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حفل زفاف حتت املاء
اختار غوا�سان بريطانيان اإجراء مرا�سم زفافهما على عمق 40 قدم 
حتت �سطح املاء يف املحيط الهندي بالقرب من �سواحل جزر املالديف، 
ال��زف��اف واأقنعة  ال���زواج وه��م��ا ي��رت��دي��ان مالب�س  ت��ب��ادال ع��ه��ود  حيث 

االأوك�سجني بني االأ�سماك والكائنات البحرية االأخرى.
واأراد كل من كري�س وجانيت رايت حتويل زفافهما اإىل ذكرى ال تن�سى 
الزفاف  ه��ذا  اأن يحظيا مبثل  عاماً   20 ط��وال  ك��ان حلمهما  اأن  بعد 
امل��ائ��ي، وذل���ك بح�سور ع��دد حم���دود م��ن االأ���س��دق��اء ال��ق��ادري��ن على 
اأوردت  م��ا  بح�سب  فرحتهما  العرو�سني  مل�ساركة  امل��اء  حت��ت  الغو�س 

�سحيفة نيويورك دايلي نيوز االمريكية.
وحاول العرو�سان جتهيز قاعة االحتفال لتكون منا�سبة لهذا احلدث، 
حيث مت و�سع كر�سي معلق بحبال تتدىل من ال�سفينة ليجل�س عليه 
ب�سجادة  املحيط  قاع  وفر�س  املزرك�سة،  بال�ستائر  واأحيط  العرو�سان 
حمراء وعلقت الفتة كبرية ترحيباً بال�سيوف وحملت العرو�س باقة 

اأزهار جميلة وتكفل اأحد االأ�سدقاء بتوثيق الزفاف بال�سور.
وبداأت مرا�سم الزفاف بقراءة عهود الزواج املكتوبة على بطاقات بني 
ب�سبب عدم  �سفهياً  قادرين على تالوتها  يكونا  الذين مل  العرو�سني 
الزفاف  خ��امت  منهما  كل  األب�س  ثم  امل��اء،  حتت  الكالم  على  قدرتهما 
واأزاال   ، بك  ال��زواج  اأقبل  رفعا بطاقات مكتوب عليها  اأن  بعد  لالآخر 

اأقنعة االأك�سجني لتبادل قبلة الزفاف.
وكان العرو�سان تزوجا ب�سكل ر�سمي يف وقت �سابق �سمن حفل تقليدي 
كوتينغهام  بلدة  يف  منزلهما  من  بالقرب  واالأ�سدقاء  االأه��ل  ح�سره 

بالقرب من مدينة يورك الربيطانية.

تهدد برمي ر�ضيعها من الطابق 12
متكنت ال�سرطة ال�سينية من اإنقاذ طفل ر�سيع حاولت والدته التي 
الطابع  يف  منزلها  ن��اف��ذة  م��ن  رميه  نف�سية،  ا�سطرابات  م��ن  تعاين 

الثاين ع�سر بح�سب ما اأوردت �سحيفة دايلي ميل الربيطانية.
�ساعة  ح��وايل  اأم�ست  هويتها  الك�سف عن  يتم  التي مل  امل��راأة  وكانت 
النافذة، وحذرت  من  متدلياً  ذراعيها  بني  كاملة وهي حتمل طفلها 
اجلريان من حماولة منعها وهددت برمي الطفل ورمي نف�سها بعده 
اإذا اقرتب اأحد منها. وبعد اأن يئ�س اجلريان من حماولة ثني املراأة 
عن فعلتها، ا�ستنجدوا برجال ال�سرطة الذين ح�سروا ب�سحبة فريق 
االإطفاء، وا�ستطاع اأحد رجال االإطفاء الو�سول اإىل ال�سقة عن طريق 

التديل بحبل من ال�سقة التي تقع فوق �سقتها مبا�سرة.
ومتكن رجل االإطفاء من مباغتتها وجذبها باجتاه الداخل، يف الوقت 
الذي ا�ستدعت فيه ال�سرطة خبرياً نف�سياً للتحدث اإليها عرب مكربات 
اإىل م�ست�سفى  امل��راأة  اإنقاذها هي وطفلها. ونقلت  ال�سوت، ريثما يتم 
حاد  اكتئاب  من  تعاين  اأنها  تبني  اإذ  والنف�سية،  الع�سبية  االأم��را���س 
وو�سع  ال��ي��وم،  طيلة  املنزل  يف  طفلها  مع  وجلو�سها  البطالة  نتيجة 

الطفل برعاية اإحدى العائالت التي تكلفت برعايته.

توقيف ع�ضابة ارتكبت 60 جرمية �ضرقة
الريا�س  منطقة  ب�سرطة  اجلنائي  والبحث  التحريات  اإدارة  اأطاحت 
بع�سابة مكونة من 7 اأ�سخا�س، ارتكبت 60 جرمية �سرقة ملنازل يف 
املليوين  امل�سروقات  قيمة  الريا�س ومنطقة حائل، وجت��اوزت  مدينة 
ريال.  وذكرت �سحيفة الريا�س ال�سعودية، اأن اإدارة التحريات والبحث 
اجلنائي كانت ح�سرت كافة بالغات �سرقة املنازل ودرا�ستها وت�سنيفها 
ح�سب االأ�ساليب االإجرامية، ومت ر�سد ت�سابه عدد كبري من البالغات 
يف اأ�سلوب تنفيذها واالأوقات التي كانت تنفذ فيها، مما ي�سري اإىل اأن 
جرى  معلومات  من  توفر  ما  على  وبناًء  اجلناة.  نف�س  هم  املنفذين 
املنحرف  ال�سلوك  ذوي  �سملت  البحثية  االإج���راءات  من  جملة  اتخاذ 
م��ن اأرب����اب ال�����س��واب��ق وامل�سبوهني، واأ���س��ف��رت اجل��ه��ود ع��ن حت��دي��د 7 
اأ�سخا�س كانت حتوم حولهم ال�سبهات، ومت القب�س عليهم.  واأ�سفرت 
بارتكاب  متفاوتة  وب��درج��ات  اع��رتاف��ات��ه��م  ع��ن  املبدئية  التحقيقات 
�ستني حادثة �سرقة 52 منها ملنازل تقع يف اأحياء متفرقة من مدينة 
الريا�س، و8 �سرقات يف منطقة حائل، حيث جتاوزت قيمة امل�سروقات 
بال�سرقة  التي قاموا  املواقع  الداللة على  وا�ستطاعوا  ريال،  املليوين 
منها، وجاءت اعرتافاتهم مطابقة ملا هو مقيد يف �سجالت ال�سرطة. 

اأن تدخني  احل��دي��ث��ة  االأب���ح���اث  اأظ���ه���رت   
ال�سعر  ت�ساقط  م��ن  ي��ف��اق��م  ق��د  ال�سجائر 
املرتبط بتقدم �سن الرجال، فنمط ال�سلع 
عندما  ال��رج��ال  ثلثي  ي��وؤث��ر يف  ال���ذك���وري 
اأي�سا  امل��ع��روف  وم��ن  ال�����س��ن،  يف  يتقدمون 
بع�س  ب�سبب  اأي�����س��ا  ي��ك��ون  ق��د  ال�سلع  اأن 

هرمونات الذكورة.
اأن��ه يلعب دورا   ومع ذلك فالتدخني يبدو 
اأي�سا يف هذا، حيث اأنه من اجلائز اأن يكون 
امل��دخ��ن��ون اأك���ر ع��ر���س��ة ل��ف��ق��دان �سعرهم 
م��ن غريهم م��ن ال��رج��ال، ف��اأول��ئ��ك الذين 
يدخنون 20 �سيجارة اأو اأكر يوميا يعادل 
فقدانهم ل�سعرهم �سعف اأولئك الذين مل 

يدخنوا اأبدا.
اأك�سيد  واأول  ال��ن��ي��ك��وت��ني  ل��ك��م��ي��ة  مي��ك��ن 
تدفق  م��ن  حت��د  اأن  ال�سجائر  يف  ال��ك��رب��ون 
ت��زداد كمية النيكوتني  ال��دم، ففي كل مرة 
يف الدماغ ين�سط اجل�سم هرمونات التوتر 
لديه، وبالتايل يحرر الدهون اإىل جمرى 
الدم، مما ميكن اأن يقلل من االك�سجني يف 

املجرى.
والأن خاليا ال�سعر حتتاج اإىل ما يكفي من 
فالنيكوتني  واملعادن  واملغذيات  االك�سجني 

يعرقل هذه االحتياجات.
ال�سلع،  عملية  م��ن  ي�سرع  فالتدخني  ل��ذا 
وي��ل��ح��ق ال�������س���رر مب���ظ���ه���رك، ول��ي�����س من 
�سنقدم  ولذلك  فقط،  اأ�سلع  جعلك  خالل 
تت�سبب يف خراب  ال��ت��ي  ال��ط��رق  بع�س  ل��ك 

مظهرك: 

اأوال: ال�شيخوخة املبكرة والتجاعيد 
ولكنها  اآخ����ر،  ���س��يء  ك���اأي  التجاعيد  ت��ب��دو 
ال�ساب  على  تظهر  عندما  طبيعية  لي�ست 
على  اخل���رباء  ويتفق  ن�سبيا،  يدخن  ال��ذي 
اأن التدخني ي�سرع ال�سيخوخة، لذلك فاإن 
اأق��دم من  1.4 �سنة  مظهر املدخنني يبدو 

غري املدخنني، وهذا التقدير يف املتو�سط.
الوجه  ان  ن���رى  مل����اذا  اأن��ف�����س��ن��ا  ���س��األ��ن��ا  واإذا 
اأن التدخني يعرقل  متجعد؟ فاجلواب هو 
من و�سول الدم الذي يحافظ على اأن�سجة 
ال�سجائر  ف��دخ��ان  ل��ي��ن��ة و���س��ح��ي��ة،  اجل��ل��د 
اأك�سيد  واأول  ال��ن��ي��ك��وت��ني  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
الكربون الذي يعمل على اإزاحة االك�سجني 
يف اجللد، مما يقلل من تدفق الدم، ويرتك 

الب�سرة جافة ويغري لونها.
اإ�سافة اإىل ذلك ي�ستنزف تدخني ال�سجائر 
اأي�سا العديد من العنا�سر الغذائية، مبا يف 
ذلك فيتامني C، الذي ي�ساعد على حماية 
واإ�سالح تلف اجللد.معلومة مهمة للن�ساء 
تفقد  التجاعيد  الزال��ة  التعبئة  حقن  بانه 
الالتي  عند  جدا  ق�سري  وقت  يف  فعاليتها 

يدخنن.

ثانيا: االأ�سابع ال�سفراء 
يف  امل���وج���ود  ال��ن��ي��ك��وت��ني  اأن  تعلم  اأن  ي��ج��ب 

اللون  بنية  اأ�سنانك  يجعل  ال  ال�سجائر 
تلطيخ  على  يعمل  اأي�سا  ولكنه  فقط، 

وت�سويه االأظافر واالأ�سابع معا.

ثالثا: فقدان االأ�شنان
ي�سهم التدخني يف جعل االأ�سنان 

ف��ه��و يعر�سها  دائ����م،  يف خ��ط��ر 
مبا  امل�����س��اك��ل،  م��ن  للكثري 

الفم  �سرطان  ذل��ك  يف 
واأم�������را��������س ال���ل���ث���ة، 
اأن  اإىل  اإ�������س������اف������ة 
يكونون  امل���دخ���ن���ني 
اأك�������������������ر ع�����ر������س�����ة 
باأمرا�س  ل��الإ���س��اب��ة 
اللثة �ست م��رات عن 

غري املدخنني.

رابعا: ترهل البطن
لل�سهية،  قامعة  تكون  اأن  لل�سجائر  ميكن 
وغ��ال��ب��ا م��ا ي��ك��ون وزن امل��دخ��ن��ني اأق����ل من 
غريهم، ومع ذلك تكون يف اأح�سائهم دهون 
اأك���ر م��ن غ��ري امل��دخ��ن��ني، وه���ذه الدهون 
وميكن  الداخلية  االأع�ساء  حت�سو  العميقة 
اأن ترتاكم يف منطقة الو�سط اخلا�سة بك، 
ويف نهاية املطاف تزيد من خماطر االإ�سابة 

باأمرا�س اأخرى مثل اأمرا�س ال�سكري.

خام�شا: اإعتام عد�شة العني 
ي���زي���د من  اأن  ال�����س��ج��ائ��ر مي���ك���ن  ت���دخ���ني 
العني عن طريق و�سع  اعتام عد�سة  خطر 
الواقع، ميكن  العد�سة، ففي  االأك�سدة على 
ي�سل  ما  يزيد  اأن  التدخني  يف  لال�ستمرار 
22 يف املائة من خماطر اعتام عد�سة  اإىل 

العني.
وم���ع ك���ل م���ا ق�����راأت ف���اإن���ه مل ي��ف��ت االأوان 
تاأخذ  اأن  وعليك  ال�سجائر،  ع��ن  ل��الإق��الع 
يتم  ال��ت��ي  ال�سجائر  كمية  االع��ت��ب��ار  ب��ع��ني 
تدخينها، حيث تعترب عامل خطورة ويجب 
عدم االلتفات اإىل �سوؤال املدخن عن الوقت 
ال����ذي ب����داأ ف��ي��ه ب��ال��ت��دخ��ني، ف��ال��ك��م��ي��ة هي 

املعيار.

من اأجل �شحتك ومظهرك 
توقف عن التدخني

امل�ستحيل  م���ن  اأن  م��ن��ا  ال��ك��ث��ريون  ي��ع��ت��ق��د 
االإق�����الع ع���ن ه���ذه ال���ع���ادة ال�����س��ي��ئ��ة، ولكن 
احل��ق��ي��ق��ة خ����الف ذل�����ك، ف��ب��ات��ب��اع الطرق 
ال�سحيحة واملنظمة، وتوافر االإرادة القوية 
باإمكاننا التغلب على هذه العادة والتخل�س 

منها.

ولالإقالع 
ب��������ن��������ج��������اح 

التدخني  ع����ن 
دع���ن���ي اأر����س���دك 

حتتاج  ����س���وف  مل����ا 
اإل��������ي��������ه، وم����ع����اجل����ة 

اخلا�سة  ال��ت��دخ��ني  ع����ادات 
بك، اإ�سافة اإىل التقنيات التي 

ت�ساعدك، ولذلك اطرح هذه اال�سئلة على 
نف�سك:

كل  يف  التدخني  اإىل  باحلاجة  ت�سعر  هل   -
وجبة؟

اث���ن���اء اجلل�سات  اك����ر  ت��دخ��ن  اأن����ت  ه���ل   -
االجتماعية؟

للغاية  �سيئ  ال�سجائر  على  اإدم��ان��ك  هل   -
هل  اأو  ي��وم��ي��ا(؟  �سجائر  علبة  م��ن  )اأك���ر 
رق���ع���ة ال��ن��ي��ك��وت��ني ال��ب�����س��ي��ط��ة ت���ق���وم بهذه 

املهمة؟
بالتنومي  ل��ل��ع��الج  ق��اب��ل��ي��ة  ل���دي���ك  ه���ل   -

املغناطي�سي اأو الوخز باالإبر؟
عن  ل��ت��ت��ح��دث  متفتح  �سخ�س  اأن����ت  ه��ل   -

اإدمانك مع املعالج اأو امل�ست�سار؟
- هل اأنت مهتم يف الدخول بربنامج اللياقة 

البدنية؟
خ��ذ وق��ت��ك يف ال��ت��ف��ك��ري حت��ت اأي ن���وع من 
واأي حلظات حياتك  اأن��ت،  تندرج  املدخنني 
وملاذا؟  ال��ت��دخ��ني،  اإىل  فيها  ت��دع��وك  ال��ت��ي 
ف���ه���ذا ����س���وف ي�����س��اع��دك ع��ل��ى حت���دي���د اأي 
ال��ن�����س��ائ��ح وال��ت��ق��ن��ي��ات وال���ع���الج���ات التي 
ل���ك، الن  بالن�سبة  ف��ائ��دة  اأك���ر  ت��ك��ون  ق��د 
االخذ  مت  ف���اذا  خمتلفا،  ح��ال  م�سكلة  لكل 
على هذه  تتغلب  ان  املمكن  باالأ�سباب فمن 

العادة ال�سيئة.

ال�سديدة  ال��رغ��ب��ة  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ن�����س��ائ��ح 
واأعرا�س االن�سحاب 

ن��ق��دم ل��ك ع��زي��زي امل��دخ��ن ن�����س��ائ��ح مهمة 
للتخل�س م��ن ال��ت��دخ��ني وع���دم ال��رغ��ب��ة يف 

العودة اإليه:
نف�سك واحر�س  ن�سطاً: حافظ على  - كن 

على اأن تكون م�سغوال، واذهب للتنزه.
ي��داك وخ�سو�سا  تكون  اأن  على  اح��ر���س   -

اأ�سابعك م�سغولة: 
ا�ستعمل كرات ال�سغط، واأقالم الر�سا�س، 
لتلبية  الورق فهي بدائل جيدة  اأو م�سابك 

تلك احلاجة والتحفيز عن طريق اللم�س.
خالل  م��ن  م�سغوال:  عقلك  على  حافظ   -
قراءة كتاب اأو جملة، واال�ستماع اإىل بع�س 

املو�سيقى التي حتبها.
الفم: حافظ  البحث عن بديل عن طريق 
على االأ�سياء االأخرى كعلكة اللبان يف فمك 

عندما تكون تواقا اىل ال�سيجارة.
وهناك خيارات اأخرى جيدة ت�سمل النعناع، 
الكرف�س  اأو  واجل�����زر  ال�����س��ل��ب��ة،  احل���ل���وى 

الع�سي، وبذور عباد ال�سم�س.
فتنظيف اجل�سم  امل����اء:  م��ن  ك��ث��ريا  ا���س��رب 
االنقطاع،  اأع��را���س  من  يقلل  ال�سموم  من 
وي�ساعد على الرغبة ال�سديدة يف االجتياز 

ب�سكل اأ�سرع.
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فك ال�ضفرة الوراثية للنخيل 
اعلن م�سوؤول �سعودي االحد يف الريا�س ان فريقا م�سرتكا لعلماء �سعوديني 

و�سينيني متكن من فك ال�سفرة الوراثية )اجلينوم( للنخيل.
والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  رئي�س  ال�سويل  حممد  وق��ال 
فك  اىل  تو�سل  �سيني  �سعودي  اب��ح��اث  فريق  ان  �سحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل 

ال�سفرة الوراثية للنخيل.
للعلوم  ال�سينية  االكادميية  باال�سرتاك مع  املوروثيات  ان�ساء مركز  واكد 
م�سريا اىل جناح املدينة والفريق ال�سيني يف فك �سفرة املعلومات الوراثية 

للجمل العربي يف وقت �سابق.
اإىل تطوير وحت�سني ال�سالالت من  وا�سار اىل ان نتائج االبحاث �ستوؤدي 
�سينجم عنها  النخيل، كما  باالنتاجية يف  املتعلقة  خالل تعريف اجلينات 
تطوير طرق الفح�س والك�سف على االمرا�س التي ت�سيب النخيل وكيفية 

معاجلتها والق�ساء عليها .
من جهته، قال امل�سرف على امل�سروع ابراهيم امل�سلم ان نتائج عمل الفريق 
امل�سرتك تو�سلت اىل حواىل 68 الف مورث وك�سف وظيفة نحو 52 الفا 

منها.
وبدا العمل مب�سروع موروث نخيل التمر عام 2008 ومت تنفيذ االبحاث 

املخربية والتحاليل يف خمتربات املدينة.
و�سمال  االو���س��ط  ال�سرق  يف  وا�سع  ب�سكل  تنت�سر  النخيل  زراع��ة  ان  يذكر 
يف  ال��ف��ني  ح���واىل  ا���س��ل  م��ن  �سنفا   450 ال�سعودية  يف  وي��وج��د  افريقيا 
العامل. ي�سار اىل ما ال يقل عن مئة مليون �سجرة نخيل يف العامل ع�سرة 
االنتاج  من  املئة  يف   14 بحواىل  ت�ساهم  التي  ال�سعودية  يف  منها  املئة  يف 

العاملي الكلي.

من املعروف اأن التدخني م�شر بال�شحة، ولكن ما قد يجهله البع�ض اأنه 

بهذه  ترتبط  ما  اإىل  اإ�شافة  اأ�شلع،  الرجل  جعل  يف  اأي�شا  ي�شاعد  قد 

العادة من اأمرا�ض ت�شل يف جمموعها اإىل 50 مر�شا خمتلفا، مبا يف ذلك 

�شرطان الرئة، واأمرا�ض القلب والعجز اجلن�شي.

التدخني يفاقم من ت�ضاقط ال�ضعر !

كيف تعاقبني طفلك ح�ضب �ضنه؟ 
تلجا بع�س االأمهات اإيل عقاب الطفل ليتوقف عن ت�سرفاته ال�سلبية، ولكن البد من اأن يكون العقاب منا�سب وفقا ملا قام به الطفل 

من اأخطاء واأي�سا البد اأن يتنا�سب مع �سنه، واعلمي اأن عقاب الطفل غري املنا�سب مثال بال�سرب ب�سدة قد يخلق عنده م�ساكل 
ال�سلبي يف  �سلوكه  �سيجعله ال يكرر  ف��اإن هذا  املنا�سب  العقاب  اإذا طبقت على طفلك  اأن��ك  الو�سع يف االعتبار  �سلوكية، مع 

امل�ستقبل.
املدر�شة قبل  ما  طفل   1-

يكون الطفل يف هذه املرحلة ف�سوليا بطبعه ويريد ا�ستك�ساف العامل من حوله، فهو ال يدرك اأن النار اأو االأ�سياء 
ال�ساخنة قد حترقه، بل اأنه قد ال يفهم لغة وكالم الكبار. وعلى �سبيل املثال، اإذا كنت تريدين معاقبة طفلك 

اأ�سقائه قويل له اأن مثل هذا الت�سرف من ع�س و�سرب غري  اأو  اأ�سدقائه  اأو �سربه الأحد  ب�سبب ع�سه 
مقبول، وبعد ذلك ميكنك اأن تاأخذي الطفل لغرفة اأو مكان معني يف املنزل وترتكيه مبفرده 

لعدة دقائق كعقاب.
املدر�شة طفل   2-

يعرف الطفل يف هذه املرحلة اأن �سلوكه له حدود، واأنت كاأم لك قوة حتمل معينة، وقبل اأن 
تعاقبيه اجعليه ي�ستوعب عواقب ما فعله.

منه  االأل���وان  ب�سحب  تقومي  اأن  فعليك  االأث���اث،  على  األ��وان��ه  طفلك  ا�ستخدم  اإذا  فمثال 
وتطلبي منه م�ساعدتك يف تنظيف االأثاث، وبذلك �سيدرك اأن اأفعاله لها عواقب.

املراهقة بداية  طفل   3-
اأما اإذا كان طفلك اأكرب �سنا اأو يف �سن املراهقة، فاإنه �سيكون دائم التمرد على االأوامر 

واإ�سعار نف�سه اأنه م�ستقل، واإذا اأردت اأن تعاقبيه فيجب اأن يكون العقاب عادال مع 
والقواعد  احل��دود  من  جمموعة  و�سع  ذل��ك  وبعد  نف�سه،  الطفل  مع  التحدث 

املعينة التي يعاقب بها يف حالة تخطى تلك احلدود.
املنزل حتى  التاأخري خ��ارج  اأن��ه ال ميكنه  اإذا كانت هناك قاعدة تقول  فمثال، 
التا�سعة م�ساء وقام الطفل بك�سر تلك القاعدة، فيمكن لعقابه اأن يكون عدم 

اخلروج من املنزل ليومني.

الما يتقّم�ص حركات 
الكالب

يت�سرف الالما اأو�سكار وكاأنه كلب، 
بالكرة  واللعب  الرك�س  فهي يحب 
الفيديو  بح�سب  الكلب  مثل  متاماً 
هافنغتون  �سحيفة  ن�سرته  ال���ذي 
ب��و���س��ت االأم��ري��ك��ي��ة. وق����ال م���دّرب 
باأنه  ي��وت��ي��وب  ال��الم��ا على  ح��ي��وان 
لت�سريع  ���س��ن��ني  ب�����س��ع  م��ن��ذ  دّرب�����ه 
ح���رك���ة ال���ت���ق���اط���ه ال���ط���اب���ة، وك����ان 
التدريب  يف  معي  متجاوباً  الالما 
الأنه يحب الت�سرف كالكالب االأمر 
الذي �سّهل عملية التدريب. واأعرب 
املعلقون على يوتيوب عن اإعجابهم 
ب��ه��ذا ال���الم���ا، م��ع��ت��ربي��ن اأن��ه��م مل 
روؤي�������ة الم�����ا يرك�س  ل���ه���م  ي�����س��ب��ق 
ويلتقط الطابة بهذا ال�سكل، مثنني 
ال��ذي ا�ستطاع  امل��درب  على مهارات 

حتويله اإىل كلب �سلوكياً. 

تغرمي �ضيارات علقت 
يف حادث �ضري 

اأ�سدر موظفو املرور خمالفات بحق 
وعلقت  ال�سبل  بها  تقطعت  �سيارات 
ج��راء وق��وع ح��ادث، وقيام ال�سرطة 
ال���ط���ري���ق وق���ط���ع حركة  ب��ت��ط��وي��ق 
بريطانية.  م��دي��ن��ة  يف  ال�����س��ي��ارات 
وق���ال���ت ���س��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي ���س��ت��ار اإن 
حافلة ده�ست رجاًل عمره 33 عاماً 
يف مدينة �سالفورد وا�سابته بجروح، 
الكربى  مان�س�سرت  �سرطة  وقامت 
امل��ح��ي��ط��ة مبكان  ال����ط����رق  ب��ق��ط��ع 
على  ال�سائقني  اأج���رب  م��ا  احل����ادث، 
ترك �سياراتهم اثناء هبوط مروحية 
ا�سعاف لنقل الرجل اإىل امل�ست�سفى. 
وا�سافت اأن موظفي املرور ا�ستغلوا 
خمالفات  با�سدار  وقاموا  الفر�سة 
جنيهاً   60 م��ن��ه��ا  ال���واح���دة  ق��ي��م��ة 
العالقة  ال�سيارات  بحق  ا�سرتلينياً 
اث��ار غ�سب  �سالفورد، ما  يف مدينة 
مالكيها وال�سكان املحليني. ون�سبت 
 48 �سوليفان  ك��ارل  اإىل  ال�سحيفة 
عاماً قوله اإنه ا�سطر لرتك �سيارته 
بالقرب من مكان احلادث بعد قطع 
ال�سرطة حركة ال�سيارات يف املنطقة، 
وقام على اثرها اثنان من موظفي 
امل����رور ب��ا���س��دار خم��ال��ف��ات جلميع 
ال�سيارات العالقة، وهو اأمر ال ميكن 
ت�����س��دي��ق��ه. واأ����س���اف ���س��ول��ي��ف��ان اأنه 
وطلب  امل���رور  موظفي  اإىل  حت��دث 
القليل من احل�س  ا�ستخدام  منهما 
ما  مي��ار���س��ان  باأنهما  ف���ردا  ال�سليم 
اأين  ميليه عليه عملهما ، مت�سائاًل 

هي االإن�سانية؟ .
متحدث  ع��ن  ال�سحيفة  نقلت  كما 
مان�س�سرت  م��دي��ن��ة  جم��ل�����س  ب��ا���س��م 
امل���رور قوله  امل�����س��وؤول ع��ن موظفي 
الطعن  ب��ام��ك��ان��ه��م  ال�����س��ائ��ق��ني  اإن 
التي  ال�سيارات  وق��وف  غ��رام��ات  يف 

�سدرت بحقهم .

رف�ضت الزواج به 
فطعنها داخل احلافلة 

جرمية  االأردن��ي��ة  ال��زرق��اء  حمافظة  �سهدت 
�ساب  ال��ع��ام، حيث طعن  ال����راأي  اأث����ارت  قتل 
جممع  داخ��������ل  ج���ام���ع���ي���ة  ط���ال���ب���ة  اأردين 
جامعتها،  اإىل  ت��وج��ه��ه��ا  اأث���ن���اء  ل��ل��ح��اف��الت، 
ال�ساب،  القاتل.واأقدم  قبيلة  اأدانته  ما  وهو 
بح�سب م�سادر اأمنية و�سهود عيان، على قتل 
اأن  بعد  املا�سي  الثالثاء  ع فجر  الطالبة ن. 
والوجه،  ال�سدر  يف  طعنات  ع��دة  اإليها  �سدد 
لتفارق احلياة داخل حافلة خاوية، م�ستغال 
املبكر.وبعد  للوقت  نظرا  اأح��د؛  وج��ود  ع��دم 
�سائق  اك��ت�����س��ف  ال���ي���وم،  ذل���ك  �سم�س  ���س��روق 
احلافلة وجود جثة القتيلة، وبعد اأن ح�سر 
االأم���ن ال��ع��ام وال��دف��اع امل���دين ت��اأك��د اأن��ه��ا قد 
ف��ارق��ت احل���ي���اة.وق���ال م�����س��در اأم��ن��ي قريب 
يحاكم  قد  التي  اجلرمية،  يف  التحقيق  من 
مرتكبها باالإعدام لكون املحكمة وجهت اإليه 
ب�سمعة  تتمتع  الفتاة  اإن  العمد،  القتل  تهمة 
ط��ي��ب��ة، وك����ان ال��ف��اع��ل ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا ب�سكل 
غري  منه،  بالزواج  اإقناعها  حم��اوال  م�ستمر 
مليئا  �سجال  يحمل  الأن��ه  رف�سته  الفتاة  اأن 
اأخربت  الفتاة  اأن  امل�سدر  باجلرائم.واأ�ساف 
اآخر  ب��ال��زواج م��ن �سخ�س  اأن��ه��ا تقبل  ذوي��ه��ا 
ودفعه  القاتل  اأغ�سب  ما  وه��و  اإليها،  تقدم 

اإىل االنتقام منها باأب�سع �سور االنتقام.
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ا�ضتقطاب الدار�ضني وتوفري فر�ص العمل للخريجني وراء اأحدث فعالية لطالبات نادي االقت�ضاد
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

ال���دار����س���ني وت���وف���ري فر�س  ا���س��ت��ق��ط��اب 
وراء  من  الهدف  كان  للخريجني  العمل 
واملالية  ل��الق��ت�����س��اد  ال��ت�����س��وي��ق��ي  ال���ي���وم 
والتمويل  االقت�ساد  ن���ادي  نظمه  ال���ذي 
تراأ�سه  ال���ذي  واالق��ت�����س��اد  االإدارة  بكلية 
اإعداده  و�سارك يف  ف��ردون  ليلي  الطالبة 
ث���الث���ون ط��ال��ب��ة وج��م��ي��ع��ه��ن اأع�����س��اء يف 
ال���ن���ادي ال����ذي اأن�����س��ئ م��ن��ذ ���س��ن��ة تقريبا 
ا���س��ت��ط��اع ال��ي��وم ال��ت�����س��وي��ق��ي ال����ذي اأقيم 
االإمارات  املعلومات بجامعة  بكلية تقنية 
واالقت�ساد  االإدارة  كلية  عميد  وافتتحه 
ي�ستحوذ  اأن  ج��راف  دايفيد  الربوفي�سور 
الكليات  طلبة  م��ن  العديد  اهتمام  على 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  واأع���������س����اء  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
واالإداري��ني حتى واإن مل ينتموا اإىل كلية 
كل  م��ن  رغبة  وذل��ك  واالقت�ساد  االإدارة 
ه����وؤالء ال���وق���وف ع��ل��ى اجل��دي��د يف عامل 

االقت�ساد واملالية .
ا���س��ت�����س��اف ال���ي���وم ال��ت�����س��وي��ق��ي ع���دد من 
امل��ت��ح��دث��ني مم��ن ل��ه��م اه��ت��م��ام��ات بهذه 
من  اأ�ساتذة  بينهم  من  ليكون  اجل��وان��ب 
ج��ام��ع��ة االإم�������ارات واآخ���ري���ن م���ن دائ���رة 
جمل�س  اإىل  اإ�سافة  االقت�سادية  التنمية 

جانب  اإىل  واالقت�ساد  للتطوير  اأبوظبي 
اأمروك ل�سناعة الطائرة  متحدثني من 
حلقات  ه�����وؤالء  ك���ل  ح���ول  ت�سكلت  ح��ي��ث 
نقا�س مل تتوقف ا�ستفاد منها املحا�سرون 
واملتلقون معا وكاأن اجلميع يعلم اأنه جاء 
املبادرة كانت طالبية  اأن  لي�ستفيد. رغم 
االقت�ساد  ن������ادي  ط���ال���ب���ات  خ�����الل  م����ن 
من  املتميز  احل�����س��ور  اأن  اإال  وال��ت��م��وي��ل 
بهذا  واملهتمني  لتدري�س  هيئة  اأع�����س��اء 
الفعالية  ه��ذه  على  الغالب  ك��ان  اجلانب 
ال��ت��ي ام��ت��دت ل��ي��وم واح���د ل��ت��وؤك��د رئي�سة 
ت�سجيع  اأن  ع��ل��ى  م����ردون  ل��ي��ل��ى  ال���ن���ادي 
هاما  ه��دف��ا  ك��ان  امل�����س��ارك��ة  على  اجلميع 
على  القائمني  من  رغبة  الفعالية  لهذه 
عام  ب�سكل  الطلبة  يتعرف  اأن  التنظيم 
على اخلربات والكفاءات التي قدمت اإ لى 
امل�ساركة طواعية ليكون هدفها االأ�سا�سي 
هو اإف���ادة اأك��رب ع��دد من دار���س��ي الكليات 
اأن  يعتقد  كما  ي��رى  اجلميع  باجلامعة. 
اأن�سطة من هذا النوع �سوف ت�سهم يف زيادة 
يف  الراغبني  والطالبات  الطالب  اأع��داد 
والتمويل  االقت�ساد  بتخ�س�س  االلتحاق 
وك���ان ه���ذا وا���س��ح��ا يف ال��ت�����س��اوؤالت التي 
ت�سب  وجميعها  الفعالية  اأث��ن��اء  طرحت 
يف جماالت العمل التي ميكن اأمن يلتحق 
بها خريج هذا التخ�س�س ليجد االإجابة 

عند الكثري من اأ�سحاب اخلربات الذين 
ومناق�سة  الإل��ق��اء حم��ا���س��رات��ه��م  ق��دم��وا 
ا�ستف�ساراتهم.  ع��ل��ى  واالإج���اب���ة  الطلبة 
بعيدة  ط��رح��ت  ال��ت��ي  الفعاليات  تكن  مل 
واإن كانت  عن اجلوانب الرتفيهية حتى 
يبدو  ال��ذي  التخ�س�س  م�ستقاة من هذا 
اأنه ال يعرف �سوى االقت�ساد واملالية ليتم 

ال�سوء  ت�سلط  الفقرات  ه��ذه  خ��الل  من 
الطالب  يتمكن  امل��ايل حتى  ال�سوق  على 
املعلومة  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  وال��ط��ال��ب��ات 
اأقرب  وب�سورة  اأف�سل  ب�سكل  وا�ستيعابها 

ما تكون اإىل الواقع االقت�سادي واملايل.
ه���ذا وي�����س��ع��ى ال���ن���ادي ال����ذي ي�����س��م حتى 
مهارات  تطوير  اإىل  طالبة  ثالثني  االآن 

املقبلني على  تزويد  اإىل  اإ�سافة  اأع�سائه 
اإذا  حتى  املتاحة  العمل  بفر�س  التخرج 
ما انتهى من درا�سته تكون هناك خيارات 
التي  امل�ساحة  تو�سعة  �ساأنها  من  وبدائل 
حتديد  من  اخلريجة  اأو  اخلريج  متكن 
بها كل واح��د منهم  التي يتمتع  املهارات 

ومتكنه من التميز بل والتفوق اأي�سا.

مراكز وزارة الداخلية 
للمعاقني وظفت 502 خريج

•• العني - الفجر:

اأ�سدرت اإدارة مراكز وزارة الداخلية لتاأهيل وت�سغيل املعاقني، العدد الرابع 
مدير  القا�سمي  حممد  بنت  ال�سيخةجميلة  اأك��دت  حيث  اإرادة  جملة  من 
عام مدينة ال�سارقة للخدمات االإن�سانية يف حوار �سامل مع اإرادة اأن جلنة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة 
رئي�س الدولة حفظه اهلل قد اأقرت م�سروع اإن�ساء وتطوير املن�ساآت االأ�سا�سية 
ملدينة ال�سارقة للخدمات االإن�سانية بتكلفة 80 مليون درهم .. واأ�سارت اإىل 
اأن روؤية واإ�سرتاتيجية ور�سالة املدينة تتلخ�س يف اأن تكون موؤ�س�سة رائدة يف 
منا�سرة واحتواء ومتكني االأ�سخا�س املعاقني يف الدولة والوطن العربي . 

الداخلية  وزارة  م��راك��ز  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  ب��ال��دور  جميلة  ال�سيخة  واأ���س��ادت 
جمال  يف  ن�سبيا  ق�سرية  زمنية  ف��رتة  يف  حققتها  التي  الكبرية  والنتائج 
ملف  وتناول  وظائفهم  يف  وتثبيتهم  املعاقني  االأ�سخا�س  وت�سغيل  تاأهيل 
وزارة  مراكز  خريجو  حققها  التي  النجاحات  على  ال�سوء  ت�سليط  العدد 
احلكومية  اجلهات  يف  امل�سئولون  اأك��د  حيث   ، عملهم  مواقع  يف  الداخلية 
اأن ق��درات ذوي االإعاقة  واخلا�سة التي قامت بتوظيف ه��وؤالء اخلريجني 
على  �سجعهم  مم��ا   ، االأ���س��ح��اء  اأق��ران��ه��م  ع��ن  تقل  ال  العمل  يف  وكفاءتهم 

توظيف جمموعات اأخرى منهم .
وقال نا�سر بن عزيز ال�سريفي مدير اإدارة مراكز وزارة الداخلية اأن املراكز 
جنحت خالل ال�سنوات املا�سية يف توظيف 502 من خريجيها يف خمتلف 
مواقع العمل يف القطاعني العام واخلا�س واأ�سار اإىل اأن املعاق يف االإمارات 
�سواء كان مواطنا اأو مقيما يحظى بالرعاية واالهتمام والدعم وفق اأف�سل 

املعايري العاملية .
اإن احلديقة  العني  الهاجري مدير عام حديقة احليوانات يف  وقال غامن 
دربت يف وقت �سابق العديد من مواطني دولة االإم��ارات من ذوي االإعاقة 
، وقد مت تعيني عدد  الوظيفي  للتطوير  برنامج احلديقة  وذل��ك �سمن   ،
منهم يف احلديقة بوظائف دائمة ، نظرا الأنهم حققوا اأداء ايجابيا خالل 
التطوير  ب��رن��ام��ج  وت��ط��وي��ر  ت�سميم  يف  حاليا  ي�ساركون  وه��و   ، ال��ت��دري��ب 

الوظيفي .
ملتابعة  و�سجعتني  اأبهرتني  االإع��اق��ة  ذوي  ق��درات  اإن   : الهاجري  واأ���س��اف 
اإدارة  م��ع  للتعاون  االأخ���رى  احلكومية  اجل��ه��ات  داع��ي��ا   ، امل�ستمر  تقدمهم 
مراكز وزارة الداخلية يف توظيف خريجيها يف اإطار امل�سوؤولية االجتماعية 

جتاه هذه ال�سريحة الهامة يف املجتمع .
وقال فار�س احمد جمعة الرئي�س التنفيذي ل�سركة اير�س مودرن ماجنمنت 
مراكز  خريجي  من  جمموعة  وظفت  ال�سركة  اأن  مواقف  ل�سركة  التابعة 
وزارة الداخلية يف وظائف تتنا�سب مع موؤهالتهم وقدراتهم ، م�سريا اإىل 
اأن تكون ن�سبة املوظفني من  اأن ال�سركة و�سعت خطة م�ستقبلية تت�سمن 
اأن  ، على  ال�سركة  العاملني يف  املوظفني  اإجمايل  %10من  االإعاقة  ذوي 
تزيد هذه الن�سبة �سنة بعد اأخرى ، وذلك بعد اأن اأثبتت التجربة العملية اأن 
اإنتاج املوظفني من ذوي االإعاقة ال يقل عن اإنتاج اقراأنهم االأ�سحاء، االأمر 

الذي ي�سجع على توظيف جمموعات اأخرى �سنويا. 

يف معهد �شرين للأبحاث النووية

�ضندوق اأبوظبي للتنمية يقدم منحة لطلبة جامعة االإمارات لدرا�ضة الفيزياء النووية
•• العني - الفجر:

من  الأث��ن��ني  درا�سية  منحة  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  ق��دم 
طلبة جامعة االإمارات من ق�سم الفيزياء بكلية العلوم مل�سروع 
 )CERN(النووية االأب��ح��اث  مبعهد  ال�سيفي  ال��ت��دري��ب 

مبدينة جنيفا ب�سوي�سرا.
ج����اء ذل����ك خ����الل اج���ت���م���اع م�����س��رتك ع��ق��د ب���ني اجلامعة 
وال�سندوق بح�سور مدير اإدارة اخلدمات امل�ساندة ب�سندوق 
اأبوظبي للتنمية والدكتور عبدالرحمن ال�سايب نائب مدير 
علي  اأحمد  والدكتور  والت�سجيل  الطلبة  ل�سئون  اجلامعة 
مراد وكيل كلية العلوم واالأ�ستاذ الدكتور معمر بن كراودة 
رئي�س ق�سم الفيزياء. وقال ال�سيد �سامل �سعيدان الرا�سدي 
ياأتي هذا الدعم يف اإطار مذكرة التفاهم املوقعة بني اجلامعة 
على  اجلانبني  حر�س  وكذلك  للتنمية  اأبوظبي  و�سندوق 
الطلبة  مهارات  وتطوير  والبحثية  التعليمية  العملية  دعم 
و�سقل خرباتهم يف ارقى واهم املعاهد واملوؤ�س�سات البحثية 
ال�سندوق  املتوا�سل بني  التعاون  ياأتي هذا  ، كذلك  العاملية 
ت��ف��ع��ي��ل وتن�سيط  امل��ت��م��ث��ل��ة يف  ل��ت��ع��زي��ز اجل���ه���ود  واجل��ام��ع��ة 
املختلفة  الوطنية  املوؤ�س�سات  بني  اال�سرتاتيجية  ال�سراكات 
وتوحيد جهودها لرفد �سوق العمل بجيل من ال�سباب القادر 

على تلبية متطلبات عملية التنمية امل�ستدامة يف الدولة.
مدير  نائب  ال�سايب  عبدالرحمن  الدكتور  ق��دم  جهته  من 
الإدارة  وتقديره  �سكره  والت�سجيل  الطلبة  ل�سئون  اجلامعة 
�سندوق اأبوظبي للتنمية على هذا الدعم الذي عده مبادرة 
من  اال�ستفادة  على  الطلبة  ابناءنا  لت�سجيع  ج��اءت  مهمة 

خربات الدول االأخ��رى ومراكز االبحاث الدولية يف جمال 
لالأبحاث  ���س��رين  معهد  ه��ذا  يعترب  حيث  العلمي،  البحث 
جيدة  �سمعة  ولها  متطورة  عاملية  بحثية  موؤ�س�سة  النووية 
جامعة  تاأمل  لذلك  النووية  الفيزياء  بحوث  م�ستوى  على 
االإم��ارات ا�ستمرار هذا التعاون املثمر والبناء الأنه يف نهاية 

املطاف ا�ستثمار يف التعليم وتنمية االأجيال. 
من جانبه اأو�سح الدكتور اأحمد علي مراد وكيل كلية العلوم 
اإىل اأن كلية العلوم ت�سعى لتفعيل اجلوانب املتعددة للتعاون 
واقع  اإىل  وحتويلها  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  م��ع  ال��دائ��م 
الكلية  تتبعها  التي  اال�سرتاتيجية  اخلطة  �سمن  ملمو�س 
مما  وجمتمعنا  الوطنية  موؤ�س�ساتنا  م��ع  املبا�سر  للتفاعل 
يدفع بعجلة التقدم العلمي والتكنولوجي للرقي واالزدهار 

ملا فيه م�سلحة جميع االفراد واملوؤ�س�سات يف املجتمع. 
من جانبه اأكد االأ�ستاذ الدكتور معمر بن كراودة رئي�س ق�سم 
الفيزياء �سعي الكلية الإ�ستثمار اجلوانب املتعددة لربتوكول 
النووية  ل��الأب��ح��اث  االأوروب�����ي  امل��رك��ز  م��ع  العلمي  ال��ت��ع��اون 
والتي  املعهد  اإىل  الطلبة  زي���ارة  يف  واملتمثلة   )CERN(
ت�ستمر مدة ل�سهرين للقيام بالتدريب العملي واإجراء بع�س 
البحوث يف جمال فيزياء اجل�سيمات ال�سغرية ذات الطاقة 
العليا  للدرا�سات  الطلبة  اأم��ام  الفر�سة  فتح  اإ�سافة  العالية 
يف برامج املاج�ستري والدكتوراه كذلك تو�سيع نطاق التعاون 
التعاون وتطبيقاته يف  اأهمية هذا  املعهد والتعرف على  مع 
املجتمع من خالل تطبيقات التكنولوجية املتطورة كالطاقة 
عالج  م��ث��ل  الطبية  ال��ف��ي��زي��اء  يف  االإ���س��ع��اع��ي��ة  والتطبيقات 

ال�سرطان باالإ�سعاع اإ�سافة اإىل البحوث العلمية االأ�سا�سية.



العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   731 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاوالت والنزاعات االن�سائية
بوابة  االمارات مدعي عليه:  البال�سرت اجلن�سية:  ال�سعيد العمال  مدعي/ �سخر   
العامل للمقاوالت وميثلها ذيب رجب اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ  5000 درهم   املطلوب اعالنه/  بوابة العامل للمقاوالت وميثلها ذيب 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  االمارات  اجلن�سية:  رجب 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
االبتدائية - الكائنة  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1296 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ص التجاري    
�سفيق  حممد  عليه:  مدعي  اجلن�سية:   للتاأمني  الوطنية  الفجرية  �سركة  مدعي/   
 14.000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  باك�ستان  اجلن�سية:  واخرون  عبدالغفور 
باك�ستان   اجلن�سية:  واخرون  عبدالغفور  �سفيق  حممد  اعالنه/  املطلوب  درهم 
عنوانه:بالن�سر)بقرار احالة الدعوى اىل الدائرة اجلزئية الثانية- ومبوعد اجلل�سة( 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة    �سخ�سيا او بوا�سطة  امام الدائرة 
قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1509 /2013  جت كل - م ت- ب- اأظ

 مدعي/ �سركة باب احل�سن لالعمال اخل�سبية ذ.م.م ميثلها: �سايف ابراهيم خ�سي�س 
ذ.م.م  �س  املعدنية  لل�سناعات  برومتال  م�سنع  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�سية: 
دبي- ميثلها: امين عودة م�سطفى اجلن�سية: االمارات    مو�سوع الدعوى: مطالبة 
مالية 189.450 درهم ملطلوب اعالنه/  م�سنع برومتال لل�سناعات املعدنية �س ذ.م.م 
ان  حيث  عنوانه:بالن�سر   االمارات   اجلن�سية:  م�سطفى  عودة  امين  ميثلها:  دبي- 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2014/1/15 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
اخلام�سة 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  

  2013/12/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   710 /2013  جت كل - م ت- ب- اأظ

فلوركوفرجن�س  جي  اى  بي  ك�سركة  وتتاجر  جروب  انرتنا�سيونال  بيوليو  مدعي/   
ميثلها  لل�سجاد  احلديث  البيت  موؤ�س�سة  عليه:  مدعي  االمارات     اجلن�سية:  يف  ان 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  واخرون  نزال  يون�س  �سليم  نبيل  مالكها 
البيت احلديث  املطلوب اعالنهما/1-موؤ�س�سة  مطالبة مالية مببغ 231.646 درهم  
للمفرو�سات  2- موؤ�س�سة البيت احلديث  اجلن�سية: االمارات عنوانه:بالن�سر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2014/1/07 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
اخلام�سة 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  

  2013/12/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   719 /2012  جت كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاوالت والنزاعات االن�سائية
 مدعي/ �سهرزاد ال�سافعي املختار مطاوع اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: عبداهلل 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  اجلن�سية:االمارات  اجلابري  ح�سني  �سامل  �سعيد 
بقيمة 617.352.00 درهم املطلوب اعالنه/  �سركة البجعة للعقارات ذ.م.م اجلن�سية: 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  االمارات   
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/22 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة اخلام�سة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الكائنة   -
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 االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2240 ت جتر- م ر-ت- اأظ)
االمارات      اجلن�سية:  ذ.م.م  مركب  البحرية-  القدرات  التنفيذ/�سركة  طالب 
املنفذ �سده : �سركة اجلا�سم اورينتال ام اي ا�س لوج�ستك املحدودة اجلن�سية: 
االمارات املطلوب اعالنه/ اورينتل ام اي ا�س لوج�ستك�س بي ت ياي ال تي دي    
اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر مبا انه قد مت اعداد قائمة بتوزيع املبالغ 
امل�سمومة جل�سة يوم االثنني  والتنفيذات  التنفيذ اعاله  املودعة وحتدد لنظر 
اعدادها  مت  التي  التوزيع  قائمة  عن  �سورة  لكم  )نرفق   2013/12/9 املوافق 
وذلك العالنكم بها( فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ 

ابوظبي- الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

رمبا  راأ���ش��ك،  ال�شداع  وينه�ض  مفا�شلك  توؤملك  عندما 
اأو   Advil( االإيبوبروفني  اأو  االأ�شربين،  اإىل  تلجاأ 
Mortin(، اأو النابروك�شني )Aleve( للح�شول على 

بع�ض الراحة.
من  وغريها  امل�شادات  هذه  على  النا�ض  مليني  يعتمد   
م�شادات االلتهاب الل�شتريويدية كل يوم. قبل اأن تلجاأ 
املرتبطة  خماطرها  تاأّمل  املعتادة،  االأمل  م�شكنات  اإىل 

بالقلب وتاأثرياتها اجلانبية بدقة. 

�شحة وتغذية

والعينني  االأذن�����ني  م��ن  م��ع��ل��وم��ات  ال��دق��ي��ق  ال��ن��ظ��ام  يتلقى 
والع�سالت واملفا�سل، وقد يوؤدي فقدان التوازن اإىل حوادث 

�سقوط، لذا من ال�سروري حتديد اأ�سباب اختالل التوازن. 
م�ستو�سف  يف  ال��ت��وازن  يف  خبري  راوت�����س،  �ستيف  د.  ي��ق��ول 
التابع  واالأذن  ل��ل��ع��ني  م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����س 
االأذن  اأداء  )ي��ت��غ��ري  ه����ارف����ارد:  جل��ام��ع��ة 
الع�سالت  الب�سر وقوة  الداخلية وحا�سة 
ال�����دم�����اغ عند  وال����ر�����س����اق����ة وا����س���ت���ي���ع���اب 
اأن ن�سيف  يكفي  �سناً.  االأك��رب  االأ�سخا�س 
ال��ت��ي تعطي  ال��ت��غ��ريات االأدوي����ة  اإىل تلك 
م�سكلة  ال��ف��رد  ي��واج��ه  ك��ي  جانبية  اآث�����اراً 

جدية(.
تتكل  التي  االأخ���رى  احل��وا���س  على عك�س 
ع��ل��ى م�����س��در واح����د ل��ل��م��ع��ل��وم��ات، تتلقى 
حا�سة التوازن املعلومات من مناطق عدة. 
يف املقام االأول، ثمة خم�سة اأع�ساء للتوازن 
اأذن: تر�سد ثالثة منها احلركات  كل  يف 
الدورانية بينما ير�سد الع�سوان االآخران 
احلركة اخلطية مثل زيادة ال�سرعة عند 
قيادة ال�سيارة. لكن يح�سل التوازن اأي�ساً 
والع�سالت  الب�سر  م��ن  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
واملفا�سل. تتالقى هذه املعلومات كلها يف 
الدماغ الذي يحللها. اإذا ظن الدماغ اأنك 
تفتقر اإىل التوازن، يعيد اإر�سال االإ�سارات 
اخل���ط���وة  ت���ت���خ���ذ  ك�����ي  ال���ع�������س���الت  اإىل 
الت�سحيحية الالزمة، ما ي�سمن تطبيق 
احلركات ال�سرورية للحفاظ على توازن 

اجل�سم.

التمارين ال�شينية
ما من تخ�س�س طبي يغطي نظام التوازن 

معاجلة  الطبيب  م��ن  تطلب  اأن  ميكن  لكن  بالكامل. 
البدانة،  توؤثر على توازنك مثل  التي  امل�ساكل  عدد من 
)حالة  املحيطي  الع�سبي  واالعتالل  الب�سر،  وم�ساكل 
الباركن�سون،  ومر�س  بال�سكري(،  امل�سابني  عند  �سائعة 
واالأدوية، وا�ستبدال املفا�سل املتعددة، وم�ساكل يف االأذن 
ممار�سة  عرب  التحرك  متابعة  يجب  كذلك،  الداخلية. 
التي  التقليدية  ال�سينية  التمارين  اأن  تبني  الريا�سة. 
بطيئة  تاأملية  وت�سمل حركات  ت�سي(  )تاي  ا�سم  حتمل 
تكون  اأن  ميكن  ال��ت��وازن.  حت�سني  يف  ت�ساهم  واإيقاعية 
الذين  االأ���س��خ��ا���س  اإىل  بالن�سبة  اآم��ن��ة  الطريقة  ه��ذه 
يعانون م�ساكل �سحية متنعهم من ممار�سة الن�ساطات 

املكثفة اأو احليوية.

راجع و�سع منزلك
ف��ّت�����س ج��م��ي��ع ال��غ��رف وامل���م���رات وال��ط��واب��ق يف منزلك 

لتخفيف خطر ال�سقوط.
لدى  وال��وف��اة  لالإ�سابة  رئي�س  �سبب  ال�سقوط  ح��وادث 
عمر  يف  ثالثة  اأ�سل  من  �سخ�ساً  ت�سيب  وهي  امل�سنني، 
راوت�س:  �ستيف  د.  يقول  ف��وق.  وما  وال�ستني  اخلام�سة 
مب�ساكل  تتعلق  لل�سقوط  ���س��ي��وع��اً  االأك����ر  )االأ���س��ب��اب 
ال�سن(. ميكن تخفيف خطر  التقدم يف  ب�سبب  التوازن 
ل���ع���الج ف��ي��زي��ائ��ي لتح�سني  ال�����س��ق��وط ع���رب اخل�����س��وع 
ف��وري وه��و تخفيف  ب��اأم��ر  القيام  ال��ت��وازن. لكن ميكن 
امل��ن��زل ح��ي��ث يح�سل  ن��ت��ع��ّر يف  ال��ت��ي جتعلنا  امل��خ��اط��ر 
معظم حوادث ال�سقوط. يف املقام االأول، فّكر مبحتويات 
كل غرفة يف املنزل، مبا يف ذلك املمرات واالأر�سيات التي 

تعّر�سك للخطر.
ا�ستعمل هذه الالئحة املفيدة وحدد املواقع اخلطرية يف 

منزلك:

قاوم ال�ضكتة الدماغية
نقل  اأهمية  االأمريكية(  الطبية  )اجلمعية  جملة  يف  ُن�سرت  درا�سة  ت�سدد 
املري�س  اإىل امل�ست�سفى باأق�سى �سرعة بعد التعر�س ل�سكتة دماغية. عندما 
اإفقارية  �سكتة دماغية  الدماغ، م�سببة  اإىل  الدم  ت�سد جلطة دموية تدفق 
)ischemic stroke(، ُيعترب الوقت بالغ االأهمية. فكلما �سارعنا يف 

تقدمي العالج للمري�س، قللنا االأ�سرار الناجمة.
األف �سخ�س   58 اأكر من  الباحثون ال�سجالت ال�سحية لعينة من  در�س 
الن�سيجي  البالزمينوجني  من�سط  ُيدعى  للجلطات  م�ساداً  دواء  اأع��ط��وا 
)tPA( يف نحو 1400 م�ست�سفى. ح�سل ن�سفهم على الدواء يف غ�سون 
 90 غ�سون  يف  فقط  منهم   9% لنحو  اأعطي  حني  يف  دقيقة،   144

دقيقة.
ب�سكتة  االإ�سابة  عوار�س  عليه  تظهر  �سخ�س  اأي  نقل  مبكان  االأهمية  من 
دماغية اإىل امل�ست�سفى باأ�سرع وقت ممكن الأن الوقت عامل رئي�س. فعندما 
تبداأ ال�سكتة، توا�سل اإحلاقها ال�سرر بالدماغ اإىل اأن يعود تدفق الدم اإىل 
اأو االإ�سابة  طبيعته. لذلك حتّد العناية الطبية ال�سريعة من خطر املوت 

بالعجز.

قبل اأن تلجاأ اإىل م�ضكنات االأمل املعتادة.. 
تاأّمل خماطرها وتاأثرياتها اجلانبية

حوادث ال�ضقوط.. حافظ على توازنك 

الأنها  ه���ذه  االل��ت��ه��اب  م�����س��ادات  ا���س��ت��ع��م��ال  ي�سيع 
توؤدي دوراً مزدوجاً. تو�سح الدكتورة لو�سي ت�سن، 
ال��ط��ب يف جامعة  ك��ل��ي��ة  ب��روف�����س��ورة م�����س��اع��دة يف 
العناية  التخدير،  طب  ق�سم  يف  وطبيبة  ه��ارف��ارد 
ما�سات�سو�ست�س  م�ست�سفى  يف  واالأمل  ال��دق��ي��ق��ة، 
بل  االأمل فح�سب،  االأدوي��ة  العام: )ال تخفف هذه 

حتّد من االلتهاب اأي�ساً(.
الال�ستريويدية  لاللتهاب  امل�سادة  االأدوي���ة  تعمل 
ع��ل��ى وق���ف اإف����راز م���واد ك��ي��م��اوي��ة يف اجل�����س��م تعزز 
ال�سعور باالأمل وااللتهاب. وعلى غرار كل االأدوية، 
لهذه امل�سادات تاأثريات �سلبية وقد ال تكون مالئمة 

للجميع.

م�شاوئ
االلتهاب  م�سادات  يتناولن  كثريات  ن�ساء  اأن  مبا 
اأو �سنوات  اأ���س��ه��ر  ط���وال  ي��وم��ّي��اً  ال��ال���س��ت��ريوي��دي��ة 
املفا�سل  التهاب  املزمن )مثل  للتخفيف من االأمل 
اأو اأمل اأ�سفل الظهر(، من املهم احلذر من تاأثرياتها 
ما  االأدوي���ة  ه��ذه  خماطر  بع�س  ت�سمل  اجلانبية. 

يلي:
االل����ت����ه����اب  م�����������س�����ادات  ت����رت����ب����ط  ال�����ق�����ل�����ب:   •
ال��ال���س��ت��ريوي��دي��ة ب��ارت��ف��اع خ��ط��ر االإ���س��اب��ة بنوبة 
م�ساعفات  ج���راء  وامل����وت  دم��اغ��ي��ة،  �سكتة  قلبية، 
االل���ت���ه���اب  م���������س����ادات  اأن  ����س���ح���ي���ح  ال����ق����ل����ب.  يف 
االإ�سابة  اح���ت���م���ال  م���ن  ت���زي���د  ال��ال���س��ت��ريوي��دي��ة 
اإىل  الدرا�سات  ت�سري  لكن  القلب،  يف  با�سطرابات 
اأن م�ساد االلتهاب الال�ستريويدي ) ديكلوفيناك( 
يحتاج  ال��ذي   ،)Cataflamو  Voltaren(
اإىل و�سفة طبيب، يوؤدي على االأرج��ح اإىل م�ساكل 
يف القلب، يف حني اأن النابروك�سني ُيعترب االأقل 
الفرتة  امل��ج��ال. وكلما طالت  ه��ذا  ���س��رراً يف 
االلتهاب  م�����س��ادات  فيها  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي 
تعر�سك  خطر  ارتفع  الال�ستريويدية، 

مل�ساكل يف القلب.
• املعدة: ُيعترب َمن يتناولون م�سادات 
بانتظام  ال��ال���س��ت��ريوي��دي��ة  االل��ت��ه��اب 
با�سطرابات  ل��الإ���س��اب��ة  ع��ر���س��ة  اأك���ر 
املعدة، واأحياناً قرحة ونزف يف اجلهاز 
معاناتك  احتمال  ويرتفع  اله�سمي. 
اإن كنت  اله�سمي  م�ساكل يف اجلهاز 
ال�سن  يف  م����ت����ق����ّدم����اً 
وت����ت����ن����اول اأك�����ر 
نوع  م����ن 
م�����ن 

م�سكنات االأمل )مثل م�ساد لاللتهاب ال�ستريويدي 
وجرعة منخف�سة من االأ�سربين(.

الكليتان: ميكن مل�سادات االلتهاب الال�ستريويدية 
اأن حتّد من تدفق الدم اإىل الكليتني، ما قد يعّر�س 
هذين الع�سوين اللذين ينقيان الدم، ملخاطر عدة 

مبرور الوقت.
يجب اأال تتناول م�سادات االلتهاب الال�ستريويدية 
 )Coumadin( ال���وارف���ري���ن  ت��اأخ��ذ  ك��ن��ت  اإن 
عليك  ك��ذل��ك   .)Plavix( ال��ك��ل��وب��ي��دوغ��ري��ل  اأو 
 dabigatran ت��اأخ��ذ  ك��ن��ت  اإذا  احل����ذر،  ت��وخ��ي 
املتقدمون  وُيعترب   .)etexilate )Pradaxa
اأكر  ح��االت طبية معينة  يعانون  الذين  ال�سن  يف 
ع��ر���س��ة ل��ل��ت��اأث��ريات اجل��ان��ب��ي��ة اأو امل�����س��اع��ف��ات، اإن 
تناولوا م�سادات االلتهاب الال�ستريويدية. ا�ست�سر 
طبيبك لتعرف ما اإذا كان باإمكانك تناول م�سادات 

االلتهاب الال�ستريويدية اإن كنت تعاين:
التقرحي. القولون  التهاب  اأو  كرون  • داء 

املريء. • ارجتاع 
اأو  قلبية  بنوبة  �سابقاً  اأ�سبت  اأو  القلب  مر�س   •

�سكتة دماغية.
الكليتني. يف  • م�ساكل 

الكبد. يف  • تلف 
املعدة. يف  نزف  اأو  املعدة،  بطانة  التهاب  • قرحة، 

تناولها باأمان
اأو  اإي���ب���وب���روف���ني  ت���ن���اول ح��ب��ة  ي�����س��ب��ب  اأال  ي��ج��ب 
بالن�سبة  م�ساكل  اآخ���ر  اإىل  ح��ني  م��ن  نابروك�سني 
اإىل معظم النا�س. ولكن قبل اأن تتناول هذا النوع 
تن�سح  الطبيب.  ا�ست�سر  االأدوي��ة مدة طويلة،  من 
ت�ست�سري  اأن  ال�������س���روري  )م���ن  ت�����س��ن:  ال���دك���ت���ورة 
االلتهاب  م�������س���ادات  ت���ن���اول  ب�����س��اأن  اأوال  ط��ب��ي��ب��ك 
اأخذها،  ال��ت��ي ي��ج��ب  ال��ال���س��ت��ريوي��دي��ة، اجل��رع��ات 

الفرتة التي ميكنك تناولها خاللها(.
تناول هذه امل�سادات باأدنى جرعة ممكنة والأق�سر 
الدكتورة  تذكر  اأمل��ك.  من  لتخفف  �سرورية  فرتة 

ياأخذ املر�سى  باأن  ت�سن: )ال نن�سح عادة 
الال�ستريويدية  االل��ت��ه��اب  م�����س��ادات 

لوقت طويل. فاإذا كان املري�س يعاين 
املفا�سل،  ال��ت��ه��اب  م��ن  ح����ادة  ن��وب��ة 
ف��ن��ن�����س��ح��ه ب��ت��ن��اول ه����ذه االأدوي�����ة 
طوال اأ�سبوع اأو اثنني. اأما اإذا كنت 

بحاجة لتناول هذه امل�سادات فرتة اأطول، فاحر�س 
تفادّياً  كثب  ع��ن  حالتك  الطبيب  ي��راق��ب  اأن  على 
الأي عوار�س جانبية. كذلك اإجِر فحو�ساً م�سبقة 
من  للتحقق  م�سبقة  لفحو�س  واخ�سع  للكليتني، 

اأنك ال تعاين قرحة اأو نزفاً يف املعدة(.
وال��ت��ن��ب��ه للعوار�س  م��ت��ي��ق��ظ��اً  ال��ب��ق��اء  ع���ن  ف�����س��ال 
ات��خ��اذه��ا للحّد  ث��م��ة خ��ط��وات ميكنك  اجل��ان��ب��ي��ة، 
م��ن امل��خ��اط��ر ع��ن��دم��ا ت��ت��ن��اول م�����س��ادات االلتهاب 
املثال،  �سبيل  على  طويلة.  ف��رتة  الال�ستريويدية 
ت�ستطيع تناول اأحد اأنواع مثبطات م�سخة الربوتون 
)PPI(، مثل االأوميربازول )Prilosec( للحّد 
م��ن خم��اط��ر االإ���س��اب��ة ب��ق��رح��ة. ك��ذل��ك ت�ستطيع 
تقليل خماطر م�ساكل القلب بتناول غذاء �سحي، 
ال�سحية  اال�سطرابات  ومعاجلة  بانتظام،  التمرن 
�سغط  ارتفاع  مثل  القلب،  مر�س  يف  ت�ساهم  التي 

الدم والداء ال�سكري.
الال�ستريويدية  االل��ت��ه��اب  م�����س��ادات  اأن  �سحيح 
ُتعترب  ال  اأن��ه��ا  اإال  االأمل،  م��ن  التخفيف  يف  تنجح 

اخليار الوحيد.
املفا�سل  ال����ت����ه����اب  اأوج����������اع  م����ن  ي����ع����ان����ون  ف���م���ن 
التهاب  م�ساد  اإىل  ال��ل��ج��وء  ي�ستطيعون  واآالم����ه، 
مثل  الب�سرة،  على  يفرك  مو�سعي  ال�ستريويدي 
ديكلوفيناك �سوديوم )Voltaren gel(. فال 
االلتهاب  م�سادات  ع��ن  فاعلية  االأدوي���ة  ه��ذه  تقل 
ال�سلبية  تاأثرياتها  اأن  الال�ستريويدية، ف�ساًل عن 

يف اجلهاز اله�سمي حمدودة.
ميكنك اأن تلجاأ اأي�ساً اإىل العالجات التالية:

-الوخز باالإبر.
.)biofeedback( االرجتاع البيولوجي-

-التمرن يف ماء دافئ )العالج املائي(.
-احلرارة )من زجاجة ماء �ساخن اأو حمام دافئ(.

-الثلج.
-العالج الفيزيائي.
-التمطط/اليوغا.

-خ�سارة الوزن لتخفيف ال�سغط عن املفا�سل.
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العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1304 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ �سركة املهريي للمقاوالت العامة   العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/12/03م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�سالح / موؤ�س�سة الينكو للتجارة العامة ملالكها/ هالل �سعيد الدرمكي بالتايل: حكمت 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����س��وري:  مبثابة  املحكمة 
)73.550( ثالثة و�سعبني الفا وخم�سمائة وخم�سني درهما والفائدة التاخريية بواقع 
5% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى يف 2013/9/19 حتى ال�سداد التام مبا اليجاوز ا�سل 
الدين وت�سمينها الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب حماماة ورف�ست 
املوافق 2013/12/8   بتاريخ  املحكمة  بتوقيعي وختم  ذلك من طلبات.    �سدر  ماعدا 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/حممدعمر مقن�سه                                  
رئي�ص الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1788 جتاري كلي  

العنوان  العامة  للمقاوالت  العربية  �سوء  موؤ�س�سة  عليه/  املحكوم  اىل 
بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/11/27م قد حكمت عليك هذه 
احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / مبارك را�سد علي 
خليفة املزروعي  بالتايل: حكمت املحكمة    : بالزام بالزام املدعى عليها 
ال��ف درهم(  وارب��ع��ون  وق��دره 49.000 )ت�سعة  للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  ب��ان 
املوافق  ب��ت��اري��خ  املحكمة  وخ��ت��م  بتوقيعي  ���س��در  ال���دع���وى.  وم�����س��اري��ف 
2013/11/04  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/حممد حممود حممد ال�سيد                                    
رئي�ص الدائرةالتجارية الكلية الرابعة        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   823 /2013  مد جز- م ر-ب - اأظ

عليه:  مدعي  االردن   اجلن�سية:  جمعه  حممد  تي�سري  حممد  مدعي/   
مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  للرتفيه  كري  اديو  ح�سانة 
اجلن�سية:  للرتفيه  كري  اديو  ح�سانة  اعالنه/  املطلوب  درهم   7000 مالية 
االمارات عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/22 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �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  2013/12/08  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   731 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاوالت والنزاعات االن�سائية
بوابة  االمارات مدعي عليه:  البال�سرت اجلن�سية:  ال�سعيد العمال  مدعي/ �سخر   
العامل للمقاوالت وميثلها ذيب رجب اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ  5000 درهم   املطلوب اعالنه/  بوابة العامل للمقاوالت وميثلها ذيب 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  االمارات  اجلن�سية:  رجب 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي  فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
االبتدائية - الكائنة  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/11/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2906 /2013  جت كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاوالت والنزاعات االن�سائية
عليه:  مدعي  االمارات    اجلن�سية:  الهاجري  املعمم  نا�سر  مبارك  نا�سر  مدعي/   
موؤ�س�سة ابو �سعود للمقاوالت العامة  واخرون اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: 
ندب خبري هند�سي املطلوب اعالنه/  موؤ�س�سة ابو �سعود للمقاوالت العامة  واخرون 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  االمارات   اجلن�سية: 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/25 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت 
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  2013/11/27  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1296 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ص التجاري    
�سفيق  حممد  عليه:  مدعي  اجلن�سية:   للتاأمني  الوطنية  الفجرية  �سركة  مدعي/   
 14.000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  باك�ستان  اجلن�سية:  واخرون  عبدالغفور 
باك�ستان   اجلن�سية:  واخرون  عبدالغفور  �سفيق  حممد  اعالنه/  املطلوب  درهم 
عنوانه:بالن�سر)بقرار احالة الدعوى اىل الدائرة اجلزئية الثانية- ومبوعد اجلل�سة( 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/12/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة    �سخ�سيا او بوا�سطة  امام الدائرة 
قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1509 /2013  جت كل - م ت- ب- اأظ

 مدعي/ �سركة باب احل�سن لالعمال اخل�سبية ذ.م.م ميثلها: �سايف ابراهيم خ�سي�س 
ذ.م.م  �س  املعدنية  لل�سناعات  برومتال  م�سنع  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�سية: 
دبي- ميثلها: امين عودة م�سطفى اجلن�سية: االمارات    مو�سوع الدعوى: مطالبة 
مالية 189.450 درهم ملطلوب اعالنه/  م�سنع برومتال لل�سناعات املعدنية �س ذ.م.م 
ان  حيث  عنوانه:بالن�سر   االمارات   اجلن�سية:  م�سطفى  عودة  امين  ميثلها:  دبي- 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2014/1/15 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
اخلام�سة 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  

  2013/12/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1476 /2013  جت كل - م ت- ب- اأظ

 مدعي/ �سمة فا�سل زوجة احمد �سهيل مبارك الكتبي ميثلها/ حممد فا�سل احمد 
ال�سام�سي  عبداهلل  غيث  �سعد  حممد  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�سية:  املزروعي 
مع  درهم   134.162 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية: 
الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى املطلوب اعالنه/  حممد �سعد غيث عبداهلل 
ال�سام�سي اجلن�سية: االمارات   عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/12/23 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  2013/11/27  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   710 /2013  جت كل - م ت- ب- اأظ

فلوركوفرجن�س  جي  اى  بي  ك�سركة  وتتاجر  جروب  انرتنا�سيونال  بيوليو  مدعي/   
ميثلها  لل�سجاد  احلديث  البيت  موؤ�س�سة  عليه:  مدعي  االمارات     اجلن�سية:  يف  ان 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  واخرون  نزال  يون�س  �سليم  نبيل  مالكها 
البيت احلديث  املطلوب اعالنهما/1-موؤ�س�سة  مطالبة مالية مببغ 231.646 درهم  
للمفرو�سات  2- موؤ�س�سة البيت احلديث  اجلن�سية: االمارات عنوانه:بالن�سر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2014/1/07 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
اخلام�سة 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  

  2013/12/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   719 /2012  جت كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاوالت والنزاعات االن�سائية
 مدعي/ �سهرزاد ال�سافعي املختار مطاوع اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: عبداهلل 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  اجلن�سية:االمارات  اجلابري  ح�سني  �سامل  �سعيد 
بقيمة 617.352.00 درهم املطلوب اعالنه/  �سركة البجعة للعقارات ذ.م.م اجلن�سية: 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  االمارات   
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/22 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة اخلام�سة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الكائنة   -
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 االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/856  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- فينو انرتنا�سيونال )�سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة(  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / املمر االخ�سر خلدمات ال�سرف ال�سحي و�سحب املياه  قد اقام الدعوى املذكورة 
حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/10/31 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله 
املخت�س  الهند�سي  بندب اخلبري  الدعوى  الف�سل يف مو�سوع  وقبل  املحكمة: مبثابة احل�سوري: 
�ساحب الدور ما مل يتفق الطرفان على ت�سميته خالل ا�سبوع من تاريخه تكون مهمته مطالعة 
�سائر اوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى عن يقدمه اليه اخل�سوم من دونها واالنتقال اىل موقع 
الطرفني لالطالع على مالديهم من اوراق وم�ستندات. وحددت املحكمة مبلغ ع�سرة االف درهم 
الزمت املدعية ب�سدادها خزانة املحكمة على ذمة اتعاب وم�سروفات اخلبري املنتدب.     وحددت لها 

 ch2.E.22 املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2014/1/16 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/397  عقاري كلي

اىل املدعى عليه/1- حممد عبدالرحمن عبداهلل اجلالف   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / االر�س لال�ستثمار والتطوير العقاري �س.ذ.م.م   قد اقام الدعوى 
احلكم   2013/10/9 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة 
�ساحب  احل�سابي  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  ال��ت��ايل:  التمهيدي 
الدور باجلدول- مامل يتفق الطرفان على ت�سمية غريه خالل ا�سبوع من تاريخ 
الدعوى   اوراق وم�ستندات  �سدور هذا احلكم- لتكون مهمته بعد االطالع على 
لها  املحكمة.    وح��ددت  دره��م خزينة  الف  بايداع خم�سة ع�سر  املدعية  والزمت 
املحكمة جل�سة يوم االربعاء املوافق 2014/1/15 ال�ساعة 11.00 �سباحا يف القاعة 

 ch1.B.8
  ق�سم الق�سايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم  1663/ 2013 -جتاري - م ت-  �ص- اأظ

امل�ستاأنف : عبا�س ح�سن �سادق ب�سفته املدير واملمثل القانوين ل�سركة منجرة 
بورما اجلن�سية: لبنان   امل�ستاأنف عليه: ح�سان �سوقي عبداهلل اجلن�سية: لبنان    
مو�سوع اال�ستئناف : الغاء حكم تعوي�س واخراج �سريك املطلوب اعالنه/ ح�سان 
�سوقي عبداهلل اجلن�سية: لبنان   العنوان: بالن�سر مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف 
احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  2012/1157 جت كل- م ت- ب- اأظ  وحدد لنظره 
ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  املوافق 2013/12/23  االثنني  يوم  جل�سة 
9.30 �سباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة- مع�سكر 
اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم اال�ستئناف التجاري

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

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/1350 جتاري كلي                 
اىل املدعى عليه/1-�سركة �سنغهاي جنبو للتجارة �س ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /اخل�سب االخ�سر للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثله: ابراهيم ح�سن ابراهيم 
املال  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها ف�سخ االتفاق املربم بني املدعي واملدعى عليه 
والزام املدعى عليها برد مبلغ 42000 دوالر مبا يوازي مبلغ )154.140 درهم( والفائدة 
وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
واالتعاب و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 
او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   9:30 ال�ساعة   2013/12/15
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/727 عقاري كلي                 
اىل املدعى عليه/1-الدعاء هولدينج �س م ح  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
على  بالت�سديق  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  �سهره     /علي 
حكم التحكيم والغاء اتفاقيتي البيع وال�سراء والزام املدعى عليه االول مببلغ 
القانونية اخلا�سة  التحكيم والنفقات  )1.102.977.10 درهم( والزامة بر�سوم 
والر�سوم  االول  عليه  واملدعي  املدعي  بني  بالت�ساوي  النفقات  اقت�سام  ويتم  به 
امل��واف��ق 2013/12/22  ي��وم االح��د  لها جل�سة  وامل�ساريف واالت��ع��اب.   وح���ددت 
ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2240 ت جتر- م ر-ت- اأظ)
االمارات      اجلن�سية:  ذ.م.م  مركب  البحرية-  القدرات  التنفيذ/�سركة  طالب 
املنفذ �سده : �سركة اجلا�سم اورينتال ام اي ا�س لوج�ستك املحدودة اجلن�سية: 
االمارات املطلوب اعالنه/ اورينتل ام اي ا�س لوج�ستك�س بي ت ياي ال تي دي    
اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر مبا انه قد مت اعداد قائمة بتوزيع املبالغ 
امل�سمومة جل�سة يوم االثنني  والتنفيذات  التنفيذ اعاله  املودعة وحتدد لنظر 
اعدادها  مت  التي  التوزيع  قائمة  عن  �سورة  لكم  )نرفق   2013/12/9 املوافق 
وذلك العالنكم بها( فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ 

ابوظبي- الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   252 /2013 مد كل- م ر-ب- اأظ

حممد  عبداهلل  حممد  وكيله  وميثله  نهيان  األ  خليفة  بن  حمدان  ال�سيخ  مدعي/   
اجلن�سية:  غامن  علي  حمودة  احمد  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  الدو�سري 
اال�سالحات  وقيمة  درهم   3.500.000 مببلغ  تعوي�س  الدعوى:  مو�سوع  االمارات 
االمارات   اجلن�سية:  غامن  علي  حمودة  اعالنه/احمد  املطلوب  درهم   340169
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  ال�سحيفة(  عنوانه:بالن�سر)باأ�سل 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/22 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف 
االبتدائية - الكائنة دائرة الق�ساء   �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  2013/12/08  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9   
 اعالن حكم بالن�سر
2013/95 مدين كلي

ا�سم املدعى /بنك ام القيوين الوطني ) �س م ع( بوكالة املحامي/ اجمد رم�سان اجلن�سية: االمارات 
العنوان: امارة دبي- بر دبي- �سارع خالد بن الوليد- بناية ام القيوين- 043976655   

اىل املدعى عليه/-�سعيد عبداهلل �سعيد علي ال�سرهان جمهول مكان االقامة- يرجى االحاطة بان 
املحكمة ا�سدرت بحقك وبتاريخ 2013/10/28 احلكم التايل: حكمت املحكمة: بالزام املدعى عليها 
بان توؤدي للمدعى مبلغ )266.494.94 درهم( مائتي و�ستة و�ستون الف واربعمائة واربعة وت�سعون 
درهما واربعة وت�سعون فل�سا والفائدة بن�سبة 12% �سنويا على هذا املبلغ من تاريخ اال�ستحقاق يف 
مقابل  دره��م  ومائة  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعى  والزمت  التام  ال�سداد  وحتى   2012/8/25
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثون  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  حكما  حم��ام��اة.  ات��ع��اب 
للن�سر، وبانق�ساء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�سار اليه فان املحكمة �سوف تتخذ 

االجراءات القانونية لتنفيذه.
       رئي�ص ق�سم الت�سجيل

      حكومة  را�ص اخليمة االبتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
    يف الدعوى رقم 2013/1532 مدين كلي جتاري  

�سعيد  حممد  خالد  ال�سيد/  ملالكها  العامة  للنقليات  �سربينت  موؤ�س�سة   / عليها  املدعى 
حمود البو�سعيدي )ابوظبي -  هاتف 5522232-02 متحرك 050-5665101( 

يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف املدون ادناه وذلك يوم 
يف  دفوعكم  لبيان  وذلك    2013/12/11 املوافق  �سباحا  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  االربعاء 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي التجاري.
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات- القرهود- بناية ال�سم�س امل�سيئة- مقابل كراج الطاير 
 042833622 فاك�س   042830100 رق��م  هاتف   -112 رق��م  مكتب  االول  ال��دور  لل�سيارات- 

هاتف متحرك 0506516092 دبي.
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان

قيد رقم 277
معتمد لدى حماكم/ االمارات العربية املتحدة  

اعالن اجتماع خربة

 اإعلن بح�شور جل�شة يف التنفيذ رقم 2008/1206 احتادي
االإمارات   - ال��زارع��ي  جمعة  ع��دي  م�سعود  �ساحلة  �سدها:  املنفذ  اىل 

عنوانها: ن�سراً 
باأبوظبي  ال��ق�����س��اء  ب��دائ��رة  التنفيذ  اإدارة  اأم����ام  ب��احل�����س��ور  ن��خ��ط��رك 
ال�ساعة 8:30 من �سباح يوم 2013/12/24م حيث  للجل�سة املحددة يف 
فان  ع��دم احل�سور  ح��ال  ويف  التعليق  التنفيذي من  امللف  مت حتريك 

املحكمة �ستتخذ االجراءات القانونية املنا�سبة.
�سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ : 2013/12/4م.

 القا�سي / ماجد عز الرجال

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�ســـاء 

 ادارة التنفيذ

 االثنني 9 دي�سمرب 2013 العدد  10965     

 اإعلن باحل�شور يف الق�شية التنفيذية رقم 2011/13 تنفيذ ات�شاالت
اىل املنفذ �سده: حممد ال�سريف ح�سن ح�سني 

عنوانها: ن�سراً 
الق�ساء  ب��دائ��رة  التنفيذ  اإدارة  اأم����ام  ب��احل�����س��ور  ن��خ��ط��رك 
يوم  �سباح  من   8:30 ال�ساعة  يف  املحددة  للجل�سة  باأبوظبي 
2013/12/23م ويف حال عدم احل�سور فان املحكمة �ستتخذ 

االجراءات القانونية املنا�سبة.
�سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ : 2013/11/24م.

 القا�سي / ماجد عز الرجال

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�ســـاء 

 ادارة التنفيذ

 االثنني 9 دي�سمرب 2013 العدد  10965     

 اإعلن باحل�شور يف الق�شية التنفيذية رقم 2011/67 تنفيذ ات�شاالت
اىل املنفذ �سده: و�سام عبدالروؤوف خليل الهدهود - االردن 

عنوانها: ن�سراً 
الق�ساء  ب��دائ��رة  التنفيذ  اإدارة  اأم����ام  ب��احل�����س��ور  ن��خ��ط��رك 
يوم  �سباح  من   8:30 ال�ساعة  يف  املحددة  للجل�سة  باأبوظبي 
2013/12/23م ويف حال عدم احل�سور فان املحكمة �ستتخذ 

االجراءات القانونية املنا�سبة.
�سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ : 2013/11/24م.

 القا�سي / ماجد عز الرجال

اإمــارة ابــوظـبــي - دائــرة الــقـ�ســـاء 

 ادارة التنفيذ

 االثنني 9 دي�سمرب 2013 العدد  10965     

اإعلن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
ف�ي التنفيذ رقم )2012/172 ت ت�شل-م ر- ت- اأ ظ(

طالب التنفيذ/ موؤ�س�سة االمارات لالت�ساالت - اجلن�سية: االمارات املنفذ 
�سده : خالد احمد بطي ال�سام�سي اجلن�سية: االمارات املطلوب اعالنه: 
خالد احمد بطي ال�سام�سي اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر  مبا ان 
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 
لنظر  املوافق 2013/12/25 موعدا  االربعاء  يوم  لنظره جل�سة  -- وحدد 
طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثالثة بادارة التنفيذ- 
ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

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

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 االثنني 9 دي�سمرب 2013 العدد  10965     

الإعلناتكم 

يرجى االت�شال على 
هاتف:024488300
فاك�ض :024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/2794   عمايل جزئي                
���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة      النجوم اخلم�س للمقاوالت  اىل املحكوم عليه   /1- 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/10/6 يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعى  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  ع��ب��دول  �سيخ  �سريف  ل�سالح/  اع��اله 
وتذكرة  فل�سا  واربعون  درهما  واربعون  وت�سعة  وثالثمائة  الف  ع�سر  احد   11349.40
التحق بخدمة  التنفيذ قد  او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت  املدعى اىل موطنه  عودة 
املدعي من ن�سيبه فيها  امل�سروفات واعفت  باملنا�سب من  �ساحب عمل اخر والزمتها 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ماعدا  ورف�ست 
ال�سمو  التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/3699 عمايل جزئي                   
اىل املدعى عليه /1-جنم الدائرة خلدمات الفنية- ���س.ذ.م.م     جمهول حمل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��وه��اج م�سطفى ده����ايل    ق��د اق���ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11370 درهم(وتذكرة عوده 
12% من  بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ 
املطالبة الق�سائية لل�سداد التام. رقم ال�سكوى )2013/153163(.   وحددت لها 
القا�سي   مبكتب  �س   8:30 ال�ساعة   2013/12/12 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة 
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 االبتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/4395 عمايل جزئي                   
اىل املدعى عليه /1-بلو جرا�س للخدمات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /جامر اال�سالم اف�سل احل�سني   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة الزامها ان توؤدي للمدعي مبلغ )13230 درهم( قيمة وتذكرة العودة 
بالطائرة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف �سكوى رقم 2013/155352.    
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/12/11 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة 
ch1.A.5  القا�سي  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 االبتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/3540 عمايل جزئي                   
اىل املدعى عليه /1-مطعم �ساج اك�سربي�س �س ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /حممد يزلو مياه عليم الدين قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وعوده  قدوم  تذكرة  وبدل  درهم   39006 وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
اىل موطنه وقدرها 4000 درهم والزامها بالر�سوم وامل�ساريف و�سمول احلكم 
جل�سة  لها  وح��ددت   .2013/152594( ال�سكوى  ورقم  بالكفالة  املعجل  بالنفاذ 
يوم االربعاء املوافق 2013/12/18 ال�ساعة 8:30 �س مبكتب القا�سي لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/4415 عمايل جزئي                   
)����س.ذ.م.م(  الكهروميكانيكية  العمال  الذهبي  /1-ال�سعاع  عليه  املدعى  اىل 
جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اجم��د ���س��رياج ال��دي��ن  ق��د اق��ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 10988 درهم والر�سوم 
وامل�ساريف يف ال�سكوى العمالية رقم 2013/157820 ال�سادرة من وزارة العمل 
ال�ساعة 8:30  املوافق 2013/12/25  .  . وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  بدبى 
�س مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/4349 عمايل جزئي                   
اىل املدعى عليه /1-املنال للخدمات الكهروميكانيكية   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد رايف حممد�سالح حممد �سالح  قد اقام عليك الدعوى 
والر�سوم  دره���م   13083 وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف يف ال�سكوى العمالية رقم 2013/156971 ال�سادرة من وزارة العمل 
بدبى . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/17 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 االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/3719 عمايل جزئي                   
اىل املدعى عليه /1-ديارنا للنقل الربي العام �س .ذ.م.م   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد خان رو�ستم قا�سم   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )53331 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف- رقم ال�سكوى )2013/153329( وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 2013/12/15 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  ch1.A.5 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  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 االبتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/581 جتاري  جزئي                   
جمهول  الفنية   ل��الع��م��ال  احل���واي  علي  ح�سن  /1-���س��رك��ة  عليه  امل��دع��ى  اىل 
اق���ام عليك  امل��دع��ي /مو�سى عبدالر�سول م��و���س��ى   ق��د  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
والزام  عليها  واملدعى  املدعي  بني  العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
املدعى عليها برد قيمة العربون البالغ قدره )35.000 درهم( وبدفع تعوي�س 
مببلغ )15.000 درهم( باجمايل قدره )50.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف .  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/12/17 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف الدعوى  2013/3744 عمايل جزئي                   
اىل امل��دع��ى عليه /1-ن��ا���س��ر احل��اج الع��م��ال اال���س��ب��اغ  جمهول حم��ل االقامة 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ديبناهت   �سوناندرا  ديبناهت  /بي�سوا  املدعي  ان  مبا 
درهم   11494 مبلغ   ل��ه  ت���وؤدي  ب��ان   عليها  امل��دع��ى  ال���زام  املطالبة  ومو�سوعها 
يوم  لها جل�سة  رقم 2013/154113.    وح��ددت  ال�سكوى  وامل�ساريف  والر�سوم 
لذا     ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:30 ال�ساعة   2013/12/11 املوافق  االربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  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 االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/2692 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- �سركة امكان للمقاوالت �س.ذ.م.م ) حاليا( الفاحتة 
االقامة  حمل  جمهول   )�سابقا(  ����س.ذ.م.م  والفواكه  اخل�سار   لتجارة 
اأق��ام عليك  مبا ان طالب التنفيذ/ ر�سا الكرمي حمفوظ الرحمن  قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)9043( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.باال�سافة اىل مبلغ 
554 درهم 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�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليها بالن�سر

ا                    اىل املدعي عليه/دور للمقاوالت حاليا احمد الكعبي ملقاوالت 
البناء )�سابقا(  جمهول حمل االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم 
اأدن��اه وحددت املحكمة لها جل�سة يوم الثالثاء  املذكورة  العمالية  الدعاوي 

املوافق 2013/12/17 ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
االقل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
4206/2013/13
4207/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
نا�سر حممد واجد علي

عزيز احلق عبداحلق

مبلغ املطالبة
11207 درهم �سامل تذكرة العودة
12170 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2486   

للعقارات  املالك نخيل  �سيتي )ذ.م.م(  انرتنا�سيونال  �سركة   ، .ذ.م.م(  ك��ورب  ) �س  املنذرة/�سركة بروبرتي   
ال�سكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

النفي�س لتجارة  ابن  العقد(  الطبية ) ح�سب  النباتات واالع�ساب  النفي�س لتجارة  ابن  اليها:  املنذر   - �سد  
النباتات واالع�ساب الطبية ) �س.ذ.م.م( )ح�سب الرخ�سة( ابن النفي�س لتجارة النباتات واالع�ساب الطبية 

)�س.ذ.م.م( )ح�سب اال�سم التجاري( جمهولة حمل االقامة.
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار حتى تاريخ 
التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم االنذار العديل وكذلك اخالء  
العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي 
ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  اىل الق�ساء باتخاذ كافة االج��راءات القانونية 
وبدل   بالتعوي�س  واملطالبة  املدنية  الدعوى  اقامة  فيها  مبا  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

العطل وال�سرر  باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2489   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �س .ذ.م.م( ، �سركة انرتنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليها: �سناء الوزاين )ح�سب العقد(
�سناء الوزاين )ح�سب االقامة(   جمهولة حمل االقامة.

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم االنذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة االج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  باال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2487   

للعقارات  املالك نخيل  �سيتي )ذ.م.م(  انرتنا�سيونال  �سركة   ، .ذ.م.م(  ك��ورب  ) �س  املنذرة/�سركة بروبرتي   
ال�سكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليها: ابن النفي�س لتجارة النباتات واالع�ساب الطبية ) ح�سب العقد(
ابن النفي�س لتجارة النباتات واالع�ساب الطبية ) �س.ذ.م.م( )ح�سب الرخ�سة(

ان النفي�س لتجارة النباتات واالع�ساب الطبية ) �س.ذ.م.م( )ح�سب اال�سم التجاري(   جمهولة حمل االقامة. 
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار حتى تاريخ 
التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم االنذار العديل وكذلك اخالء  
العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي 
ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  اىل الق�ساء باتخاذ كافة االج��راءات القانونية 
وبدل   بالتعوي�س  واملطالبة  املدنية  الدعوى  اقامة  فيها  مبا  حقوقها  لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة 

العطل وال�سرر  باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10965 بتاريخ 2013/12/9     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2488   

للعقارات  املالك نخيل  �سيتي )ذ.م.م(  انرتنا�سيونال  �سركة   ، .ذ.م.م(  ك��ورب  ) �س  املنذرة/�سركة بروبرتي   
ال�سكنية )�س.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليها: عبداهلل حممد الزرعوين للتجارة ) �س.ذ.م.م( )ح�سب العقد(
عبداهلل حممد الزرعوين للتجارة ) �س.ذ.م.م( )ح�سب الرخ�سة( )ح�سب االقامة( عبداهلل حممد الزرعوين 
للتجارة ) �س.ذ.م.م( )ح�سب الرخ�سة( )ح�سب اال�سم التجاري( جمهولة حمل االقامة. تنذر املنذرة املنذر 
اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية 
للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم االن��ذار العديل وكذلك اخ��الء  العني املوؤجرة 
خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�س 
على  املرتتبة  القانونية  االج���راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء   اىل  ا�سفا  ن�سطر  �سوف  اليها  املنذر 
ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  

باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1035 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/ اال�سيل خلدمات الطباعة وميثلها عبداهلل خالد جالد اجلن�سية:   
االمارات  مدعي عليه: ميادين احلديثة لل�سيانة العامة وميثلها �سادي حممد 
احمد املنزالوي اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ  
وميثلها  العامة  لل�سيانة  احلديثة  ميادين  اعالنه/  املطلوب  درهم   15905
ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  االمارات  اجلن�سية:  املنزالوي  احمد  حممد  �سادي 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/12/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �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  2013/11/14  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1493 ت جتر- م ر-ت- اأظ)
املنفذ  االمارات   اجلن�سية:  القبي�سي  غامن  علي  مبارك  التنفيذ/موزة  طالب 
�سده : حممد �سليم �ساه اجلن�سية: بنغالدي�س املطلوب اعالنه/ حممد �سليم 
تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�سر مبا  بنغالدي�س عنوانه:  �ساه اجلن�سية: 
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/126 جت جز- م ت-ب- اأظ 
طلب  لنظر  موعدا   2013/12/24 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد 
التنفيذ-ابوظبي  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ 
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  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1563 ت جتر- م ر-ت- اأظ)
املنفذ  االمارات   اجلن�سية:  القبي�سي  غامن  علي  مبارك  التنفيذ/موزة  طالب 
�سده : حممد نور علي احمد اجلن�سية: بنغالدي�س   املطلوب اعالنه/ حممد 
التنفيذ  ان طالب  بالن�سر مبا  بنغالدي�س   عنوانه:  احمد اجلن�سية:  نور علي 
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/314 جت جز- م 
ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/12/23 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  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1908 ت جتر- م ر-ت- اأظ)
املنفذ  االمارات    اجلن�سية:  ال�سريعه  للوجبات  كواال  التنفيذ/موؤ�س�سة  طالب 
�سده : �سركة بابل�ستي اند ادفريتا�سنج اجلن�سية: االمارات   املطلوب اعالنه/ 
�سركة ات�س يو اأ ى بابل�ستي اند ادفريتا�سنج اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر 
الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2013/980 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�سور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/12/31 موعدا 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1737 /2013 ح نف�ص- م ر- ب- اأظ

عليه:  مدعي  فل�سطني  اجلن�سية:  م�سعود  رجب  حممد  رجب  مدعي/   
الدعوى: طالق لل�سرر-  يا�سمني مروان حمد اجلن�سية: فل�سطني  مو�سوع 
فل�سطني  اجلن�سية:  حمد  مروان  يا�سمني  اعالنه/  املطلوب  ح�سانة   اثبات 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  عنوانه:بالن�سر حيث 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/23 املوافق  االثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  الرئي�سي �سخ�سيا  املقر  الكائنة  االبتدائية - 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/8  
االحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1077 /2013 جت جز- م ت-ب -اأظ

حممود  حممد  احمد  حممد  بوكالة  قا�سم  ح�سن  �سبحي  مدعي/ع�سام   
ال�سومال  اجلن�سية:  عبداهلل  علي  جيهان  عليه:  مدعي  االردن  اجلن�سية: 
مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 8000 درهم  املطلوب اعالنه/ جيهان 
علي عبداهلل اجلن�سية: ال�سومال   عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
موعدا   2013/12/12 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
اآل  الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر 
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 االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   665 /2013 جت جز- م ت-ب -اأظ

 مدعي/الف�ساء لتاجري ال�سيارات بوكالة وائل عبداجلواد اجلن�سية: االمارات   
مدعي عليه: برهان الدين ليت طفيل احمد اجلن�سية: بنغالدي�س   مو�سوع 
الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 9616 درهم   املطلوب اعالنه/ برهان الدين ليت 
طفيل احمد اجلن�سية: بنغالدي�س عنوانه:بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/12/15 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2526 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

 مدعي/حممد فراج بدوي احمد اجلن�سية: م�سر مدعي عليه: بانوراما بال�س 
املطلوب  عمالية    م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  للهدايا 
حيث  عنوانه:بالن�سر  االمارات   اجلن�سية:  للهدايا  بال�س  بانوراما  اعالنه/ 
املوافق  املحكمة يوم اخلمي�س  املذكورة اعاله وحددت  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/12/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  
بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10965 بتاريخ   2013/12/9     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   774 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

حممد  عليه:  مدعي  فل�سطني   اجلن�سية:  يو�سف  نبيل  حممد  مدعي/   
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  م�سر  اجلن�سية:  ما�سي  من�سور  ابراهيم 
اجلن�سية:  ما�سي  من�سور  ابراهيم  اعالنه/ حممد  املطلوب  درهم       17000
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  عنوانه:بالن�سر  م�سر 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/12/23 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/12/08  
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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من خلل ا�شتثمارها امل�شتمر يف التقنيات احلديثة
ات�ضاالت يف موقع مثايل لال�ضتفادة 

من تطّور �ضناعة االت�ضاالت 
الرقمية  للخدمات  التنفيذي  الرئي�س  ال�سام�سي،  خليفة  اليوم  �سّرح 
احلديثة  التقنيات  يف  املجموعة  ا�ستثمارات  ب��اأّن  ات�ساالت،  جمموعة  يف 
واملتقدمة ت�سعها يف مكانة مثالية لال�ستفادة من التغرّيات التي ت�سهدها 
الطريق  النا�سئة، مما ميّهد  االأ�سواق  يف  االت�ساالت، وخ�سو�ساً  �سناعة 
لتحقيقها عائدات قوّية يف ال�سنوات املقبلة. وجاء ت�سريح ال�سام�سي يف 
خطاب األقاه خالل قّمة تيليكوم ريفيو، التي اأقيمت حتت �سعار ال�سبكات 
حيث  �سيتي،  في�ستيفال  دب���ي  اإنرتكونتيننتال  ف��ن��دق  يف  االأ���س��ا���س  ه��ي 
موقع  يف  املجموعة  و�سعت  االأم��د  طويلة  ات�ساالت  ا�سرتاتيجية  ق��ال: 
وتغطي  االت�ساالت.  بقطاع  املحيطة  التغيريات  من  لال�ستفادة  متمّيز 
و�سواًل  جهة،  من  الرقمية  اخلدمات  وح��دة  ان�ساء  اال�سرتاتيجية  ه��ذه 
اجلهة  من  واخلدمات  املنتجات  مبتكري  مع  �سراكات  يف  اال�ستثمار  اإىل 
االأخرى مما يتيح لنا تطوير وطرح اأف�سل املنتجات مل�سرتكينا ويف الوقت 
ت�سمل  االت�ساالت  �سناعة  يف  التغرّيات  اأّن  ال�سام�سي  واأ�ساف  املنا�سب.  
ال�سحابية،  واحلو�سبة  ال�سخمة  البيانات  مع  التعامل  يف  املتزايد  النمو 
الذكية.  ل��الأج��ه��زة  املتنامي  واحل�����س��ور  االجتماعية  ال�سبكات  وانت�سار 
وقال: املزيد من العمالء يرغبون يف البقاء على ات�سال دائم باالنرتنت 
وعالية  اآم��ن��ة  ات�سال  و�سيلة  خ��الل  م��ن  وذل���ك  م��ك��ان،  واأّي  وق��ت  اأي  يف 
ال�سرعة. وامل�سرتكون اليوم لن ير�سوا باأقّل من ذلك.  جت������در اال�س������ارة 
ات�ساالت  جمموعة  يف  حديثاً  اأن�سئت  الرقمية  اخلدمات  وحتدة  اأّن  اإىل 
وتعمل على تقدمي حلول جديدة ومبتكرة مثل تقنية االت�سال االآيل بني 
اأ�سا�سياً يف منوذج عمل �سركات  االأجهزة )M2M( التي اأ�سبحت جزًء 
الرتفيهي������ة  واخل��دم�����ات  التجارية  اخل��دم��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة  االت�����س��االت 
الرقمية، ومن �ساأن ذلك توفري مزايا كبرية مل�سرتكي ات�ساالت يف كافة 
ا�ستخدام  يتزايد  ال�سام�سي:  تتواجد فيها. وقال  التي  الدولية  االأ�سواق 
و���س��ائ��ل االت�ساالت  ب��امل��ق��ارن��ة م��ع  ال��ع��ري�����س  ال��ن��ط��اق  االت�����س��االت ذات 
للنمو.  اأّنها فر�س  التغرّيات على  اإىل هذه  تنظر  وات�ساالت  التقليدية. 
لذلك اأن�ساأنا وحدة اخلدمات الرقمية وا�ستثمرنا يف التقنيات احلديثة، 
وبينها االت�سال االآيل بني االأجهزة والتجارة عرب االأجهزة املحمولة، كما 
نعمل مع احلكومة نحو االنتقال اإىل اخلدمات الرقمية.  وذكر ال�سام�سي 
اأّن خدمة فلو�س للتجارة عرب الهواتف املحمولة بداأت تنت�سر يف االأ�سواق 
الدولية للمجموعة، ما يوؤّدي اىل ا�ستفادة املجتمعات املحلية منها ب�سكل 
يف  االت�ساالت  �سركات  عمل  اأهمية  على  ال�سام�سي  و�سّدد  ه��ذا  متزايد. 
املنطقة مع حكوماتها لتح�سني حلول وخطط تطوير قطاع تكنولوجيا 
التنمية  يف  م�ساهمتها  خالل  من  بقوله:  وختم  واالت�ساالت  املعلومات 
االقت�سادية عرب خدماتها املبتكرة، �ست�سبح جمموعة ات�ساالت جزًء من 

ن�سيج املجتمع. 

 االإمارات االإ�ضالمي يطلق 
ح�ضاب االدخار لالأطفال

•• دبي-الفجر: 

اأعلن االإمارات االإ�سالمي ، اأحد املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية الرائدة يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة، ام�س عن اإطالق ح�ساب االدخار اجلديد املخ�س�س 
وبطاقة  وياأتي مع ح�سالة  بكونه جماين،  ويتميز هذا احل�ساب  لالأطفال. 
اإطالق  100 درهم لفرتة حم��دودة مبنا�سبة  الدفع ت�سم  جمانية م�سبقة 
املنتج اجلديد. وتن�سجم هذه املبادرة يف امل�سمون واالأهداف مع ا�سرتاتيجية 
االإدارة  وح�سن  االدخ����ار  ثقافة  تر�سيخ  اإىل  ال��رام��ي��ة  االإ���س��الم��ي  االإم����ارات 
الدفع،  البطاقة م�سبقة  املجتمع. وعالوة على  �سرائح  املالية لدى خمتلف 
يح�سل االأطفال الذين يتقدمون لفتح ح�ساب االدخار املخ�س�س لالأطفال 
على هدية ترحيبية وكتاب لالأن�سطة التي تعرفهم باأهمية االدخار يف �سن 
الذين يقومون  املنتج اجلديد لالأهايل  اإىل ذلك، يقدم  وباالإ�سافة  مبكرة. 
األف   120 بقيمة  تكافل  تغطية  على  اأطفالهم  عن  بالنيابة  ح�ساب  بفتح 
درهم للح�ساب، والتي تكون جماناً ل�سهرين فقط من تاريخ فتح احل�ساب. 
واإدارة  االأف��راد  التنفيذي،  الرئي�س  نائب  املنا�سبة، قال في�سل عقيل،  وبهذه 
الروات يف االإم��ارات االإ�سالمي : نحر�س يف االإم��ارات االإ�سالمي على بذل 
كل جهد ممكن لرت�سيخ قيم االدخار لدى العمالء ل�سمان م�ستقبلهم املايل. 
امل��ايل يبداأ من �سن مبكرة، وه��و ما  االأم��ان  ا�ستيعاب مفاهيم  ب��اأن  وال �سك 
اإطالق احل�ساب اجلديد املخ�س�س لالأطفال، لت�سجيعهم على  �سجعنا على 
االدخار ملا فيه خري وا�ستقرار م�ستقبلهم . ويهدف ح�ساب االدخار املخ�س�س 
لالأطفال اإىل تعزيز مفاهيم االدخار والتوفري لدى االأطفال، مبا يتما�سى 
مع خمتلف املبادرات التي ي�سطلع بها االإمارات االإ�سالمي لت�سجيع العمالء 
كي ي�سبحوا اأكر م�سوؤولية يف اإدارة �سوؤونهم املالية، مبا ي�سمن لهم االأمان 

يف حال وقوع اأي ظروف طارئة اأو غري متوقعة.

�ضندوق النقد العربي ينظم دورة االإح�ضاءات النقدية واملالية 

بزيادة 91 مليار درهم عن الفرتة ذاتها العام املا�شي

 جتارة دبي اخلارجية ترتفع اإىل 009 ر1 تريليون درهم حتى نهاية �ضبتمرب
حمدان بن حممد: الفوز با�شت�شافة اإك�شبو مقدمة لطفرة غري 

م�شبوقة لتجارتنا اخلارجية واال�شتعداد اجليد ي�شمن تعظيم مردودها

 من�ضة دولوين بيتا االأحوا�ص اجلافة ت�ضع الهيكل الرئي�ضي الأول من�ضة �ضبه عائمة يف العامل 
•• دبي-وام:

العاملي������ة  اجلاف������ة  االأح��وا���س  اأعلنت 
امل����������زود ال����ع����امل����ي امل���ت���م���ي���ز خل����دم����ات 
القطاعات املالحية والبحرية والنفط 
وال��غ��از وال��ط��اق��ة ع��ن اإمت��ام��ه��ا لعملية 
رفع الهيك������ل العلوي النهائ�����ي وو�سعة 
من�س�����ة  الأول  الرئي�سي  الهيكل  على 
من�س�����ة  ال���ع���امل  يف  ع��ائ��م��������������������ة  ���س��ب��ة 

دولوي�������ن بيتا حيث بلغ وزنه 10 اآالف 
ابتداء  م��رتا  ر52   8 وارتفاع��������ه  طن 

من قاع احلو�س رقم 2.
بوعميم  جمعة  خمي�س  ���س��ع��ادة  وع���رب 
العاملية  اجل���اف���ة  االأح�����وا������س  رئ��ي�����س 
وامل���الح���ة ال��ع��امل��ي��ة ع���ن ���س��ع��ادت��ه بهذا 

االإجناز العاملي ..
يف  �ست�ساهم  العمليات  هذه  اأن  معتربا 
لالأحوا�س  الهند�سي  التميز  تطوير 

اأع��ل��ى م��ن خ���الل هذا  اإىل م�����س��ت��وي��ات 
.. معربا عن  نوعه  الفريد من  العمل 
ثقته باأن امل�ستقبل �سيجلب مهاما اأكر 
�سعوبة والتى �سيتم التعامل معها بكل 

ي�سر و�سهولة.
خال�س  ع��ن  عمي����������م  ب����و  واأع���������رب 
حم���������دان  ال�سيخ  ل����������سمو  �س�������كره 
مكتوم  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د  ب��������������������ن 
املجل�س  رئي�س  دب�����������ي  عه�������د  ول����������ي 

على  دب�����������ي  الإم����������ارة  التنفي���������ذي 
تقدي��������������م الدعم.

املعقدة  ال���دم���ج  ع��م��ل��ي��ة  اأن  واأ�����س����اف 
دولوين  من�سة  على  خارجيا  اأج��ري��ت 
بيتا التي مازالت قيد االإن�ساء يف من�ساأة 
تزن  حيث  العاملية  اجل��اف��ة  االأح��وا���س 
22 األف طن عند االنتهاء منها. واأ�سار 
�سيقوم  للبيئة  ال�سديق  النظام  اأن  اىل 
بقوة  ال��ك��ه��رب��اء  لنقل  ك��راب��ط  بالعمل 

900 ميغا واط والذي �سريبط مزارع 
منطقة  يف  تقع  التي  البحرية  ال��ري��اح 
هيلغوالند  من  بالقرب  ال��ري��اح  م��زارع 
ال�سمال  م��ن بحر  االأمل����اين  يف اجل��ان��ب 
الرنويجية  اإي��ب��ل  ���س��رك��ة  ب��ني  ب��ت��ع��اون 
و�سركة تينيت االأملانية �سركة طاإيه بي 
من  امل�ستخرجة  ال��ط��اق��ة  لتحويل  ب��ي 
الرياح اإىل ال�سبكة الرئي�سية للكهرباء 

االأملانية .

•• اأبوظبي-وام:

االإح�ساءات  دورة  فعاليات  ام�س  ب��داأت 
معهد  ينظمها  التي  املالية  و  النقدية 
�سندوقي  يف  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سات 
النقد العربي والنقد الدويل يف مدينة 
اأبوظبي خالل الفرتة من الثامن اإىل 
يف   ..  2013 دي�سمرب  �سهر  من   19
اإط����ار ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك بني 
ال�����س��ن��دوق��ني. وت���ه���دف ال������دورة التي 
ي�سارك فيها 33 م�ساركا من 16 دولة 
واملبادئ  االأ���س�����س  تر�سيخ  ع��رب��ي��ة..اإىل 
النقدية  ال��ب��ي��ان��ات  االأ���س��ا���س��ي��ة الإع����داد 
مراحل  خمتلف  وت�ستعر�س  وامل��ال��ي��ة 
اإع����داده����ا يف ���س��وء م��ن��اه��ج اآخ����ر دليل 
وت�سمل  واملالية.  النقدية  لالإح�ساءات 
التالية..االإطار  الرئي�سة  املو�سوعات 
التحليلي لالإح�ساءات النقدية واملالية 
والتعديالت  املالية  االأدوات  وت�سنيف 

النقدية  امل��وؤ���س�����س��ات  مل��ي��زان��ي��ات  الفنية 
املوؤ�س�سات  ن�����س��اط  وت���ط���ور  وامل���ال���ي���ة 
ت�سنيف  واأ���س��ال��ي��ب  وامل�سرفية  امل��ال��ي��ة 
ودرا�سة  بها  املتعلقة  البيانات  واإع���داد 
واألقى  عربية.  لبلدان  تطبيقية  حالة 
معهد  مدير  الربيكان  �سعود  الدكتور 
افتتاح  يف  كلمة  االقت�سادية  ال�سيا�سات 
الدورة نيابة عن �سعادة الدكتور جا�سم 
امل��ن��اع��ي امل���دي���ر ال���ع���ام رئ��ي�����س جمل�س 
االإدارة..اأع��رب فيها عن اأمله اأن ت�سهم 
اإث��راء معلومات  ه��ذه ال��دورة املهمة يف 
امل�ستجدات يف مو�سوع  باآخر  املتدربني 
االح�����س��اءات ال��ن��ق��دي��ة وامل��ال��ي��ة. وقال 
البيانات  وجتميع  اإع����داد  م��و���س��وع  اإن 
وال�سحيحة.. ال��دق��ي��ق��ة  االإح�����س��ائ��ي��ة 

ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري وم��ت��زاي��د من 
قبل املعنيني باقت�سادات الدول كافة..

ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل وقوع العديد 
من االأزمات املالية واالقت�سادية والتي 

اأ�سباب حدوثها هو غياب  اأهم  كان من 
ال��ب��ي��ان��ات ال�����س��ح��ي��ح��ة وال��دق��ي��ق��ة عن 
القطاع املايل يف هذه الدول االأمر الذي 
تعذر معه اتخاذ اإجراءات احرتازية يف 
حينه لدرء هذه االأزمات وبالتايل اأدى 
التي  االقت�سادية  امل�ساكل  تفاقم  اإىل 

جنمت عن ذلك. 
ولفت يف هذا ال�سدد اىل االأزمة املالية 
العاملية التي كانت من اأحد اأهم اأ�سبابها 
مواطن  يف  الدقيقة  امل��ع��ل��وم��ات  غ��ي��اب 
العديد  يف  امل���ايل  ال��ق��ط��اع  يف  ال�سعف 
بروز  اإن  ال��دول..وق��ال  اقت�سادات  من 
مثل ه��ذه االأزم����ات اف���رز وج���ود حاجة 
لتح�سري  عملي  اإط����ار  الإي��ج��اد  ملحة 
�سليمة  ب��ط��ري��ق��ة  ال���ب���ي���ان���ات  واإع��������داد 
املعنية  ال��دول��ي��ة  باملوؤ�س�سات  دف��ع  مم��ا 
للعمل  ال������دول  اق���ت�������س���ادات  ب�����س��الم��ة 
الدول  ت�ساعد  اإر����س���ادات  اإ����س���دار  ع��ل��ى 
اإع��داد ون�سر  يف الكيفية التي يتم فيها 

بطريقة  واملالية  النقدية  االإح�ساءات 
مو�سوع  اأن  الربيكان  واأك��د  ممنهجة. 
جتميع واإعداد البيانات ال�سحيحة هو 
غاية يف االأهمية الأنه ي�سب يف م�سلحة 
بياناتها  ن�سر  على  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال���دول 
ب��ط��ري��ق��ة دق��ي��ق��ة وع���ل���م���ي���ة..وق���ال اإن 
لها م�سلحة  يكون  اأط��راف  هناك عدة 
يف ت���وف���ر م��ث��ل ه����ذه ال��ب��ي��ان��ات وذل���ك 
منها  متعددة  الأغ��را���س  ال�ستخدامها 
احلكومات التي ت�ستخدم هذه البيانات 
والبنك  االقت�سادي  التخطيط  لغايات 
وتنفيذ  الإع����داد  ي�ستخدمها  امل��رك��زي 
ال�سيا�سة النقدية وللرقابة على النظام 
البيانات  ا�ستخدام  اىل  امل��ايل..اإ���س��اف��ة 
امل�ستثمرين  مثل  اأخ���رى  اأط����راف  م��ن 
االأج����ان����ب وال���ب���اح���ث���ني. واأ�����س����اف اأن 
وال�سحيحة  الدقيقة  البيانات  ت��وف��ر 
التدفقات  حجم  معرفة  على  ي�ساعد 
يتم  واخلارجة..وحتى  الداخلة  املالية 

مطلع  دب��ي  يف   2020 ال���دويل  اك�سبو 
العقد املقبل بعد ان ا�سبحت دبي العبا 
دوليا ال ميكن جتاهله يف حركة التجارة 
يجعلها  ما  العامل  مناطق  خمتلف  بني 
اإك�سبو  ع��ل��ى االرت���ق���اء مب��ع��ر���س  ق����ادرة 
ت��ن��ظ��ي��م��ه دافعا  ل��ي�����س��ب��ح ع��ن��د  ال�����دويل 
مرتكزا  العاملية  ال��ت��ج��ارة  لنمو  رئي�سيا 
من  ت�سعه  اأن  االم���ارة  ت�ستطيع  ما  اىل 
ام��ك��ان��ات جت���اري���ة يف خدمة  و  خ����ربات 

املعر�س.
اأن منو  دبي  وتظهر اح�سائيات جمارك 
جتارة دبي اخلارجية غري النفطية جاء 
نتيجة الرتفاع قيمة الواردات حتى نهاية 
لت�سل   2013 العام  من  الثالث  الربع 
 546 دره��م مقابل  مليارات   610 اإىل 
م��ل��ي��ار دره����م خ���الل ن��ف�����س ال���ف���رتة من 
ال�سادرات  قيمة  زادت  كما   2012 عام 
واإعادة الت�سدير لت�سل اإىل 399 مليار 

درهم مقابل 372 مليار درهم.
الرئي�س  اأحمد  اأحمد بطي  �سعادة  وقال 
اجلمارك  و  امل��وان��ئ  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
وامل��ن��ط��ق��ة احل�����رة م���دي���ر ع����ام جمارك 

هذه  توفر  املن�سودة من  الغاية  حتقيق 
ت��ت�����س��ف هذه  اأن  م���ن  ب���د  ال��ب��ي��ان��ات ال 
والديناميكية  ب��امل�����س��داق��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
املعايري  م����ع  ت��ن�����س��ج��م  واأن  وال����دق����ة 
ال��دول��ي��ة ب��ه��ذه اخل�����س��و���س..ويف حال 
�سي�ساعد  فاإنه..وبال �سك  حتقيق ذلك 
وامل�ساءلة  ال�سفافية  مبداأ  تطبيق  على 
االأداء  لتحقيق  �سبيال  وي�سر  ب�سهولة 
الدورة  وت�سمل  امل��ن�����س��ود.  االق��ت�����س��ادي 
ودرا�سة  تطبيقية  وحلقات  حما�سرات 
العمل على  اأج��ل  ح��االت تطبيقية من 
باالإح�ساءات  املعرفة  وتعميق  تو�سيع 
ال����ن����ق����دي����ة وامل�����ال�����ي�����ة ..وال����ت����ع����ري����ف 
والقطاعات  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  ب���ال���وح���دات 
االأدوات  وت�سنيف  و�سمات  االقت�سادية 
وقواعد  والتدفقات  واالأر���س��دة  املالية 
املالية  واملوؤ�س�سات  والت�سجيل  املحا�سبة 
امل�سح النقدي والرتابط بني اإح�ساءات 

االقت�ساد الكلي .

ال���ت���ي ت���ك���ر����س مل���ك���ان���ة دول������ة االإم��������ارات 
كمركز عاملي للتجارة وتر�سخ موقع دبي 
كنقطة حمورية لعبور خطوط التجارة 

العاملية.
قطاع  يعد  ال�سدد  ه��ذا  يف  �سموه  وق��ال 
احليوية  ال���ق���ط���اع���ات  اأح������د  ال���ت���ج���ارة 
منظومتنا  يف  ك��ث��ريا  عليها  ن��ع��ول  ال��ت��ي 
فيها  مهما  ركنا  ميثل  وهو  االقت�سادية 
رواف��د منوها ونحن  رئي�سا من  وراف���دا 
يف  املت�ساعد  النمو  منحنى  اإىل  ننظر 
دالالته  ل��ه  كموؤ�سر  اخلارجية  التجارة 
على مدى تطور هذه املنظومة وما تثمر 
عنه من اجن��ازات يف خمتلف القطاعات 
ال���ت���ي ت��ت��ك��ام��ل م���ع ق���ط���اع ال���ت���ج���ارة يف 
وتدعم  التنموية  ا�سرتاتيجياتنا  اإجن��اح 
قدرتنا على حتقيق االأهداف العليا التي 
للبالد  العليا  القيادة  بو�سوح  حددتها 
بتحقيق  الكفيلة  االأ�س�س  اإر���س��اء  اأهمها 
رفعة الوطن ومنح املواطنني واملقيمني 
اأ���س��ب��اب ال��رخ��اء وال�����س��ع��ادة والتقدم  ك��ل 

على الدوام .
الغايل  ال����ف����وز  وم�����ع  ����س���م���وه  واأ������س�����اف 
معر�س  با�ست�سافة  ل��ب��الدن��ا  امل�ستحق 
اأن  يف  ال���س��ك   2020 ال�����دويل  اإك�����س��ب��و 
ق���ط���اع ال���ت���ج���ارة ي��ن��ت��ظ��ره ع���ل���ى م����دار 
ال�������س���ن���وات امل��ق��ب��ل��ة م���زي���دا م���ن فر�س 
اآخذين  امل�سبوقة  غ��ري  والنمو  التطور 
التي  االأوىل  امل���رة  ه���ذه  اأن  االع��ت��ب��ار  يف 
ال��ع��م��الق يف  امل��ع��ر���س  ه���ذا  فيها  يظهر 
حوايل  يقطنها  �سا�سعة  جغرافية  رقعة 
االأ�سواق  فيها  وحتت�سد  ن�سمة  ملياري 
ال��ن��ا���س��ئ��ة مب��ا مت��ه��د ل��ه ت��ل��ك املعطيات 
من قنوات عبور جديدة مل�ستويات اأقوى 
من التدفقات التجارية بني �سعوب تلك 
دبي  به  تتمتع  ما  وم��ع  والعامل  املنطقة 
م���ن اإم���ك���ان���ات وخ�����ربات وط���اق���ات فمن 

االأكرب  الن�سيب  لها  يكون  اأن  البديهي 
ال��ت��ي �ستعرب من  ال��ت��دف��ق��ات  م��ن ه���ذه 
ال��ع��امل والب���د علينا  واإىل  ب��واب��ت��ه��ا م��ن 
لنثبت  القوية  الطفرة  لهذه  اال�ستعداد 
الثقة  اأوالن�����ا  ال���ذي  ال����دويل  للمجتمع 
املعر�س  ال�ست�سافة  ل�ساحلنا  بت�سويته 
االأه����م واالأع������رق ع��امل��ي��ا ج��دارت��ن��ا لي�س 
فقط كجهة م�سيفة الإك�سبو ولكن اأي�سا 

كحلقة و�سل اأ�سا�سية للتجارة العاملية .
وطالب �سمو ويل عهد دبي جميع اجلهات 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة ب��ال��ع��م��ل على 
اأق�سى  اإعداد اخلطط الالزمة لتحقيق 
الكبري  ال�سبق  ه��ذا  من  ممكنة  ا�ستفادة 
وت��ع��ظ��ي��م امل�����ردود ال��ت��ج��اري م���ن وراءه 
املحلي  اقت�سادنا  على  بالنفع  يعود  مبا 
كاملة  العربية  املنطقة  اقت�ساد  وكذلك 
متا�سيا مع �سيا�سية دولتنا واملنافع التي 
ت�سعى اإىل حتقيقها المتدادها االإقليمي 
من  االأع��م��ق  العاملي  وحميطها  االأق���رب 
..منوها  ال��ت��اري��خ��ي  احل���دث  ه���ذا  وراء 
�سموه ب�سرورة االهتمام بتطوير جميع 
اأرقى معايري  اخلدمات املكملة وتطبيق 
اخل��دم��ة واإع���م���ال خ��ط��ط ح��ك��وم��ة دبي 
الذكي  النموذج  اإىل  الكامل  التحول  يف 
التزاما  املقبلة  الثالث  ال�سنوات  خ��الل 
بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  بن را�سد 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ل��ب��الدن��ا احل��ف��اظ على  اهلل مب��ا ي�سمن 
التنموي يف  احل��راك  الرائد يف  موقعها 

املنطقة.
دب����ي يف خارطة  وي��ف��ت��ح ���س��ع��ود م��وق��ع 
املت�ساعد  للنمو  نتيجة  العاملية  التجارة 
الباب  اخل���ارج���ي���ة  جت���ارت���ه���ا  ق��ي��م��ة  يف 
لت�سدرها امل�سهد االقت�سادي ال�سيما مع 
با�ست�سافة معر�س  االم��ارات  دول��ة  فوز 

دبي تت�سارع وت��رية النمو يف جت��ارة دبي 
قوة  لتعك�س  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
مدعوما  ل���الإم���ارة  االق��ت�����س��ادي  االداء 
تتحقق  ال���ت���ي  ال����ك����ربى  ب������االإجن������ازات 
ب��ق��ي��ادة ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  بن را�سد 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
�سل�سلة ال  �سموه  روؤي��ة  اأث��م��رت  اهلل فقد 
موؤخرا  ت��وج��ه��ا  االجن�����ازات  م��ن  تنتهي 
افتتاح مطار اآل مكتوم الدويل والنجاح 
منقطع النظري ل� معر�س دبي للطريان 
يف  الطريان  ل�سركات  قيا�سية  ب�سفقات 
امل�ستقبلية  امل�سروعات  االإم��ارة مع تتابع 
املعرفة  اق��ت�����س��اد  اىل  ب��دب��ي  ل��الن��ت��ق��ال 
ذكية  مدينة  دبي  م�سروع  مقدمتها  ويف 
لهذه  ما  بكل  الذكية  احلكومة  ومبادرة 
اآف�����اق واع�����دة �ستجعل  امل�����س��روع��ات م���ن 
ال�سنوات ال�سبع القادمة حا�سمة لت�سبح 
يف  رئي�سيا  اق��ت�����س��ادي��ا  الع��ب��ا  االإم������ارات 

العامل كما اكد �سموه .
وقد �ساهمت التجارة املبا�سرة بنحو 64 
لت�سل  اخلارجية  دبي  باملائة من جتارة 
قيمتها يف نهاية الربع الثالث من العام 
مقابل  درهم  مليار   649 اىل   2013
من  الفرتة  لنف�س  دره��م  مليار   595
جتارة  ح�سة  بلغت  فيما   2012 ال��ع��ام 
ب��امل��ائ��ة تعادل   35 امل��ن��اط��ق احل���رة نحو 
مليار   316 مقابل  درهم  مليار   348
امل�ستودعات  جت���ارة  قيمة  وبلغت  دره���م 
 6 مقابل  دره���م  مليار   12 اجلمركية 

مليار درهم.
وحتافظ دب��ي من خ��الل ه��ذا التنوع يف 
فر�س  على  اخلارجية  جتارتها  تكوين 
التجارة  يف  اأع��ل��ى  م��رات��ب  اىل  ال�سعود 
اال�سواق  رقعة  ات�ساع  العاملية من خالل 
با�ستمرار  امامها  تنفتح  التي  اجلديدة 

ب��ف��ع��ل دوره�����ا امل���ح���وري يف ال���رب���ط بني 
التجار  ورغبة  املختلفة  العامل  مناطق 
مزاياها  م��ن  باال�ستفادة  وامل�ستثمرين 
التجارية يف حت�سن م�ستوى العائد على 

عملياتهم التجارية.
واأك����د ���س��ع��ادة اأح��م��د ب��ط��ي اأح��م��د قائال 
دبي  الطريق لتطوير جتارة  اإن خارطة 
اخلارجية خالل ال�سنوات املقبلة حتددت 
االإمارات  فوز  فمع  االآن  بو�سوح  معاملها 
ب��ا���س��ت�����س��اف��ة م��ع��ر���س اإك�����س��ب��و ال����دويل 
2020 يف دبي �ستكون يف مقدمة مهامنا 
االرتقاء بدور االإمارة يف امل�سهد الدويل 
لت�سبح واح��دة من اه��م م��دن العامل يف 
حركة التجارة الدولية وهذا ي�سعنا امام 
جتارية  ا�سرتاتيجيات  تطبيق  ���س��رورة 
اجلارية  ال��ت��ح��والت  لطبيعة  ت�ستجيب 
يف االقت�ساد العاملي مع ا�ستمرار �سعود 
ال�سدارة  موقع  اىل  االآ�سيوية  االأ���س��واق 
يف حركة التبادل التجاري دوليا ما يتيح 
لنا تعزيز ا�ستفادتنا من هذه التحوالت 
عرب توثيق �سالتنا باالأ�سواق االآ�سيوية 
املتطلعة اىل االنطالق من دبي لتعزيز 
بنا  حتيط  �سا�سعة  مناطق  يف  تواجدها 

ومتتد بني اآ�سيا واأوروبا واأفريقيا .
وقد تقدمت الهند �سركاء دبي التجاريني 
على م�ستوى اجمايل التجارة اخلارجية 
غري النفطية حيث بلغت قيمة التجارة 
ال�سني  تلتها  دره��م  مليار   111 معها 
الواليات  ث��م  دره����م  م��ل��ي��ار   99 بقيمة 

املتحدة بقيمة 65 مليار درهم.
ال��������واردات فجاءت  اأم�����ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
ال�سني يف موقع ال�سريك االول بح�سة 
16 باملائة تعادل 96 مليار درهم تلتها 
الواليات املتحدة بح�سة 9 باملائة تعادل 
58 مليار درهم والهند بح�سة 9 باملائة 

تعادل 55 مليار درهم.

•• دبي-وام:

جنحت جتارة دبي اخلارجية غري النفطية يف عبور حاجز الرتيليون درهم خالل 
 009 اىل  الثالث  الربع  نهاية  مع  قيمتها  لت�سل   2013 العام  اأ�سهر من  ت�سعة 
ر1 تريليون درهم مقارنة مع 918 مليار درهم لنف�س الفرتة من العام 2012 

وبزيادة قدرها 91 مليار درهم.
رئي�س  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان بن حممد  �سمو  واأع��رب 
الزيادة  اأبرزتها  والتي  املتحققة  القوية  للنتائج  ارتياحه  عن  التنفيذي  املجل�س 
املطردة يف حجم التبادالت التجارية ما ينظر اإليه على اأنه اأحد الرباهني العملية 

على �سالمة وجدوى النهج االقت�سادي الذي حتر�س االإمارة على تطبيقه يف اإطار 
اخلط اال�سرتاتيجي العام لعمل احلكومة ا�ستنادا اإىل اأرقى املعايري العاملية اآخذين 
وما  وال��دويل  االإقليمي  ال�سعيدين  على  املحيطة  املتغريات  جممل  احل�سبان  يف 
متليه من تطوير واجب يف االأداء الكلي ملواكبة انعكا�ساتها على اأدائنا االقت�سادي 
امل�ستقبل  نحو  بالدنا  م�سي  ويوؤكد  املن�سودة  االأه���داف  اإىل  الو�سول  ي�سمن  مبا 
وطموحات  اآم��ال  يحقق  ومبا  الر�سيدة  قياداتنا  وت�سور  روؤي��ة  وفق  واثقة  بخطى 

�سعبنا العظيم.
العام  النفطية خالل  اخلارجية غري  دبي  لتجارة  امل�سجلة  النتائج  �سموه  واعترب 
االجنازات  م��ن  مزيد  نحو  ج��دي��دة  ان��ط��الق  نقطة  �سبتمرب  �سهر  وحتى  اجل���اري 
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الغاز براأ�ص اخليمة ي�ضتجيب 
الأ�ضعار النفط العاملية 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

قفزت اأ�سعار غاز الطبخ يف راأ�س اخليمة خالل دي�سمرب اجلاري مت�سيا مع 
االأ�سعار العاملية حيث بلغ �سعر اال�سطوانة الكبرية 290 درهم و املتو�سطة 

. درهم   73 ال�سغرية  االأ�سطوانة  و  درهم،   145
وتعليقا على ذلك قال في�سل عليون رئي�س ق�سم الرقابة واملتابعة يف دائرة 
الغاز خالل  ا�سطوانات  زي��ادة يف �سعر  اأن ما طراأ من  التنمية االقت�سادية 

ال�سهر اجلاري كان مرده اىل االرتفاع 
م�سريا  ل��ل��ن��ف��ط  ال���ع���امل���ي  ال�����س��ع��ر  يف 
ال��دائ��رة تعكف كل �سهر على  ان  اىل 
مراجعة االأ�سعار خالل اجتماعها مع 

ال�سركات املعبئة للغاز .
وق���ال م���رمي ال��زع��اب��ي م��دي��ر مكتب 
على  ينبغي  اأن���ه  املوؤ�س�سي  االت�����س��ال 
التي  باالأ�سعار  االهتمام  امل�ستهلكني 
مت�سمنة  ���س��ه��ري��اً  ال���دائ���رة  ت��ع��ل��ن��ه��ا 
خدمات التو�سيل والرتكيب لتفادي 
املوزعة  ال�����س��رك��ات  م���ن  ت��الع��ب  اأي 
للغاز و التاأكد من حجمها مو�سحة 
مع  التوا�سل  املت�سررين ميكنهم  ان 

خهات االخت�سا�س يف الدائرة عرب اخلط ال�ساخن 8007333
وتابعت ان من االأهمية مبكان ا�ستالم امل�ستهلكني لفاتورة ال�سراء بال�سعر 
املباع الأنها ت�ساعد يف �سبط حالت التالعب والغ�س التجاري وهو ال�سيء 

الذي يرتتب عليه اجلهات املخالفة غرامة تبلغ 20 األف درهم.

ات�شاالت تقدم باقة بيانات �شهرية جديدة مل�شرتكي وا�شل 
بيانات ميغابايت   100

 مقابل 29 درهم �ضهريًا 
بيانات  االإم��ارات لالت�ساالت ات�ساالت عن طرحها باقة  اأعلنت موؤ�س�سة 
�سهرية جديدة مل�سرتكي نظام الدفع امل�سبق وا�سل تقدم 100 ميغابايت 

بيانات مقابل 29 درهم فقط. 
الذين  امل�سرتكني  احتياجات  تلبية  بهدف  اجلديدة  الباقة  ت�سميم  ومت 
العر�سي  اأو  امل��ح��دود  اال���س��ت��خ��دام  على  للبيانات  ا�ستهالكهم  يقت�سر 
اال�ستخدامات  من  غريها  اأو  االإل��ك��رتوين  والربيد  للت�سفح  لالإنرتنت 
الرئي�س  البيانات.  وق��ال خالد اخل��ويل،  التي ال تتطلب كماً كبرياً من 
والعرو�س  الباقات  ال��دوام  على  تقّدم  ات�ساالت  اأن  للت�سويق  التنفيذي 
ت�سعى  حيث  للعمالء  الكلفة  مقابل  قيمة  اأعلى  توفري  ل�سمان  املبتكرة 
العرو�س،  يف  والب�ساطة  امل��رون��ة  وت��اأم��ني  امل�سرتكني  احتياجات  ملواكبة 
فنحن ندرك اختالف االحتياجات واملتطلبات بني امل�ستخدمني ولذلك 
نقدم لهم جمموعة كبرية من اخليارات التي تنا�سب ا�ستخداماتهم ولهذا 
عمدنا لتقدمي هذه الباقة املنخف�سة التكلفة للعمالء الذين ي�ستهلكون 

البيانات ب�سكل حمدود. 
الباقة  ب���ه���ذه  اال�����س����رتاك  ومي���ك���ن 
ر�سالة  يف   m100m ب����اإر�����س����ال 
ويتم   ،1010 ال���رق���م  اإىل  ن�����س��ي��ة 
اأول  م��ع  تلقائياً  اال���س��رتاك  جتديد 
ا���س��ت��خ��دام ل��ل��ب��ي��ان��ات ك���ل ���س��ه��ر ويف 
يتم  الباقة  ح��ال جت��اوز خم�س�سات 
درهم   1 بكلفة  ال��ب��ي��ان��ات  اح��ت�����س��اب 
لكل ميغابايت و�ستكون هذه الر�سوم 
خارج  البيانات  ال�ستهالك  م��وح��دة 
البيانات  ب��اق��ات  لكافة  املخ�س�سات 
غيغابايت   1 ب�����اق�����ات  ف���ي���ه���ا  مب�����ا 
غيغابايت  و20  غ��ي��غ��اب��اي��ت  و5 

ات�����س��االت ه���ذا العر�س  MyPlan.  وت��ق��دم  ب��اق��ة  واالإ���س��اف��ات ع��ل��ى 
متنوعة  ب��ي��ان��ات  ب��اق��ات  ت��ق��دمي  يف  املتمثلة  ا�سرتاتيجيتها  م��ع  متا�سياً 
ت�سمل  والتي  الذكية  الهواتف  م�ستخدمي  احتياجات  خمتلف  تنا�سب 
 249 مقابل  غيغابايت  و5  �سهرياً  دره��م   99 بكلفة  غيغابايت   1 باقة 
ويتمتع  �سهرياً.  دره��م   449 20 غيغابايت مقابل  وباقة  �سهرياً  دره��م 
ات�ساالت  �سبكة  على  مميزة  ا�ستخدام  بتجربة  البيانات  باقات  م�سرتكو 
املتفوقة للجيل الرابع والتي تغطي اأكر من %80 من املناطق املاأهولة 
الرابع من م�سرتكي نظام  يف الدولة وت�سمح مل�ستخدمي هواتف اجليل 
 150 اإىل  ب�سرعات ت�سل  باالإنرتنت  امل�سبق والفاتورة باالت�سال  الدفع 

ميغابت يف الثانية. 

�ضرياميك راأ�ص اخليمة 
تفتتح فرعها االأول بالفجرية 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة ���س��ريام��ي��ك راأ������س اخل��ي��م��ة، ك���ربى ال�����س��رك��ات امل�سنعة 
االإمارات  دول��ة  يف  العا�سر  معر�سها  افتتاح  عن  العامل،  يف  لل�سرياميك 
العربية املتحدة، وذلك بافتتاح فرع جديد يف الفجرية، ليكون اأول فرع 
لها يف هذه االإمارة ا�ستجابة للطلب املتزايد الذي يعك�س ازدهار قطاعي 

العقارات واالإن�ساءات هناك. 
 وقال عبداهلل م�سعد، الرئي�س التنفيذي ل�سركة �سرياميك راأ�س اخليمة: 
ت�سهد قاعدة عمالء �سرياميك راأ�س اخليمة يف الفجرية منواً م�سطرداً، 
وحتى نتمكن من توفري م�ستوى اأف�سل من اخلدمات لعمالئنا يف االإمارة، 
قمنا بافتتاح �سالة عر�س جديدة هناك لعر�س ت�سكيالتنا الوا�سعة من 
اإننا  اأط��ق��م احل��م��ام��ات.  ال�سرياميك وامل��ن��ت��ج��ات اخل��زف��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن 
منتجاتنا  توفري  اإىل  الهادفة  �سركتنا  �سيا�سة  تطبيق  جت��اه  ملتزمون 
وخدماتنا لعمالئنا يف اأي مكان يف دولة االإمارات العربية املتحدة، �سواء 

كانوا مقاولني اأو اأفراد. 

بهدف رفع كفاءة التمويل االإ�شلمي يف املنطقة

موارد لال�ضت�ضارات تنظم ور�ضة عمل باملجان 
للعاملني بامل�ضارف التقليدية واالإ�ضالمية بال�ضلطنة 

موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لتنمية امل�ضاريع تطلق منتدى ريادة االأعمال الأول مرة يف ال�ضرق االأو�ضط 

وزارة املالية توقع مذكرة تفاهم مع دائرة ال�ضوؤون املالية واالإدارية باإمارة اأم القيوين 

�ضندوق النقد العربي ينظم املنتدى االإقليمي لتعزيز ال�ضمول املايل يف الدول العربية 

دولية كخبرية يف ذات التخ�س�س .
واأ�ساف��������ت اأن ور�سة العمل التي تتوا�سل 
ي�ستهدف  ال  بال�مجان  اليوم  فعالياتها 

م��ن��ه��ا اأي����ة رب��ح��ي��ة ، واإمن�����ا ه���ي �سمن 
يف  لال�ست�سارات  م��وارد  تنفذه  برنامج 
منطقة اخلليج ، بهدف التو�سع يف فتح 
بامل�سارف  االإ���س��الم��ي  للتعامل  منافذ 
التقليدية باملنطقة ، تتوافق مع تطبيق 
 ، تعامالته�ا  يف  االإ���س��الم��ي��ة  ال�سريعة 
مبادرة  مالمح  اإط��������ار  يف  تاأتي  والتي 
لالقت�ساد  عا�سمة  اإىل  للتحول  دب��ي 
قطاع  وتطوي������ر   ، العاملي  االإ���س��الم��ي 
اأن  اإىل  االق��ت�����س��اد االإ���س��الم��ي ، الف��ت��ة 
 ، ب���االإم���ارات  العاملة  امل�����س��ارف  معظم 
االإ�سالمي  التمويل  يف  متخ�س�سة  اإما 
التمويل  يف  ت��ع��م��ل  م��ن��اف��ذ  ل��ه��ا  اأو   ،
ننطلق  اأن  فكرنا  ثم  ومن   ، االإ�سالمي 
امل���ج���اورة يف  ب��ال��دول  ال��ف��ائ��دة  لتعميم 
منطقة اخلليج ، بهدف تطوير كفاءات 
الكوادر  ق��درات  الب�سرية، ورف��ع  امل��وارد 
العاملة يف التمويل االإ�سالمي ، واإثراء 

•• دبي –الفجر:

ب���داأت اأم�����س االأح���د ور���س��ة العمل التي 
اإحدى   ، لال�ست�سارات  م���وارد  تنظمها 
�سركات  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��رك��ات 
موارد للتمويل يف فندق اأنرتكونتننتال 
وتوا�سل   ، ع���م���ان  ب�����س��ل��ط��ن��ة  م�����س��ق��ط 
ور�سة العمل فعالياتها اليوم االثنني ، 
م�ستهدفة بها كافة العاملني يف امل�سارف 
وموؤ�س�سات  واالإ���س��الم��ي��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
التمويل يف ال�سلطنة ، بهدف اإطالعهم 
مع  التعامل  اآليات  على  وعمليا  نظريا 
وموافقته  االإ�سالمي،  التمويل  �سيا�سة 
ال�سوء  م�سلطة  االإ�سالمية،  لل�سريعة 
امل�سريف  ال��ق��ط��اع  واق���ع احل���ال يف  على 
من  وامل��اأم��ول  اخلليج  ودول  بال�سلطنة 
هذا القطاع م�ستقبال ، مبا يعزز كفاءة 
التمويل االإ�سالمي ويواكب احتياجات 

امل�����س��ت��ق��ب��ل . م����ن ج��ه��ت��ه��ا اأو����س���ح���ت 
موارد  ل���  املنتدب  الع�سو  ل��وت��اه  رح��اب 
لتنظيم  دفعهم  م��ا  اأن   ، لال�ست�سارات 
ور����س���ة ال��ع��م��ل ه���و االت���ف���اق���ي���ات التي 
اأبرمتها موارد لال�ست�سارات منذ العام 
التقليدية  ال��ب��ن��وك  بع�س  م��ع  تقريبا 
بال�سلطنة ومنها بنك ظفار العماين ، 
االإ�سالمي  للتعامل  منافذ  فتح  بهدف 
ب��ت��ل��ك امل�������س���ارف ، وط�����رح ح���زم���ة من 
ت�سهدها  االإ�سالمي  التمويل  منتجات 
م�سرية   ، م���رة  الأول  اخل��ل��ي��ج  منطقة 
العمل  لور�سة  خ�س�ست  م��وارد  اأن  اإىل 
التمويل  يف  املتخ�س�سني  م��ن  ف��ري��ق 
والتدقيق  واحل����وك����م����ة  االإ�����س����الم����ي 
ال�سرعي ، من ذوي اخلربات االأكادميية 
والبحثية واملمار�سني يف قطاع التمويل 
الفريق  ���س��م��ن  وت�����س��ارك  االإ����س���الم���ي، 
لكونها اأول اإماراتية حت�سل على �سهادة 

التخ�س�سات التي يحتاجها هذا املجال، 
املطلوبة  امل��ه��ارات  تطوير  اإىل  اإ���س��اف��ة 
للممار�سني . وا�ستعر�ست لوتاه حماور 
اأم�س االأحد  ور�سة العمل خالل يومي 
واليوم االثنني ، وتتناول النهج العملي 
يف  ال�����س��رع��ي  ال��ت��دق��ي��ق  تنفيذ  ل�سمان 
ال�سرعية  الرقابة  دور  وفهم   ، البنوك 
املالية  امل��وؤ���س�����س��ات  ال��ت��دق��ي��ق يف  ون��ظ��ام 
امل�ساكل  االإ���س��الم��ي��ة، وك��ذل��ك حت��دي��د 
التدقيق  حت�سني  وج��وان��ب   ، املتوقعة 
عملية  اإىل  باالإ�سافة   ، ككل  ال�سرعي 
ال�سفافية  و���س��م��ان  امل��خ��اط��ر  م��راق��ب��ة 
يف  بها  املعمول  املعايري  وا�ستعرا�س   ،
احل��وك��م��ة ال�����س��رع��ي��ة ، واجل���ه���ات التي 
تقوم باإعداد تلك املعايري ،وكذا الن�ساأة 
 ، االإ�سالمي  ال�سريفة  لقطاع  العاملية 
وخارطة  التكافل  اأ�سا�سيات  اإي�ساح  مع 

الطريق. 

•• دبي -وام: 

ب���ن را�سد  اأط���ل���ق���ت م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د 
 � واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية 
التنمية االقت�سادية يف  التابعة لدائرة 
ن��وع��ه يف  اأول منتدى م��ن  � ام�����س  دب��ي 
ب�سبل  يتعلق  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
االأع���م���ال مب�ساركة  ري����ادة  ري����ادة  دع���م 
نحو 450 من نخبة من رواد االأعمال 

واخلرباء وامل�ستثمرين من املنطقة.
وي��ه��دف منتدى ري���ادة االأع��م��ال الذي 
العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  يعقد يف 
على مدى يومني بالتعاون مع منتدى 
ريادة االأعمال العاملي اإىل تبادل االأفكار 
ال��ري��ادي��ة وم���د ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل بني 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  ال�������س���رك���اء  اأه�����م 
واإيجاد احللول للتحديات االقت�سادية 
واالجتماعية التي تواجه رواد االأعمال 

يف املنطقة.
وينظم املنتدى الذي يعقد حتت عنوان 
قيادة التغيري نحو منو م�ستدام حلقات 
نقا�سية وور�س عمل يتم خاللها عر�س 
املوا�سيع  م��ن  ع���دد  ومناق�سة  ق�سايا 
االأ�سا�سية للخروج بحزمة من احللول 
االأعمال  رواد  مل�سرية  امللهمة  وال���روؤى 

على م�ستوى دولة االإمارات واملنطقة.
عام  القمزي مدير  �سامي  �سعادة  وقال 
ب��دب��ي يف  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ����رة 
ت�سريح �سحايف له اليوم اأن ا�ست�سافة 
م��ن��ت��دى ري�����ادة االأع����م����ال ل��ت��ك��ون دبي 
على  احل��دث  ه��ذا  ت�ستقبل  مدينة  اأول 
�سي�ساهم  االأو����س���ط  ال�����س��رق  م�����س��ت��وى 
اإخ���راج كثري م��ن احل��ل��ول اجلذرية  يف 
واالجتماعية  االقت�سادية  للتحديات 
املنطقة  يف  االأعمال  ري��ادة  تواجه  التي 

والعامل.
واأكد اأن الدائرة وموؤ�س�س�ساتها حتر�س 
اأ����س���ح���اب امل�����س��اري��ع ورواد  ع��ل��ى ج��م��ع 
الفكر والباحثني ورواد  االأعمال وقادة 
دول  خمتلف  من  الطموحني  االأعمال 
واحدة  من�سة  االأو���س��ط حت��ت  ال�����س��رق 
مل��ن��اق�����س��ة االأف����ك����ار وال���ت���وا����س���ل بهدف 
اأف�سل  تبادل اخل��ربات واالط��الع على 
يخدم  مبا  احللول  وتطوير  املمار�سات 
جم��ت��م��ع��ات االأع����م����ال وي���ع���زز م���ن دور 
احل��ك��وم��ة يف ال�����س��رك��ات واالجت���اه���ات 
النا�سئة يف النظام االإيكولوجي لريادة 
االأقليمي  ال�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  االأع���م���ال 

والعاملي.
املدير  وذك����ر ع��ب��دال��ب��ا���س��ط اجل��ن��اح��ي 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب��ن را�سد 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية 
اأن  املنتدى  اأع��م��ال  بها  افتتح  كلمة  يف 
االأعمال  ري��ادة  و�سع  �سيناق�س  املنتدى 
يف املنطقة وكيفية الرقي بهذا القطاع 
احل����ي����وي مل�������س���ت���وي���ات اأف�������س���ل واأك�����ر 

�سمولية 
الفر�س  اأر����س  تعد  دب��ي  اأن  اإىل  ولفت 
واجلهة املثالية لتنفيذ االأفكار الريادية 
كانت  ولطاملا  االأح���الم  يف  واال�ستثمار 
ري���ادي���ة ومبتكرة  اأي�����س��ا  دب���ي  ح��ك��وم��ة 
جاذبية  اأك�����ر  امل���دي���ن���ة  دب����ي  ج��ع��ل  يف 
وا���س��ت��ق��رار ل��ت��اأ���س��ي�����س االأع����م����ال حيث 
االأعمال  رواد  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ي��ت��واف��د 
اإىل  العامل  اأنحاء  جميع  من  واالأف���راد 
امل��ت��واف��رة يف  ال��ف��ر���س  االإم�����ارة ب�سبب 
املعي�سة الرغيدة والعمل حيث اأ�سبحت 
لال�ستقرار  وم��ن��ارة  عامليا  م��رك��زا  دب��ي 
واالأمن يف املنطقة والربط العاملي بني 

االأ�سواق.
الن�سخة  اأن  اإىل  اجل���ن���اح���ي  واأ������س�����ار 
االأعمال  ري��ادة  منتدى  من  االإماراتية 
اأبرزها  ك��ث��رية  م��وا���س��ي��ع  اإىل  ت��ت��ط��رق 
االأعمال  لريادة  البيئي  النظام  تعريف 
وت��ع��زي��ز ومت��ك��ني روح وث��ق��اف��ة ري����ادة 

امل��راأة يف جمال ريادة  االأعمال ومتكني 
االأعمال وبناء �سبكات امل�ستثمرين ودور 
ال���ك���ربى وبناء  احل��ك��وم��ة وال�����س��رك��ات 

�سبكات االإر�ساد والتوجيه.
عددا  اأي�سا  ينظم  املنتدى  اأن  واأ���س��اف 
ال�سوء  ت�سلط  ال��ت��ي  العمل  ور����س  م��ن 
االأع���م���ال يف منو  ع��ل��ى دور ح��ا���س��ن��ات 
امل��م��ار���س��ات املتبعة  ال�����س��رك��ات واأف�����س��ل 
اإدارة  تتم  حيث  واالر���س��اد  التوجيه  يف 
اأع���م���ال  رواد  م����ن  ال���ن���ق���ا����س  ح���ل���ق���ات 
متميزين جلعل النقا�سات اأكر حيوية 
ال�سفافية واحليادية  وعملية والإ�سفاء 

يف التحاور.
وي�ست�سيف منتدى ريادة االأعمال عددا 
االأ�سماء الالمعة واملفكرين  كبريا من 
االأفكار  واأ����س���ح���اب  االأع����م����ال  ورج�����ال 
ولت�سجيع  امل��ن��رب  ال�ستكمال  اخل��الق��ة 

االبتكار والتفكري االبداعي.
ريادة  ملنتدى  املحلية  الن�سخة  وتهدف 
االأع��م��ال العاملي يف دول��ة االإم���ارات اإىل 
اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  ب��ني  اجلمع 
ال�سرق  منطقة  يف  امل�سلحة  واأ�سحاب 
االأو�����س����ط ل��ت��ب��ادل االأف����ك����ار واالط����الع 
حلول  وتطوير  املمار�سات  اأف�سل  على 
جديدة ل�سمان التعاون يف بناء النظام 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اال�سرتاتيجية  توجهاتها  م��ع  متا�سياً 
ثنائية  عالقات  �سبكة  بناء  اإىل  الهادفة 
مقرها  يف  املالية  وزارة  وقعت  متكاملة، 
دائرة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  م��وؤخ��راً  بدبي 
ال�������س���وؤون امل��ال��ي��ة واالإداري�������ة ب���اإم���ارة اأم 
التن�سيق  مبادرات  دعم  ب�ساأن  القيوين؛ 
الطرفني،  ب����ني  امل�������س���رتك  وال����ت����ع����اون 
االحتادية  احلكومة  ا�سرتاتيجية  ودعم 
العمل  ع���الق���ات  ت��وط��ي��د  اإىل  ال��رام��ي��ة 
امل�سرتك مع خمتلف موؤ�س�سات احلكومة 

املحلية بالدولة. 
وزارة  جانب  عن  التفاهم  مذكرة  ووق��ع 
ح��اج��ي اخلوري،  يون�س  ���س��ع��ادة  امل��ال��ي��ة، 
وكيل الوزارة، وعن جانب دائرة ال�سوؤون 
القيوين،  اأم  ب���اإم���ارة  واالإداري������ة  امل��ال��ي��ة 
عام  م��دي��ر  غ���امن،  �سعيد  خليفة  �سعادة 
ال����دائ����رة، وذل����ك ب��ح�����س��ور، ع��ب��ري علي 

العبدويل، مدير اإدارة تن�سيق ال�سيا�سات 
امل���ال���ي���ة، وع�����دد م���ن م��وظ��ف��ي ال������وزارة 

والدائرة. 
وت��ل��زم م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ك��ال الطرفني 
الن�ساطات،  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  مب��ج��م��وع��ة 

اأف�سل  على  االإط���الع  مقدمتها  يف  ج��اء 
امل���م���ار����س���ات وال����ت����ج����ارب ال���ن���اج���ح���ة يف 
جم�������االت ال���ع���م���ل امل���������س����رتك����ة، ت���ب���ادل 
اخل������ربات، امل��ع��ل��وم��ات وال���ب���ي���ان���ات ذات 
واأن�سطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وتنظيم  ال��ع��الق��ة 

م�سرتكة بينهما، ف�ساًل عن بدء العمل 
االإ�سرتاتيجية  ال�سراكات  لتعزيز  �سوية 

وتطوير بيئة العمل. 
قال  امل��ذك��رة،  ه��ذه  توقيع  على  وتعليقاً 
توا�سل  اخل���وري:  حاجي  يون�س  �سعادة 
وزارة املالية العمل على تعزيز عالقاتها 
و�سركاتها مع خمتلف اجلهات احلكومية 
االإم����ارات،  دول���ة  واملحلية يف  االحت��ادي��ة 
وذلك اإمياناً منها باأهمية هذه العالقات 
اإدارة املوارد املالية  يف حتقيق الكفاءة يف 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة، وب��ال��ت��ايل دعم 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات احل���ك���وم���ة االحت���ادي���ة 

وحتقيق روؤية االإمارات 2021. 
واأ������س�����اف ����س���ع���ادت���ه: ت��ع��ك�����س م���ذك���رات 
التفاهم واتفاقيات العمل املختلفة التي 
التزام جميع  املالية مدى  وزارة  توقعها 
واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية  اجلهات 
اأوا�����س����ر العمل  ب���ال���دول���ة جت����اه ت��ع��زي��ز 
مقدمتها  ويف  ج��م��ي��ع��اً،  بينها  امل�����س��رتك 

دول  يف  امل�����س��ت��دام��ة  للم�ساريع  البيئي 
اأجندة  وت�����س��م��ن��ت  االأو�����س����ط.  ال�����س��رق 
ام�س من املنتدى ثالث جل�سات تبعها 
جل�سات حوارية تفاعلية بني جمموعة 
من رواد االأعمال واجلمهور اإىل جانب 
عرو�س لال�ستثمار من �سركات ريادية 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم������االت  يف 
والهيئات  امل�ستثمريني  من  نخبة  اأم��ام 

اال�ستثمارية يف املنطقة.
اليوم  امل��ن��ت��دى  ي��ن��ظ��م  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
�ساأنها  ���س��ي��ا���س��ة م��ن  اأرب���ع���ة خم��ت��ربات 
اأن ت��ت��ي��ح ل��ل��م�����س��ارك��ني ف��ر���س��ة اإج����راء 
املوا�سيع  ح����ول  م��ف�����س��ل��ة  م��ن��اق�����س��ات 
االأ���س��ا���س��ي��ة ب��ح��ي��ث ي��ن��ظ��ر اإىل االآف����اق 
ميكن  عملية  حلوال  ويتخذ  اجل��دي��دة 
مع  املتوقعة  النتائج  لتبادل  اعتمادها 

امل�ساركني االآخرين يف ال�سنوات املقبة.
و���س��ت��ن��اق�����س خم��ت��ربات ال�����س��ي��ا���س��ة عدة 
موا�سيع حول ن�سر ثقافة ريادة االأعمال 
االأعمال  ري����ادة  ح��م��الت  تنظيم  منها 
املوؤ�س�سات  ق������درات  وب���ن���اء  ال��وط��ن��ي��ة 
واإح�ساءات  االأع���م���ال  ل����رواد  ال��داع��م��ة 
ريادة االأعمال وبحوث التنمية واأف�سل 
الروتني  من  للحد  العاملية  املمار�سات 

وتخفي�س تكاليف تاأ�سي�س االأعمال. 

•• اأبوظبي-وام:

بالتعاون  العربي  النقد  �سندوق  ينظم 
مل�ساعدة  ال���ت�������س���اوري���ة  امل���ج���م���وع���ة  م����ع 
للتنمية  االأمل���ان���ي���ة  وال���وك���ال���ة  ال��ف��ق��راء 
ال��دول��ي��ة ومب�����س��ارك��ة ال��ب��ن��ك ال����دويل..
لكبار  ال�سنوي  االإقليمي  املنتدى  اأعمال 
املايل  ال�سمول  تعزيز  ح��ول  امل�سوؤولني 
وتت�سمن  اأب��وظ��ب��ي.  يف  ال��ث��الث��اء  غ���دا 
كلمتي  ل��ل��م��وؤمت��ر  االف��ت��ت��اح��ي��ة  اجلل�سة 
ال�سويدي  ن��ا���س��ر  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  م��ع��ايل 

و�سعادة  امل����رك����زي  امل�������س���رف  حم���اف���ظ 
ال��دك��ت��ور ج��ا���س��م امل��ن��اع��ي امل���دي���ر العام 
النقد  ���س��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
العربي. ي�سارك يف املوؤمتر الذي ي�ستمر 
يومني عدد من كبار امل�سوؤولني واملدراء 
لدى  امل���ايل  ال�سمول  بق�سايا  املعنيني 
امل��رك��زي��ة يف  وامل�����س��ارف  امل��ال��ي��ة  وزارات 
من  كبري  ع��دد  بجانب  العربية  ال���دول 
من  ال��ع��دي��د  و  املتخ�س�سني  اخل�����رباء 
االإقليمية  وال��ربام��ج  املالية  املوؤ�س�سات 
الدول  يف  امل��ايل  ال�سمول  بدعم  املعنية 

العربية. ويناق�س املنتدى اأو�ساع الدول 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال�����س��م��ول املايل 
اال�سرتاتيجيات  ت��ط��وي��ر  واح��ت��ي��اج��ات 
الدولية  وال��ت��ج��ارب  املنا�سبة  الوطنية 
والعالقة  ال�����س��اأن  ه���ذا  واالإق��ل��ي��م��ي��ة يف 
الو�سول  وت�سهيل  املايل  اال�ستقرار  بني 
ال���ذي ميكن  وال����دور  امل��ال��ي��ة  للخدمات 
هذا  يف  االإ�سرافية  ال�سلطات  تلعبه  اأن 
ال�سدد بجانب ق�سايا حماية امل�ستهلك 
اأو العميل يف اخلدمات املالية. وتكت�سب 
هذه املو�سوعات اأهمية على �سوء املبادئ 

والتوجهات اجلديدة ملجموعة  الدولية 
ال� 20 يف هذا املجال اإ�سافة اإىل اأجندة 
اأهداف التنمية االألفية ما بعد 2015 
ال�سمول  ح��ول  موؤ�سرات  تت�سمن  التي 
امل�����ايل. واأك�����د ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور جا�سم 
املايل  ال�سمول  مو�سوع  اأهمية  املناعي 
االأحداث  اأن  ..مو�سحا  العربية  للدول 
املنطقة  ���س��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي  وال����ت����ط����ورات 
اأب�����رزت احل���اج���ة الكبرية  ال��ع��رب��ي��ة ق���د 
النمو  لتحقيق  ا�سرتاتيجيات  لتطوير 
االق���ت�������س���ادي االأك������ر ���س��م��ول��ي��ة ال���ذي 

البطالة  م�ساكل  مواجهة  على  ي�ساعد 
وتربز  االجتماعية  العدالة  من  ويعزز 
الو�سول  تعزيز  اأهمية  االإط���ار  ه��ذا  يف 
ل��ل��ت��م��وي��ل واخل���دم���ات امل��ال��ي��ة يف جناح 
مثل هذه اال�سرتاتيجيات. واأ�سار اإىل اأن 
واخلدمات  للتمويل  الو�سول  حت�سني 
ي�ساهم  املجتمع  ف��ئ��ات  ملختلف  امل��ال��ي��ة 
ال��درا���س��ات والتجارب  اأث��ب��ت��ت��ه  مل��ا  وف��ق��ا 
النمو  ف��ر���س  ف��ق��ط يف حت�����س��ني  ل��ي�����س 
واملايل  االقت�سادي  اال�ستقرار  يعزز  بل 

واالجتماعي وال�سيا�سي.

ال�����س��اأن امل���ايل احل��ك��وم��ي ال���ذي يعد من 
تتطلبها  التي  التنظيمية  االأ�س�س  اأب��رز 
تعي�سها  التي  والبناء  التطوير  مرحلة 
دولة االإمارات على خمتلف القطاعات. 

ه���ذا وق���د رك���زت م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م على 
امل�سرتك  التعاون  تعزيز عالقات  اأهمية 
كتطوير  ال���ع���ام���ة  امل���ال���ي���ة  امل����ج����االت  يف 
املعتمدة،  امل��ال��ي��ة  وال��ن��ظ��م  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
اإعداد  تنفيذها،  ومتابعة  امل��وازن��ات  بناء 
اخلتامية  املالية  وال��ب��ي��ان��ات  احل�سابات 
وور���س عمل متخ�س�سة  دورات  وتنظيم 
للموظفني، باالإ�سافة اإىل تعزيز التعاون 

الفني والتقني بني الطرفني.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن وزارة املالية كانت 
ع��دة مذكرات  �سابق  وق��ت  وقعت يف  ق��د 
تفاهم م�سابهة مع كل من دائرة املالية 
باإمارة  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة  دائ�����رة  ب���دب���ي، 
دائرة  بالفجرية،  املالية  دائرة  ال�سارقة، 

املالية بعجمان. 

رحاب لوتاه
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املجل�ص االماراتي الربيطاين ي�ضتعر�ص يف الفر�ص اال�ضتثمارية بني البلدين ب�ضبعة قطاعات اقت�ضادية

 مالية دبي تطلق برنامج التخطيط املايل الذكي للتحول اإىل موازنة االأداء

بهدف تبادل اخلربات واالإ�شتفادة من الفر�ض االإ�شتثمارية 

 دافزا توقع مذكرة تفاهم مع �ضلطة املناطق احلرة ال�ضينية يف �ضنغهاي 

•• اأبوظبي-وام:

الربيطاين  االم������ارات������ي  امل��ج��ل�����س  ع���ق���د 
اجتماعه  اب��وظ��ب��ي  ام�����س يف  االق��ت�����س��ادي 
اخل��ام�����س ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل ن��ا���س��ر اأحمد 
ال�سويدي رئي�س دائرة التنمية االقت�سادية 
اأب��وظ��ب��ي ع��ن اجل��ان��ب االم���ارات���ي و�سعادة 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  بريكو  �سمري 

اأيه اإم اإي �سي عن اجلانب الربيطاين.
امل��ج��ل�����س يف اج��ت��م��اع��ه اخر  وا���س��ت��ع��ر���س 
يتعلق  ف��ي��م��ا  وال����ت����ط����ورات  امل�������س���ت���ج���دات 
امل�سرتك  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال��ت��ع��اون  مب�����س��ت��وى 
واملال  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  يف  البلدين  ب��ني 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  واالعمال 
البنية  وم�����س��اري��ع  وال���ت���دري���ب  وال��ت��ع��ل��ي��م 

التحتية وال�سحة والدفاع واالمن.
االجتماع  ال�سويدي  نا�سر  معايل  وافتتح 
املجل�س  باأع�ساء  م�ستهلها  بكلمة رحب يف 
منوها  االجتماع  الربيطاين  اجلانب  من 
العالقات  تعزيز  اىل  ال��رام��ي��ة  بجهودهم 
ال�سديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  االق��ت�����س��ادي��ة 
وال��دف��ع بها نحو اف��اق او���س��ع وارح���ب مبا 
يحقق امل�سالح امل�سرتكة بني اجلانبني من 
اال�سرتاتيجية بني  ال�سراكة  تعزيز  خالل 
من  اخل��ا���س  القطاع  وموؤ�س�سات  �سركات 

البلدين.
العربية  االإم����ارات  دول��ة  اأن  معاليه  وق��ال 
ك��ب��ريا يف م�سرية  ت��ق��دم��ا  امل��ت��ح��دة حققت 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة ال�����س��ام��ل��ة خالل 
لالأ�سدقاء  ك��ان  حيث  املا�سية  ال�����س��ن��وات 
الربيطانيني دورا هاما يف ذلك من خالل 

ما قامت به ال�سركات الربيطانية من دور 
رائد يف تطوير وتنفيذ امل�ساريع التنموية 
االإم����ارات وخا�سة يف  دول���ة  ال��ت��ي حققتها 
والتدريب  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����االت 
التحتية  والبنية  االأعمال  وقطاع  والبيئة 

وغريها.
واأ�سار اإىل اإن املجل�س االماراتي الربيطاين 
االقت�سادي اأن�سئ بهدف اخلروج مببادرات 
كبار  عليها  ي�����س��رف  م�����س��رتك��ة  وم�����س��اري��ع 
امل�سوؤولني التنفيذيني من ال�سركات الرائدة 
من اجلانبني وتوفري منرب م�سرتك يوؤدي 
التجارة  النمو يف جم��االت  املزيد من  اإىل 
واال�ستثمار بني البلدين معربا عن تطلعه 
�سراكة  بناء  نحو  وامل�سي  اال�ستمرار  اىل 
االمارات  بني  االأج��ل  طويلة  ا�سرتاتيجية 
واململكة املتحدة يف العديد من القطاعات 
االق��ت�����س��ادي��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي توفر 

فر�س ا�ستثمارية واعدة للبلدين.
فرق  اإن  ال�سويدي  نا�سر  معايل  واأ���س��اف 
املجل�س  عن  متخ�ست  التي  ال�سبع  العمل 
يف  حم��وري��ا  دورا  ت��ل��ع��ب  اأن  م��ن��ه��ا  ينتظر 
اأجلها  م��ن  ان�����س��ئ  ال��ت��ي  االه����داف  حتقيق 
تاأ�سي�سه عامني  الذي م�سى على  املجل�س 
التحديات  اأب��رز  اأم��ام  �سويا  لنقف  كاملني 
���س��ب��ي��ل خ��ل��ق احللول  ن��واج��ه��ه��ا يف  ال���ت���ي 
واملمكنات التي من �ساأنها اأن متكن القطاع 
ا�ستثمارية  ف���ر����س  اي���ج���اد  م���ن  اخل���ا����س 
القطاعات  خمتلف  يف  حقيقية  و���س��راك��ة 

االقت�سادية.
واأك����د م��ع��ايل ن��ا���س��ر ال�����س��وي��دي يف �سياق 
العربية  االم�������ارات  دول����ة  ح��ر���س  ك��ل��م��ت��ه 

ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ة  خ��ل��ق  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
من  باال�ستفادة  وذل��ك  املتحدة  اململكة  مع 
الدولة  باتت  التي  اال�ستثمارية  الفر�س 
توفرها يف ظل امل�ساريع التنموية الكربى 
املجاالت  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ن��ف��ذه��ا يف  ال���ت���ي 
وخا�سة البنية التحتية والتعليم وال�سحة 
وال���ط���اق���ة وال�����س��ن��اع��ة وامل������ال واالع���م���ال 

وغريها.
الكبري  االن����ف����اق  ب��ح��ج��م  م��ع��ال��ي��ه  ون������وه 
ال��ذي تقدمه حكومة دول��ة االم��ارات على 
م�ساريعها االمر الذي يوفر ار�سية جاذبة 
املبا�سر  االج��ن��ب��ي  اال�ستثمار  ال�ستقطاب 
البنية  م�ساريع  على  وخا�سة  الدولة  اىل 
اىل  ال��ربي��ط��اين  اجل��ان��ب  داع��ي��ا  التحتية 
خالل  م��ن  امللمو�س  التطور  ه��ذا  مواكبة 
اخلا�س  القطاع  �سركات  اأم��ام  املجال  فتح 

الربيطانية الكربى.
واأك����د م��ع��ايل ن��ا���س��ر ال�����س��وي��دي يف كلمته 
االم����ارات����ي  امل��ج��ل�����س  ي��ع��م��ل  اأن  اأه���م���ي���ة 
ن�ساط  وت��ع��زي��ز  تطوير  على  ال��ربي��ط��اين 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة بني البلدين 
االقت�ساد  اإن  اإن  م��و���س��ح��ا  ال�����س��دي��ق��ني 
اأدواته  تنمية  عن  يبحث  للدولة  الوطني 

ومنها امل�ساريع ال�سغرية.
ي�سار اىل اإن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
�ساهمت يف اأكر من 60 باملائة من الناجت 
االإم���ارات يف عام  املحلي االإج��م��ايل لدولة 
جمموع  من  باملائة   92 ومتثل   2011
باملائة  و86  الدولة  يف  العاملة  ال�سركات 
من جمموع العمالة لدى القطاع اخلا�س 
���س��رك��ة تندرج  ال���ف   300 ن��ح��و  يف وج���ود 

�سمن هذا القطاع داخل الدولة .
القطاع  اال�ستثمار يف  اأهمية  اأكد على  كما 
ال�����س��ن��اع��ي مل��ا ت��وف��ره ال���دول���ة م��ن فر�س 
ال���ق���ط���اع يف ظ���ل اخلطة  ه����ذا  واع������دة يف 
على  تعمل  التي  ال�سناعة  اال�سرتاتيجية 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  حكومة  اع��داه��ا 
ا�سرتاتيجية  م����ع  ان�������س���ج���ام���ا  امل���ت���ح���دة 
احل���ك���وم���ة االحت����ادي����ة وروؤي�������ة االإم�������ارات 
م�ستدام  اقت�ساد  اإر���س��اء  بهدف   2021
وزي��ادة م�ساهمة قطاع  املعرفة  مبني على 
 25 اإىل ن�سبة  ال�سناعة يف ناجتها املحلي 

باملائة خالل ال�سنوات املقبلة.
ال�سناعية  امل��ن�����س��اآت  ع����دد  اإن  اإىل  ي�����س��ار 
امل�سجلة يف الدولة بلغ حتى نهاية نوفمرب 
باملائة   3.5 ب��زي��ادة  اأي   5593 امل��ا���س��ي 
ع���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي اأم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة لتطور 
الدولة  يف  والعمال  ال�سناعي  اال�ستثمار 
 121 ال�سناعية  اال�ستثمارات  بلغت  فقد 
و�سل  بينما  دره��م  مليون  و501  مليارا 
عدد العمال اإىل 416 الفا و742 عامال 

يف العام 2013.
لدولة  ال���وط���ن���ي  االق���ت�������س���اد  اإن  وذك������ر 
االم���ارات مقبل على مرحلة ج��دي��دة من 
نحو  التحول  خطوات  مع  والنمو  التطور 
 42 م���رور  اأن  اىل  امل��ع��رف��ة الف��ت��ا  اقت�ساد 
عاما على قيام احتاد دولة االإمارات يعك�س 
م����دى االإجن��������ازات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة التي 
الدخل  م�����س��ادر  تنويع  نحو  حتقيقها  مت 

واالنفتاح االقت�سادي.
ون����وه م��ع��ال��ي��ه ب��اأه��م��ي��ة ف���وز م��دي��ن��ة دبي 
احلدث  وه��و   2020 اك�سبو  با�ست�سافة 

االأه������م خ����الل ال�����س��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة وال����ذي 
ظل  يف  ع��دي��دة  ا�ستثمارية  فر�س  �سيوفر 
الدولة  تنفيذه من قبل حكومة  �سيتم  ما 
قطاعي  يف  وخا�سة  تنموية  م�ساريع  م��ن 
االن�ساءات واخلدمات العامة مو�سحا باأن 
امل�ستثمرين االجانب  اأمام  املجال مفتوحا 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة منها  ال�������س���رك���ات  وخ���ا����س���ة 

لال�ستفادة من هذه الفر�س املتاحة.
وقال معايل نا�سر ال�سويدي يف كلمته اإن 
دولة االإمارات متكنت من حتقيق خطوات 
م�ستويات  اأف�����س��ل  حت��ق��ي��ق  جت���اه  وا���س��ع��ة 
اأثبتتها تقارير التناف�سية  التناف�سية التي 
اأف�سل  العاملية والتي ت�سدرت فيها قائمة 
عامليا  موؤ�سرا   85 يف  اأداء  اقت�سادات   10
التناف�سية  تقرير  اآخرها  ك��ان   2013 يف 
احتلت  ال���ذي   2014  -  2013 ال��ع��امل��ي 
فيه دول��ة االإم���ارات املركز 19 بني 148 
املركز  حتتل  كانت  اأن  بعد  عامليا  اقت�سادا 

ال�سابق. التقرير  يف   24
االإم�����ارات ح�سلت على  دول���ة  اإن  واأ���س��اف 
يف  ع���رب���ي���ا  واالأوىل  ع���امل���ي���ا   23 امل���رت���ب���ة 
ال�سادر  االأع��م��ال  اأن�سطة  ممار�سة  تقرير 
التمويل  ال����دويل وم��وؤ���س�����س��ة  ال��ب��ن��ك  ع��ن 
للعام  حافظت  كما   2014 لعام  الدولية 
ال��ث��ام��ن ع��ل��ى ال���ت���وايل ع��ل��ى وج���وده���ا يف 
االإبداع  على  القائمة  االقت�سادات  مرحلة 
تطور  اأك��ر مراحل  تعترب  التي  واالبتكار 
منهجية  على  ب��ن��اء  العاملية  االق��ت�����س��ادات 
دولة  واحتلت  العاملي  االقت�سادي  املنتدى 
موؤ�سر  يف   37 امل���رك���ز  اي�����س��ا  االإم���������ارات 

االبتكار العاملي 2012.

تنفيذ  �سيتم  اإذ  �ساملة،  وفقاً خلطة حتّول 
ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى ع���ّدة م��راح��ل متتابعة مت 
والثانية.  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��اق��د 
بيوت  ق��ي��ام  على  االأوىل  امل��رح��ل��ة  وت�ستمل 
وتقييمه،  احل��ايل  الو�سع  بدرا�سة  اخل��ربة 
لعمليات  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي  ال���و����س���ع  وت�����س��م��ي��م 
واإعداد  واال�سرتاتيجي  امل���ايل  التخطيط 
والهياكل  ال��ن��م��اذج  وت�����س��م��ي��م  امل����وازن����ات، 
وال���ب���ي���ان���ات وال�����س��الح��ي��ات واالإج��������راءات 
والتقارير. كما �ستقوم بيوت اخلربة باإعداد 
النظام  ت��ط��ب��ي��ق  مل���راح���ل  م��ن��ه��ج��ي��ة  خ��ط��ة 
اإىل  التحّول  ومتطلبات  ومراحل  اجلديد 
موازنة االأداء. هذا وت�ستمل املرحلة الثانية 
لعمليات  مرحلية  اأمت��ت��ٍة  ع��ل��ى  للم�سروع 
اأنظمة  با�ستخدام  واإدارت��ه��ا  امل��وازن��ة  اإع��داد 

هايربيون .

برنامج للتغيري ال�شامل
اأهلي،  اأّك��د عارف عبدالرحمن  من جانبه، 
املايل  التخطيط  لقطاع  التنفيذي  املدير 
واإع�����داد امل���وازن���ات ب���دائ���رة امل��ال��ي��ة، رئي�س 
االتفاقية  اأن  للربنامج،  التنفيذية  اللجنة 
ال��ت��ي ُت��د���ّس��ن ال��ع��م��ل يف ال��ربن��ام��ج متثل 
لعمليات  �ساملة  تطوير  عملية  يف  ال�سروع 
وربطها  املوازنات  واإع��داد  املايل  التخطيط 
ب��اخل��ط��ط وال����ربام����ج اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
دوائر حكومة دبي، مبا ميّكن دائرة املالية 
امل���وارد  ك��ف��اءة تخ�سي�س  ال��ت��اأك��د م��ن  م��ن 
اأهلي  ونوه  العام.  املال  اإدارة  وُح�سن  املالية 

•• دبي-الفجر:

برناجماً  دبي  املالية بحكومة  دائرة  د�ّسنت 
مبوجبه  وت��وؤمت��ت  ُت��ط��ّور  ومو�سعاً،  �ساماًل 
املوازنات  واإع��داد  املايل  التخطيط  عمليات 
االأداء، وذل��ك حتت  اإىل م��وازن��ة  وال��ت��ح��ّول 
اأح��م��د بن  ال�سيخ  رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �سمو 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  ���س��ع��ي��د 
وياأتي  دب���ي.  بحكومة  امل��ال��ي��ة  لل�سيا�سات 
الذكي  امل���ايل  التخطيط  ب��رن��ام��ج  اإط����الق 
مبئات  وف����ورات  يحقق  اأن  ُي��ت��وق��ع  ال���ذي   ،
اإط��ار مبادرة �ساحب  ماليني ال��دراه��م، يف 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، بتحويل حكومة دبي 
منطلق  م��ن  ي��اأت��ي  كما  ذك��ي��ة،  حكومة  اإىل 
وا�سرتاتيجيتها  دب���ي  ح��ك��وم��ة  ت��وّج��ه��ات 
وروؤي���ة دائ���رة امل��ال��ي��ة، ال��ه��ادف��ة اإىل تطوير 
العمليات  يف  وال�����س��ف��اف��ي��ة  احل��وك��م��ة  اأط����ر 
النمو  عمليات  ودع��م  املالية،  واالإج�����راءات 
االق��ت�����س��ادي االآم����ن ال����ذي ت�����س��ه��ده اإم����ارة 
اإدارة  ال��دائ��رة على  ق��درة  دب��ي، عرب تعزيز 
اأّكد  املال العام اإدارة كُفوة. وبهذه املنا�سبة، 
مكتوم،  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو 
نظام تخطيط مايل موحد  اعتماد  اأهمية 
دبي وهيئاتها  دوائ��ر حكومة  على م�ستوى 
اال�سرتاتيجية  اخلطة  يدعم  وموؤ�س�ساتها، 
لالإمارة ويحقق اال�ستدامة املالية واالإدارة 
الكفوؤة للمال العام، وطالب �سموه اجلهات 
الربنامج  ب��خ��ط��ة  ب���االل���ت���زام  احل��ك��وم��ي��ة 
والتعاون مع دائرة املالية لتحقيق االأهداف 

املن�سودة.

توفري مئات املليني من املال العام
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ع��ب��دال��رح��م��ن ���س��ال��ح اآل 
���س��ال��ح، امل���دي���ر ال���ع���ام ل���دائ���رة امل��ال��ي��ة، اإن 
واإعداد  امل��ايل  التخطيط  عمليات  برنامج 
املوازنات والتحول اإىل موازنة االأداء �سيوّفر 
على حكومة دبي مئات ماليني الدراهم يف 
ال��ت��ك��ال��ي��ف وال���وق���ت واجل���ه���ود، م��ا يجعله 
الدائرة،  روؤي���ة  حتقيق  يف  مبا�سرة  ي�سّب 
العام،  ل��ل��م��ال  ال��ر���س��ي��دة  ب�����االإدارة  املتمثلة 

وي�ساعد يف حتقيق اأهدافها اال�سرتاتيجية 
احلكومي  القطاع  م��وارد  اإدارة  طريق  عن 
اأولويات خطة  وفق  كفوؤة وحتديدها  اإدارة 
كفاءة  م��ن  يعزز  كما  اال�سرتاتيجية،  دب��ي 
العمليات املالية وفعاليتها. و�سّدد اآل �سالح 
والكفاءات  ال���ك���وادر  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
امل��ال��ي��ة يف جميع ال��دوائ��ر احل��ك��وم��ي��ة، كي 
تتمّكن من مواكبة عملية التطور والتنمية 

امل�ستمرة. 
الربنامج  يحقق  اأن  املالية  دائ���رة  وتتوقع 
وف�������ورات مب���ئ���ات امل���الي���ني م���ن ال���دراه���م 
باخلطة  ورب��ط��ه��ا  ال��ت��ق��دي��رات  دق��ة  نتيجة 
ثم  ومن  والهيئات  للدوائر  اال�سرتاتيجية 
ال�ساملة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  باأولويات 
الإمارة دبي، اإىل جانب توفريه قدراً كبرياً 
التخطيط  مراحل  يف  واجلهد  الوقت  من 
املالية  واإع�������داد اخل��ط��ط  امل����ايل ج��م��ي��ع��ه��ا 
والرقابة  وتنفيذها  احلكومية  وامل��وازن��ات 
عليها. كما �سيعزز الربنامج من ال�سفافية 
وتفعيل  واالإج������راءات  العمليات  يف  امل��ال��ي��ة 
دور االأجهزة الرقابية يف الرقابة على املال 
العام. وي�سرف على تنفيذ الربنامج جلنة 
فيها  وت�سارك  املالية،  دائ���رة  تراأ�سها  عليا 
االأمانة  ت�سّم  دب��ي  حكومة  م��ن  موؤ�س�سات 
دبي،  وبلدية  التنفيذي،  للمجل�س  العامة 
واحلكومة الذكية، و�سرطة دبي، وموؤ�س�سة 
ال�����س��ح��ة، وهيئة  م����ط����ارات دب�����ي، وه��ي��ئ��ة 

الطرق واملوا�سالت.
اأوج����ه  اإىل م��ع��اجل��ة  ال���ربن���ام���ج  وي���ه���دف 
املتبعة  واالإج��������راءات  ��ظ��م  ال��نُّ يف  ال��ق�����س��ور 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  بالدوائر 
عند اإعداد خططها وموازناتها، كما يهدف 
اإىل ربط عمليات التخطيط اال�سرتاتيجي 
بالتخطيط املايل ومتهيد الدوائر للتحول 
مع  واالأداء،  ال��ربام��ج  م��وازن��ة  اإىل  املرحلي 
 Hyperion هايربيون  برامج  تطبيق 
ل��ل��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي م���ن اأوراك�������ل ، ال���ذي 
يف  املتخ�س�سة  التقنيات  اأح���دث  م��ن  ُي��ع��ّد 
ال��ت��خ��ط��ي��ط اال���س��رتات��ي��ج��ي وامل������ايل. ومت 
كمرحلة   2016 م���وازن���ة  دورة  حت��دي��د 
اأن  ع��ل��ى  اجل���دي���د،  ال��ن��ظ��ام  لتطبيق  اأوىل 
اإىل م��وازن��ة االأداء  ال��ت��ح��ول م��رح��ل��ي��اً  ي��ت��م 

باأن الربنامج �سيكون مبثابة تغيري �سامل 
اإعداد املوازنة ال�سنوية وهيكل  اإجراءات  يف 
امل����وازن����ة وال�����س��الح��ي��ات وك��ي��ف��ي��ة حتديد 
اأهم  اأن من  مبّيناً   ، لالإنفاق  العام  ال�سقف 
ال��ت��ح��ول م���ن موازنة  ال���ربن���ام���ج  اأه������داف 
البنود اإىل موازنة الربامج واالأداء، ما من 
�ساأنه متكني اجلهات احلكومية من حتديد 
واالأن�سطة  ال��ربام��ج  من  املخرجات  تكلفة 
على  فقط  الرتكيز  عن  عو�ساً  احلكومية 
تكلفة املدخالت من املوارد املختلفة، اإ�سافة 

اإىل تعزيز الدور الرقابي على املال العام.

حوكمة االإدارة اللمركزية
من جهة ثانية، اعترب حممد زيتون، مدير 
بدائرة  ال��ت��ق��ن��ي  وال���دع���م  ال��ت��ط��وي��ر  اإدارة 
امل��ال��ي��ة، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ربن��ام��ج، اأن 
االأن�سب  هو  واالأداء  الربامج  موازنة  نظام 
حل��ك��وم��ة دب���ي، م�����س��رياً اإىل اع��ت��م��اده على 
القرار  وات���خ���اذ  االإدارة  يف  ال��الم��رك��زي��ة 
باجلهات احلكومية، وهو االأمر الذي قال 
اإن احلكومة اعتمدته وت�سري عليه كتوجه 
عاّم، واأ�ساف زيتون: اجلديد الذي يقدمه 
الالمركزية  االإدارة  حوكمة  هو  الربنامج 
املالية  ل��ل��م��وارد  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإط����ار م��ن  يف 
وتخ�سي�سها  احلكومي  بالقطاع  اخلا�سة 
والرقابة عليها . وك�سف زيتون عن اأن اأكر 
من 30 خبرياً وا�ست�سارياً من ُكربى بيوت 
امل��ايل واالقت�سادي ويف  اخل��ربة يف القطاع 
واجلودة  التغيري  واإدارة  العمليات  هند�سة 
يف  �سي�سرتكون  االإل��ك��رتون��ي��ة،  واالأن��ظ��م��ة 
التغيري  اإدارة  اأن  الربنامج، م�سيفاً  تنفيذ 
لنجاح  العنا�سر  اأه��م  م��ن  تعترب  واجل���ودة 
�سيتّم يف  واأن��ه  اأه��داف��ه،  الربنامج وحتقيق 
ملتابعة  عمل  فريق  تخ�سي�س  ذل��ك  �سبيل 
م�سار  و���س��ب��ط  وق��ي��ا���س��ه��ا  ال��ت��غ��ي��ري  عملية 
كما  املن�سودة،  االأه����داف  لتحقيق  امل�����س��روع 
�سيتم تخ�سي�س فريق ملراقبة اجلودة على 

كل مراحل امل�سروع ومكوناته وخمرجاته.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأّك�����دت م��ن��ى ب��ج��م��ان، مدير 
اأن  امل��ال��ي��ة،  ب��دائ��رة  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  اإدارة 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��غ��ي��ري يف اإج������راءات 
عليها  وال��رق��اب��ة  وتنفيذها  امل��وازن��ة  اإع���داد 

ل��ل��ت��ح��دي��ات التي  ن����ظ����راً  ب���ات���ت ح��ت��م��ي��ة، 
اإج���راء تطوير  ب��د م��ن  نواجهها، وال��ت��ي ال 
على  م�����س��ّددًة   ، لها  الت�سدي  ُبغية  �سامل 
واتباع  امل��ال��ي��ني،  املوظفني  تاأهيل  ���س��رورة 
كل  ال�ستيعاب  �سماناً  التغيري،  يف  ال��ت��دّرج 
عملية  يف  وم�ساركتهم  والهيئات  ال��دوائ��ر 
ال�سيخ،  ه��دى  اأّم���ا   . لها  ودعمهم  التغيري 
ومدير  امل��ال��ي��ة،  ب��دائ��رة  التطبيقات  مدير 
بني  التن�سيق  اأهمية  اأّك���دت  فقد  امل�����س��روع، 
داعية  امل�����س��روع،  امل�ساركة يف  االأط����راف  ك��ل 
م�ستوى  رف��ع  اإىل  العمل  وف���رق  ال�����س��رك��اء 
م�����س��ارك��ت��ه��م وت��ف��اع��ل��ه��م م���ع خ��ط��ة عمل 
التخطيط  اأن  ال�سيخ  واعتربت  الربنامج. 
ومتابعة  امل�������س���روع  خل���ط���وات  ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي 
تنفيذ االأع�ساء امل�ساركني فيه ملهامهم هما 
موؤكدة   ، الربنامج  جن��اح  اأ�سباب  اأه��م  م��ن 
حر�س دائرة املالية، يف اإطار املبادرة نف�سها، 
على تفعيل دور االأجهزة الذكية يف عمليات 
موؤ�سرات  ع��ر���س  م��ث��ل  امل����ايل،  التخطيط 
واملالية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  واخل��ط��ط  االأداء 

واتخاذ القرارات ح�سب ال�سالحيات.
ُيذكر اأن تطبيقات هايربيون تعترب االأوىل 
املالية،  واالإدارة  امل���وارد  تخطيط  يف  عاملياً 
يف  املخت�سة  العاملية  غ��ارت��رن  ل�سركة  وف��ق��اً 
اعتماد  ج��اء  وق��د  املعلومات،  تقنية  اأبحاث 
بعد  ه��اي��ربي��ون  لتطبيقات  امل��ال��ي��ة  دائ����رة 
عميقة  وا�ست�سارة  ال��ب��دائ��ل،  يف  واٍف  بحث 

للجهات احلكومية ذات ال�سلة .

جهود م�شرتكة مع بيوت اخلربة
وق���د ت��ع��اق��دت دائ�����رة امل��ال��ي��ة، ال��ت��ي ب���داأت 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ل��ربن��ام��ج م��ن��ذ م��ط��ل��ع العام 
و  ج��ي  اإم  ب��ي  كيه  �سركتي  م��ع   ،2011
اخل��ب��ريت��ني يف جم����ال هيكلة  ب���ي  دي  ب���ي 
والتخطيط  احلكومية  املالية  ال�سيا�سات 
امل����ايل وت��ن��ف��ي��ذ ت��ط��ب��ي��ق��ات ه��اي��ربي��ون من 
اخلرباء  م��ن  جمموعة  لتقدمي   ، اأوراك����ل 
املاليني واالقت�ساديني والتقنيني من ذوي 
اخلربة يف موؤ�س�سات مالية عاملية مرموقة 
باعتماد  للربنامج  تنفيذاً  مالية،  ووزارات 
اأف�سل املمار�سات يف جمال التخطيط املايل 

واإعداد املوازنات.

دبي الوطني لالأوراق املالية تفوز بجائزة ال�ضرق 
االأو�ضط لتميز اأ�ضواق املال يف فئة اإدارة اأنظمة التداول

•• دبي-وام: 

مملوكة  مالية  و�ساطة  �سركة  وه��ي   � املالية  ل���الأوراق  الوطني  دب��ي  قالت 
ملجموعة بنك االإمارات دبي الوطني ومقرهما دبي � ام�س اأنها فازت بجائزة 
اأنظمة التداول من معهد  اإدارة  اأ�سواق املال يف فئة  ال�سرق االأو�سط لتميز 
للبنوك  العا�سر  املوؤمتر  للتميز خالل حفل نظمه  االأو�سط  ال�سرق  جائزة 
ب��رج العرب بدبي  التعاون اخلليجي يف فندق  ب��دول جمل�س  امل��ال  واأ���س��واق 
اخلمي�س املا�سي. وقال عبداهلل احلو�سني مدير عام االإمارات دبي الوطني 
اجلائزة  ه��ذه  على  احل�سول  اأن  ام�س  �سحايف  ت�سريح  يف  املالية  ل���الأوراق 
يدل على قدرة ال�سركة على تقدمي خدمات مميزة مرنة ملعامالت التداول 
من خالل اأنظمتها املتطورة كما تعزز مكانتها يف املنطقة يف تقدمي اأف�سل 

خدمات التداول يف االأ�سهم من خالل اأنظمة متطورة.
واأ�ساف اأن ال�سركة ت�سعى دائما لتوفري خدمات التداول من خالل اأف�سل 
املتحرك  الهاتف  التداول عرب  �ساملة مثل  قنوات  املتقدمة عرب  التقنيات 

لتعزيز جتربة التداول لدى م�ستثمريها.
الوالء  برنامج  اأطلقت  قد  املالية  ل���الأوراق  الوطني  دب��ي  االإم���ارات  وكانت 
الفريد ثراء الذي يعد اأول برنامج من نوعه يف املنطقة ميكن امل�ستثمرين 
اأبوظبي  م��ن ال��ت��داول يف ال��ب��ور���س��ات املالية مثل ���س��وق دب��ي امل���ايل و���س��وق 

لالأوراق املالية ونا�سداك دبي وبور�سة دبي للذهب واكت�ساب املكافاآت. 

مطار اأبوظبي الدويل ُيطلق خدمات 
جديدة للم�ضافرين حمدودي احلركة

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي الدويل خدمة جديدة لنقل امل�سافرين ذوي احلركة  اأطلق مطار 
عربات  وذل��ك من خالل  والثالث،  االأول  امل�سافرين  مبنى  داخ��ل  املحدودة 
اأرقى معايري ال�سالمة واالأمان لنقل  نقل �سغرية م�سممة خ�سي�ساً وفق 
امل�سافرين براحة تامة بني قاعات الو�سول واملغادرة وبوابات الطائرات يف 
املطار. وياأتي اإطالق اخلدمة اجلديدة يف اإطار االلتزام املتوا�سل ملطارات 
اأبوظبي لتقدمي اأف�سل اخلدمات ملختلف �سرائح امل�سافرين، واالرتقاء بها 
لتعزيز موقع مطار العا�سمة كبوابة جوية رئي�سية ومركز متمّيز لعمليات 

الطريان يتبنى اأف�سل املمار�سات العاملية. 
امل�سافرين  خل��دم��ة  ج��دي��دة  خ��دم��ات  بتطوير  با�ستمرار  ال�سركة  وت��ق��وم 
اللذين يعانون �سعوبات يف احلركة اأو امل�ستخدمني للكرا�سي املتحركة عرب 
ي�سمن  مبا  واخلدمات  املرافق  ت�سميم  يف  ال�سرورية  الت�سهيالت  توفري 
�سهولة حركة امل�سافرين، حيث قامت يف ال�سنوات املا�سية بت�سميم ممرات 
وتوفري حواجز  للم�سافرين حم��دودي احلركة،  و�سالمل خم�س�سة  عبور 
وق�سبان معدنية جانبية، وتخ�سي�س بوابات الكرتونية وا�سعة ال�ستكمال 

اجراءات ال�سفر ب�سهولة و�سرعة يف مطار اأبوظبي الدويل.
اأبوظبي:  مطارات  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  الهدابي،  اأحمد  وق��ال 
ت�سعى ال�سركة دائماً ل�سمان ا�ستمتاع جميع امل�سافرين بتجربة �سفر مريحة 
يف  العاملني  واملوؤ�س�سات  ال�سركاء  وجميع  ال�سركة  التزام  وميتد  وممتعة. 
املطار وكافة اأع�ساء فريق العمل اإىل تقدمي اأرقى درجات اخلدمة واجلودة، 

لتلبية كافة احتياجات وتطلعات امل�سافرين مبختلف فئاتهم .
املحدودة  ذوي احلركة  امل�سافرين من  نقل  اإط��الق خدمة  ي�سكل  واأ�ساف: 
املبادرات  ل�سل�سة  ت�ساف  مبتكرة  م��ب��ادرة  اجل��دي��دة،  النقل  مركبات  ع��رب 
اأبوظبي لتقدميها ب�سكل م�ستمر  واخلدمات الرائدة التي ت�سعى مطارات 
ي�ستخدمون  اللذين  والزائرين  امل�سافرين  من  املتزايدة  االأع��داد  خلدمة 
 2011 اأبوظبي قامت يف عام  اأن مطارات  ال��دويل . يذكر  اأبوظبي  مطار 
اخلدمات  وتعزيز  دعم  �سبل  ملناق�سة  متخ�س�سة  توجيهية  جلنة  بت�سكيل 
املقدمة للم�سافرين حمدودي احلركة �سمت يف ع�سويتها، جمموعة من 
العامة  والهيئة  للطريان،  االحت��اد  �سركة  مثل  املطار  يف  املعنية  االأط��راف 
للطريان املدين، وممثلني من موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية االإن�سانية وذوي 

االحتياجات اخلا�سة.

املال والأعمال

•• دبي-الفجر: 

املناطق  �سلطة  تفاهم مع  )داف��زا( مذكرة  دبي  املنطقة احل��رة مبطار  وقعت 
من  واالإ�ستفادة  اخل��ربات  تبادل  بهدف  وذل��ك  �سنغهاي،  يف  ال�سينية  احل��رة 
املتاحة  الفر�س  وكذلك  العاملية  االأ���س��واق  يف  املتوفرة  االإ�ستثمارية  الفر�س 
باملنطقتني والعمل �سوياً للرتويج عاملياً للخدمات والت�سهيالت املتميزة التي 
الدكتور  وامل�ستثمرين. وقد قام  ال�سركات  املنطقتان لعمالئهما من  تقدمها 
نائب  دب��ي، وداي هيبو،  املنطقة احل��رة مبطار  ع��ام  ال��زرع��وين مدير  حممد 
االأمني العام لبلدية �سنغهاي ونائب الرئي�س التنفيذي ل�سلطة املناطق احلرة 
من  عدد  بح�سور  �سنغهاي  يف  التفاهم  مذكرة  بتوقيع  �سنغهاي  يف  ال�سينية 
حممد  الدكتور  قال  اخلطوة،  هذه  على  وتعليقاّ  الطرفني.   من  امل�سوؤولني 
الزرعوين،: نحن على ثقة باأن توقيع هذه املذكرة مع اأحد اأهم واأكرب املناطق 
اأو�سع لتعزيز الفر�س اال�ستثمارية وتبادل  احلرة عاملياً �سوف يفتح جماالت 
على  داف��زا  يف  نحر�س  كما  امل�سرتكة،  التجارية  االأن�سطة  وتو�سيع  اخل��ربات 
�سراكتنا  ب��اأن  ثقة  على  نحن  لذلك  وم��درو���س��ة،  وا�سحة  خطوات  نخطو  اأن 

�سنغهاي  يف  ال�سينية  احل���رة  امل��ن��اط��ق  �سلطة  م��ع  اجل��دي��دة  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
االإمارات  التجارية بني  الن�ساطات  اأعمالنا وعلى  على  بعداً جديداً  �ست�سيف 
وال�سني خا�سة واأن ال�سني تتمتع باأعلى معدالت النمو االإقت�سادي يف العامل، 
االأمر الذي مينحها قدرة كبرية على اال�ستثمار اخلارجي وتوزيع منتجاتها 
على االأ�سواق خا�سة يف االإمارات . وقال داي هيبو،: اإن توقيع مذكرة التفاهم 
مع )دافزا( ياأتي يف وقت تتطلع فيه ال�سركات ال�سينية اإىل ت�سويق منتجاتها 
وا���س��اف،: نحن  االإم���ارات.  واأفريقيا وخا�سة يف  االأو���س��ط  ال�سرق  يف منطقة 
نفخر بتوقيع مذكرة تفاهم مع منطقة حرة رائدة عاملياً ك� دافزا ، و�سنعمل 
معاً على ن�سر الوعي ودعم مفهوم املناطق احلرة عاملياً.  وتن�س مذكرة التفاهم 
على اإجراء اأن�سطة ترويجية م�سرتكة يتم االإتفاق عليها بني الطرفني ت�ساهم 
، وتوفري روابط على  املنطقتني  املتوفرة يف  الفر�س اال�ستثمارية  يف ت�سويق 
املوقع االإلكرتوين اخلا�س بكل طرف، والرتويج للمنطقتني على حّد ال�سواء 
م�سرتكة  معلومات  وت��وف��ري  املختلفة،  والفعاليات  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  يف 
املنطقتني  كال  يف  االإ�ستثمار  فوائد  تو�سح  االأع��م��ال  جمتمع  على  لتوزيعها 

وذلك بهدف تعزيز االإ�ستثمار بني الدولتني.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل  العالمة التجارية التالية:

بتاريخ :  22   /  10   /2002م        املودعة حتت رقم : 050005 
بتاريخ :   08   /  40   / 2003م                          امل�سجلة حتت رقم : 36960 

با�س��م: اراب جلف للخدمات ال�سحية �س.ذ.م.م
وعنوانه: دبي �س. ب :   80864دبي - االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 تقدمي خدمات ل�سركات التامني من حيث مراجعة و تدقيق الفواتري العالجية التي ترد اىل �سركات   
  التامني  من املركز ال�سحية و امل�ست�سفيات و العيادات الطبية و التعليق عليها و ابداء الراي و التو�سية

الواق�عة بالفئة   : 35
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )     /      /  200 م (

)Your Health Managed with Care NEXtCARE( :التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق
كتبت  وقد  واح��دة،  ككلمة  متميزة،  ب�سورة   ، البارزة  الالتينية  باحلروف   NEXtCARE امل�سمى  كتب 
، وقد مدت  E الذي ر�سمت �سرطته  ال�سفلى  باللون االأخ�سر  با�ستثناء احلرف  االأ�سود  باللون   NEXt
كتبت  وحته  االأخ�سر  باللون  كتبت  فقد    CAREكلمة ام��ا   .  CARE كلمة  لتغطي   t احل��رف  �سرطة 

. االأ�سود  باللون    Your Health Managed with Care العبارة
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :الوكالء املتحدون للملكية الفكرية  
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2012/7/19 املودعة حتت رقم : 176841 
تاريخ اإيداع االأولوية:          /   /     200م

با�س��م :  خوان كارلو�س فونت اآي ما�س
وعنوانه:   �سي/ تكنلوجيا 25 – فيالدكان�س – الرمز الربيدي: 08840 – ا�سبانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
م�ستح�سرات التجميل

الواق�عة بالفئة: 3
و�سف العالمة :   الكلمة  COSMELANباالحرف الالتينية باللون االأ�سود على خلفية بي�ساء .

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة، 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :الوكالء املتحدون للملكية الفكرية  
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2012/7/19 املودعة حتت رقم : 176843 
تاريخ اإيداع االأولوية:          /   /     200م

با�س��م :  خوان كارلو�س فونت اآي ما�س
وعنوانه:   �سي/ تكنلوجيا 25 – فيالدكان�س – الرمز الربيدي: 08840 – ا�سبانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
م�ستح�سرات التجميل

الواق�عة بالفئة: 3
و�سف العالمة :   الكلمة  COSMELANباالحرف الالتينية باللون االأ�سود على خلفية بي�ساء .

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة، 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:الوكالء املتحدون للملكية الفكرية . 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :2012/4/22 املودعة حتت رقم : 172315 
تاريخ اإيداع االأولوية:    / / 

الدويل  والنقل  وال�سياحة  االن�سائية  واملقاوالت  واملالب�س اجلاهزة  الغذائية  وامل��واد  للغزل  اأ.  ن.  اأو.  اأو. يف.  :    ب.  با�س��م 
ال�سناعية والتجارية املحدودة

وعنوانه:  زقاق �ساعر نيكار رقم 56 عثمان بيك �سي�سلي - ا�سطنبول – تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س )املالب�س اخلارجية والداخلية( ، املالب�س اجلاهزة )مالب�س( ؛ اجلينز ؛ املالب�س اجللدية خا�سة املعاطف اجللدية 
؛ �سرتات جلدية ؛ مالب�س تقليدية من اجللد ؛ األب�سة ريا�سية ؛ قم�سان ؛ جاكيتات ؛ جاكيتات من قما�س الدنيم ؛ بنطالني 
؛ ا�سكريتات ؛ بلوزات ؛ مالب�س �سباحة ؛ مالب�س لل�ساطيء ؛ مالب�س داخلية ؛ قفازات خا�سة قفازات لراكبي الدراجات ؛ 
قفازات للريا�سيني ؛ جوارب ؛ احذية ؛ احذية بعنق طويل "بوت" ؛ �سبا�سب ؛ احذية اطفال ؛ احذية ريا�سية ؛ خا�سة احذية 
كرة القدم ؛ احذية للجمباز ؛ اك�س�سوارت حديدية تركب يف االأحذية ؛ نعال لالأحذية ؛ كعوب عالية لالأحذية واالأحذية بعنق 
طويل "البوت" جوارب ن�سائية ؛ اغطية تركب يف الأحذية لتمنع تلف االأحذية ؛ اغطية للراأ�س خا�سة القبعات والطواقي 
؛ حفاظات من االأقم�سة لالأطفال الر�سع ؛ جاكيتات لالأطفال ؛ �سداريات لالأطفال من االأقم�سة ؛ ربطات العنق ؛ ربطات 
العنق علي �سكل فرا�سة ؛ �ساالت ؛ او�سحة ؛ ياقات )قما�س( ؛ اغطية من الفرو لتدفئة اليدين واالذنني )مالب�س( ؛ مناديل 
)ربطات للعنق ( ؛ اربطة للمع�سمني )من القما�س( ؛ اأحزمة )من القما�س( ؛ احزمة حلمل النقود )من القما�س( ؛ حماالت 

)من القما�س للمالب�س( واأربطة للكاحل )مالب�س( .
الواق�عة بالفئة: 25

بي�ساء  خلفية  على  االأ�سود  باللون  الالتينية  باالأحرف    BOVONA و�سف العالمة: الكلمة
اال�س��رتاطات: 0  

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد والتخطيط

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:188489                       بتاريخ : 2013/3/17
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  20م

با�س��م:  تريليوم انرتنا�سونال  �س ذ م م
 وعنوانه : دبي/ديرة    �س. ب:  237827  هاتف: 3603138 04  فاك�س: 3695231 04

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الهواء  وتنفيه   والتهوية  التكييف  انظمة  تركيب  مثل:  خ��دم��ات  م��ن  متنوعة  ملجموعة  جتميعية  خدمة 
املعدنية  واالج��زاء   التجهيزات  تركيب   ، و�سيانتها  ميكانيكية   و  الكهر  املعدات  تركيب  اعمال   ، و�سيانتها 
اعمال    ، الدهانات  و  اال�سباغ  اعمال   ، االر�سيات  واحلوانط  تبليط  اعمال   ، ال�سحية  التمدبدات  اعمال   ،
النجارة وتركيب االر�سبات ، اعمال النق�س والزخرفة ، تركيب اال�سقف املعلقة و القو اطع اخلفيفة ، اعمال 
نتفية الت�سميم الداخلي، والدعاية واالإعالن والرتويج لها حتت هذه العالمة التجارية وتفعيل  الن�ساط 

املكتبي .
الواق�عة بالفئة: 35

Trillium، باحلروف الالتينية، باللون االأزرق الغامق، ب�سورة متميزة،                    و�سف العالمة:  كتبت الكلمة 
حيث كتب احلرف T بال�سيغة البارزة، وباقي احلروف بال�سيغة ال�سغرية. وعلى اجلانب االأي�سر من الكلمة 

يوجد ت�سميم من ثالثة مربعات اثنان منها باللون االأخ�سر والربتقايل على مربع باللون االأزرق.
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 العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 190599                      بتاريخ: 2013/4/23
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  ابا�سي انرتنا�سيونال �س. ذ.م.م   
وعنوانه : دبي / ديرة / الرا�س  ،  �س. ب: 64880   هاتف: 04/2202830  فاك�س:  04/2202836

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 االرز، ال�ساى، الكاكاو، ال�سكر، التابيوكا وال�ساجو، ومايقوم مقام النب، الدقيق وامل�ستخ�سرات امل�سنوعة من 
احلبوب، اخلبز، الب�سكويت والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات، ع�سل النحل والع�سل االأ�سود )الدب�س(، 

اخلمرية وم�سحوق اخلمرية، امللح، اخلردل، واخلل وال�سل�سة، البهارات التوابل
الواق�عة بالفئة: 30

ب�سورة                مائل  نحو  على  االأ���س��ود،  باللون  الالتينية،  باحلروف   Apache الكلمة  كتبت  العالمة:  و�سف 
اأحد طرفيه، ور�سمت فوقه  اأ�سفل يف  اإىل  A يف بدايتها حيث كتب مائال وممتدا  متميزة، خ�سو�سا حرف 

قبعة باللونني االأحمر واالأ�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 العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ :  2/ 5   /  2006 املودعة حتت رقم: 80261 
بتاريخ :  9/  8   /  2007 امل�سجلة حتت رقم : 83369 

با�س��م: االإمارات الإنتاج حليب االإبل وم�ستقاته
وعنوانه: �س ب 294236 – دبي – االمارات العربية املتحدة – هاتف04/2281059 – فاك�س 04/2281039

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
– الفواكه واخل�سروات املحفوظة  – م�ستخرجات اللحوم  اللحوم واالأ�سماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور ال�سيد 
املجففة واملطهية – الهالم واجليلى واملربيات باأنواعها – البي�س واللنب وغريه من منتجات االألبان – الزيوت وال�سحوم 

املعدة للتغذية – االأغذية املحفوظة واملخلالت اخلا�سة واحلليب وحتديداً حليب اجلمال. 
الواق�عة بالفئة   : 29

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )     /      /  200 م (
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

بيانات التعديل

تعديل العالمة من:

اإىل:

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :الوكالء املتحدون للملكية الفكرية  
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2012/7/19 املودعة حتت رقم : 176844 
تاريخ اإيداع االأولوية:          /   /     200م

با�س��م :  خوان كارلو�س فونت اآي ما�س
وعنوانه:   �سي/ تكنلوجيا 25 – فيالدكان�س – الرمز الربيدي: 08840 – ا�سبانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
م�ستح�سرات �سيدالنية و�سحية لالأغرا�س الطبية

الواق�عة بالفئة: 5
و�سف العالمة :   الكلمة  COSMELANباالحرف الالتينية باللون االأ�سود على خلفية بي�ساء .

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة، 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:الوكالء املتحدون للملكية الفكرية . 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :2012/7/3 املودعة حتت رقم :  176198 
تاريخ اإيداع االأولوية:    / / 

با�س��م :زهيجياجن ريفاين ووفو اير توولز كو. ليمتد
وعنوانه:  نان�سانزها اند�سترييال زون، �سينجبي، وينلينج، زهيجياجن، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�سد�سات لر�س الدهانات ؛  اآالت ر�س ؛ عدد مت�سك باليد وُتدار بالهواء امل�سغوط؛ م�سخات ت�سحيم ؛ اآالت 
ُتدار بالهواء الم�سغوط ؛ اأجهزة ف�سل الغاز؛ اأجهزة تنظيف؛ م�سد�سات كهربائية للت�سميغ ؛ عدد حتمل 

باليد بخالف التي ُتدار يدوياً ؛ م�سد�سات لتثبيت امل�سامري تدار بالهواء امل�سغوط؛ م�سخات )اآالت(.
الواق�عة بالفئة: 7

و�سف العالمة: الكلمة REFINE باالأحرف الالتينية ور�سم مميز هند�سي ي�سبه املثلثني منحنيني جتاه 
احلرف R وي�سكالن جزء من احلرف R بطريقة مميزة. املثلثني باللونني االأبي�س والرمادي

اال�س��رتاطات: 0  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة، 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد والتخطيط

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 180504                      بتاريخ : 2012/10/14
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:مركز التداوي الطبي )فرع (
ه�������ات�������ف:04209705                                                                                                          69015 ب:  ������س.  ال�����ط�����وار/دب�����ي   - ل���ل���ع���ق���ارات  امل�������س���ع���ود  م���ل���ك  وع����ن����وان����ه:ع����ي����ادة 

فاك�س: 042097055
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

 ، اال�سنان  طب   ، الطبية  امل�ساعدة   ، ال�سحية  الرعاية   ، القابالت  خدمات   ، الطبية  العيادات  م�ست�سفيات، 
خدمات   ، ال��دم  بنوك  خدمات   ، واجلمال  ال�سحة  خدمات   ، واجلمال  ال�سحة  خدمات   ، الطبي  التمري�س 
�سيد النية الإعداد الو�سافات ، الن�سائح ال�سيدالنية ، العالج الطبيعي ، اجلراحة التقوميية ، دمات علماء 

النف�س
الواق�عة بالفئة: 44

حتته  وكتب  متميزة،  ب�سورة  البنف�سجي،  باللون  الطبي   ال��ت��داوي  مركز  امل�سمى   كتبت  العالمة:  و�سف 
 Al TADAWI ال��ت��ايل:  النحو  على  ال��ب��ارزة،  الالتينية  ب��احل��روف  مكتوبا  امل�سمى،  نف�س   ، مبا�سرة 
باللون البنف�سجي اأي�سا، وفوق امل�سميني يوجد ت�سميم لزهرة متفتحة   MEDICAL CENTRE

باللونني االأحمر والبنف�سجي، يف و�سطها �سكل يبدو ك�سخ�س م�سرعا يديه،  يف داللة على ال�سحة.
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 العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 190598                      بتاريخ : 2013/4/23
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  ابا�سي انرتنا�سيونال �س. ذ.م.م   
وعنوانه : دبي / ديرة / الرا�س  ،  �س. ب: 64880   هاتف: 04/2202830  فاك�س:  04/2202836

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإدارة وتوجيه االأعمال  ، الدعاية واالإعالن  وتفعيل الن�ساط املكتبي . 

الواق�عة بالفئة: 35
ب�سورة                مائل  نحو  على  االأ���س��ود،  باللون  الالتينية،  باحلروف   Apache الكلمة  كتبت  العالمة:  و�سف 
اأحد طرفيه، ور�سمت فوقه  اأ�سفل يف  اإىل  A يف بدايتها حيث كتب مائال وممتدا  متميزة، خ�سو�سا حرف 

قبعة باللونني االأحمر واالأ�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 العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:الوكالء املتحدون للملكية الفكرية . 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :2012/8/6 املودعة حتت رقم :  177576 
تاريخ اإيداع االأولوية:    / / 

با�س��م :�سنغدو تبو فرنت�سر مانيوفاكرتينج كو.، ليمتد
وعنوانه:  �سنغدو فرنت�سر زون، زندو دي�سرتيكت، �سنغدو، �س�سوان، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املقاعد )اأثاث(؛ االأثاث ؛ املراتب ؛ االأرائك ؛ االأ�سّرة ؛ اأغطية لالألب�سة )خزانات( ؛ منا�سد الزينة ؛ تركيبات 

لالأثاث غري معدنية ؛ امل�ساند ؛ الو�سادات
الواق�عة بالفئة: 20

بياو تعني عالمة  . دي تعني امرباطور و  بياو(  ال�سينية تنطقان )دي  و�سف العالمة: كلمتني باالأحرف 
والكلمة يف جمملها لي�س لها معنى

اال�س��رتاطات: 0  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة، 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد والتخطيط

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:الوكالء املتحدون للملكية الفكرية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :2012/8/8 املودعة حتت رقم :  177707 
تاريخ اإيداع االأولوية:    / / 
با�س��م :توراب حممد �سليم

وعنوانه:  �س ب 184295 – دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

و�سرئها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك   ، الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات 
البيع  النقل( ؛ وتقدمي مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر  عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة 
بالتجزئية، اأ�سواق البيع باجلملة، كاتلوجات الطلب عرب الربيد املبا�سر اأو بوا�سطة االأو�ساط االإلكرتونية، 

مثل املواقع االلكرتونية اأو برامج الت�سويق التلفزيونية . 
الواق�عة بالفئة: 35

Perfettiباالحرف الالتينية باللون االأ�سود على خلفية بي�ساء ، حتتها خط  و�سف العالمة:   الكلمة  
م�ستقيم ، وعلى ي�سار الكلمة ر�سم لغ�سن به ثمانية ورقات ، والغ�سن واأوراقه منحنيان جتاه الي�سار . الغ�سن 
يوجد داخل ر�سم ي�سبة املربع مميز بان خط البداية والنهاية فيه ال يلتقيان بل ميران بالتوازي بطريقة 

مميزة . 
اال�س��رتاطات: 0  

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد والتخطيط

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 199339                      بتاريخ  : 2013/10/9
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  �سركة عطورات االمري )�س.ذ.م.م(
وعنوانه : دبي/ديرة -  �س. ب:   51705   هاتف:     042263811 فاك�س: 2353212 04

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عطور، املواد العطرية ، دهن العود ،  مواد التزيني )الكوزمتيك( ، مواد التجميل،  م�ستح�سرات التجميل،  
اإزال��ة االأو�ساخ ،  الك�سط ، اقنعة جتميلية ،كرميات جتميلية  ،هالم الأغرا�س التجميل ، كرميات   ، ال�سقل 
للجلد املدبوغ ، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر ، كرميات تبي�س الب�سرة   ، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة 
، ملونات ل�سعر ، اأ�سباغ لل�سعر ، غ�سوالت ) لو�سن( لل�سعر،  رذاذ )�سرباي ( لل�سعر ، �سامبو �سابون،)غري 

الواردة �سمن فئات اخري(
الواق�عة بالفئة: 3

ب�سورة  ال��ب��ارزة،  الالتينية  باحلروف  االأ���س��ود،  باللون   HORMODA امل�سمى  كتب  العالمة:  و�سف 
وحتت   امل�سمى  االأ�سود.  باللون  يجري  لغزال  �سورة  الكلمة  بداية  يف   H متميزة وقد ر�سمت على احلرف
االأ�سود، بخط متميز، حيث  باللون  العربية،  باحلروف  هرمودا  امل�سمى  نف�س  كتب   HORMODA

ر�سمت حروفه مرتاكبة فوق بع�سها البع�س. 
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 العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 191269                      بتاريخ : 2013/5/6
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

             Mr.MANAVALAN DEVASSY DEVASSY با�س��م:  ال�سيد/ منافالن ديفا�سى ديفا�سى
وعنوانه : دبي / بردبي  �س. ب: 29523   هاتف: 04/3350037  فاك�س:  04/3354553

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التربيد  و  والطهي  البخار   وتوليد  والتدفئة  ل��الإن��ارة  اأجهزة   ، اإ���س��اءة  م�ساعل   ، كهربائية  جيب  م�سابيح 

والتجفيف والتهوية وتوربد  املياه ولالأغرا�س ال�سحية
الواق�عة بالفئة: 11

داخل  متميزة،  ب�سورة  االأب��ي�����س،  باللون  الالتينية،  ب��احل��روف   Bright الكلمة  كتبت  العالمة:  و�سف 
اإط��ار   بي�ساوي ال�سكل باللون االأ�سود، وميتد حرف B امتدادا خلفيا ليلتقي بامتداد من حرف t في�سكل 
البي�ساوي  لل�سكل  االإط��ار اخلارجي  بينما  البي�ساوي  لل�سكل  االأبي�س  باللون  داخليا  اإط��ارا  االمتدادان معا 

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 العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:الوكالء املتحدون للملكية الفكرية . 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :2012/8/6 املودعة حتت رقم :  177575 
تاريخ اإيداع االأولوية:    / / 

با�س��م :�سنغدو تبو فرنت�سر مانيوفاكرتينج كو.، ليمتد
وعنوانه:  �سنغدو فرنت�سر زون، زندو دي�سرتيكت، �سنغدو، �س�سوان، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املقاعد )اأثاث(؛ االأثاث ؛ املراتب ؛ االأرائك ؛ االأ�سّرة ؛ اأغطية لالألب�سة )خزانات( ؛ منا�سد الزينة ؛ تركيبات 

لالأثاث غري معدنية ؛ امل�ساند ؛ الو�سادات
الواق�عة بالفئة: 20

و�سف العالمة: الكلمات TEBO FURNITURE باالأحرف الالتينية ور�سم هند�سي يف �سكل �سكل 
خطوط منحنية تكون يف جمموعها دائرة مفتوحة من اربعة جهات مميزة ال�سكل مق�سومة لن�سفني باللون 
االأبي�س من االأعلى واالأ�سود من االأ�سفل . الكلمات TEBO FURNITURE توجد يف ا�سفل الدائرة 

ومكتوبة بطريقة منحنية يف �سكل ن�سف دائرة.  
اال�س��رتاطات: 0  

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد والتخطيط

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:الوكالء املتحدون للملكية الفكرية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :2009/10/18 املودعة حتت رقم :  134793 
تاريخ اإيداع االأولوية:    / / 

با�س��م :كرمي فقيه 
وعنوانه:  دبي – االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات طبية - خدمات العناية الطبية – خدمات املحافظة على اجلمال والعيادات الطبية.

الواق�عة بالفئة: 44
 by Premium Healthcare THE CLINIC .  THE CLINIC الكلمات   العالمة:  و�سف 
by يف الو�سط ويف ال�سطر الثالث واالأخري  مكتوبة بطريقة فنية يف ال�سطر االأعلي . يف ا�سفل منها كلمة 

الكلمات Premium Healthcare بنمط خط عادي.
اال�س��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�سري عند ا�ستخدام كلمة Clinic مبعزل عن العالمة الإعتبارها ا�سم 

�سائع االإ�ستخدام يف الفئة 44 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة، 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد والتخطيط

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :الوكالء املتحدون للملكية الفكرية  
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2012/7/19 املودعة حتت رقم : 176842 
تاريخ اإيداع االأولوية:          /   /     200م

با�س��م :  خوان كارلو�س فونت اآي ما�س
وعنوانه:   �سي/ تكنلوجيا 25 – فيالدكان�س – الرمز الربيدي: 08840 – ا�سبانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
م�ستح�سرات �سيدالنية و�سحية لالأغرا�س الطبية

الواق�عة بالفئة: 5
و�سف العالمة :   الكلمة  COSMELANباالحرف الالتينية باللون االأ�سود على خلفية بي�ساء .

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة، 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:م�سنع امريول ل�سناعة الزيوت وال�سحوم
    SADID LUBRICANTS:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:182637       بتاريخ:2012/11/27 م
با�س��م:م�سنع امريول ل�سناعة الزيوت وال�سحوم

وعنوانه:ام القيوين ، �س.ب: 2246 ، هاتف: 0506518110
امت�سا�س  مركبات  مزلقات  �سناعية  و�سحوم  زي��وت  بالفئة:4  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

وترطيب وتثبيت الغبار وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( مواد ا�ساءة �سموع وفتائل لال�ساءة .
وبها ثالثة  االحمر  باللون  دائ��رة  وبه  االحمر  باللون  دائ��ري  ن�سف  م�ستطيل حوافه  العالمة:�سبه  و�سف 
باالحرف   SADID LUBRICANTS العبارة   ال��دائ��رة  ميني  وعلى  االحمر  باللون  �سح  ا���س��اره 

الالتينية باللون االحمر والكل على خلفية باللون اال�سفر .  
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 العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ:2001/6/23 م املودعة حتت رقم :43067 
بتاريخ: 2002/4/21م امل�سجلة حتت رقم : 31461 

با�س��م:�س.با�سل لل�ساعات �س.ذ.م.م
وعنوانه:دبي ، املدينة العاملية ، �س.ب: 28075 ، هاتف: 04/4328630 ، فاك�س: 04/4328631 .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�ساعات وغريها من العدد اخلا�سة بقيا�س الوقت املعادن النفي�سة واي خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من 
تلك املعادن او املطاله بها املعادن الثمينة )عدا ادوات القطع وال�سوك واملالعق( الذهب املجوهرات الذهب 

املجوهرات واالحجار الكرمية.
الواقعة بالفئة : 14

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : ) ( - ) / / 200م(
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

1 وعنوانه:دبي ، املدينة العاملية ، �س.ب: 28075 ، هاتف: 04/4328630 ، فاك�س: 04/4328631 .
2 و�سف العالمة : عبارة عن كلمة BLADE باحلروف الالتينية وا�سفلها ر�سم �سكني من طرفني باللون 

اال�سود.
3 املنتجات : ال�ساعات وغريها من العدد اخلا�سة بقيا�س الوقت املعادن النفي�سة واي خليط منها واملنتجات 
الذهب  وامل��الع��ق(  وال�سوك  القطع  ادوات  )ع��دا  الثمينة  امل��ع��ادن  بها  املطاله  او  امل��ع��ادن  تلك  من  امل�سنوعة 

املجوهرات الذهب املجوهرات واالحجار الكرمية.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  9  دي�سمرب 2013 العدد 10965
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برعاية حممد بن زايد

مهرجان ق�ضر احل�ضن ينطلق 20 فرباير 2014 

موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم تطلق مبادرة عائلتي تقراأ

حتت رعاية الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي  هيئة  امل�سلحة..تنظم  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي 
التوايل فعاليات مهرجان ق�سر  الثانية على  لل�سنة  لل�سياحة والثقافة 
احل�سن خالل الفرتة من 20 من �سهر فرباير حتى االأول من مار�س 
عام 2014 .. يف اأقدم معلم تاريخي يف اإمارة اأبوظبي يف منطقة ق�سر 
احل�سن. وي�ست�سيف املهرجان ال�سنوي الذي احتفل بداية العام اجلاري 
ب��ن��اء ه��ذا ال�����س��رح ال��ت��اري��خ��ي الذي  250 �سنة على  اأك���ر م��ن  مب���رور 
الذين  ال��زوار  املا�سي..اآالف  الرتاث وعراقة  اأ�سالة  يحمل بني جنباته 
املنطقة  تاريخ  اأبوظبي ومالمح حقبة هامة من  تراث  �سيطلعون على 
ال�سيقة وذلك  والعرو�س  الفعاليات  و�سي�ستمتعون بربامج متميزة من 
بعد النجاح الالفت الذي حققه املهرجان يف دورته االأوىل العام اجلاري. 
اأبوظبي  اآل نهيان رئي�س هيئة  ال�سيخ �سلطان بن طحنون  وقال معايل 
لل�سياحة والثقافة مبنا�سبة تنظيم املهرجان..اإن مهرجان ق�سر احل�سن 
اإ�سافة  يهدف ب�سكل رئي�س اإىل تعزيز الهوية االإماراتية ودعم ثقافتها 
اإىل تعريف الزوار بالتاريخ والثقافة التي تتمتع بها اأبوظبي من خالل 
اأق��دم املعامل التاريخية يف االإم��ارة و  ال��ذي يعد من  تنظيمه يف الق�سر 
ميثل رمزا لن�ساأتها قبل اأكر من 250 �سنة. واأ�ساف اأن املهرجان ي�سكل 
على  والتعرف  الق�سر  معينة من  اأق�سام  على  متميزة لالطالع  فر�سة 
واأكد  اأهمية كبرية وقيمة عالية.  به من  يتمتع  االإماراتي وما  ال��رتاث 
معاليه الدور الكبري لهيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة يف اإثراء الثقافة 
واالهتمام برتاث الدولة املادي واملعنويواملحافظة على الرتاث املعماري 
وامل�سرحية  الب�سرية  الفنون  تطوير  اإىل  اإ�سافة  االإم���ارات  يف  واالأث��ري 
املهرجان  اأن  اإىل  م�سريا  االإماراتية..  بالهوية  احتفاء  وال�سعر  واالآداب 
و�سيكون  ال��ث��ق��اف��ة.  ال��ن��ظ��رة جت���اه  ل��ه��ذه  وت��اأك��ي��دا  عمليا  ي��ع��د جت�سيدا 
املهرجان حدثا مميزا مينح الزوار واحلا�سرين والأول مرة فر�سة نادرة 
لالطالع عن كثب على اأق�سام معينة من مبنى ق�سر احل�سن الكت�ساف 
اأبعاده اجلمالية واملعمارية والتاريخية. و�سيحظى احلا�سرون بجوالت 
اأق�سام  �سمن  املذهل  العمارة  اأ�سلوب  على  تعرفهم  وتثقيفية  تعليمية 
معينة يف الق�سرو�سيطلعون على اأعمال الرتميم امل�ستمرة والتي تنفذ 
بعناية تامة وفق اأف�سل املعايري الدولية واملعتمدة من اإدارة جلنة الرتاث 
العاملي .. فيما �ستقام العديد من االأن�سطة الثقافية والرتاثية املخ�س�سة 

لالأطفال وال�سباب. وبعد النجاح الكبري الذي �سهده املهرجان يف دورته 
االأوىل يف بداية 2013�سي�سهد املهرجان تقدمي عر�س عاملي امل�ستوى 
يت�سمن موا�سيع م�ستوحاة من تاريخ االإمارات اإ�سافة اىل تنظيم عدد 

من ور�س العمل والفعاليات التاريخية والثقافية واإقامة املعار�س التي 
�ست�سلط ال�سوء �سمن هذه االحتفالية املميزة على املكانة الكبرية التي 

يتمتع بها ق�سر احل�سن يف تاريخ اأبوظبي.

اآل مكتوم  را�سد  اأحمد بن حممد بن  ال�سيخ  بناء على توجيهات �سمو 
رئي�س موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم واإنطالقا من حر�س املوؤ�س�سة 
اأعلنت   .. االإم��ارات��ي  املجتمع  يف  ال��ق��راءة  وت�سجيع  املعرفة  ن�سر  على 
املوؤ�س�سة عن اإطالق مبادرة عائلتي تقراأ التي �سيتم من خاللها توزيع 
جمموعات من الكتب القيمة واملتنوعة على عموم االأ�سر امل�ستهدفة يف 
دولة االإمارات ح�سب املعايري التي و�سعتها املوؤ�س�سة لتعم الفائدة على 
كافة اأفراد االأ�سرة علما باأن جميع الكتب التي �سيتم توزيعها هي من 

اإ�سدارات موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد ام�س يف مكتبة دبي العامة 
املنتدب  الع�سو  ح��وي��رب  ب��ن  ج��م��ال  �سعادة  بح�سور  ال��را���س  مبنطقة 

للموؤ�س�سة.
ح�سر اإطالق املبادرة كل من �سعادة بالل البدور الوكيل امل�ساعد ل�سئون 
الثقافة والفنون يف وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع و�سلطان بن 
جمرن املدير العام لدائرة االأرا�سي واالأمالك يف دبي والدكتور �سالح 
اإبراهيم  وعبدالرحمن  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  م�ست�سار  القا�سم 
يون�س مدير اإدارة املكتبات بهيئة دبي للثقافة والفنون والدكتور حممد 
االإ�سالمية والعربية بدبي  الدرا�سات  اأحمد عبد الرحمن مدير كلية 
دبي لالإعالماإىل  موؤ�س�سة  الن�سر يف  عام قطاع  �ساهني مدير  وظاعن 

جانب لفيف من م�سوؤويل املوؤ�س�سة وممثلي و�سائل االإعالم الوطنية.

اإم���ارة دب��ي وم��ن ثم  اأوال كافة االأ���س��ر يف  وتغطي م��ب��ادرة عائلتي تقراأ 
�ستنتقل املبادرة اإىل باقي اإمارات الدولة االأخرى .. ور�سدت املوؤ�س�سة 
العديد من الكتب القيمة �سي�ستفيد منها ما جمموعه 50 األف اأ�سرة 
اأ�سرة  لكل  متنوعا  كتابا   20 ت�سم  ح��زم��ة  ب��واق��ع  االإم����ارات  دول���ة  يف 
و�ستنطلق املبادرة من خالل توزيع حزم الكتب خالل ال�سهر املقبل مع 
توقعات با�ستكمال توزيع الكتب على كافة االأ�سر امل�ستهدفة قبل نهاية 

العام املقبل 2014م.
امل��ب��ادرة اجل��دي��دة اإىل رف��ع امل�ستوى املعريف ل��دى االأ���س��رة من  وتهدف 
الكتب  م��ن  ب��اق��ة خم��ت��ارة وقيمة  ع��رب  ال��ق��راءة  الت�سجيع على  خ��الل 
ال�سهرية على امل�ستوى العاملي والتي حققت مبيعات كربى يف جماالت 
متعددة ومت ترجمتها للغة العربية لتقوم املوؤ�س�سة با�ستخدامها يف هذه 

املبادرة واأية مبادرات م�ستقبلية م�سابهة.
ب��ن حويرب  ج��م��ال  ���س��ع��ادة  ق���ال  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ���الل  كلمته  ويف 
روؤية  مع  تن�سجم  تقراأ  عائلتي  م��ب��ادرة  اإن  للموؤ�س�سة  املنتدب  الع�سو 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
القراءة  تعزيز  ب�سرورة  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
االإماراتية  االأ���س��ر  ل��دى  املعرفة  �سقف  رف��ع  اإىل  ت��وؤدي  اأ�سا�سية  كغاية 
�سموه يف منا�سبات عدة  اأك��د  اأر���س بالدنا حيث  املقيمني على  وعموم 
على اأهمية تعويد اأبناء وبنات الوطن على م�ساحبة الكتاب والبحث يف 

اأمهات الكتب واملراجع الثقافية والتاريخية واالأدبية والعلمية وغريها 
حيث يرى �سموه باأن م�ساحبة الكتاب �ستمكن االأ�سر االإماراتية ب�سكل 
علومهم  واإث���راء  مواهبهم  �سقل  من  خا�س  ب�سكل  ال�سباب  وفئة  ع��ام 
ومعارفهم ويف الوقت ذاته االطالععلى الثقافات االأخرى للتعرف اإىل 

ح�سارات العامل .
واأ�ساف ابن حويرب نظرا ملا متتلكه موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
من اإمكانيات توؤهلها لتنفيذ هذه املهمة فقد وجه �سمو ال�سيخ اأحمد 
يف  االإ���س��راع  ب�سرورة  املوؤ�س�سة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
تنفيذ مبادرة عائلتي تقراأ مبا يت�سق مع توجهات حكومة دبي ب�سكل 
من  االإماراتية  االأ�سر  لتمكني  عام  ب�سكل  االحتادية  واحلكومة  خا�س 
اأك��رب قدر ممكن من املعارف يف خمتلف مناحي احلياة  االط��الع على 
بالتعاون مع العديد من اجلهات املحلية الر�سمية يف الدولة والقادرة 

على مواكبة تطلعاتنا .
وتغطي املبادرة جمموعة من الت�سنيفات من خالل حزمة متنوعة من 
وفنون  العملية  ومهاراتها  االإدارة  يف  كتب  هناك  �سيكون  حيث  الكتب 
التعامل الفعال مع االأعمال اليومية وطرق ت�سيري االأعمال واأخرى يف 
االأ�سرة واملجتمع و�سبل احلفاظ عليها كنواة فعالة يف املجتمع احلديث 
املليء  ال��ع��امل��ي  وال����رتاث  ال��ت��اري��خ  وجم��اب��ه��ة حتدياتها وجم��م��وع��ة يف 

بالتجارب واخلربات وق�س�سنجاح االأمم واملجتمعات.

ومن اأهم العناوين التي اختارتها موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
لتكون حا�سرة بني املجموعة: كتاب وم�سات من فكر ل�ساحب ال�سمو 
ع�سارة  فيه  �سموه  اختزل  وال��ذي  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
اأفكاره كخارطة طريق لكل من ي�سعى لتميز وطنه .. و�سل�سلة تاريخ 
هاو�س  بوك  مع  بالتعاون  جيوجرافيك  نا�سيونال  اإنتاج  من  العظماء 
التاريخ  عظماء  �سري  دفاتها  ب��ني  وت�سم  الفتيان  لفئة  موجهة  وه��ي 
 .. وغ��ريه��م  واال���س��ك��ن��در  وم����وزارت  جاليليو  مثل  العلماء  وال��ع��ب��اق��رة 
و�سل�سلة املواد بالتعاون مع دار روائع جمدالوي وهي جمموعة تعليمية 
م�سلية حول املواد وا�ستخداماتها كاملطاط والزجاج واخل�سب وغريها 

موجهة لالأطفال دون �سن ال�سابعة.
ي�ساف اإىل ذلك �سل�سلة ق�س�س م�سلية من الرتاث االإماراتي من اإنتاج 
ق�سم الرتبية بكليات التقنية العليا بالتعاون مع دار الريبوع االإماراتية 
.. ومو�سوعة كنوز االإ�سالم بالتعاون مع دار اأكادمييا وهو كتاب م�سور 
 .. الزمنية  احلقبة  بتلك  م��رت  التي  وال��دوي��الت  االإ�سالمي  للتاريخ 
�سل�سلة من  وهي  العبيكان  دار  مع  بالتعاون  ل��الإدارة  هارفرد  و�سل�سلة 
كتيبات �سغرية ت�سم بني دفاتها معلومات كثرية حول مهارات االإدارة 
احلديثة وفنون النجاح املوؤ�س�سي .. واأخريا �سل�سلة متنوعة لالأم مثل 
االأط��ف��ال يف  م��ع  واأخ���رى ح��ول كيفيةالتعامل  ل��الأم  املنزلية  امل��ه��ارات 

ال�سنوات الثالث االأوىل من مرحلة االأمومة.

 اأطفال مراكز ال�ضارقة يح�ضدون 
جوائز م�ضابقة رومانيا الفنية

بعدد من  ال�سارقة  االأط��ف��ال يف  الإدارة مراكز  التابعة  امل��راك��ز  اأط��ف��ال  ف��از    
رومانيا  م�سابقة  يف  م�ساركتهم  خ���الل  ال��ت��ق��دي��ري��ة  وال�����س��ه��ادات  اجل��وائ��ز 
والتي   - ب��الدي  يف  التقليدية  العمارة  والت�سوير-  للر�سم  الفنية  الدولية 

نظمها - متحف جولي�ستي - برومانيا لعام 2013.
وح�سلت الطفلتان اآمنة عادل حممد من مركز الطفل بخورفكان وح�سة 
الفئة  الثالثة يف  ب��وادي احللو على اجلائزة  �سعيد �سامل من مركز الطفل 
العمرية )8-11( �سنة ..فيما ح�سل كل من الطفلني �سيف �سامل عتيق من 
على  بحلوان  الطفل  �سامل من مركز  باملليحة وحممد عمر  الطفل  مركز 
مركز  من  م�سبح  �سيف  مرمي  الطفلة  ا�ستطاعت  بينما  تقدير..  �سهادتي 

الطفل بالذيد من ال�سعود للنهائيات.
�سيخة  كل من  �سنة   )15  12-( العمرية  الفئة  للنهائيات يف  كما �سعدت 
مركز  م��ن  الزعابي  علي  و���س��ارة  بخورفكان  الطفل  مركز  م��ن  ح�سن  علي 

الطفل بكلباء ورو�سة عبداهلل �سامل من مركز الطفل مبغيدر.
واأكدت اإدارة مراكز االأطفال موا�سلة خطتها اال�سرتاتيجية يف �سقل وتنمية 
االأطفال  تهيئ  التي  املتخ�س�سة  واالأن�سطة  الربامج  خ��الل  من  مواهبهم 
املنت�سبني لها لدخول �ستى جماالت املناف�سات وامل�سابقات املحلية والدولية. 

 طلبة االعالم بكليات التقنية ي�ضاركون 
يف مهرجان دبي ال�ضينمائي الدويل 

ال�سينمائي  اليوم يف مهرجان دبي  العليا اعتبارا من  التقنية  ي�سارك كليات 
العا�سراملخ�س�س لل�سينما العربية بجناح لعر�س االأفالم الق�سرية  الدويل 

الروائية والوثائقية من انتاج طلبة ق�سم االعالم يف الكليات.
امل�ساركة من  التعليم العايل الوحيدة  العليا موؤ�س�سة  التقنية  وتعترب كليات 
داخل الدولة حتى الرابع ع�سرمن ال�سهر اجلاري يف هذا احلدث البارز مع 

ما يزيد على 000 2 اخت�سا�سي من اأكر من 80 دولة.
اإىل  امل�ساركة يف املهرجان الذي بداأ قبل يومني  الكليات من خالل  وتتطلع 
الرقمية  ال�سوق  بوابة  عرب  ال�سينمائي  دب��ي  ل�سوق  اأعمالها  اأف�سل  اختيار 
التي ت�سم اأكر من 400 فيلم لوكالء املبيعات واملوزعني وذلك اىل جانب 
الرتكيز على م�ساركاتها يف عدد من املهرجانات وامل�سابقات املحلية والدولية 

منذ العام 2010.
تقديرية  جوائز  على  احلا�سلني  من  هم  املهرجان  يف  امل�ساركون  والطلبة 
اخلليج  ومهرجان  ال�سينمائي  ظبي  اأب��و  مهرجان  يف   2012 العام  خ��الل 
بطر�سربج  �سان  ومهرجان  ال��دويل  ال�سينمائي  دب��ي  ومهرجان  ال�سينمائي 

الدويل ومهرجان جامعة زايد ال�سينمائي لل�سرق االأو�سط.
وقام عدد من طلبة االإعالم التطبيقي يف كلية دبي للطالب يف العام 2010 
بتنظيم واإدارة مهرجان دبي الأفالم الطلبة بنجاح كما �سارك طلبة الكليات 
اإنكاونرتز  وم��ه��رج��ان  ال�سينمائي  ك��ان  مهرجان  يف  اي�سا  احل��ايل  ال��ع��ام  يف 
الدويل لالأفالم الق�سرية يف بري�ستول اإجنلرتا ومهرجان اأبو ظبي الدويل 
الأفالم البيئة ومهرجان "نحن نهتم" لالأفالم الوثائقية ومهرجان اأجيال 

ال�سينمائي.
وقال الدكتور طيب كمايل مدير كليات التقنية العليا على م�ستوى الدولة 
الطلبة  يكت�سب  حيث  باملمار�سة  التعلم  بيئة  توفري  على  تركز  الكليات  ان 
جناح  واإدارة  تنظيم  مثل  امل�ساريع  تنفيذ  على  والقدرة  التطبيقية  املهارات 

كليات التقنية العليا وخو�س جتربة املهرجانات العاملية.
الكليات على تطبيق  ق��درة طلبة  اآخ��ر عن  املهرجان مثال  ه��ذا  ان  واأ���س��اف 
املهارات واملعارف املكت�سبة اأثناء الدرا�سة حيث توؤهلهم هذه امل�ساركة ملزاولة 
واالإعالم  االأف��الم  �سناعة  يف  واأكفاء  موؤهلني  كخريجني  امل�ستقبلية  مهنهم 

التي ت�سهد تطورا ملحوظا يف الدولة.
من جهته قال الدكتور حمد ع�سابي العميد التنفيذي لكلية علوم الكمبيوتر 
واملعلومات واالإت�سال التطبيقي ان االأفالم الطالبية املعرو�سة تعك�س قوة 
كليات  يف  النوعية  التطبيقية  وامل�ساقات  التطبيقي  االت�سال  برنامج  وعمق 

التقنية العليا وبالتايل املهارات املتطورة خلريجي الكليات.
امل�ساعد يف برنامج  االأكادميي  العميد  ف��ازال مالك  الدكتور  من جانبه قال 
االت�سال التطبيقي اأن جناح كليات التقنية العليا �سيربز اأفالم الطلبة الفائزة 
واأب��و ظبي مما �سي�ساهم يف تعزيز  راأ���س اخليمة وال�سارقة ودب��ي  من كليات 
مكانة الكليات املرموقة على ال�سعيد العاملي وجت�سيد نهج التعلم باملمار�سة 

الذي تتبعه الكليات من خالل تنفيذ امل�ساريع الطالبية االإبداعية.
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اأميل اإىل اأعمال ال�شباب الأنها حتمل اجلراأة التي اأحبها

�ضمرية �ضعيد : �ضاأعود قريبا الإحياء احلفالت
اأغنيتها )مازال(  اأعربت املطربة املغربية �شمرية �شعيد عن �شعادتها ب�شبب تر�شيح 
اأنها مل تكن تتوقع مناف�شة االأغنية  اإىل  اأوورد( العاملية، م�شرية  جلائزة )امليوزيك 
اإنها اتخذت قرارا باالبتعاد  2013. وقالت �شعيد،  كاأح�شن )�شنغل( عاملي يف العام 
�شتعود قريبا  التنظيم، ولكنها  �شوء  ب�شبب  ورا يوم(  اأغنية )يوم  عن احلفلت منذ 
الإحياء احلفلت. وك�شفت عن تفكريها يف طرح األبوم كامل يعو�ض غيايها ملا يقرب 

من 5 �شنوات: 

• ح��دث��ي��ن��ا ع��ن ط��رح��ك الأغ��ن��ي��ة )م�����ازال( باللهجة 
املغربية؟

اأق�����س��د ط���رح االأغ��ن��ي��ة يف ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت على  - مل 
وجدت  بال�سدفة،  ج��اء  االأم���ر  ولكن  التحديد،  وج��ه 
االأغنية جيدة رغم اأنها باللهجة املغربية ومل يفهمها 
اأح��ب��ب��ت ح��ال��ة االأغ��ن��ي��ة يف جمملها الأنها  ال��ك��ث��ريون، 
التي  اإخ��راج اجلمهور من احلالة  مرحة، وت�ساهم يف 
التقرب من  ح��اول��ت  كما  احل���ايل،  ال��وق��ت  يعي�سها يف 
االأغاين  نوعية  اإىل  لالأغنية  املغربي  الفلكلور  خالل 

االأجنبية التي يحبها اجليل احلايل.
• وك��ي��ف ج���اء ت��ع��اون��ك م���ع امل��ل��ح��ن امل��غ��رب��ي حممد 

تيزاف؟
- التقيت تيزاف يف املغرب وقررنا اأن نتعاون، وبالفعل 
االأغنية،  واتفقنا على  القاهرة  اأخرى يف  التقينا مرة 
كانت  املك�ساج  مرحلة  لكن  م�سر،  يف  تنفيذها  وبداأنا 
يف هولندا، كما اأنني اأتعاون معه يف اأغنيتني باألبومي 

اجلديد اإحداهما باللهجة امل�سرية.
االأغ��ن��ي��ة جل���ائ���زة )امليوزيك  ت��ر���س��ي��ح  ع���ن  وم�����اذا   •

اأوورد(؟
ال��ذي دائما ما ي�سوت يل،  اأث��ق كثريا يف جمهوري   -
واالأغ��ن��ي��ة ط��رح��ت على م��وق��ع )ال��ي��وت��ي��وب( وحققت 
م�����س��اه��دة ع��ال��ي��ة، ومل اأك����ن اأت���وق���ع اأن��ه��ا ���س��ت��دخ��ل يف 
املناف�سة كاأح�سن )�سنغل( عاملي يف العام 2013 الأنها 
مطروحة منذ فرتة ق�سرية. وفوجئت باأنها موجودة 

�سمن املناف�سة، و�ساأقوم بت�سويرها.
• م��ا �سبب ت��راج��ع��ك ع��ن م��وق��ف��ك ال��راف�����س لطرح 

)�سنغل(؟
ملا يقرب  األبوم كامل يعو�س غيابي  - فكرت يف طرح 
اال�سطرابات  ظ��ل  يف  ت��راج��ع��ت  ل��ك��ن  5�سنوات،  م��ن 
البلدان  بع�س  تعي�سها  التي  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
التي  ال��ك��ب��رية  اخل�����س��ائ��ر  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة، 
يتحملها املطرب بعد طرح األبوم كامل، فقررت تغيري 

اخلطة وطرح اأغنية )�سنغل( كل فرتة.
• كيف تختارين اأغنياتك احلالية؟

- املطرب ال بد اأن يكون متنوعا وخمتلفا يف تقدميه 
لالأغاين، ويبحث دائما عن اأ�سكال جديدة، واجلمهور 
اأي�سا يحتاج اإىل االأغاين العاطفية املرتبطة باحلب، 

لكن يف �سياق و�سياغة خمتلفة.
الوقت  االأغنية اخلليجية يف  ع��ودة  ازده���ار  �سر  ما   •

الراهن؟
ال�سناعة  اأن  اإىل  ت��ع��ود  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��غ��ن��اء  نه�سة   -
مازالت  االإن��ت��اج  ���س��رك��ات  واأن  ه��ن��اك،  قائمة  م��ازال��ت 
متار�س ن�ساطها بكل قوة بكثافة، عك�س ما يحدث يف 
اإىل  باالإ�سافة  الأنف�سهم،  ينتجون  فاملطربون  م�سر، 

وجود حفالت كثرية بدول اخلليج.
• ه���ل ت��دخ��ل اأح����د يف اخ��ت��ي��ارات��ك ال��غ��ن��ائ��ي��ة خالل 

م�سوارك الفني؟
- مل يتدخل اأحد يف اختياراتي �سواء مع املنتج حم�سن 
جابر اأو هاين مهنا اأو حتى �سركة )ميجا �ستار(، الأنني 
ال�سوتية،  اإمكاناتي  مع  وي��ت��واءم  ينا�سبني  ما  اأخ��ت��ار 
واملطرب يعرف االأ�سلح بالن�سبة له، والغناء يف النهاية 

اإح�سا�س.
• ما اأهم املحطات يف م�سوارك الغنائي؟

اأغنيتي )احلب  النقلة االأوىل يف حياتي هي  اأعترب   -
حممد  للمو�سيقار  ك��ده(  و)الدنيا  عاي�ساه(  اأن��ا  اللي 
باأغنية )علمناه احلب(  االنت�سار  �سلطان، ثم حمطة 
االأعمال  توالت  ثم  حمدي،  بليغ  الكبري  للمو�سيقار 
مثل ترت م�سل�سل )احكي يا �سهرزاد( ثم )قال جاين 

بعد يومني( جلمال �سالمة.
يف  القدمية  اأغنياتك  بع�س  توزيع  �ستعيدين  هل   •

األبوم جديد... ما �سحة هذا الكالم؟
- ه��ن��اك ح��ق��وق ل�����س��رك��ات االإن���ت���اج وال��ت��وزي��ع، وال بد 
توزيعها  على  موافقة  ون��اأخ��ذ  جم��ددا  اإليها  نعود  اأن 
م��رة اأخ���رى، ولكني اأمت��ن��ى اإع���ادة ت��وزي��ع )ق��ال جاين 
م���ردود قوي  لها  �سيكون  اأن���ه  واأع��ت��ق��د  ي��وم��ني(.  بعد 
اليوم  التكنولوجي  التطور  بعد  اجلمهور  عند  وجيد 
فعلت  واأن��ا  اأف�سل،  ب�سكل  �ستظهرها  التي  واالإمكانات 

هذا يف اأغنية )بنلف( للمو�سيقار بليغ حمدي.
اأغنياتك  يف  امل��ل��ح��ن��ني  ك���ب���ار  ع���ن  اب���ت���ع���دت  مل�����اذا   •

االأخرية؟
اإحلاحا يف عر�س  اأكر  ال�سباب  وامللحنون  املوؤلفون   -
اأميل  نف�سي  اأج���د  االأح��ي��ان  م��ن  اأع��م��ال��ه��م، ويف كثري 

الأعمالهم الأنها حتمل اجلراأة التي اأحبها.
• اأين اأنت من احلفالت الغنائية يف الفرتة االأخرية؟

اأغنية  احل��ف��الت منذ  ع��ن  باالبتعاد  ق���رارا  ات��خ��ذت   -
)يوم ورا يوم( ب�سبب �سوء التنظيم، ولكن االآن حت�سن 
الإحياء  قريبا  و�ساأعود  جيد،  ب�سكل  احلفالت  تنظيم 

احلفالت.
برامج  امل��ط��رب��ني يف  ظ��ه��ور  ن�سبة  زي����ادة  �سبب  م��ا   •

اكت�ساف املواهب؟
- بعد انهيار �سناعة الكا�سيت وقلة احلفالت الغنائية، 

اأ�سبحت هذه الربامج هي احلل الوحيد اأمام املطربني 
حتى ي�ستمروا يف جمال الغناء.

• وكيف ترين جتربتك يف برنامج )�سوت احلياة(؟
ل��ك��ن الزمه  ي�����س��رين،  ي��ف��دين ومل  ال��ربن��ام��ج مل   -
 )the voice( ب��رن��ام��ج ع��ر���س  ب�سبب  ح��ظ  ���س��وء 
يف ال��ت��وق��ي��ت ن��ف�����س��ه، ف��ظ��ه��ر ف�����ارق االإم���ك���ان���ات بني 

الربناجمني.

حممود عبد العزيز... 
يف )اأو�ضتني و�ضالة(

ي�ستعد الفنان حممود عبد العزيز للم�ساركة يف بطولة الفيلم ال�سينمائي 
البنداري، و�سيناريو وحوار  اإخراج �سريف  )اأو�ستني و�سالة( من  اجلديد 

حممد �سالح العزب.
امل�سل�سل  العزيز لبطولة  التلفزيونية؛ يتح�سر عبد  الدراما  وعلى �سعيد 
اجلديد )جبل حالل(، وهو اال�سم الذي طلبت النقابة اأن يكون البديل ل� 

)جبل احلالل( لت�سابه اال�سم مع �سيناريو اآخر.

حبيبة ال�ضلطي والفنان �ضامل 
الزدجايل ... ديو ناجح يف 

االأعمال االإن�ضانية 
 

�سامل  العماين  والف���نان  ال�س��ل���طي  حبي��ب����ه  العم����انيه  الفن����انه  انتهت 
ال�س����لطاين  ال��ب��الط  دي���وان  حف���ل  اأوب���ري����ت  تق���دمي  م���ن  الزدج���ايل 
يف  �ساركة  كما  قابو�س  ال�سلطان  بجامعة  الكربى  الق���اعه  يف  واق���امته 
للتاأهيل  النجاح  مركز  يف   42 الوطني  العيد  احتفالت  �سمن  االم��ارات 

اخلا�س ومت تكرميه وقدمت حبيبة ق�سيدة بعنوان )هذه االمارات( 
اما على �سعيد الدراما �ست�سارك الأول مرة مع �سركة املهرة لالنتاج الفني 
مب�سل�سل جريان ال�سعديات و�ساركت اي�سا حبيبة و�سامل يف ديو ناجح يف 
�سلطنة  يف  اخل��ريي  ال�سحاب  جمموعة  ويف  والتطوعي  االن�ساين  العمل 

عمان .

ماهر ال�ضيخ : من جديد 
يف الدراما ال�ضورية 

انتهى الفنان ال�سوري ماهر من فيلمه الق�سري املعاناة الذي يتحدث عن 
مر�س �سرطان الرئة وهو تاأليف واخراج زيد البادي وبطولة ماهر ال�سيخ 
وحبيبة ال�سلطي وزيد البادي ومريا االمري واآخرين ومن انتاج جالمور 

للمنا�سبات بتعاون مع م�ست�سفى النور ومت تكرميهم على الفيلم. 
وهو  الق�سرية  افالمه  �سل�سلة  �سمن  اجلديد  دوره  لت�سوير  ي�ستعد  كما 
الغربة يتحدث عن هجرة ال�سوريني من تاأليف واخراج �ساكر الزعبي وانتاج 
بدراما  الأول مرة  ف�سي�سارك  الدراما  ..ام��ا على �سعيد  �ستار  اخبار  موقع 
�سعودية مع النجم ال�سعودي عبداهلل العامر واخراج امين �سيخاين..يتم 

الت�سوير يف امارة ال�سارقة 
الفنانة وال�ساعرة  االأم من كلمات  كما ي�ستعد لت�سجيل اغنية جديدة عن 
حبيبة ال�سلطي واحلان ماهر ال�سيخ نف�سه واال�سراف العام �سامل الزدجايل 

لتكون يف اال�سواق خالل منا�سبة عيد االم 2014  .
الفني  لالنتاج  امل��ه��رة  �سركة  م��ع  ال�سورية  ال��درام��ا  اىل  غياب  بعد  وي��ع��ود 

باأبوظبي مب�سل�سل جريان ال�سعديات. 
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فقدان الوزن ي�ضاعد على مكافحة 
عدم انتظام �ضربات القلب

اأك���دت ال��درا���س��ات احل��دي��ث��ة اأن االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن زي���ادة فى 
اأنف�سهم من  اأو ال�سمنة املفرطة ميكنهم تقليل خماطر بل وحماية  الوزن 
م�ساكل القلب القاتلة وعدم انتظام �سرباته عن طريق فقدان الكثري من 

الكيلوجرامات والدهون الزائدة.
فى  كيلوجراما   15 لنحو  البدناء  فقدان  اأن  الطبية  االأبحاث  واأو�سحت 
بالرجفان  املتعلق  القلب  خفقان  نوبات  من  يقلل  قليال  اأق��ل  اأو  املتو�سط 
االأذي���ن���ى، وذل����ك وف��ق��ا الأح����دث االأب���ح���اث ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ى اأج��رت��ه��ا جمعية 
الطبية  االأخ��ري من جملة اجلمعية  العدد  فى  ون�سرت  االأمريكية،  القلب 

االأمريكية.
اإت��ب��اع خطة �سارمة  ف��ى  ال��ذي��ن جن��ح��وا  االأ���س��خ��ا���س  اأن  الباحثون  ووج���د 
الرجفان  اأعرا�س  فى  اأ�سعاف   5 انخفا�سا مبعدل  �سهدوا  ال��وزن  خلف�س 

االأذينى مقارنة باالأ�سخا�س الذين مل ينجحوا فى خف�س اأوزانهم.

الوحدة �ضيئة ل�ضحة االن�ضان
  قال باحثون امريكيون ان احتماالت عدم النوم ليال تزيد لدى اال�سخا�س 
ال��وح��دة رمب��ا ال  ان  الذين يعي�سون وحيدين، وذل��ك يف درا���س��ة ت�سري اىل 
توؤدي فقط اىل ال�سعور بعدم ال�سعادة وامنا هي �سيئة اي�سا بالن�سبة ل�سحة 

االن�سان.
ودر�ست لياين كورينا من جامعة �سيكاغو وزمالء لها الوحدة وامناط النوم 
م�ستعمرتني  يعي�سون يف  الذين  ال�سن  كبار  اال�سخا�س  بني جمموعة من 
لطائفة الهوتريني يف والية �ساوث داكوتا. ويتقا�سم النا�س يف هذه الطائفة 
يكونون  ما  ون��ادرا  والوجبات  امل�ساعر  جماعي  ب�سكل  تعي�س  التي  الدينية 

منعزلني اجتماعيا.
وقالت ان النتائج كانت مماثلة لنتائج درا�سة اجريت عام 2002 لطالب 
الدرا�سة ان  النوم. ووجدت هذه  جامعيني قارنت م�ساعر الوحدة بنوعية 

كلما �سعر الطالب بوحدة كلما زادت �سعوبة النوم لديه.
والنوم  الدم  و�سغط  الوحدة  مب�ساعر  املتعلقة  املعلومات  الباحثون  وجمع 

من 95 �سخ�سا من املقيمني يف جمتمعات الهوتريني.
ومن اجل قيا�س النوم ارتدى املتطوعون يف الدرا�سة اربطة يف معا�سمهم 
املقيمني يف تلك  النوم. ومن بني  اثناء  القلق  ان�سطتهم وم�ستوى  لقيا�س 
الن�سف  بني  ولكن  وحيدين.  لي�سوا  انهم  تقريبا  ن�سفهم  قال  املجتمعات 
املتبقي الحظ الباحثون وجود اجتاه بني م�ساعر الوحدة املتزايدة والعزلة 

االجتماعية وزيادة النوم املتقطع.
وقالت كورينا: ب�سكل ا�سا�سي فان اال�سخا�س الذين يعي�سون وحيدين كان 
الليل وفرتات  اك��رب من احلركة خ��الل  ق��در  وك��ان هناك  نومهم متقطعا 

اكرب من النوم الق�سري ومزيد من التقلب يف الفرا�س.
وا�سافت ان درا�ستها ال تثبت ان الوحدة ت�سبب عدم النوم ليال. وبدال من 
الوحدة ب�سوء  ارتباط  الدرا�سة قد ت�ساعد يف تف�سري �سبب  ذلك فان هذه 

احلالة ال�سحية.

الرئي�ض االأمريكي باراك اأوباما يرق�ض مع طفلة بح�شور عدد من الفنانني ال�شيوف بعد م�شاركته االحتفال 
ب�شجرة عيد امليلد الوطنية. )يو بي اآي(

البقرة  

البقرة ا�سم جن�س يقع على الذكر و االأنثى ، و ال�سائع ت�سمية البقرة االأنثى 
بالبقرة و الذكر بالثور و هي حيوانات ثديية جمرتة من اآكالت االأع�ساب 
منها ما هو األيف و منها ما هو وح�سي . و لها �سالالت خمتلفة و يختلف 
وزن البقرة من �ساللة اإىل اأخرى . تلد البقرة يف ال�سنة الثانية اأو الثالثة 
من عمرها و تدوم مدة حملها 258 يوماً و تنجب عجاًل واحداً اأو اأثنني 
. و من املمكن اأن ي�سل عمر البقرة من ع�سرين اإىل خم�سة و ع�سرون �سنة 
، و لكنها تذبح قبل ذلك بكثري . و البقرة من احليوانات املفيدة لالإن�سان 
حيث ُتربى للبنها و حلمها و جلدها و تعترب االأبقار ثروة قومية يف كثري 

من البلدان

•  كم من الوقت ي�شتغرق �شوء القمر حتى ي�شل اإلينا ؟
- ثانية واحدة .

•اأين توجد الغابة ال�شوداء التي تبدو و كاأنها �شل�شلة جبال 
؟

- توجد يف اأملانيا .
العرب ؟ فتحها  اندل�شية  مدينه  اول  •  ما 

- اجلزيرة اخل�سراء .
ماذا تعرف عن الغ�شاء الرام�ض؟

الغ�ساء الرام�س هو اجلفن الثالث للطري، واملعروف اأن للطيور ثالثة 
اأجفان جفنان كاالإن�سان وجفن ثالث يحمي العني من الهواء وال�سوء 
ال�سديد وي�سمى اجلفن الرام�س ويتحرك هذا اجلفن يف العني اليمنى 

• هل تعلم اأن االفراط يف اأخذ بع�س اأنواع الفيتامينات يوؤدي اىل الت�سمم
• هل تعلم اأن الفيل يبكي عندما يكون حزين 

• هل تعلم اأن احل�سان ميوت اذا قطع ذيله 
• هل تعلم اأن ال�سلحفاة هي احليوان التي يحفظ عظمه يف حلمه 

• هل تعلم اأن الدلفني يغلق عني واحدة عندما ينام
• هل تعلم اأن ال�سلحفاه والذبابة واالفعى ال متتلك حا�سة ال�سمع

• هل تعلم اأن اأقوى ع�سلة يف ج�سم االإن�سان هي ع�سلة الفك
• هل تعلم اأن اجل�سم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية

• هل تعلم اأن االأذن الي�سرى اأ�سعف �سمعاً من االأذن اليمنى
• هل تعلم اأن �سمك جلد االإن�سان ال يزيد عن 2 ملم ، و �سمك جلد الفيل يبلغ 25 ملم ، و جلد االإن�سان 
با�ستثناء جفون  الغدد  الفيل خال من هذه  العرق بينما جلد  التي تفرز  الغدد  اآالف من  يحتوي على عدة 

العينني
• هل تعلم اأن عمر القرد ال يتجاوز يف املتو�سط ثالثني �سنة

• هل تعلم اأن الذبابة تهز جناحها حوايل )32( مرة يف الثانية الواحدة

رزقت احدى ال�سيدات بولد وحيد خرجت به من هذه الدنيا لذلك كانت تخاف عليه جدا خا�سة بعد ان مات 
وال��ده، كانت تعي�س له ومل تكن ترتاح حلظة اال بعد ان تطمئن ان كل اغرا�سه قد جهزت وطلباته قد نفذت، 
ويف احد الليايل راأت هذه االم يف منامها ان �سيارة �سخمة جاءت م�سرعة و�سدمت ابنها الوحيد وكان قد خرج 
لتوه فرحا من االمتحانات، وان ال�سدمة كانت قوية ومل يقم منها وراأت نف�سها وهي تدفنه بيدها بجانب والده 
بل لقد راأت والده يف انتظاره وهو يقول لها اين االمانة التي تركتها لك اين ..اين؟ ا�ستيقظت من نومها فزعة 
الراأفة بها وان يطيل يف عمره فهو  مذعورة خائفة واخ��ذت تقراأ ايات من الذكر احلكيم وهي تطلب من اهلل 
وحيدها. وقفت االم تق�سي حاجات بيتها وهي م�سطربة قلقة تنظر اإىل ال�ساعة واىل الباب بلهفة يف انتظار 
قدوم ولدها ، وبالفعل جاء االبن يف موعده اليومي فرحا ن�سطا مقبال اياها وهو يقول اريد الطعام حاال واريد 
ان انام قليال لوجود امتحان يف الغد وارغب يف الدرا�سة والتح�سري.. وارتعبت االم وقلقت، هاهو الغد ياأتي ومعه 
امتحان رمبا هذا هو الغد املن�سود.. قررت االم بينها وبني نف�سها ان يذهب الغد اىل اجلحيم وال يهم االمتحان 

بل املهم هو الولد فقط، فليدر�س هنا امامي و�ساأتركه ولن اجعله يذهب غدا.
انتهى اليوم ونام الولد واخذت هي تربت على راأ�سه وتقراأ له ايات من القراآن كعادتها كل يوم حتى راح يف �سبات 
عميق، ثم مدت يدها واخذت ال�ساعة من جانبه واغلقت جر�سها وان�سحبت يف هدوء اإىل غرفتها حتى التزعجه 
، ونامت ل�ساعات نوما م�سطربا ثم قامت عند �سالة الفجر وبعد ان امتت ال�سالة اخذت ترتقب الوقت، فابنها 
يريد ان يذهب من البيت يف متام ال�سابعة وهي لن ت�سمح له بذلك �سترتكه نائما وطلبت من اهلل العلي القدير 
ان يظل هكذا حتى العا�سرة موعد انتهاء االمتحان، وبالفعل مر الوقت بطيئا كانه جاثما على قلبها حتى جاءت 
العا�سرة ثم ا�ستجمعت �سجاعتها لتتقبل غ�سب ابنها وقررت ان تعيد ال�ساعة املغلقة مكانها ثم اقرتبت منه وهي 
تربت على كتفه بهدوء وتقول ا�ستيقظ ايها احلبيب مر الوقت ومل ندر به، ال�ساعة االن العا�سرة .. لقد دقت 
ال�ساعة لكنك اغلقتها ومنت ا�ستيقظ ايها الك�سول، هيا �ساعد لك افطارا �سريعا واقرتبت من الباب للخروج 
و�سكونه..  ج�سده  ب��رودة  الحظت  ولكنها  وتداعبه  لتقبله  منه  فاقرتبت  �ساكنا  يحرك  مل  انه  الح�ست  ولكنها 
�سرخت فيه ومل يجب لقد كان ميتا يف فرا�سه..  وملا ح�سر الطبيب قال انه مات قبل �ساعات رحمه اهلل، �سرخت 

االم �سرخة قوية فيها كل اللوعة واحلزن وهي تقول خباأته من العربة ومل ا�ستطع ان اخبئه من القدر.

القــــــــــدر 

�شلمى مبارك ما�شي
متفوفة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

جنا حممد يعق�ب
حتتفل اأ�رسة الأ�ستاذ حممد ال�سيد 

يعقوب بعيد امليالد الول للطفلة 

جنا جعلها اهلل قرة عني والديها

عائ�شة احمد
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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مينا ح�شن
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.

حيوية ال�ضعر تبداأ مع هذه اخلطوات
ولكّن  امل�����راأة  ع��ن��د  اخل��ا���س  ���س��ح��ره  لل�سعر 
تالفاً  ال�سعر  اأ�سبح  اإن  �سيزول  ال�سحر  هذا 

ومتك�ّسر االأطراف.
جمالك  على  باملحافظة  رغ��ب��ت  اإن  ل��ذل��ك   
تخ�سي�س  عليك  فيجب  امل��ت��اأّل��ق  ومظهرك 
ب�����س��ح��ة �سعرك  ال���وق���ت ل��اله��ت��م��ام  ب��ع�����س 
من  ذلك  وكّل  واحليوية  باللمعان  وتزويده 

خالل اخلطوات التالية:
املنتج  ع��ن  اإبحثي  ال�سامبو،  اختيار  عند   -
ب�سرف  ���س��ع��رك  ن��وع��ي��ة  م��ع  يتنا�سب  ال���ذي 

النظر عن ثمنه

 واالأهّم من ذلك هو اختيار منتجات العناية 
بال�سعر التي حتتوي على الزيوت الطبيعية 
التي من �ساأنها اإعادة التغذية اإىل ب�سيالت 

�سعرك.
 - وبعد اأن اخرتت املنتج املنا�سب، ال ترتكيه 

على �سعرك لوقت طويل
 كما حاويل عدم غ�سل �سعرك كل يوم فذلك 
�سيت�سّبب بفقدانه للمواد الغذائية والزيوت 

الطبيعية التي تنتجها فروة راأ�سك.
 - اأّم��ا لتغذية ال�سعر فال ت��رتّددي يف و�سع 
كرمي اأو بل�سم اأو قناع خا�س بنوعية �سعرك 

اأ���س��ب��وع اأو م���رة ك���ل ���س��ه��ر، ح�سب  م���رة ك���ل 
احلاجة.

ي���ج���ب عليك  ال���ت���ي  امل����ي����اه  ع����ن   - وم��������اذا 
اأن تغ�سلي �سعرك  ل  ا�ستخدامها؟ من املف�سّ
باملياه الباردة وذلك الأّن حرارة املياه ال�ساخنة 
ينتج منه  الراأ�س ما  بت�سقق فروة  �ستت�سّبب 

�سعفها وتك�ّسر ال�سعر وت�ساقطه.
 - تذّكري دائماً اأّن غذاءك م�سوؤول اأي�ساً عن 
املحافظة على �سحة �سعرك لذا اأكري من 
تناول اخل�سار داكنة اللون والفواكه لتاأمني 

كافة املغذيات والفيتامينات التي تنق�سه.


