  على  االك��ت��ت��اب  تغطية  مت��ت  حيث 
مليون   650 قيمتها  البالغة  ال�سندات 
مليار   2.7 م���ن  اأك����ر  اأم��ري��ك��ي  دوالر 
اأ�سدر  ق��د  البنك  وك��ان  اأم��ري��ك��ي.  دوالر 
من  ���س��ن��دات   2009 نوفمرب  يف  اأي�����س��ا 
بقيمة  م�سمونة  غ��ري  االأوىل  ال��درج��ة 
اإطار  نف�س  حت��ت  دوالر  مليون   500
ت�ستحق  والتي  اجل��اري  الربنامج  نف�س 
ب��ع��د ف���رتة ث���الث ���س��ن��وات. ك��م��ا اأ�سدر 
بقيمة  �سندات   2011 يناير  يف  البنك 
 206 �سوي�سري  فرنك  مليون   200
بعد  ت�����س��ت��ح��ق  اأم��ري��ك��ي  دوالر  م��الي��ني 
خم�س �سنوات.. وقام باإ�سدارين ناجحني 
دوالر  م��ل��ي��ون   650 بقيمة  ل��ل�����س��ك��وك 
و500   2011 ع��ام  يوليو  يف  اأمريكي 
حيث   2012 ي��ن��اي��ر  يف  دوالر  م��ل��ي��ون 

حقق كالهما تغطية بعدة اأ�سعاف.

واأهمية  الغذائية  وال�سالمة  احليوانية 
الهولندية  اخل�����ربات  م���ن  اال����س���ت���ف���ادة 
البيطري  احل��ج��ر  اإج������راءات  يف جم���ال 

املطبقة يف هولندا.
مبادرات  على  الهولندي  ال��وف��د  واأث��ن��ى 
خدماتها  ل��ت��ق��دمي  وحت��ول��ه��ا  ال�������وزارة 
ال�سادرات  دع��م  تتيح  وال��ت��ي  الكرتونيا 
من دول العامل لدولة االإمارات العربية 
لزيارة  لل�سرع  الدعوة  ووج��ه   .. املتحدة 
ال���ت���ع���اون يف جماالت  ل��ت��ع��زي��ز  ه��ول��ن��دا 
االأبحاث والدرا�سات يف جماالت الروة 

ال�سمكية والزراعية والبيئة.

عطلة بالأ�سواق املالية الأحد املقبل يف اليوم 
الوطني والتداولت ت�ستاأنف الإثنني 2 دي�سمرب 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة االأوراق املالية وال�سلع يف بيان لها اأنه وبعد التن�سيق مع اإدارات 
االأ�سواق املالية فقد تقرر تعطيل االأ�سواق املالية بالدولة يوم االأحد املقبل 
على  واالأرب��ع��ني  الثاين  الوطني  اليوم  وذل��ك مبنا�سبة  دي�سمرب  االأول من 
الهيئة  ورفعت  دي�سمرب.   2 االإثنني  يوم  باالأ�سواق  ال��ت��داوالت  ت�ستاأنف  اأن 
اآيات التهاين والتربيكات ملقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ  اأ�سمى  بهذه املنا�سبة 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل- واأخيه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي -رعاه اهلل- واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو حكام االإمارات .. �سائلة 
ال�سحة  ال�سعيدة مبوفور  املنا�سبة  اأن يعيد عليهم هذه  القدير  العلي  اهلل 
والعافية. كما توجهت الهيئة بالتهنئة للمتعاملني وامل�ستثمرين يف االأ�سواق 

املالية و�سعب االإمارات بهذه املنا�سبة ال�سعيدة. 

غرفة اأبوظبي تنظم امللتقى ال�سنوي 
ملجال�ض رجال الأعمال يف الإمارة

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اأع��م��ال  �سيدات  وجمال�س  اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  تنظم 
ورجال االأعمال االأردين واالإيرلندي امللتقى ال�سنوي الثالث ع�سر ملجال�س 
املقبل يف  11 م��ن �سهر دي�سمرب  ي��وم  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  االأع��م��ال يف  رج���ال 
فندق ال�ساطئ روتانا يف اأبوظبي. ويهدف امللتقى اإىل تعزيز التوا�سل بني 
اأبوظبي وال�سركات واملوؤ�س�سات العاملة  اإمارة  جمال�س االأعمال العاملة يف 
يف االإمارة وال�سركات واملوؤ�س�سات العاملية املمثلة يف هذه املجال�س مبا ي�سمن 
تعزيز دور هذه املجال�س وال�سركات يف عملية التنمية االقت�سادية ال�ساملة 
التي  الرئي�سية  ال��ق��ط��اع��ات  دع��م  بجانب  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  امل�ستدامة  و 
تنويع  اإىل  ت�سعى  والتي   2030 لالإمارة  االقت�سادية  الروؤية  عليها  تركز 
امللتقى  برنامج  . ويت�سمن  املعرفة  اقت�ساد  والرتكيز على  الدخل  م�سادر 
يف  العاملة  االأع��م��ال  جمال�س  دور  تعزيز  على  �سرتكز  عمل  جل�سات  ع��دة 
االإمارة وال�سركات واملوؤ�س�سات العاملية يف تنفيذ م�ساريع التنمية والتطوير 
امل��ج��االت وال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة واخلدمية  االإم�����ارة وال��ت��ي تغطي  يف 
جمال�س  دور  ح��ول  رئي�سية  عمل  جل�سة  تنظيم  ويتم  ك��اف��ة.  وال�سناعية 
واال�سرتاتيجيات  االقت�سادية  الروؤية  لتحقيق  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  االأعمال 
زيادة  وكذلك  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  االقت�سادي  النمو  م�سرية  لدعم  الالزمة 
التي متثلها  ال��دول  بني  امل�سرتكة  واال�ستثمارات  التجارية  املبادالت  حجم 
العربية  االإم����ارات  ودول���ة  خا�سة  ب�سورة  اأب��وظ��ب��ي  واإم����ارة  املجال�س  ه��ذه 
املتحدة ب�سورة عامة . كما يت�سمن برنامج امللتقى جل�سة عمل ملناق�سة دور 
رواد ورائدات االأعمال يف اإمارة اأبوظبي يف دعم عملية التنمية االقت�سادية 
من خالل اإبراز كافة اجلهود املبذولة من اجلهات الر�سمية كافة لدعم رواد 
االأعمال يف االإمارة ويف كافة القطاعات واملجاالت خا�سة التي تركز عليها 
2030 . واأكدت �سعادة املهند�سة فاطمة عبيد  اأبوظبي االقت�سادية  روؤية 
اجلابر رئي�سة الهيئة التنفيذية ملجل�س �سيدات اأعمال اأبوظبي ..اأن تنظيم 
االأهمية  يعك�س  اأبوظبي  االأعمال يف  الثالث ع�سر ملجال�س  ال�سنوي  امللتقى 
املتزايدة لالإمارة ودورها املتنامي كمركز لالأعمال و التجارة..م�سيدة بدور 
املهند�سة  وقالت  امللتقى.  فعاليات  دعم  يف  اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
فاطمة عبيد اجلابر.. اإننا يف جمل�س �سيدات اأعمال اأبوظبي وغرفة جتارة 
و �سناعة اأبو ظبي وكونها ال�سوت الرائد للقطاع اخلا�س يف االإمارة نقوم 
بدور ريادي يف النهو�س باقت�ساد متني يرتكز على تنويع م�سادر الدخل 
بني  ما  ال�سراكة  لتعزيز  وامل�ساندة  الكامل  الدعم  توفري  بجانب  القومي 
القطاعني العام واخلا�س لبناء اقت�ساد قوي يف االإم��ارة . واأ�سارت اجلابر 
اإىل اأن اإمارة اأبوظبي تركز حاليا على بناء االقت�ساد االأكر تناف�سية الذي 
يلعب القطاع اخلا�س دورا اإيجابيا فيه..وامل�ساريع امل�ستقبلية التي �ستجعل 

من االإمارة بوابة هامة لالقت�ساد والتجارة يف املنطقة ويف العامل. 

دائرة املالية - اأبوظبي تعزز 
دور القطاع اخلا�ض يف الإمارة 

•• اأبوظبي-وام:

تلعب دائرة املالية - اأبوظبي دورا اأ�سا�سيا يف تقدمي اخلدمات املالية املتميزة و 
تفعيل دور القطاع اخلا�س للم�ساهمة يف النمو واال�ستقرار االقت�سادي الإمارة 
اأبوظبي. وتعمل الدائرة التي تاأ�س�س�ست عام 1962 على حتقيق ذلك من خالل 
تقدمي احللول املالية واإدارة املوارد بفعالية وكفاءة ومرونة بهدف حتقيق اأعلى 
م�ستويات القيمة امل�سافة ودعم خطط التنمية ال�ساملة التي تنتهجها اإمارة 
اأبوظبي. وت�سم الدائرة العديد من االإدارات واالأق�سام ووحدات العمل التابعة 
لها ومن �سمنها..االإدارة العامة للموازنة االإدارة العامة للح�سابات احلكومية 
وال�سكنية..اإ�سافة  التجارية  املباين  قرو�س  واإدارة  امل�ساندة  اخلدمات  اإدارة  و 
تطوير  على  اأبوظبي   - املالية  دائ��رة  للجمارك..وحتر�س  العامة  االإدارة  اإىل 
املعامالت كافة و اإدخال النظم االإلكرتونية املتطورة لالرتقاء بخدماتها اإىل 
اأعلى معايري اجلودة واالإتقان. ومتثلت الروؤية االإ�سرتاتيجية حلكومة اإمارة 
اأبو ظبي يف ال�سعي اإىل اال�ستمرار يف بناء بيئة ا�ستثمارية متطورة وجمتمع 
اآمن من اجل اإر�ساء دعائم التنمية امل�ستدامة القت�ساد منفتح دوليا ومناف�س 
للقطاعات احلكومية  االإ�سرتاتيجية  الروؤية وحماورها  عامليا.. وحددت هذه 
كافة االأولويات واالأهداف واملبادرات ومنهجية العمل وقيا�س وتطوير االأداء 
الإمارة  احلكومي  القطاع  الإدارة  العامة  ال�سيا�سة  اأج��ن��دة  �سمن  احلكومي 
اأبوظبي. ومتثل دائرة املالية الركيزة االأ�سا�سية يف تنفيذ هذه االأجندة كونها 
الذراع املايل للحكومة حيث تعمل على تهيئة املتطلبات واملوارد املالية لل�سروع 
يف توظيفها �سمن املجاالت وامل�ساريع التي حتقق اأف�سل النتائج وفق معايري 
قيا�سية لالأداء احلكومي املتميز. وواكبت الدائرة هذا التوجه اال�سرتاتيجي 
املعا�سر من خالل �سياغة روؤية جديدة متثلت يف بناء اإطار مايل متطور وفق 
املعايري واملمار�سات الدولية املتطورة و �سياغة �سيا�سة مالية �سليمة لت�سهيل 
حتقيق مبادرات جميع الدوائر والهيئات احلكومية يف اأبو ظبي. والإجناح هذه 
املهمة الطموحة و�سعت الدائرة خطة اإ�سرتاتيجية متكاملة و�ساملة لل�سنوات 
والتف�سيلية  العامة  االأط���ر  مت�سمنة   2015  -  2011 ال��ق��ادم��ة  اخلم�س 
للغايات واالأه��داف واملبادرات االإ�سرتاتيجية املحددة حتى عام 2015 و مبا 
العام  االإن��ف��اق  على  وال��رق��اب��ة  احلكومي  االأداء  تطوير  اآل��ي��ات  تفعيل  ي�سمن 
االأن�سطة  اأ�سا�س  املوازنات على  ا�ستخدام منهجية متطورة الإعداد  من خالل 

والنتائج.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/8/6م   املودعة حتت رقم: 177565 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: كوينتياي�سين�سيلي )يو كيه( ليمتد 
 وعنوانه:29 بورتالند بلي�س، لندن دبليو1بي 1كيو بي، اململكة املتحدة  

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
وك�سط؛  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�س؛  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  االأقم�سة  ق�سر  م�ستح�سرات 
�سابون؛ عطور وزيوت عطرية وم�ستح�سرات جتميل وغ�سول )لو�سن( لل�سعر؛ منظفات اأ�سنان؛ ماء الكولونيا؛ برفانات؛ 
عطور؛ مركبات عطرية للربفانات؛ جل اال�ستحمام وحمام الد�س؛ رغوة اال�ستحمام وحمام الد�س؛ منتجات العناية بال�سعر 
اال�ستحمام وحمام  الطبية لال�ستخدام يف  امل�ستح�سرات غري  وزيوت وغريها من  اأمالح  ال�سعر؛  ال�سعر؛ ملونات  و�سامبو 
والقدمني؛  واليدين  واجل�سم  الب�سرة  وتنظيف  لعناية  وزي��وت  وحليب  )غ�سوالت(  ولو�سنات  وم�ساحيق  كرميات  الد�س؛ 
للحالقة؛  ورغوة وجيل  )لو�سن(  تلك؛ غ�سول  بودرة  للعرق؛  ال�سخ�سي؛ م�سادات  الكريهة لال�ستخدام  الروائح  مزيالت 
اال�سطناعي؛  الت�سمري  م�ستح�سرات  التجميلية؛  ال�سم�س  من  احلماية  وم�ستح�سرات  التجميلية  الت�سمري  م�ستح�سرات 
تونرات؛  منظفات؛  ال��وج��ه؛  غ�سول  ال��وج��ه؛  ك��رمي  جتميل؛  اأطقم  ال��غ��رف؛  معطرات  ال��ربون��زي؛  اللون  اكت�ساب  كرميات 
الوجه؛  مق�سرات  الوجه؛  اأقنعة  الوجه؛  كب�سوالت  العيون؛  اأم�سال  الليل؛  ك��رمي  الوجه؛  زي��وت  العيون؛  ك��رمي  اأم�سال؛ 
كرميات وزيوت التدليك؛ غ�سول اجل�سم؛ مق�سرات اجل�سم؛ ملمعات �سكرية؛ بل�سم لل�سفاه؛ زبدة ال�سيا؛ غ�سول )لو�سن( 
للج�سم؛ كرمي للج�سم؛ اأم�سال للج�سم؛ ملمعات للج�سم؛ كرمي اليدين؛ كرمي القدمني؛ غ�سول اليدين؛ اأقنعة للقدمني؛ 
اأقنعة لليدين؛ ما�سك اجل�سم بالكامل؛ زيوت للج�سم؛ ملمعات للوجه؛ مواد ال�سقة لال�ستخدامات التجميلية؛ لو�سنات 
)غ�سوالت( وزيوت ما بعد التعر�س لل�سم�س؛ ال�سبار؛ م�ستح�سرات تنظيف ال�سيارات وامللمعات وال�سموع؛ ملمعات االأحذية؛ 
م�ستح�سرات تنظيف ال�سجاد؛ منظفات؛ منكهات طعام معدة من الزيوت العطرية؛ هالم برتويل )فازلني(؛ مزيالت طالء 
املعطرة؛ حجر اخلفاف؛ م�ساحيق  املجففة  املعطرة  الورد  اأوراق  اأظافر م�ستعارة؛ مزيجات من  االأظافر؛  االأظافر؛ طالء 

الغ�سيل؛ �سموع؛ زيت �سجرة ال�ساي؛ معجون االأ�سنان.
 الواق�عة بالفئة: 3 

 و�سف العالمة: كتبت كلمة "QUINTESSENTIALLY" باللغة االجنليزية. 
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 2012/08/26م املودعة حتت رقم : 178432 
تاريخ اإيداع االأولوية: 2012/3/22م

با�س��م: كيبا جيزيل�سافت ام. بي. ات�س.
وعنوانه: ورنبريج 63، 4100 اوتن�سهامي، النم�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الوزن  واأدوات  واأجهزة  الب�سرية  واالأدوات  واالأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم؛ برامج الكمبيوتر؛ اأجهزة كهربائية و/اأو االإلكرتونية و/اأو االأدوات حتديدا عدادات املال و�ساحاب 
النقد والدفع وحموالت النقد واحلا�سبات ودفاتر التوفري و/اأو دفاتر الق�سائم واآالت ال�سرافة؛ اآالت البيع االآيل الجل الب�سائع والتاأمينات احلياة واملمتلكات؛ 
اأجهزة كهربائية و/اأو االإلكرتونية و/اأو االأدوات لتحديد واختبار وادخال واخراج للبطاقات املدفوعة م�سبقا والرموز والعمالت الورقية والعمالت املعدنية 
وال�سيكات وق�سائم الدفع؛ نظمة توزيع الربيد الكهربائية و/اأو االإلكرتونية حتديدا ل�سحن وجمع ا�سناف الربيد؛ اأجهزة كهربائية و/اأو االإلكرتونية و/

اأو االأدوات خلزائن العمالء؛ حمطات طرفية الإ�سدار و/اأو تدقيق بطاقات اليان�سيب؛ حمطات طرفية لقراءة وامل�سح ال�سوئي واإر�سال بطاقات اليان�سيب؛ 
املعدنية؛ االآالت االتوماتيكية  بالقطع  التي تعمل  البيع االآيل واالآليات الجل االجهزة  اآالت  حمطات طرفية لليان�سيب؛ حمطات طرفية ل�سيكات جائزة؛ 
الكهربائية و/اأو االإلكرتونية؛ ال�سا�سات؛ م�ساعدة الكمبيوتر الطرفية؛ اأجهزة االت�ساالت؛ اآالت ت�سجيل النقد االإلكرتونية؛ تركيبات مراقبة موقف �سيارات 
الكهربائية و/اأو االإلكرتونية؛ �سبكات الكمبيوتر؛ جهاز الراديو؛ االأجهزة الال�سلكية لنقل البيانات؛ الرتكيبات الكهربائية جلهاز التحكم عن بعد للعمليات 
اأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ حمطات طرفية حممولة؛ وحدات التحكم  ال�سناعية؛ اأجهزة حممولة لتوليد والتقاط البيانات؛ االأجهزة املحمولة املتنقلة، 
الثابتة؛ لوحات القيادة؛ اأجهزة املودم؛ تركيبات حتديد الهوية ال�سخ�سية الكهربائية و/اأو االإلكرتونية؛ مرافق و/اأو من�ساآت االنذار و/اأو االأمنية الكهربائية 
و/اأو االإلكرتونية؛ اأجهزة التحكم الكهربائية و/اأو االإلكرتونية حتديدا الآالت التحكم والروبوتات واآالت التجهيز واملعالج ومرافق الت�سنيع؛ اأنظمة التحكم 
التحكم  الرقمية؛ نظم  التحكم  واأنظمة  الرقمية  الكمبيوتر  التحكم  واأنظمة  القابلة للربجمة  املنطق  الكهربائية و/اأو االإلكرتونية حتديدا وحدات حتكم 
االمنية؛ نظم الرقابة على �سالمة؛ اأنظمة التحكم بال�سالمة القابلة للربجمة احلرة الجل االآالت واملن�ساآت؛ اأجهزة التوجيه، االتوماتيكية، للمركبات؛ اأنظمة 
التحكم واالأمتتة الجل التدفئة واأنظمة تكييف الهواء والتربيد؛ اأنظمة الت�سغيل االآيل والتحكم مل�سادر نظام الطاقة املتجددة؛ اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح 
اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة كهربائية لال�ستبدال؛ لوحات مفاتيح التوزيع )الكهرباء(؛ لوحات التحكم )الكهرباء(؛ 
خزائن التبديل؛ حمطات ال�سحن؛ نظم التخزين البطاريات؛ اأجهزة لنقل اأو ت�سجيل اأو اإعادة اإنتاج ال�سوت اأو ال�سور؛ ناقالت البيانات املغناطي�سي، معدات 

معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر؛ وحدات حتكم املادية والربجمية ملعدات اللياقة البدنية واأجهزة الإعادة التاأهيل البدين
بالفئة: 9

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة KEBA باحرف التينية باالبي�س واال�سود 
اال�س��رتاطات: 

، وذلك خالل )30( يوماً  امل�سجل  بالربيد  اإر�ساله  اأو   ، االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوباً  التقدم  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 178181         بتاريخ : 2012/08/16م
تاريخ اإيداع االأولوية: 2012/5/16م

با�س��م: كيه �سي جي اي بي هولدجنز، ال ال �سي 
وعنوانه: 131 �ساوث ديربورن �سرتيت، �سيكاغو، اي ال 60603، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
واإدارة  او الطلب  اإدارة وتنفيذ االأمر  املالية واملعنى بها  الكمبيوتر ال�ستخدامها يف تقدمي اخلدمات  برامج 

املخاطر وخدمات البحوث ومكاتب الو�سط واخللفية؛ برامج الكمبيوتر الإدارة وتنظيم تعامل االأموال
بالفئة: 9

اللغة  ب��اح��رف   CITADEL TECHNOLOGY كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�سف 
االأجنليزية باللون االأ�سود 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 178185         بتاريخ : 2012/08/16م
تاريخ اإيداع االأولوية: 2012/8/9م

با�س��م: كيه �سي جي اي بي هولدجنز، ال ال �سي 
وعنوانه: 131 �ساوث ديربورن �سرتيت، �سيكاغو، اي ال 60603، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
واإدارة  او الطلب  اإدارة وتنفيذ االأمر  املالية واملعنى بها  الكمبيوتر ال�ستخدامها يف تقدمي اخلدمات  برامج 

املخاطر وخدمات البحوث ومكاتب الو�سط واخللفية؛ برامج الكمبيوتر الإدارة وتنظيم تعامل االأموال 
بالفئة: 9

اللغة  ب��اح��رف   CITADEL TECHNOLOGY كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�سف 
االأجنليزية على ي�سارها ر�سمة قلعة باللون االأبي�س جميعها و�سعت على خلفية م�ستطيلة ال�سكل بااللون 

الكحلي اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 167181         بتاريخ : 2011/12/27م
تاريخ اإيداع االأولوية:   /   /        م

با�س��م: التون قايا التجارية )ذ. م. م(
وعنوانه: �س . ب 3955 دبي – هاتف 042350664 ف 042350665 - االمارات

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
والفطائر  واخل��ب��ز  احل��ب��وب  م��ن  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  والدقيق  واالرز  وال�سكر  الكاكاو  وال�ساي  ال��نب 

اخلمرية وم�سحوق اخلبازة والثلج والتوابل 
بالفئة: 30

ر�سم  داخلها  باالبي�س  اأطارها  دائ��رة �سفراء  ر�سم  اع��اله  االأحمر يف  باللون  درع  العالمة:عبارة عن  و�سف 
 MAHMOOD كلمات  عليه  االأ�سفر  باللون  متعرج  �سريط  ا�سفلها  واالبي�س  باال�سود  قبة  له  بيت 
TEA باحرف اللغة االجنليزية باللون االأحمر ا�سفله كلمات جاي حممود بالعربية باللون اال�سود وا�سفلها 
مربع داخله ر�سم مباين اثرية وا�سفل الدرع خط ق�سري عمودي باللون اال�سفر جميعها و�سعت على خلفية 
م�ستطيلة ال�سكل باللون االأخ�سر القرمزي وعلى امتداده ب�سكل قطري كتبت كلمة حممود باحرف اللغة 

االجنليزية باللون االبي�س
اال�س��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�سري عند ا�ستخدام كلمة )حممود  MAHMOOD( مبعزل عن 

العالمة
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/8/6م   املودعة حتت رقم: 177566 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: كوينتياي�سين�سيلي )يو كيه( ليمتد 
 وعنوانه:29 بورتالند بلي�س، لندن دبليو1بي 1كيو بي، اململكة املتحدة  

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
م�سروبات غري كحولية؛ م�سروبات حتتوي على فاكهة؛ م�سروبات الطاقة؛ م�ستح�سرات الإعداد امل�سروبات مبا يف 
ذلك خال�سات الإعداد امل�سروبات وم�ستخرجات الإعداد امل�سروبات وم�ستخرجات الفواكه غري الكحولية وم�ستخرجات 
ح�سي�سة الدينار لال�ستخدام يف اإعداد امل�سروبات؛ ع�سري عنب غري خممر؛ م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كحولية؛ 
م�سروبات غازية؛ م�ستح�سرات ل�سنع امل�سروبات الروحية غري الكحولية؛ مياه �سرب مقطرة؛ م�سروبات مقطرة 
لل�سرب؛ برية غري كحولية؛ جعة غري كحولية؛ برية معتقة غري كحولية؛ م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل؛ 
اأو م�ستقة من الفواكه و/اأو االأرز و/اأو اخل�سروات  املنبت غري الكحولية؛ م�سروبات م�سنوعة  ال�سعري  م�سروبات 
تفاح غري كحويل؛ كوكتيالت غري  و/اأو اخلمرية؛ ع�سري  الدينار  و/اأو ح�سي�سة  املنبت  ال�سعر  و/اأو  ال�سعري  و/اأو 
بنكهة  امل�سروبات  ل�سنع  اأ�سربة  الفاكهة؛  بنكهة  م�سروبات  الكحولية؛  غري  الفاكهة  ع�سري  م�سروبات  كحولية؛ 
م�سروبات  للحليب(؛  بدائل  )ولي�ست  االأرز  اأ�سا�سها  كحولية  غري  م�سروبات  اخللط؛  م�سبقة  م�سروبات  الفواكه؛ 
منزوعة الكحول؛ مياه معدنية وغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية؛ م�سروبات الفاكهة وع�سائر الفاكهة؛ 

�سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات.
 32  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "QUINTESSENTIALLY" باللغة االجنليزية.   و�سف العالمة:  
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 
امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 178439         بتاريخ : 2012/08/26م
تاريخ اإيداع االأولوية:    /   /        م

با�س��م: كيليم موبيليا كانيبي �سانايي يف تيكاريت اأنونيم �سريكتي
وعنوانه: 1. اورجانايز �سانايي بوجلي�سي، 43 كادي رقم:27، كاي�سريي / تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأو  االأث��اث واملرايا وبراويز ) اط��ارات ال�سور(؛ املنتجات غري مدرجة يف فئات اخرى امل�سنوعة من اخل�سب 
الفلني اأو الغاب اأو الق�سب اأو اخليزران اأو ال�سف�ساف اأو القرون اأو العظام اأو العاج اأو عظم احلوت اأو ال�سدف  

اأو الكهرمان اأو املحار اأو عرق اللوؤلوؤ اأو املر�سوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البال�ستيكية
بالفئة: 20

و�سف العالمة:عبارة عن كلمة kilim باأحرف اللغة الرتكية باللون االبي�س كتبت على خلفية م�ستطيلة 
خ�سراء ا�سفلها كلمة "كيليم" باأحرف اللغة العربية باللون االبي�س كتبت على خلفية م�ستطيلة خ�سراء

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 178182         بتاريخ : 2012/08/16م
تاريخ اإيداع االأولوية: 2012/5/16م

با�س��م: كيه �سي جي اي بي هولدجنز، ال ال �سي 
وعنوانه: 131 �ساوث ديربورن �سرتيت، �سيكاغو، اي ال 60603، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املالية  اخلدمات  تقدمي  يف  ال�ستخدامها  للتحميل  القابلة  غري  للربامج  موؤقت  ا�ستخدام  توفري  خدمات 
واملعنى بها اإدارة وتنفيذ االأمر او الطلب واإدارة املخاطر وخدمات البحوث ومكاتب الو�سط واخللفية وبرامج 

الكمبيوتر الإدارة وتنظيم تعامل االأموال
بالفئة: 42

اللغة  ب��اح��رف   CITADEL TECHNOLOGY كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�سف 
االأجنليزية باللون االأ�سود  

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 178186         بتاريخ : 2012/08/16م
تاريخ اإيداع االأولوية: 2012/8/9م

با�س��م: كيه �سي جي اي بي هولدجنز، ال ال �سي 
وعنوانه: 131 �ساوث ديربورن �سرتيت، �سيكاغو، اي ال 60603، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املالية  اخلدمات  تقدمي  يف  ال�ستخدامها  للتحميل  القابلة  غري  للربامج  موؤقت  ا�ستخدام  توفري  خدمات 
واملعنى بها اإدارة وتنفيذ االأمر او الطلب واإدارة املخاطر وخدمات البحوث ومكاتب الو�سط واخللفية وبرامج 

الكمبيوتر الإدارة وتنظيم تعامل االأموال
بالفئة: 42

اللغة  ب��اح��رف   CITADEL TECHNOLOGY كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�سف 
االأجنليزية على ي�سارها ر�سمة قلعة باللون االأبي�س جميعها و�سعت على خلفية م�ستطيلة ال�سكل بااللون 

الكحلي اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 176088         بتاريخ : 2012/06/28م
تاريخ اإيداع االأولوية:   /  /         م

با�س��م: دبليو.ام.ان بزني�س �سي�ستيمز )بي يف تي( ال تي دي
وعنوانه: 6/118، فيهارا ماواثا، بيالنفيال، �سريالنكا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�ساي 

بالفئة: 30
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة Riston باحرف اللغة االأجنليزية باللون اال�سود 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 163822  بتاريخ 
تاريخ اإيداع االأولوية:

 با�س��م: �سيرب بي تي اإي. اإل تي دي.   
 وعنوانه:231 بندان لووب  �سنغافورة  128418 �سنغافورة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
 Edible oils & fats; milk and milk products، milk powder، whey  29
 powder، evaporated milk، condensed milk; tomato paste، tomato puree;
 meat، fish، poultry and game; meat extracts; preserved، dried and

 .cooked fruits and vegetables; jellies، jams، compotes; eggs"
29 الزيوت والدهون املعدة لالأكل؛ احلليب ومنتجات احلليب وحليب بودرة وحليب خمي�س وحليب مبخر 
وال�سيد؛  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���س��م��اك  اللحوم  الطماطم؛  ومعجون  الطماطم  �سل�سة  مكثف؛  وحليب 
خال�سات اللحم؛ فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة؛ هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

بال�سكر؛ البي�س.
 الواق�عة بالفئة:  29 

 و�سف العالمة:          
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 178440         بتاريخ : 2012/08/26م
تاريخ اإيداع االأولوية:    /   /        م

با�س��م: كيليم موبيليا كانيبي �سانايي يف تيكاريت اأنونيم �سريكتي
وعنوانه: 1. اورجانايز �سانايي بوجلي�سي، 43 كادي رقم:27، كاي�سريي / تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الدعاية و االعالن؛ ادارة وتوجيه االعمال  والوظائف املكتبية ؛ جتميع مل�سلحة االآخرين جمموعة 
متنوعة من ب�سائع االأثاث واملرايا وبراويز ) اطارات ال�سور(؛ املنتجات غري مدرجة يف فئات اخرى امل�سنوعة 
من اخل�سب اأو الفلني اأو الغاب اأو الق�سب اأو اخليزران اأو ال�سف�ساف اأو القرون اأو العظام اأو العاج اأو عظم 
احلوت اأو ال�سدف  اأو الكهرمان اأو املحار اأو عرق اللوؤلوؤ اأو املر�سوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد 

البال�ستيكية )ما عدا ما كان منها للنقل(، لتمكني الزبائن من �سراء ومعاينة الب�سائع ب�سكل مالئم
بالفئة: 35

و�سف العالمة:عبارة عن كلمة kilim باأحرف اللغة الرتكية باللون االبي�س كتبت على خلفية م�ستطيلة 
خ�سراء ا�سفلها كلمة "كيليم" باأحرف اللغة العربية باللون االبي�س كتبت على خلفية م�ستطيلة خ�سراء

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 178183         بتاريخ : 2012/08/16م
تاريخ اإيداع االأولوية: 2012/8/9م

با�س��م: كيه �سي جي اي بي هولدجنز، ال ال �سي 
وعنوانه: 131 �ساوث ديربورن �سرتيت، �سيكاغو، اي ال 60603، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
واإدارة  او الطلب  اإدارة وتنفيذ االأمر  املالية واملعنى بها  الكمبيوتر ال�ستخدامها يف تقدمي اخلدمات  برامج 

املخاطر وخدمات البحوث ومكاتب الو�سط واخللفية؛ برامج الكمبيوتر الإدارة وتنظيم تعامل االأموال 
بالفئة: 9

اللغة  ب��اح��رف   CITADEL TECHNOLOGY كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�سف 
االأجنليزية على ي�سارها ر�سمة قلعة باللون االأ�سود 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 178187         بتاريخ : 2012/08/16م
تاريخ اإيداع االأولوية:   /   /        م

با�س��م: دلتا ا�س. ايه. اند�سرتيال اند كوّمري�سال كومباين اأف فود بروداكت�س
وعنوانه: اجو�س �ستيفانو�س، اّتيكا، 23 كيه ال ام نا�سونال رود اثينز-الميا، اليونان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���س��م��اك  اللحوم 
مطبوخة  وف��واك��ه  ومربيات  )جيلي(  ه��الم  جم��م��دة؛  كمنتجات  �سابقا  امل��ذك��ورة  ال�سلع  وجميع  ومطهوة؛ 
بال�سكر، البي�س واحلليب واللنب ومنتجات االألبان والزبادي، احللويات احلليب، كرميات االألبان؛ م�سروبات 
اأ�سا�سا من احلليب او اللنب، م�ستح�سرات احلليب للقهوة؛ اجلنب ومنتجات االأجبان،  احلليب التي تتكون 
الزبدة؛ لب الفواكه واخل�سروات، ال�سوربات، الزيوت والدهون املعدة لالأكل، وجبات الطعام املجمدة طاملا 
اأ�سا�سا من الربوتني و/اأو  انها �سمن هذه الفئة؛ املنتجات احلمية الغذائية لي�ست الأغرا�س طبية وتتاألف 
الدهون و/اأو االأحما�س الدهنية طاملا انها �سمن هذه الفئة؛ ال�سندوي�سات مع اجلنب واللحوم واالأ�سماك 

وحلوم الدواجن وال�سيد
بالفئة: 29

كلمة  ا�سفلها  اال�سود  باللون  االجنليزية  اللغة  باأحرف   m m milk كلمة  العالمة:عبارة عن  و�سف 
"ممميلك" باأحرف اللغة العربية باللون اال�سود 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 176321         بتاريخ : 2012/07/05م
تاريخ اإيداع االأولوية:   /  /         م

با�س��م: جيانغ�سو هونغجوانغ اوتو بارت�س كو.، ال تي دي
وعنوانه: هونغجوانغ فيليج، جيبيه تاون، دانيانغ �سيتي، جيانغ�سو بروفين�س، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة م�سادة البهار ال�سو لل�سيارات  اأ�سواء للمركبات؛  اأنابيب م�سيئة لالإ�ساءة،  عاك�سات �سوء امل�سباح؛ 
للمركبات؛  عاك�سات  للمركبات؛  االجت��اه  اإ�سارات  مل�سابيح  ملبات/ب�سالت  ال�سيارات؛  اأ�سواء  ملبات(؛  )ل��وازم 
اأجهزة االإ�ساءة للمركبات، م�سادة اأجهزة م�سادة للوهج للمركبات )لوازم ملبات(؛ م�سابيح اإ�سارات االجتاه 

لل�سيارات
بالفئة: 11

و�سف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة HOSC باحرف اللغة االأجنليزية باللون االأ�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/6/11م   املودعة حتت رقم: 174977 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�س��م: ويد اآدمز )ميدل اإي�ست( ليمتد 
وعنوانه:عمر هودج بيلدينج، ويكهامز كاي 1، �س. ب. 313، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء الربيطانية.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اإن�ساء املباين واالإ�سالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع؛ خدمات االإ�سالح وال�سيانة؛ اإن�ساء املجمعات للغايات 
التجارية وال�سكنية؛ هند�سة الت�سييد؛ الهند�سة االإن�سائية؛ الهند�سة املدنية؛ هند�سة االإن�ساء والهدم املدنية؛ 
خدمات ا�ست�سارات الهند�سة املدنية؛ خدمات اإن�ساء و�سيانة الطرق؛ خدمات التزفيت؛ خدمات ت�سوية اأ�سطح 
اإن�ساء  االأن��ف��اق؛  و�سيانة  اإن�ساء  ال�سريعة؛  الطرق  �سيانة  خدمات  امل��ط��ارات؛  ومدرجات  واالأر�سفة  الطرق 
و�سيانة اجل�سور؛ خدمات احلفر؛ خدمات ال�سيانة واالإ�سالح املتعلقة باملنتجات الهند�سية؛ اإدارة م�سروعات 
املوانئ؛  اإن�ساء  ال��ري؛  �سبكات  و�سيانة  اإن�ساء  االأنابيب؛  خطوط  و�سيانة  اإن�ساء  املدنية؛  والهند�سة  االإن�ساء 
االأرا�سي؛  تطوير  خدمات  البحرية؛  االإن�ساءات  امل��اء؛  حتت  االإن�ساءات  ال�سقاالت؛  االإن�ساء؛  معدات  تاأجري 
توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة 

حا�سوب عاملية؛ خدمات امل�سورة واملعلومات واال�ست�سارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  37 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من الكلمات "Wade Adams" مكتوبة باالأحرف االجنليزية و "ويد 
مربع،يتقدمه  يتقدمه  كبري  م�ستطيل  وبجانبه  العربية  باللغة  �سوتية(  )ترجمة  حرفيا  مكتوبة  ادمز" 

م�ستطيل �سغري.
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 178184         بتاريخ : 2012/08/16م
تاريخ اإيداع االأولوية: 2012/8/9م

با�س��م: كيه �سي جي اي بي هولدجنز، ال ال �سي 
وعنوانه: 131 �ساوث ديربورن �سرتيت، �سيكاغو، اي ال 60603، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املالية  اخلدمات  تقدمي  يف  ال�ستخدامها  للتحميل  القابلة  غري  للربامج  موؤقت  ا�ستخدام  توفري  خدمات 
واملعنى بها اإدارة وتنفيذ االأمر او الطلب واإدارة املخاطر وخدمات البحوث ومكاتب الو�سط واخللفية وبرامج 

الكمبيوتر الإدارة وتنظيم تعامل االأموال
بالفئة: 42

اللغة  ب��اح��رف   CITADEL TECHNOLOGY كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�سف 
االأجنليزية على ي�سارها ر�سمة قلعة باللون االأ�سود 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 178431         بتاريخ : 2012/08/26م
تاريخ اإيداع االأولوية: 2012/3/22م

با�س��م: كيبا جيزيل�سافت ام. بي. ات�س.
وعنوانه: ورنبريج 63، 4100 اوتن�سهامي، النم�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اآالت وعدد اآلية؛ حمركات ومكائن وتور�س نقل احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية(؛ قارنات اآلية 
امل�سغوط؛  الهواء  متحكمات  او  ال�سوابط  ال��ربي��ة(؛  للمركبات  منها  ك��ان  ما  )ع��دا  احلركة  نقل  وعنا�سر 
ال�سوابط او املتحكمات الهيدروليكية لالآالت واملحركات واملكائن؛ املحركات او امل�سغالت الكهربائية لالآالت 

واملحركات واملكائن؛ اآليات التحكم لالآالت واملحركات او املواتري؛ الروبوتات )اآالت(
بالفئة: 7

و�سف العالمة:عبارة عن كلمة KEBA باحرف التينية باالبي�س واال�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 176939         بتاريخ : 2012/07/22م
تاريخ اإيداع االأولوية:   /  /         م
با�س��م: فلوكي انرتنا�سونال ليمتد

وعنوانه: 5/اف، واه كيت كومري�سل �سنرت، 302 دي�س فويوك�س رود �سنرتال، هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�سلع والب�سائع ل�سالح الغري واملعنى بها انواع من الهديا واملالب�س  خدمات جتميع ت�سكيلة متنوعة من 
اخلياطة  وادوات  املو�سة  واك�����س�����س��وارات  املالب�س  واك�����س�����س��وارات  واالح��زم��ة  ال��راأ���س  واغطية  ال��ق��د  والب�سة 
واك�س�سوارات  املفاتيح  وحماالت  ال�سم�سية    والنظارات  ال�سعر  واك�س�سوارات  البوب  مو�سيقى  واك�س�سوارات 
للهواتف اخللوية والقرطا�سية واملغناطي�س الزخرفية واملل�سقات والو�سم قابلة لالإزالة وال�سابون ومنتجات 
املاكياج واملنا�سف والبطانيات واملجوهرات والقالئد وال�ساعات وال�ساعات اليد واحلقائب واملحافظ واملظالت 

وياقات الكلب ومقود الكلب )عدا نقلها( لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة
بالفئة: 35

و�سف العالمة:العالمة عبارة عن كلمات FUNKY FISH باحرف اللغة االجنليزية باللون االأ�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/
الرقيم للملكية الفكرية

W.R.T. Auto Parts :بطلب جتديد العالمة التجارية

بتاريخ: 2003/12/13 املودعة حتت رقم :57617 
با�س��م :�سركة نهر الدنيا للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه :�س.ب: 28410 دبي ، االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات/املنتجات:

قطع غيار ال�سيارات وت�سمل جميع انواع قطع غيار ال�سيارات وجلميع املركبات
الواقعة بالفئة : )12(

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  27  نوفمرب 2013 العدد 10956
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الوطني  باليوم  احتفاًء  اإمارات(  يا  حبك  )دامي  وفعالية  وم�صابقات  وتراثية  عائلية  وعرو�ص  غنائية  حفالت   9

القرية العاملية تعلن عن 11 يومًا من الإحتفالت باليوم الوطني الـ 42
•• دبي-الفجر: 

االأوىل  العائلية  ال��وج��ه��ة  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ق��ري��ة  اعلنت 
عن  ام�س  املنطقة،  يف  والرتفيه  والت�سوق  للثقافة 
ال��ي��وم الوطني  ا���س��ت��ع��داده��ا ل��الإح��ت��ف��ال مب��ن��ا���س��ب��ة 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  واالأربعني  الثاين 
الثقافية  ب���ال���ع���رو����س  ح���اف���ل  ج������دول  وت�����س��م��ي��م 
التي  وامل�سابقات  والفعاليات  واحلفالت  والرتاثية 
التوايل.  على  يوماً  ع�سر  احد  مدى  على  �ست�ستمر 
وتبداأ االإحتفاالت امل�سممة خ�سي�ساً للعيد الوطني 
لدولة االإمارات العربية املتحدة بتاريخ 27 نوفمرب 

وت�ستمر حتى 7 دي�سمرب 2013.
اإماراتية من  اإم��ارات واأن�سطة  فعالية دامي حبك يا 

�سميم الرتاث
القرية  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات  علم  �سرُيفع 
العاملية على من�سة خا�سة �سممت عند البوابة رقم 
1، باالإ�سافة اإىل بيت االإحتاد ، وهو منوذج م�سغر 
لبيت االإحتاد مبنطقة اجلمريا بدبي الذي يج�سد 
�سيديره جمموعة من طالب  وال��ذي  الوحدة،  روح 
اإجن���ازات دولة  جامعة زاي��د. ويعر�س بيت االإحت��اد 
عاماً   42 املتحدة خالل م�سرية  العربية  االإم���ارات 
من العطاء واالإزدهار يف ظل القيادة الر�سيدة حلكام 
دولة االإمارات العربية املتحدة من خالل جمموعة 

كبرية من ال�سور والت�سجيالت املرئية. 
وخللق اجواء احتفالية بهذا العيد اخلا�س، �سممت 
اإدارة القرية العاملية فعالية فريدة من نوعها دامي 
اإم��ارات والتي �ستمكن زوار القرية العاملية  حبك يا 
العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة  حبهم  ع��ن  التعبري  م��ن 
املتحدة عن طريق تثبيت اأقفال حديدية على ن�سب 
�سمم خ�سي�ساً يف �سكل I Love UAE ومن ثم 
 ،2013 دي�سمرب   7 وبتاريخ  باملفتاح.  االإح��ت��ف��اظ 
�ستقدم القرية العاملية جائزة نقدية بقيمة 1،000 
اأقفالهم  لفتح  يعودون  اأ�سخا�س  خم�س  الأول  درهم 

وينجحون يف ذلك. 
يف  االإماراتية  والعرو�س  الكرتون  �سعبية  م�سرحية 

القرية العاملية
�ست�ست�سيف  والت�سلية،  امل��رح  م��ن  امل��زي��د  والإ���س��اف��ة 
القرية العاملية م�سرحية الأبطال امل�سل�سل الكرتوين 
ال�سهري �سعبية الكرتون �سامبيه وبو مهري وعفاري 
والكوميديا  الفكاهة  �سيج�سدون  والذين  وعتوقة 
التي اأ�سحت بهذا العمل االإماراتي املتميز رمزاً من 
رموز االأعمال الفنية االإماراتية واأبرزت غنى التنوع 

الثقايف املوجود يف الدولة. 
و���س��ت��ع��زف ال���ف���رق االإم���ارات���ي���ة احل���ان���اً م���ن �سميم 
وم�سارحها  العاملية  القرية  انحاء  وجت��وب  ال��رتاث 
اج����واء من  االإ���س��ت��م��ت��اع يف  م��ن  ال��زائ��ري��ن  ليتمكن 
الثقافية والرتاثية خالل عيد  والعرو�س  الرتفيه 

االإحتاد الثاين واالأربعني. 
و�سي�ساهم مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث 
والثقافية  ال��رتاث��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ك��ب��ري  ب��ع��دد 
وبتقدمي اأجمل الرق�سات والعرو�س، حيث �سيقدم 

عرو�ساً يومية لرق�سات اليوله وليوا.
الفرقة اخلا�سة بالقوات امل�سلحة

لدولة  امل�سلحة  بالقوات  اخلا�سة  الفرقة  �ست�سارك 
االإمارات العربية املتحدة بتقدمي عدد من العرو�س 
ال���زوار  لي�ستمتع  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ق��ري��ة  ح��ول  املتجولة 
ب��اإح��ت��ف��االت م��ت��م��ي��زة. ك��م��ا مي��ك��ن زي�����ارة اجلناح 
اخلا�س بالقوات امل�سلحة واجلي�س الإلتقاط 
بالقرب من  التذكارية  ال�سور  بع�س 
طائرات الهيليكوبرت واملراكب 
امل�سفحة  وال�������������س������ي������ارات 
للجي�س  التابعة  وال��دب��اب��ات 
وال�����ق�����وات امل�����س��ل��ح��ة ل���دول���ة 

االإمارات العربية املتحدة. 

اأجمل االأحلان العربية
و���س��ي��دور امل��ه��رج��ان اخل���ا����س ب��ع��ي��د االإحت������اد حول 
الفنانني  اأ�سهر  �سيحييها  التي  الغنائية  احلفالت 
العرب لعزف وغناء اأجمل االأحلان يف حب االإمارات. 
الثقافة  وزارة  برعاية  العاملية  القرية  و�ست�ست�سيف 
فيهم  مب��ا  الفنانني  اأمل��ع  املجتمع  وتنمية  وال�سباب 
املزروعي، وجا�سم  واأري��ام، وحممد  في�سل اجلا�سم، 
م�سرحها  على خ�سبة  للغناء  يا�سي  وحبيب  حممد، 
8 م�����س��اًء. بينما  اب���ت���داًء م���ن  1 دي�����س��م��رب  ب��ت��اري��خ 
ت�ست�سيف القرية العاملية باقي النخبة وت�سمل ديانا 
اأحمد  وبلقي�س  زاي��د  ومن�سور  �سامل  و�سعيد  ح��داد 

بتاريخ 2 دي�سمرب ابتداًء من 8 م�ساًء. 
دان�س  وال��ربي��ك  املتجولة  للعرو�س  عاملية  نكهات 

وفن الر�سم باالأبعاد الثالثية
احتفالية  اج���واء  و���س��ط  ويف 

جت������م������ع ب���������ني ال�����������رتاث 
امل�����ح�����ل�����ي وال������ع������رو�������س 
العاملية، �ستقدم الفرقة 
عرو�سها  االأم��ري��ك��ي��ة 
الربيك  يف  امل��ت��ج��ول��ة 

خمتلفاً  ن��وع��اً  مب�����س��اه��دة  ال�����زوار  لي�ستمتع  دان�����س 
الع�سر  ايقاع  مع  املتناغمة  العاملية  الرق�سات  من 
من  املقدمة  املذهلة  االإ�ستعرا�سات  اإىل  باالإ�سافة 
�سرتودوموف  م��ن  امل��ك��ون  ال��ق��دم  ك��رة  �سحرة  فريق 

ايفان يف ودون�سينكو اليك�ساندر ليونيدوفيت�س. 
و���س��ي��ق��دم ال��ف��ن��ان ور����س���ام االأب���ع���اد ال��ث��الث��ي��ة ادغ���ار 
ذات  اجل��داري��ة  الر�سومات  من  مميزاً  عر�ساً  مولر 
الهوائية  ال��ف��ر���س��اة  ب��اإ���س��ت��خ��دام  ال��ث��الث��ي��ة  االأب���ع���اد 
ل��ر���س��م االأ���س��ك��ال وال���وج���وه ح���ول ال��ق��ري��ة العاملية 
وعلى جدرانها ليتمكن الزائرين من م�ساهدة نوعاً 

متفرداً من الفن املعا�سر. 
الناري  العر�س  خ��الل  زيهلني  �سريجي  و�سيتاألق 
اأج�����واء االإحتفال  ل��ي��زي��د م���ن  ُي���ق���دم ي��وم��ي��اً  ال����ذي 
الرق�س  ب����ني  مي�����زج  ال������ذي  ال���ب���دي���ع  اداوؤه  ع����رب 
واحل���رك���ات االأك��روب��ات��ي��ة ولهب 
ال��ن��ريان وال��ق��ف��ز ع��ل��ى احلبل، 
واداء  ���س��ّي��ق��ه  الإ���س��ت��ع��را���س��ات 

عايل امل�ستوى.
م�سرحية مو�سي مون�سرتز 

االإنرتنت  ع���امل  وب��ت��ح��وي��ل 

واالألعاب العاملية اإىل حقيقة، �ستعتلي من�سة م�سرح 
ال��ث��ق��اف��ة يف ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة ف��رق��ة مت��ث��ل مو�سي 
مون�سرتز الأداء عرو�ساً حّية اأمام الزوار هذا املو�سم. 
وت�سم امل�سرحية ال�سخ�سيات املف�سلة لدى االأطفال 
يف العاب مو�سي مون�سرتز و�ست�سركهم ال�سخ�سيات 
امل�سرحية  ابطال  يحاول  بينما  الغناء  يف  الكرتونية 
يف  املتمثل  ال�سر  م��ن  التخل�س  وب��وب��ي��ت  كات�سوما 

�سخ�سية دكتور �سرتينج غلوف. 
اأروع االألعاب النارية 

عرو�س  العاملية  ال��ق��ري��ة  �ستقدم  دائ��م��اً،  وكعهدها 
 6 اإىل  نوفمرب   28 م��ن  البديعة  ال��ن��اري��ة  االأل��ع��اب 
بعيد  االإح��ت��ف��ال  ظ��ل  يف  ال�سماء  لت�سيء  دي�سمرب 
الكرنفاالت  م��ن  ع���دداً  �ست�ست�سيف  بينما  االإحت���اد، 

التي �ستجوب امللتقى الثقايف الرتفيهي 
باملنطقة وت�سعد  االأكرب من نوعه 

ال�سغار والكبار اينما كانوا يف 
رحابها. 

هيئة اأبوظبي لل�سياحة 
والثقافة تطلق الإ�سدار 

الثالث )تعابري اإماراتية( 
اأبوظبي-وام:

اأطلقت هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة ر�سميا كتابا جديدا �سمن اإ�سدار 
اإماراتية:  تعابري  بعنوان  الكتاب  وج��اء   .. اإماراتية  تعابري  ل�سل�سلة  ثالث 
روؤية تتحقق ويتميز بنمطه الوثائقي الذي ي�سجل الروؤية الفنية ل�ستة من 
الفنانني االإماراتيني خالل م�سريتهم املهنية. وقال معايل ال�سيخ �سلطان 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة..اإن الفنون  اآل نهيان رئي�س هيئة  بن طحنون 
نقوم  ونحن  املجتمع  يف  الهامة  التعبري  و�سائل  اأح��د  اأ�سبحت  املعا�سرة 
بدورنا يف ر�سد هذه التعابري وتوثيقها الأنها ت�سكل جزءا من ذاكرة املكان 
فاإىل  القادمة  االأج��ي��ال  اإىل  واإي�سالها  �سونها  على  نعمل  والتي  وال��زم��ان 
جانب دعم الفنان االإماراتي وتوفري االأجواء املنا�سبة لعر�س اأعماله فاإننا 
يف الهيئة نقوم اأي�سا بتتبع التحوالت املجتمعية عرب ما ينتجه الفنان الذي 
�سل�سلة  اإ�سدارات  اأحدث  . وتتناول  اأخرى  اأو  يعد مراآة للمجتمع بطريقة 
تعابري اإماراتية بالدرا�سة والتحليل اأعمال الفنانني ال�ستة الذين �ساركوا 
يف معر�س تعابري اإماراتية: روؤية تتحقق وهم ابت�سام عبدالعزيز وعبداهلل 
وحممد  ك��اظ��م  وحم��م��د  اب��راه��ي��م  اأح��م��د  وحم��م��د  جمعة  وليلى  ال�سعدي 
املزروعي اإ�سافة اإىل تغطية �ساملة ل�سل�سة ور�س العمل التي انطلقت �سمن 
لكل  املهنية  لل�سرية  يوؤرخ  اأي�سا مرجعا  الكتاب  . ويعترب  املعر�س  فعاليات 
خالل  م��ن  ومو�سحا  الفكري  ت��درج��ه  م��راح��ل  �سارحا  بداياته  منذ  فنان 
جمموعة خمتارة من االأعمال ال�سابقة توجهات كل فنان وتطوره بالتزامن 
مع منو امل�سهد الفني يف االإمارات اإىل جانب �سرد م�سور للمعر�س احلايل 
و�سور الأعمال التفوي�س . كما يحتوى الكتاب على ق�سيدة نظمها الفنان 
وال�ساعر حممد املزروعي بعنوان عقدة هاملت ومتت ترجمتها يف الطبعة 

ال�سادرة باللغة االإجنليزية للكتاب حتت عنوان هاملت كومبلك�س .
الذي  الهام  ب��ال��دور  حتتفل  م��ب��ادرة  هي  اإماراتية  تعابري  �سل�سلة  اأن  يذكر 
يلعبه جمموعة الفنانني االإماراتيني يف امل�سهد الفني االإماراتي . ويحت�سن 
االأعمال  م��ن  جمموعة  تتحقق  روؤي���ة  اإم��ارات��ي��ة:  تعابري  احل���ايل  املعر�س 
االإماراتيني  الفنانني  كبار  من  �ستة  باإجنازها  كلف  التي  احلديثة  الفنية 
املعروفني..اإ�سافة لربنامج عام يعر�س اأعمال جمموعة اأو�سع من مبدعي 
معر�س  ال�سعديات  بجزيرة  ال�سعديات  منارة  ت�ست�سيف  االإم��ارات��ي.  الفن 
تعابري اإماراتية : روؤية تتحقق ..وذلك يف الفرتة من 29 اأكتوبر وحتى 18 
يناير 2014 . وي�سلط املعر�س ال�سوء على القطع الفنية املعا�سرة غري 
املكتملة التي تربز مكامن االإبداع لدى جمموعة من الفنانني االإمارتيني 
تعك�سها طرقا تعبريية مبتكرة وجديدة ت�سنع واقعا فنيا جديدا م�ستوحى 
من قدراتهم على مزج املكون التاريخي والثقايف لدولة االإمارات واالنتقال 

به اإىل اآفاق اأو�سع يف م�ستقبل االإبداع . 

�سدور  رواية »حق الالعودة« 
للروائي مراد ماهر

 
�سدرت عن جمموعة النيل العربية رواية )حق الالعودة( للروائي  مراد 
ماهر والتي حتررت اأخريا من �سجنها االنفرادي بعد حب�س دام ملدة خم�س 
اأبطالها  اأدب��ي مميز  يحرر فيها مراد ماهر القيد عن  �سنوات  وهي عمل 
ليقبلوا جبني الوطن  ثم يهجروه، وتتج�سد على �سفحاتها واقع الوطن 

على هيئة فانتازيا اأقرب للواقعية من احلقيقة .
�سلك   ( بعنوان  له من قبل  جمموعة ق�س�سية  روائ��ي �سدر  م��راد ماهر 

�سايك ( عام 2008 عن دار اأكتب للن�سر .
و كتاب �سردي �سعري بالعامية امل�سرية بعنوان ) حواديت عيل موكو�س ( 
مقروء ومرفق بن�سخة الكتاب اأ�سطوانة �سوتية من اإلقاء الكاتب م�سحوبة 
2010  عن  اأحمد احلناوي..  د.  املو�سيقار  تاأليف  الت�سويرية  باملو�سيقى 

موؤ�س�سة �سم�س للن�سر والتوزيع .
الطبعة االأوىل من املجموعة الق�س�سية ) ثورة الغ�سب ... �سنع يف م�سر 

( مار�س 2011  عن دار اأكتب للن�سر .
الطبعة الثانية من املجموعة الق�س�سية ) ثورة الغ�سب ... �سنع يف م�سر 

( مايو 2011 عن دار اأكتب للن�سر .
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�صعيدة لنجاح برناجمها )�صمية وال�صتات(

�سمية اخل�ساب: اعتدت على ال�ساعات التي تالحقني دائمًا

لقاء �سويدان تطرح 
)فداكى يا م�سر( 

نهاية نوفمرب اجلاري

التي  االأف����ع����ال  ردود  ك���ان���ت  ك��ي��ف   •
لربنامج  ت���ق���دمي���ك  ح������ول  و����س���ل���ت���ك 
)���س��م��ي��ة وال�����س��ت��ات( ع��ل��ى ���س��ا���س��ة قناة 

القاهرة والنا�س؟ 
�سيئاً  ق��دم��ت  ب��اأن��ن��ي  اأ���س��ع��ر  ب�سراحة   -
ج����دي����دا ومم����ي����زا وخم���ت���ل���ف���ا ع����ن كل 
م����ن قبل.  ق���دم���ت���ه���ا  ال����ت����ي  االأع������م������ال 
التي  االأف��ع��ال  ردود  عن  التحدث  وقبل 
�سعادتي  اك�سف مدى  ان  اأري��د  و�سلتني 
بهذه التجربة، فكل حلقة قدمتها كانت 
الربنامج  اأن  خا�سة  حقيقية،  مغامرة 
امل����راأة مع  ب��ه  تهتم  م��ا  ك��ل  اإىل  يتطرق 

اإلقاء ال�سوء على دورها يف املجتمع.
التي  االأف��ع��ال  ردود  اإىل  انتقلنا  اإذا  اأم��ا 
و�سلتني فقد فاقت كل توقعاتي، فبعد 
العديد  تلقيت  االأوىل  احللقات  عر�س 
اأ�سدقائي  م��ن  الهاتفية  امل��ك��امل��ات  م��ن 
وكلهم  واالإع���الم���ي،  الفني  ال��و���س��ط  يف 
ال�سديد بفكرة  اإعجابهم  عربوا يل عن 

الربنامج واأكدوا جناحه وحتقيقه ن�سبة 
م�ساهدة عالية. وعموماً انا �سعيدة بهذه 
التجربة الأنني تعلمت منها الكثري كما 

انها اإ�سافة اىل م�سواري الفني.
• لكن ما الذي دفعك اىل خو�س هذه 

التجربة؟
االإق��������دام ع��ل��ى هذه  - مت��ن��ي��ت ك���ث���رياً 
الفكرة  اأج�����د  مل  اأن���ن���ي  اإال  ال��ت��ج��رب��ة، 
املنا�سبة التي ميكن من خاللها تقدمي 
امل��راأة ب�سكل كبري،  برنامج يتحدث عن 
حتى عر�ست عليَّ فكرة تقدمي برنامج 
)�سمية وال�ستات( وحتم�ست جداً لفكرة 
ه���ذا ال��ربن��ام��ج، و���س��ع��رت ب����اأن ف��ي��ه كل 
برنامج  اإخ��راج  باإمكانها  التي  العنا�سر 
م��ت��ك��ام��ل وم��ت��م��ي��ز وخم��ت��ل��ف ع��ن باقي 
ال���ربام���ج االأخ������رى ال��ت��ي ت��ت��ح��دث عن 
وال�ستات(  )�سمية  فربنامج  ال�سيدات. 
تطرق اإىل كل ما يهم املراأة مثل الطبخ 
اإىل  باالإ�سافة  املو�سة،  واأح��دث عرو�س 
ي��خ�����س��ه��ا يف احلياة  ت���ن���اول ك���ل م���ا 

العملية اي�ساً.
تعليقك  م�����ا   •
ع����ل����ى ات���ه���ام���ك 
ب����ان����ك واف����ق����ت 
ع����ل����ى خ���و����س 
هذه التجربة 
م���������ن اأج���������ل 

املال؟ 
- اأرف�س هذه 
 ، ت ما تها ال ا
ف�����������اأن�����������ا مل 
اأف�����ك�����ر يف 

عندما  �ساأحققها  التي  امل��ادي��ة  املكا�سب 
املال  ك���ان  واإذا  ه���ذه اخل���ط���وة،  ات��خ��ذت 
هديف لوافقت على العديد من االأعمال 
عر�ست  ال��ت��ي  وال��درام��ي��ة  ال�سينمائية 
ع��ل��يَّ خ��الل ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة، لكن من 
اىل  دفعتني  ال��ت��ي  الرئي�سية  االأ���س��ب��اب 
ال�سديد  اإعجابي  التجربة  هذه  خو�س 

بفكرة الربنامج.
ا�ستعدادك  حول  تردد  ما  حقيقة  • ما 

لتقدمي مو�سم ثان من الربنامج؟
���س��ح��ي��ح، فرغم  غ����ري  ال����ك����الم  ه�����ذا   -
النجاح الكبري الذي حققناه من خالل 
ات��خ��ذ قرارا  فاإنني مل  ال��ربن��ام��ج،  ه��ذا 
وتكرار  ثان  مو�سم  تقدمي  ب�ساأن  نهائيا 
ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة م���رة اخ����رى، خ��ا���س��ة ان 
اأجربتني  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  يف  م�ساركتي 
اعتذر  وجعلتني  ال��ب��وم��ي  ت��اأج��ي��ل  على 
ع��ن امل�����س��ارك��ة يف ال��ع��دي��د م��ن االعمال 
الفرتة  يف  عليَّ  عر�ست  التي  الدرامية 

االأخرية.
مرياث الريح 

وال�ستات(  )�سمية  برنامج  عن  • بعيدا 
من  حققته  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  توقعت  ه��ل 

خالل م�سل�سل )مرياث الريح(؟
- ال ميكن اأن اأ�سف مدى �سعادتي بردود 
االأفعال التي و�سلتني، فامل�سل�سل جنح يف 
حتقيق ن�سبة م�ساهدة عالية جداً ونال 
ح�سل  دوري  ان  كما  الكثريين  اإع��ج��اب 
على اإ�سادة خا�سة من اجلمهور والنقاد، 
اأهم  الريح( من  )م��رياث  اأعترب  لذلك 
املحطات يف حياتي الفنية، خا�سة انني 

بذلت فيه جمهودا �سخما.
االأخبار  م��ن  ال��ع��دي��د  ت����رددت  ل��ك��ن   •
حول وجود خالفات بينك وبني الفنان 
فما  الت�سوير..  اأث��ن��اء  حميدة  حممود 

حقيقة ذلك؟
ا�سا�س  اأي  ل��ه  ف��ارغ لي�س  - ك��الم 
م��ن ال�����س��ح��ة ول��ك��ن��ن��ي اعتدت 
ع����ل����ى اال�������س������اع������ات ال���ت���ي 
فانا  دائ�����م�����اً،  ت��الح��ق��ن��ي 
ف�������خ�������ورة ب����ال����ت����ع����اون 
الكبري  ال���ف���ن���ان  م����ع 
حممود حميدة كما 
اأنه هادىء الطباع 
م���ا يرتدد  وع��ك�����س 
اأنه  م��ن  عنه مت��ام��اً 
دكتاتور،  اأو  ع�سبي 
وه�����������و ف�������ن�������ان رائ��������ع 

ويحرتم االآخرين.
م�ساهد  ه���ن���اك  ه���ل   •
اثناء  واج��ه��ت��ه��ا  ���س��ع��ب��ة 

الت�سوير؟
- رغم ان الدور الذي قدمته 
ب����ذل جمهود  ت��ت��ط��ل��ب م��ن��ي 
�سخ�سية  ان  خ���ا����س���ة  ك���ب���ري 
)رحمة( التي ج�سدتها مرت بالعديد 
من املراحل، فاإن الن�سائح التي قدمها 
واملخرج  ح��م��ي��دة  حم���م���ود  ال��ف��ن��ان  يل 
يو�سف �سرف الدين جعلتني اأقدم هذه 

امل�ساهد ب�سهولة.

امل�ساركة  عدم  عن  اعتذارك  �سبب  • ما 
يف م�سل�سل )القا�سرات(؟ذذر

هذا  ب�سيناريو  ال�سديد  اإعجابي  رغم   -
امل�سل�سل فاإنني اذ�سطررت اىل االعتذار 
برنامج  بت�سوير  ان�سغايل  ب�سبب  عنه 
احللقات  وت�سوير  وال�����س��ت��ات(  )�سمية 
االخرية يل يف م�سل�سل )مريات الريح(، 
ف��ك��ان م��ن ال�����س��ع��ب ت�����س��وي��ر اك���ر من 
ن��ف�����س��ه لذلك  ال��ت��وق��ي��ت  ع��م��ل ف��ن��ي يف 

اكتفيت مب�سل�سل.
الدراما  مقاطعة  ق��رار  يف  راأي��ك  ما   •
ال���رتك���ي���ة ال������ذي ت���ب���ن���اه ال���ع���دي���د من 

الفنانني؟
- انا �سعيدة بهذا القرار، واعتقد اأنه بعد 
موقف احلكومة الرتكية من االحداث 
ال�سيا�سية االخرية وم�ساندتها جلماعة 
االخ�����وان امل�����س��ل��م��ني ي��ج��ب ع��ل��ى جميع 
تنفيذ  الف�سائية  وال��ق��ن��وات  الفنانني 

هذا القرار الأنه ا�سبح واجبا وطنيا.
تاأخري  �سبب  ما  الغناء..  اإىل  • ننتقل 

طرح األبومك الغنائي اجلديد؟
)مرياث  م�سل�سل  بت�سوير  ان�سغايل   -
لربنامج  اأي�������س���اً  وال��ت��ح�����س��ري  ال���ري���ح( 
)���س��م��ي��ة وال�������س���ت���ات(ج���ع���الين ال اأج���د 
الوقت الكايف لت�سجيل االأغاين املتبقية 

م��ن االأل���ب���وم، لكنني ب����داأت ب��ال��ف��ع��ل يف 
يت�سمنها  التي  االأغ���اين  باقي  ت�سجيل 
ا���س��ت��ع��د لتح�سري  ان��ن��ي  االأل����ب����وم، ك��م��ا 
الفرتة  خ�����الل  جل���م���ه���وري  م����ف����اج����اأة 
املقبلة وهي طرح اأغنية �سنغل خليجية 
بعنوان )غ�سب عنك( من كلمات ا�سري 
تنال  ان  وامت���ن���ى  واحل����ان����ه،  ال���ري���ا����س 
اإعجاب اجلمهور خا�سة انني اقدم من 
اقدمه  مل  جديدا  غنائيا  لونا  خاللها 

من قبل. 
االألبوم؟ يحمله  الذي  اجلديد  • ما 

- ال ميكن اأن اأ�سف اجلهد الذي اأبذله 
الإخراج هذا االألبوم ب�سكل جيد ومتميز، 
ال�ساحة  اإىل  ع��ودت��ي  ميثل  اإن���ه  خا�سة 
ال��غ��ن��ائ��ي��ة ب���ع���د غ���ي���اب ا���س��ت��م��ر الأك����ر 
م��ن ث���الث ���س��ن��وات، ف��األ��ب��وم��ي اجلديد 
م��ن خالله  واأح�����اول  اأغ����ان   9 يت�سمن 
ت��ق��دمي األ�����وان غ��ن��ائ��ي��ة م��ت��ن��وع��ة �سواء 

درامية اأو رومان�سية اأو كال�سيكية. 
عن  ال��ف��ن��ي��ة  ح��ي��ات��ك  ���س��غ��ل��ت��ك  • ه���ل 

التفكري يف احلب والزواج؟
- ب�����س��راح��ة اأن����ا ال اأف��ك��ر يف ال�����زواج يف 
الوقت احلايل، فاالأهم بالن�سبة يل االآن 
هو اأعمايل الفنية والغنائية وان اأحقق 

النجاح يف م�سواري الفني.

ت�سور الفنانة لقاء �سويدان فيديو كليب جديد حتت عنوان)فداكى يام�سر( وقالت، اإنه �سيتم طرحه نهاية ال�سهر احلاىل بعد 
االنتهاء من ت�سويره خالل االأ�سبوعني املقبلني.

الفيديو كليب كلمات ه�سام عبد احلليم واأحلان وائل عقيد، وتوزيع اأ�سامة عبد اللطيف. 
وعلى �سعيد الدراما، قالت اإنها تقراأ حاليا عددا من االأعمال الدرامية املقرر اأن تخو�س بها �سباق رم�سان املقبل، مو�سحة اأنها 

�سوف تتخذ قرارا بامل�ساركة فى عمل واحد. 
كانوا  الذين  االإخ��وان  املا�سى على يد بلطجية  اأغ�سط�س  �سهر  �سويدان لقى م�سرعه فى  لقاء  الفنانة  �سقيق  اأن  بالذكر،  جدير 

يطلقون الر�سا�س من اأعلى كوبرى 15 مايو جتاه املواطنني امل�ساملني.
وكان ال�سهيد )29 عاما( يراقب من �سرفة منزله املجزرة، التى يرتكبها االإخوان من اأعلى الكوبرى، وعلى الفور قام اأحد عنا�سر 

االإخوان بقن�سه بر�سا�سة فى راأ�سه اأودت بحياته على الفور.

يطلق  الفخرانى  يحيى 
حليته من اأجل )ده�سة(

 
التى  لل�سخ�سية  ا�ستعدادا  حليته،  الفخرانى  يحيى  الكبري  الفنان  اأطلق 
تركيب  ورف�����س  )ده�����س��ة(،  اجل��دي��د  م�سل�سله  اأح�����داث  ���س��م��ن  ي��ج�����س��ده��ا 
تخرج  حتى  الطبيعى  ب�سعره  الظهور  على  يحر�س  حيث  م�ستعار،  �سعر 
ال�سخ�سية مبزيد من امل�سداقية، مثلما �سبق وفعل ذلك فى م�سل�سل )�سيخ 
احلقيقية  بلحيته  �سنوات، حيث ظهر   4 منذ  قدمه  ال��ذى  همام(،  العرب 

التى اأطالها ب�سكل كبري.
)ده�سة(، من تاأليف عبد الرحيم كمال واإنتاج �سادق ال�سباح الذى يقدم 
)اأح�سن  الكرتونى  امل�سل�سل  الرابع من  العام، اجلزء  اأي�سا هذا  للفخرانى 
وحنان  ريا�س  عايدة  العمل  بطولة  فى  وي�سارك  ال��ق��راآن(،،  فى  الق�س�س 

مطاوع وحممود اجلندى، وجارى تر�سيح باقى االأبطال امل�ساركني.

)الأنــقــا�ــض(  عنرب:  نهال 
ــض �ــســيــا�ــســى يــتــنــاول  ــر� ع

الأحداث التى �سهدتها م�سر
 

بالعر�س  اخلا�سة  الربوفات  حاليا  توا�سل  اإنها  عنرب  نهال  الفنانة  قالت 
امل�سرحى اجل��دي��د )االأن��ق��ا���س(، وال���ذى ت���دور اأح��داث��ه ف��ى اإط���ار �سيا�سى 
منت�سف  م��ن  ب���دءا  الطليعة،  م�سرح  على  لعر�سها  ا���س��ت��ع��دادا  اجتماعى، 

دي�سمرب املقبل.
واأ�سارت نهال عنرب، اإىل اأن العر�س امل�سرحى يتناول املراحل املختلفة التى 
مرت بها م�سر واالأحداث املتالحقة التى �سهدتها البالد ب�سكل اجتماعى 
�سيا�سى من خالل انهيار اإحدى العمارات تعي�س فيها اأم وابنها تتحدث معه 

عن تلك االأحداث من حتت االأنقا�س.
)االأنقا�س( تاأليف رجب �سليم واإخراج حممد الد�سوقى، وي�ساركها بطولته 
م�سل�سل  بطولة  �ساركها  اأن  بعد  ابنها،  دور  يج�سد  ال��ذى  اجلندى  ح�سام 
نهال  اأ�سارت  اأخ��رى،  اأبو عمرية. من جهة  للمخرج جمدى  )القا�سرات(، 
اإىل اأنها مازالت تقراأ عدد من الن�سو�س اخلا�سة مب�ساركتها فى الدراما 

التليفزيونية غري اأنها مل حت�سم اأمرها بعد.

وال�صتات(،  )�صمية  برنامج  يف  م�صاركتها  اأن  رغ��م   
التقدمي  يف  جتاربها  اأوىل  خالله  من  خا�صت  ال��ذي 
التلفزيوين، اأجربتها على وقف التح�صريات لألبومها 
الأعمال  من  العديد  عن  والعتذار  اجلديد  الغنائي 
الفنية التي عر�صت عليها خالل الفرتة املا�صية، فاإن 
اأكدت ان جناح هذا الربنامج  الفنانة �صمية اخل�صاب 
اخلارج  اىل  �صفرها  ان  مو�صحة  توقعاتها،  كل  فاق 
لت�صوير الربنامج افادها كثريا يف اكت�صاب العديد من 

اخلربات �صواء على امل�صتوى الفني اأو املهني. 
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عالج الأمل.. 
باملاأكولت!

الع�سلية،  الت�سنجات  ع��ل��ى احل���د م��ن  ف��ع��ااًل  ت���اأث���رياً  ال��ك��ت��ان  ب���ذور  مت��ل��ك 
باالإ�سافة اىل قدرتها على ت�سكني اآالم املفا�سل. اأما الكركم، فله خ�سائ�س 
م�سادة لاللتهابات والتي تقلل من االأمل كونه غنياً مبادة الكركمني مما 

ي�ساعد يف تخفيف اآالم الع�سالت يف اجل�سم.
وال�سبانخ  اللفت  مثل  اخل�سراء،  وخ�سو�ساً  اأي�ساً  جداً  مهمة  اخل�سروات 
يف  ت�ساعد  اأنها  كما  االأك�سدة  م�سادات  من  عالية  م��واد  على  حتتوي  حيث 
حتقيق  يف  و  العظام  وه�سا�سة  املفا�سل  التهاب  عن  الناجم  االأمل  حماربة 

التوازن يف م�ستوى اأحما�س اجل�سم.
 واملاأكوالت التي حتتوي على ن�سبة عالية من االأحما�س الدهنية وم�سادات 
االأك�سدة واأوميغا 3 مهمة اأي�ساً، اإذ ي�ساعد االأوميغا 3 يف حماربة اأي نوع 
من االآالم يف اجل�سم متاماً مثل الزجنبيل الذي يعترب خياراً ممتازاً عندما 

يتعلق االأمر بتخفيف اآالم اجل�سم.
واالأحما�س  لاللتهابات  م�سادة  خ�سائ�س  يف  غنياً  اجل��وز  يعترب  اأخ���رياً، 

الدهنية واأوميغا 3 اأي�ساً، فهو ي�ساعد يف حماربة االأمل والتهاب املفا�سل.

تناول امل�سروبات الغازية 
يوؤثر �سلبا على الكلى

اأن  الكلى  ال�سنوي الأطباء  املوؤمتر  اأثناء  واأمريكيون  يابانيون  ك�سف علماء 
االإ�سابة  خطر  يزيد  الفاكهة  و�سكر  الغازية  للم�سروبات  املنتظم  التناول 

باأمرا�س الكلى.
وكان االأطباء اليابانيون يف جامعة اأو�ساكا قد اأ�سرفوا على �سحة حوايل 8 
اآالف متطوع يف اختبار، اأدى بعد �سنتني الكت�ساف االأطباء ن�سبة عالية من 
الربوتني يف البول االأمر الذي يدل على وجود مر�س يف الكلى، وذلك لدى 
%10 من املتطوعني الذين تناولوا ما ال يقّل عن علبتني من امل�سروبات 
الذين  امل�ساركني  ل��دى  الكلى  يف  اأم��را���س  عن  العلماء  ك�سف  كما  الغازية، 

تناولوا علبة واحدة.
من جهتهم اأثبت العلماء االأمريكيون اأن �سكر الفاكهة يوؤثر �سلبا على �سحة 
الكلى اأي�سا وبّينوا اأن تناول خمتلف االأنواع من ال�سكر و�سكر الفاكهة يوؤدي 

اإىل امت�سا�س مواد خمتلفة من البول اإىل الدم. املمثلة اإميي رو�صوم لدى و�صولها حل�صور حفل اجتماعي يف فندق هيلتون بيفريل بكاليفورنيا. )ا ف ب(

احل�وت 
احل����������������������وت ه�����و 
حيوان  اأ����س���خ���م 
يعي�س على الكرة 
اإذ  االأر�������س������ي������ة، 
ي�سل وزنه اأحياناً 
طناً   150 اإىل 
اأن�����واع  ب��ع�����س  يف 
احليتان الزرقاء، 
احليتان  تنتمي 
�����س����ع����ب����ة  اإىل 
املائية.  الثدييات 
حيوانات  وه�����ي 
ا�سماكاً  ول��ي�����س��ت 

كما يظن البع�س،  وتتخذ �سكل اال�سماك حتى ت�ستطيع اأن ت�سبح ولكنها ت�سبح 
قريباً من ال�سطح حتى تتنف�س اأذ اأن لها رئتني ولي�س خيا�سيم، ولها حوايل مائة 
نوع . بع�سها يف طريقه اإىل االأنقرا�س ب�سبب ال�سيد الن ال�سيادين يتعقبونها 
يف كل مكان طمعاً يف حلومها ودهونها وعنربها بالذات.  وتنق�سم احليتان اإىل 
اإىل  االإن�سان  �سديق  الدلفني  وينتمى  االأ�سنان،  وعدمية  االأ�سنان  ذوات  ق�سمني 
النوع االأول، حيث ي�سم فكه ال�سفلي عدداً متغرياً من االأ�سنان املدببة ي�سل اإىل 
اإىل تقنية  االأق��رب  اأن احل��وت ولي�س اخلفا�س هو  اأحياناً، والطريف  �سن   200
)الرادار( التي عرفها االإن�سان، فاحليتان تطلق موجات �سوتية بالغة القوة حتت 
اأن  املاء، متكنها من التعرف على طريقها وتبني احلواجز التي تعرت�سها، كما 

احليتان ت�ستخدم هذه املوجات ال�سوتية يف التفاهم فيما بينها.

• ما هي اللعبة الريا�صية التي مور�صت على �صطح القمر؟
-اللعبة الريا�سية الوحيدة التي مور�ست على �سطح القمر حتى االآن 
هي لعبة الغولف ، ففي ال�ساد�س من فرباير 1971، قام رائد الف�ساء 

االأمريكي االآن �سيربد مبمار�سة الغولف بينما كان على القمر.
ال�صم؟ بهذا  امليت  البحر  �صمي  • ملاذا 

 ، ملوحته  ل�سدة  فيه  احلياة  النعدام  اال�سم  بهذا  امليت  البحر  -�سمي 
وله ا�سم اآخر وهو بحر لوط و�سمي اأي�سا بذلك الن �سيدنا لوط عليه 

ال�سالم وقومه كانوا ي�سكنون هذه املنطقة .
ال�صهي��رة التي تنت�صر يف افغان�صتان وتعترب  اللعب��ة  هي  • ما 
لعبة عنيفة و�صر�صه وتلقى اقبال جماهرييا وا�صعا يف املناطق 
ال�صمالية حتديدا وهي يف مدينة مزار �صريف عا�صمة اقليم 

)بلخ( ال�صمايل ؟
قتال اجلمال

• هل تعلم اأن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع لطفا 
على �سطحه

• هل تعلم اأن قلم الر�سا�س م�سنوع من اجلرافيت 
• هل تعلم اأن الة اال�سطرالب الة فلكية لقيا�س ارتفاع الكواكب 

• هل تعلم اأن اول حيوان �سار على قدميه يف التاريخ هو الدينا�سور
• هل تعلم اأن اول ان�سان حاول الطريان هو من ا�سل عربي وا�سمه عبا�س بن فرنا�س

• هل تعلم اأن الرازي اول من ا�ستخدم اخليوط يف اجلراحة 
• هل تعلم اأن اول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا 

• هل تعلم اأن اأن اأ�سعة الليزر اأقوى من اأ�سعة ال�سم�س باأربع مرات
• هل تعلم اأن اللغة املالطية هي اأكر اللغات تاأثراً باللغة العربية

• هل تعلم اأن العنرب ي�ستخرج من اأمعاء حوت العنرب وهو مادة قيمة يف �سناعة العطور
• هل تعلم اأن اأول من اأ�ساروا اإىل تفتيت احل�سى يف املثانة هم االأطباء العرب

• هل تعلم اأن - الراأراأة - تعني حتريك العينني و اإدارتهما لت�سديد النظر على الهدف
• هل تعلم اأن اجلاذبية على القمر ت�ساوي �سد�س اجلاذبية على االأر�س

• هل تعلم اأن الذهب يوزن باجلرام و املا�س بالقرياط
• هل تعلم اأن عدد بحور ال�سعر هو : �س�تة ع�سر بح�راً

نادت االم اطفالها وهي تقول هيا انتم الثالثة اإىل النوم، الليلة هي اآخر ليلة لهذه ال�سنة �ستم�سي ال�سنة ولن 
تعود مرة ثانية بل �ستح�سر غريها على ظهر ح�سان ابي�س وهي حتمل الهدايا الكثرية واالمنيات لكل من 
يريد وكل من يحلم حلما جميال او يتمنى امنية جميلة �ستحققها له.. ذهب االطفال اإىل فرا�سهم واغلق كل 
منهم عيناه ليتمنى امنية جميلة ثم ذهبوا يف نوم عميق، يف ال�سباح عندما ا�ستيقظ اجلميع وجد امين بجوار 
�سريره علبه كبرية من االلوان وجمموعة من الفر�س احلريرية واوراق بي�ساء ووردية لري�سم عليها لوحاته 
اجلميلة وباقة من الزهور تتمنى له كل اخلري .. اما ه�سام فقد وجد دراجة جميلة قوية تنتظر بجوار فرا�سه 
لها كر�سي جميل وي��دان مزودتان بباقه من الزهور تتمنى له كل اخل��ري.. علياء اي�سا ا�ستيقظت مبت�سمة 
لتجد ف�ستانا جميال يحت�سن علبة كبرية نامت بداخلها جمموعة من العرائ�س التي حتبها تلب�س نف�س لون 

ف�ستانها وباقة من الورد تتمني لها كل اخلري، هلل اجلميع �سعداء واخذوا ينادون ب�سوت واحد ماما ماما. 
ان  ال��ورد ويتمنى لها كل اخلري وقالوا ماما  باقة  اإىل غرفة امهم وكال منهم يحمل يف يده  خرج اجلميع 
ال�سنة اجلديدة جاءت وار�سلت لك هذه االزهار هدية اما نحن فلنا هدايانا ال�سغرية فانت لن ت�ستطيعي ان 
تركبي الدراجة او تر�سمي بالفر�ساه او تلعبي بالعرائ�س ف�سحكت االم وقالت كنت اعرف ذلك ويكفيني تلك 
االزهار وا�سكروا يل ال�سنة اجلديدة وقبل ان يذهبوا لهداياهم متني امين ان تاأتي ال�سنة اجلديدة كل يوم .. 

ف�سحكت االم وقالت وانا يكفيني ان تاأتي مرة واحدة فقط. 

اأمنيات الطفولة 

عبداهلل حممد املري
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوف 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

غنية حممد املري
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.

عائ�شة احمد املزروعي
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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عيده �شلمان املزروعي
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.

طرق جديدة للياقة متزج بني الرك�ض
 و تناول الغداء

هناك نواد عدة يف نيويورك - تعرف كاأطقم الرك�س 
- التي تنظم اأن�سطة رك�س ت�سل اإىل 15 كيلومرتا 
النا�س  يرتادها  ال  التي  املناطق  وعرب  اجل�سور  فوق 
وجبة  لتناول  اجللو�س  ذل��ك  وبعد  املدينة  يف  كثريا 

وم�سروب.
وت�سم نوادي اوركارد �سرتيت رانرز ونيويورك بريدج 
امل��ئ��ات م��ن االأع�ساء  ران���رز وب��الك روز����س نيويورك 
عالقات  وتكوين  الرك�س  بني  املزج  يف�سلون  الذين 
اجتماعية جديدة. يبداأ الرك�س بعد العمل ويعقبه 

الذهاب اإىل مطعم.
واأو�سح مايك �ساي�س موؤ�س�س اوركارد �سرتيت رانرز 
حقا؟  الرك�س  هو  ما  تاميز:  نيويورك  �سحيفة  يف 

انه ممل، ت�ستيقظ يف النهار ثم ترك�س وينتهي 
االأمر. ولكنني اأرى الرك�س ك�سئ اخر اتطلع 

اإليه.
واأ�ساف: ال نعلم اإىل اأين نحن ذاهبون 

انها  نعلم  ولكننا  م��دى،  اأي  اإىل  اأو 
�ستكون مغامرة.


