
 20 �إىل  دماغك  يحتاج  طعامك،  بتناول  تبد�أ  عندما 
من  ي��وق��ف  �جل�سم  �إىل  �أو�م����ر  ير�سل  �أن  قبل  دقيقة 
�لع�سرين،  �لدقائق  ه��ذه  غ�سون  يف  �سهيته،  خاللها 
ي�سهل على �ملرء �أن يتناول كميات �إ�سافية من �ل�سعر�ت 
�إ�سافًيا.  بالتايل وزًنا  �حلر�رية تفوق حاجته فيك�سب 
بالقلب.  تناول وجبات كبرية  ُي�سر  ع��الوًة على ذلك، 
فعلى �سبيل �ملثال، �أظهرت �لدر��سات �أن �بتالع كميات 
�ل�سر�يني  ق��درة  ُي�سِعف  �مل�سبعة  �ل��ده��ون  م��ن  كبرية 
على �ال�ستجابة للتغري�ت �ل�سريعة �لتي قد تطر�أ على 
جمرى �لدم. ولكن حتى بعد �أن جتد نف�سك منتفًخا 
�أال  عليك  �ل��ط��ع��ام،  ت��ن��اول  يف  �الإف����ر�ط  بفعل  متخًما 

ت�ست�سلم لالأمر �لو�قع.
ثمة طريقٍة تعّدل من خاللها ما تتناوله من �أطعمة 
قا�سية.  حميٍة  �ت��ب��اع  على  نف�سك  جت��ر  �أن  دون  م��ن 
يتوىل بيغ بامي �إد�رة مركز �لتدريب يف معهد بان�سون- 
هرني لطّب ذهن �جل�سد يف م�ست�سفى ما�سا�سو�ست�س 
�إن  �لتابع جلامعة هارفارد، يقول يف هذ� �ملجال  �لعام 
تناول  �أثناء  نهمه  �ملرء من  ليتخل�س  �الأوىل  �خلطوة 
بالطعام.  �ال���س��ت��م��ت��اع  ويف  �لتمهل  يف  تكمن  �ل��ط��ع��ام 
�ل�سعور  على  �الإن�����س��ان  ي�ساعد  �لنهج  ه��ذ�  �أن  وي��وؤك��د 

بال�سعادة و�ل�سحة و�ال�سرتخاء �لذهني.

عّلم فمك �أن ي�أكل بوعي
ي�ساعد معهد بان�سون هرني �لنا�س على دعم �لعالقة 
تناول  وُيعتر  لل�سحة،  تعزيًز�  و�ل��ذه��ن  �جل�سم  بني 
�ل��ط��ع��ام ب��وع��ي �أح���د �أ���س��ك��ال �ل��ت��دري��ب �ل��ت��ي يقّدمها 

�سمن  بوعي  �لطعام  ت��ن��اول  طريقة  ت��ن��درج  �ملعهد. 
تطبيق ُيعرف با�سم تنبيه �لذهن. يعتقد معظم 

�لنا�س �أن هذ� �ملنهج يعني ت�سجيع �ملرء على �أن 
ي�ستمتع باللحظة و�أين ي�سعر بوجوده ويعي 

جتاربه �الآنية. يقول بامي يف هذ� �ل�سدد: 
)تربطنا �لتجربة �لو�عية بذ�تنا 

�ليقظة، فيجد �الإن�سان 
وجود  حالة  يف  نف�سه 
ط���ب���ي���ع���ي���ة ر�ئ������ع������ة(. 

وي�سري �إىل �إمكان تطبيق منهج تنبيه �لذهن يف �أن�سطة 
�حلياة �ليومية، مبا فيها تناول �لطعام.

متّهل و�م�ضغ طع�مك
�بد�أ مبنح كل جزٍء من �أجز�ء عملية �لطعام �ملزيد من 
�لوقت. يقرتح بامي تخ�سي�س 15 �إىل 20 دقيقة على 
ثقافتنا  فيقول: )حتكمنا  لتناول وجبٍة معينة،  �الأقل 
كبرية.  ب�سرعة  طعامنا  ت��ن��اول  ع��ل��ى  وجت��رن��ا  �ل��ي��وم 
طويل  وق���ٍت  �إىل  بحاجة  نف�سه  �الإن�����س��ان  يجد  ول��ك��ن 
�الأمر  ه��ذ�  ك��ان  مل��ا  �لطبيعي.  �ل��وج��ود  الخ��ت��ب��ار طعم 
له  ت�ستلم  �أن  عليك  يتعني  �الأ�سخا�س،  لبع�س  �سعًبا 

وتعطيه ما ي�ستلزم من وقت(.
بيئة �سديقة  �إن�ساء  على  �حر�س  ذل��ك،  �إىل  باالإ�سافة 
ح�سا�ًسا  كائًنا  �الإن�سان  ك��ان  ملا  �الأط��ب��اق.  من  للتيقظ 
جتاه �لبيئات، لذلك من �الأف�سل �أن تتناول طعامك يف 
مكان هادئ ن�سبًيا وخاٍل من كّل ما قد ي�ستت �نتباهك. 
تاأثرًي�  �لهادئة  �ملو�سيقى  عالوًة على ذلك، قد ت�سيف 
مهدًئا يف حني �أن مكاًنا يعج ب�سوت تلفاز عاٍل جًد� قد 
ُيف�ِسل حماوالتك �لر�مية �إىل تناول طعامك يف �سكٍل 

يقظ.
وه������������ا ق���د 

ح�������������ان 

�لوقت �ملنا�سب لتذكريك بالن�سيحة �لتي لطاملا رددتها 
�لطعام.  م�سغ  يف  وقتك  خذ  م�سمعك:  على  و�ل��دت��ك 
ال  �سريع،  �سكِل  يف  ت��اأك��ل  )عندما  ق��ائ��ال:  ب��امي  يف�سر 
�لذي  �ل��غ��ذ�ء  ك��ان  �إذ�  ما  تفيده  �إ���س��ارة  دماغك  يتلقى 
تتناوله منا�سًبا وبهذ� جتد نف�سك تاأكل كميات كبرية. 
جل�سمك  �لفر�سة  ف�ستتيح  بتيقظ،  ت��اأك��ل  عندما  �أم��ا 
�إىل  �ل��الزم��ة  �الإ���س��ار�ت  و�إر���س��ال  �ملغذيات  بامت�سا�س 
بدال  �ملريح  بال�سبع  �ست�سعر  لذلك،  نتيجًة  دم��اغ��ك(. 
من �أن تكون متخًما كديك رومي، ويبد�أ �ل�سغط ُيثقل 

قلبك و�أوعيتك �لدموية.
من  معتدلة  كميات  تناول  على  �لتيقظ  ي�ساعدك  قد 
�لوقت عينه بوجبتك وبفعل  ت�ستمتع يف  �لطعام فيما 
ت��ن��اول �ل��ط��ع��ام. �الأه���م م��ن ذل���ك، �أن���ك �ستتمكن عر 
�سغط  حاجز  �إن�ساء  م��ن  �لتيقظ  يف  مهارتك  تطوير 
بالتهام  رغ��ب��ت��ك  م��ن  تخفف  و�أن  ح��ي��ات��ك  يف  طبيعي 

�لطعام ب�سر�هة و�بتالعه و�مل�سي.
يقول بامي: )يتطلب �مل�سغ وقًتا طويال وكذلك �الأمر 
حال  يف  �ل��وج��ود.  و�إدر�ك  �له�سم  عملية  �إىل  بالن�سبة 
ونزيل  باملتعة  �سن�سعر  �لوقت  عرفنا كيف من�سي هذ� 

�ل�سغط عنا(.
�ل�سلوك  ه���ذ�  ب��ات��ب��اع  ت���ب���د�أ  �إن  م���ا 
حالة  �إىل  ����س���ت���ع���ود  �جل�����دي�����د، 
�لطبيعية  و�ل���ر�ح���ة  �ل���ه���دوء 
�ل��ت��ي �ع��ت��دت��ه��ا، ع��ل��ى �الأق���ل 

لفرتة ق�سرية.
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رحيل فا�سيلييف اأبرز الكتاب ال�سوفييت 
تويف بوري�س فا�سيلييف، �أحد �أبرز كتاب �لعهد �ل�سوفيتي، عن عمر يناهز 

�ل�89 عاماً.
�ليوم( عن �سريغي فيالتوف، رئي�س �حتاد  �أنباء )رو�سيا  ونقلت وكالة 
كتاب مو�سكو، قوله �م�س، �إن �لثقافة �لرو�سية منيت بخ�سارة ال تعو�س 

بفقد�ن فا�سيلييف، �أحد �سيوخ �الأدب �لرو�سي �ملعا�سر.
ي�سار �إىل �أن فا�سيلييف ولد عام 1924 مبنطقة �سمولين�سك يف �أ�سرة 
�أحد قادة �جلي�س �الأحمر، وتطوع يف �سن �ل�17 عاماً للقتال يف �جلبهة 
عام 1941، �أي بعد �أن غزت �لقو�ت �الأملانية بزعامة �أدولف هتلر �أر��سي 
�الإحتاد �ل�سوفيتي، ووقع مع وحدته يف �حل�سار 3 مر�ت، غري �أنه جنا 

من �الأ�سر يف كل مرة.
و�لتحق عقب �حلرب بكلية �ستالني للقو�ت �ملدرعة و�مليكانيكية وتخرج 
منها برتبة مالزم، وقد حددت �أحد�ث حياته يف تلك �لفرتة حلد كبري 

مو��سيع رو�ياته وطابعها.
�أخرجت  1954، حني  ع��ام  م��رة  الأول  �لنقاد  �نتباه  فا�سيلييف  وج��ذب 
م�����س��رح��ي��ت��ه رج����ال �ل���دب���اب���ات ع��ل��ى خ�����س��ب��ة �مل�����س��رح �مل���رك���زي للجي�س 

�ل�سوفيتي.
وتركت رو�يته و�لفجر هادئ هنا 1969 �سدى كبري�ً لدى �لقر�ء، بعد 

�أن تناولت �لفتيات �للو�تي قاتلن يف �جلبهة وم�سريهن �لفاجع.
�الحتادية،  رو���س��ي��ا  رئ��ي�����س  وج��ائ��زة  �ل���دول���ة،  ج��ائ��زة  فا�سيلييف  وم��ن��ح 
و�جلائزة �مل�ستقلة حلركة �الأكادميي �أندريه �ساخاروف، �أبريل، و�جلائزة 
�الأدبية �لدولية، مو�سكو – بينيه، وجائزة �حتاد كتاب مو�سكو،�الإكليل، 
وجائزة �أكادميية �لفنون �ل�سينمائية �لرو�سية، نيكا، كما منح ر�ية �لعمل 

�حلمر�ء، وو�سامي �ل�سد�قة بني �ل�سعوب وغريها.

ر�سيع يف النفايات
يف  ع�سرة  �لر�بعة  يف  مر�هقة  و�ل��دت��ه  تكون  قد  ر�سيع  جثة  على  عرث 

كي�س بال�سيتيكي يف بلجيكا على ما ذكرت و�سائل �إعالم بلجيكية.
�لر�سيع وقد  �سارلورو� )�لو�سط �جلنوبي( جثة  �م��ر�أة من  و�كت�سفت 
14 عاماً على ما ذكرت  �لبالغة  �إىل حفيدتها  ف��ور�ً  �ل�سبهات  توجهت 

وكالة »بيلغا« لالأنباء.
قبل  طفلها  �أجن��ب��ت  وق��د  بحملها  علم  على  �ل�سابة  �أو���س��اط  تكن  ومل 

�أ�سبوعني على ما يبدو.
وقالت �لنيابة �لعامة يف �سارلورو� �أن جثة �لر�سيع �ستخ�سع للت�سريح 

لتحديد �أ�سباب �لوفاة فيما �ل�سرطة ت�ستجوب �ل�سابة وعائلتها.

اجلرذان ت�سم بع�سها لتفادي العدائية
على  للح�سول  لديها  �ل�سم  حا�سة  ت�ستخدم  �جل��رذ�ن  �أن  �ملعروف  من 
�أم��ريك��ي��ة جديدة  �أن در����س��ة  معلومات ح��ول �جل���رذ�ن �الأخ����رى، غ��ري 
وج����دت �أن��ه��ا ت�����س��ت��خ��دم �أي�����س��اً ه���ذه �حل��ا���س��ة ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى مرتبتها 

�الإجتماعية وتفادي ح�سول عد�ئية فيما بينها.
�أن  �لعلمية  بيولوجي  ك��ارن��ت  دوري���ة  يف  ن�سرت  �لتي  �ل��در����س��ة  وبّينت 
�الإجتماعية  مرتبتها  على  للتاأكيد  �ل�سم  حا�سة  ت�ستخدم  �جل���رذ�ن 

وتفادي �الإ�ستباك فيما بينها.
جامعة  من  �الأع�ساب  بعلم  �ملتخ�س�س  وي�سون،  د�نيال  �لباحث  وق��ام 
�ل��ط��ب )ك��اي�����س و���س��رتن ري���زف( ب��در����س��ة على �جل����رذ�ن، حيث ر�قب 
باملكان  ت��و�ج��ده��ا  ل��دى  بع�سها  ت�ستّم  �جل���رذ�ن  كانت  �لتي  �لطريقة 

عينه.
والحظ �أنه عندما كان يبد�أ جرذ ب�سم ج�سم �أو خلفية �آخر، كانا يكثفان 
معدل �ل�سم غري �أنه عندما كان جرذ يبد�أ ب�سم وجه �الآخر، كان �الأخر 

يرت�جع ويخّف�س معدل �ل�سم.
�أو �الأك��رث عد�ئية، كانت  �مل�سيطرة، �الأك��ر حجماً  �أن �جل��رذ�ن  ووج��د 
ترف�س تخفي�س معدل �ل�سم، �أو تزيده يف بع�س �الأحيان، يف حال بد�أ 
جرذ تابع ب�سمها يف وجهها. غري �أنه يف حال بد�أ جرذ م�سيطر ب�سم جرذ 
تابع بوجهه، ورف�س �الأخري تخفي�س معدل �ل�سم، كان �سلوك �جلرذ 
�مل�سيطر ي�سبح عد�ئياً، ويبد�أ بالركل، و�لع�س. و��ستنتج �أن �ل�سم يتيح 
تتيح  فيما  �الإجتماعية،  �سيطرتها  على  �لتاأكيد  �مل�سيطرة  للجرذ�ن 

للجرذ�ن �لتابعة ��سرت�ساءها و�حلوؤول دون �الإ�ستباك معها.

الت�سلب ال�سرياين عمره 4 اآالف عام
طاملا �عتقد �الأ�سخا�س باأن �أمر��س �لقلب �لناجمة عن تناول �الأطعمة 
�لدهنية وقلة �حلركة هي حكر على �لع�سر �لذي نعي�س فيه، غري �أن 
در��سة جديدة على مومياو�ت تعود �إىل ح�سار�ت قدمية �أثبتت �أن هذه 

�الأمر��س تعود �إىل 4 �آالف عام م�ست.
وبّينت �لدر��سة �لتي ن�سرت يف دورية ذ� الن�ست �لعلمية �أن �ملومياو�ت 

�لتي تعود �إىل �حل�سار�ت �لقدمية حتمل �آثار�ً للت�سلب �لع�سيدي.
و�لت�سلب �لع�سيدي هو مر�س �سرياين يوؤثر يف �الأوعية �لدموية، ينتج 

باملجمل من تر�سب �لروتينات �ل�سحمية �لتي حتمل �لكول�سرتول.
بت�سوير  كاليفورنيا  يف  �لطبي  بيت�س  لونغ  مركز  من  �لباحثون  وق��ام 
مقطعي على 137 مومياء، من بينها مومياو�ت م�سرية، وبريوفية، 

و�أخرى تعود �إىل �سكان جزر �ألوتيان، و�سعب بويبلو.
وقر�أ �لت�سوير �ملقطعي 7 �أطباء الحظو� تكل�ساً يف جدر�ن �ل�سر�يني، ما 

ينبئ بالت�سلب �لع�سيدي.
و�أ�سارو� �إىل �أن در��سات �سابقة عرثت على �آثار �لت�سلب �لع�سيدي لدى 
كانت  �لتحنيط  عمليات  �أن  �إىل  لفتت  �أنها  غري  �مل�سرية،  �ملومياو�ت 
على  خمتلفاً،  �لغذ�ئي  نظامها  ك��ان  �لتي  �مل�سريني  نخبة  بني  جت��ري 

�الأرجح، من عاّمة �ل�سعب.
و�أّكدو� �أنهم عرثو� على �آثار هذ� �ملر�س لدى 29 من بني 76 مومياء 

م�سرية.

�إىل  م����ن����زل����ه  ي�����ح�����ول 
م����ت����ح����ف ل����ل���������ض����ي�����ر�ت 
�إ�سماعيل �لناظر، �سعودي �ساحبته 
ق��دمي، حتى  �قتناء كل  هو�يته يف 
حّول جزء� من منزله �إىل متحف 
�ل���ت���ي تعود  �ل�������س���ي���ار�ت  ل��ع�����س��ر�ت 
ل��ل��ق��رن �ل��ت��ا���س��ع ع�سر،  ب��ت��اري��خ��ه��ا 
�سخ�سيات  متلكه  كانت  ما  ومنها 
�إليز�بث،  �مل��ل��ك��ة  ك�����س��ي��ارة  ع��امل��ي��ة 
�إنها الأدول��ف هتلر،  يقال  و�أخ��رى 
�لدر�جات  م��ن  ع���دد  �إىل  �إ���س��اف��ة 

�ملختلفة.
عن بد�يته مع هذه �لهو�ية يقول 
�ملتحف  �ساحب  ن��اظ��ر  �إ�سماعيل 
�أجمع  ك��ن��ت  ط��ف��ول��ت��ي  “خالل 
و�أ�سبح  كرت  وعندما  �ل�سيار�ت، 
لدي �ملال، ��سرتيت نف�س �ل�سيار�ت 

�لتي كنت �أقوم بجمعها«.
على  �ل��ن��اظ��ر  ���س��غ��ف  يقت�سر  وال 
ق����دمي فح�سب،  ه���و  م���ا  �م���ت���الك 
بال�سر�ء  يقتنيه  ما  نوعية  �إىل  بل 
دخ��ول��ه يف  م��ن خ��الل  �أو  مبا�سرة 
م��ز�د�ت عاملية للفوز مبا تعر�سه، 
لنابليون  ر���س��م��ت  �ل��ت��ي  ك��ال��ل��وح��ة 
بونابرت و�لتي ال توجد منها �سوى 
ن�سختني، �متلك و�حدة فيما تعود 
�الأخرى ملتحف �للوفر يف باري�س، 
�الأ�سلحة  م���ن  ع����دد  �إىل  �إ����س���اف���ة 
�أخرى.  �أثرية  ومقتنيات  باأنو�عها 
وع���ن �أك����رث �مل���و�ق���ف �ل��ت��ي �سدته 
�أثناء م�ساركته يف �ملز�د�ت �لعاملية، 
الأي  “عند دخويل  �لناظر:  يقول 
�حلا�سرون  ي��ل��ق��ب��ن��ي  ك����ان  م�����ز�د، 
ب��ال��ع��رب��ي �مل��ج��ن��ون �ل���ذي ي�سرتي 

�أي �سيء«.

 10 تقتل  �ضيبريي�  ع��ضفة 
�رتفع عدد قتلى �لعا�سفة ب�سيبرييا 
 6 10، بعد �لعثور على جثث  �إىل 
بعد  �سيارتني  يف  �آخرين  �أ�سخا�س 

�ختناقهم �أو جتمدهم.
�إيتار-تا�س  �أن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
�لرو�سية عن م�سدر بالفرع �ملحلي 
قوله  �ل��رو���س��ي��ة،  �لتحقيق  للجنة 
ينظفون  ك���ان���و�  ع���م���ااًل  �إن  �م�������س 
�لثلوج عندما الحظو�  �لطرق من 
�لثلج،  يف  م��ط��م��ورة  ���س��ي��ارة  �سطح 
ح�سرت  �لتي  بال�سلطات  فات�سلو� 
ل��ت��ع��رث على  م��وق��ع �حل���ادث���ة،  �إىل 

جثث رجل و�مر�أتني.
�ملعلومات  �أن  �مل�������س���در  و�أ�����س����اف 
علقت  �ل�سيارة  ب���اأن  تفيد  �الأول��ي��ة 
ليقول  مالكها  فات�سل  �ل��ث��ل��ج،  يف 
كا�سحة  �سينتظر  و�إن����ه  ع��ال��ق  �إن���ه 
�جلليد، غري �أنه لفت �إىل �أن �لثلج 

طمر �ل�سيارة.

و�ل���ق���وي  �ل��ع��ظ��ي��م  �أوز 
ي���ت�������ض���در �الي�����������ر�د�ت
ت�سدر فيلم �ملغامر�ت �جلديد �أوز 
�ل�سينما  �ي��ر�د�ت  و�لقوي  �لعظيم 
م�سجال  �ل�����س��م��ال��ي��ة  �م���ري���ك���ا  يف 
من  �لفيلم  دوالر.  مليون  3ر80 
�سام رميي وبطولة جيم�س  �خر�ج 
ور��سيل  ويليامز  ومي�سيل  فر�نكو 

و�يز.
�الث�����ارة و�حلركة  ف��ي��ل��م  وت���ر�ج���ع 
�حل���رب م��ع �ل��ع��م��ال��ق��ة م��ن �ملركز 
�الول �لذي �حتله �ال�سبوع �ملا�سي 
�ىل �مل��رك��ز �ل��ث��اين ب��اي��ر�د�ت بلغت 
�لفيلم  دوالر.  م���الي���ني  ع�������س���رة 
و�ليانور  هولت  نيكوال�س  بطولة 
ت��وم��ل��ي��ن�����س��ون و�خ���������ر�ج ب����ر�ي����ان 

�سينجر.
كما تر�جع فيلم �لل�سة من �ملركز 
�لثاين �لذي �حتله �ال�سبوع �ملا�سي 
بلغت  ب��اي��ر�د�ت  �لثالث  �ملركز  �ىل 
ببطولة  يقوم  دوالر.  3ر6 مليون 
وميلي�سا  ب��ت��م��ان  ج��ا���س��ون  �ل��ف��ي��ل��م 
مكارثي وجون ت�سو ويخرجه �سيث 

جوردون.

االأجنة تتعلم نربة حديث الوالدين!!
�أعلن باحثون �أملان �ن �جلنني يبد�أ بتعلم نرة حديث �لو�لدين خالل وجوده يف رحم �الأم بعد د�ر�سة 

�سملت �أكرث من 60 طفال حديث �لوالدة.وبينت �لدر��سة �لتي �سملت 30 مولود� �أملانيا وعدد� 
مماثال من �ملو�ليد �لفرن�سيني �ن �ملولود من �أبوين فرن�سيني يبكي بنرة ت�ساعدية بينما 

يبكي قرينه �الأملاين بنرة تنازلية. 
و�أ����س���ارت �ل��در����س��ة �ل��ت��ي ق��ام��ت بها جامعة ورزب����ورج �الأمل��ان��ي��ة ون�����س��رت يف جملة علم 
باأمهاتهم عن  �ملو�ليد �جلدد يحاولون �الرتباط  �ن  �ملعا�سر �لدورية �ىل  �لبيولوجيا 
تخرتق  لتي  لغة  �أول  باأ�سو�ت  تتاأثر  �الأجنة  �ن  �ىل  �لبحث  تقليدهن.وي�سري  طريق 
ج��د�ر �ل��رح��م. من �مل��ع��روف �ن �الأج��ن��ة ق��ادرة على تذكر �الأ���س��و�ت �لتي ت�سمعها يف 
�ملوجودة  باالإيقاعات  ب�سكل خا�س  تتاأثر  و�نها  �الأخ��رية من �حلمل  �لثالثة  �الأ�سهر 
�أ�سرفت على  يف �ملو�سيقى و�الأ�سو�ت �لب�سرية. وقالت �لباحثة كاثلني فرميكة �لتي 
�لدر��سة �ن ما تو�سلت �لدر��سة مل تثبت �ن �الأجنة قادرة على �إ�سد�ر �أ�سو�ت بنر�ت 

�لتي  �للغة  الإيقاعات  �سوتية مماثلة  �إيقاعات  ت�سدر  �ن  �أي�ساً  تف�سل  لكنها  خمتلفة 
�أهمية  �سمعتها خالل �حلمل. و�أ�سافت �ن �لدر��سة بعك�س �لتف�سري�ت �جلامدة توؤكد 
مرحلة وجود �جلنني يف رحم �الأم فيما يتعلق بتطور �للغة لديه الحقا ، وبعد ت�سجيل 
�ل��والدة لوحظ �ن  �أي��ام من   5 3 �ىل  �ل�ستني �الأ�سحاء بعد  وحتليل �سر�خ �الأطفال 
�إيقاع �سر�خهم ميا�سي �إيقاع لغة �أمهاتهم. و�أ�سارت �لباحثة فرميكة �ىل �ن �ملو�ليد 
�جلدد ينزعون �ىل تقليد �أمهاتهم بغر�س لفت �هتمامهن وتعزيز �ل�سلة بهن عن 
طريق تقليد �إيقاعاتهن �ل�سوتية الن �ملو�ليد �جلديد قد ال ميتلكون و�سيلة غري 
من  مبكرة  مرحلة  يف  ل��الم  �ل�سوتية  لالإيقاعات  تقليدهم  يف�سر  م��ا  وه��و  ذل��ك 

�سّخر ال�سلة بني ذهنك وج�سمك
لتاأكل ب�سكٍل �سحي 

يالحظ خرب�ء �لتغذية �أن كرثً� ال ي�أكلون بل 
يلتهمون �لطع�م ب�ضر�هة، يبتلعونه ومي�ضون. 

وقد �أف�دو� ب�أن تن�ول �لطع�م على عجلة ال 
يدّل على �نعد�م �لثق�فة فح�ضب �إمن� ي�ضر 

ب�ل�ضحة �أي�ضً�.



•• العني-الفجر:

قام م�ست�سفى تو�م باال�سرت�ك مع جونز هوبكنز �لطبية بنتظيم �أ�سبوع 
�ل�سالمة �لدو�ئية �ل�سنوي �لثامن بهدف ن�سر �لتوعية ورفع م�ستوى 
�ملعرفة لدى �ملجتمع، و�إر�ساد �ملر�سى حول كيفية ��ستخد�مهم لالأدوية 
بطريقة �سحيحة للحفاظ على �سالمتهم وحمايتهم من �أية تاأثري�ت 

جانبية.حيث القى هذ� �حلدث �إقبااًل كبري�ً من �جلمهور .
�ل�سحيح  و  �الأم��ث��ل  لال�ستخد�م  تو�سيحياً  ع��ر���س��اً  �حل���دث  وت�سمن 
�ل�سيدلة  رئي�س ق�سم  �لطريفي  �لدكتور ها�سم  بتقدميه  قام  لالأدوية 
�لتو�سيحية  �لعرو�س  تطرقت  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  يف  �ملخت�سني  م��ن  وع��دد 
�لتقيد  حيث  م��ن  �ل���دو�ء  ��ستخد�م  يف  �لطبيب  �ر���س��اد�ت  �ت��ب��اع  �أهمية 
�مل��ح��دد، و�ل��ت��اأك��د م��ن م��دة �سالحية �لدو�ء  �مل��ح��ددة و�ل��وق��ت  بالكمية 
�لكثري من �الر�ساد�ت  �الأط��ف��ال وغريها  �الأدوي���ة عن متناول  و�إب��ع��اد   ،

�لطبية. 
�ملر�سى  م��ن   50% �أن  على  �لطريفي  ها�سم  �ل��دك��ت��ور  ك�سف  ب��د�ي��ًة 
حتقيق  ع���دم  �إىل  ي����وؤدي  مم��ا  خ��اط��ئ��ة  بطريقة  �الأدوي�����ة  ي�ستخدمون 
�لنتائج �ملرجوة من �لعالج و�أن %7 من �أ�سباب تردد �ملر�سى �إىل ق�سم 
تتعلق  �سحية  م�ساكل  �إىل  يعود  �مل�ست�سفيات  يف  و�ل��ط��و�رئ  �حل���و�دث 
ب��االأخ��ط��اء �ل��دو�ئ��ي��ة وم��ا يتبعها م��ن �آث���ار جانبية. �إذ ق��ال و م��وؤك��د�ً : 
يجب �أخذ �الأدوية وفق تعليمات �لطبيب �أو �ل�سيدالين، باالإ�سافة �إىل 
�سعورك  نف�سك يف حالة  تلقاء  �ل��دو�ء من  ��ستخد�م  �لتوقف عن  عدم 

بالتح�سن �أو تقدم على تناول �أدوية قدمية دون ��ست�سارة �لطبيب .
�أخطاء  �لوقوع يف  ن�سائح حول  �لطريفى يف حديثه  �لدكتور  كما قدم 
�لدو�ئية كاإطالع �لطبيب �ملعالج على �أية ح�سا�سية �أو تاأثري�ت جانبية 
يعاين منها �ملري�س مما ي�ساعده على جتنب �الأدوية �لتي قد ت�سر به. 
وطالب �لدكتور �ملر�سى بعدم �لرتدد يف طرح �أي �سوؤ�ل على �ل�سيدالين 
��ستعمال  م��دة  �ل���دو�ء من مثل  �مل��ذك��ورة على مل�سق  �لتعليمات  ح��ول 

�لدو�ء و�جلرعة �ملقررة و�الآثار �جلانبية �ملحتملة.
�إىل مو�سوع �ال�ستعمال �الآمن لالأدوية  �ل�سيدلة  وتطرق رئي�س ق�سم 
تعني  ال  طبيعي  كلمة  �أن  �إىل  م�سري�  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  و�مل��ك��م��الت  �لع�سبية 
تتفاعل مع  �لتي  �لع�سبية  �الأدوي��ة  �لعديد من  �آمن فهناك  بال�سرورة 
�الأدوية �لطبية �ملو�سوفة مثل �الأدوية �ملميعة للدم )�مل�سادة للتخرث(. 
�ملرجو للدو�ء مما  �لتاأثري  �أو تزيد من  �الأع�ساب قد تقلل  �أن بع�س  و 
لك  و�سفه  ع��الج��اً  ت��ت��ن��اول  كنت  ف���اإذ�  �ل��ع��الج،  على خطة  �سلباً  ي��وؤث��ر 
طبيبك حلالة �سحية معينة، عليك �المتناع عن �أخذ �أي عالج ع�سبي 

�أو مكمل غذ�ئي ملعاجلة �حلالة ذ�تها دون ��ست�سارة طبيبك .
حتت  �لدو�ئية  لل�سالمة  عامة  ن�سائح  تقدمي  مت  �لعر�س  نهاية  ويف 
ب��االأدوي��ة يف علبها  ، ت�سمنت وج��وب �الحتفاظ  �فعل وال تفعل  عنو�ن 
�الأ�سلية وعدم تركها يف �أماكن �سديدة �حلر�رة �أو �لرودة، فعلى �سبيل 
�ملثال ال حتفظ �أدويتك يف خز�نة �حلمام الأن �لرطوبة تف�سد �لدو�ء كما 
�أ�سري �إىل �سرورة �إح�سار �ملري�س لعبو�ت �لدو�ء معه عند زيارة �لطبيب 

�أو ق�سم �حلو�دث و�أي�سا عدم تتناول �الأدوية �ملو�سوفة لغريك.

•• العني – الفجر:

مدير  �لنعيمي  ر����س��د  علي  �ل��دك��ت��ور  �سعادة  ��ستقبل 
كوربني  مايكل  �سعادة  �ليوم  �سباح  مبكتبه  �جلامعة 
�لدكتور  بح�سور  �ل��دول��ة  ل���دى  �الأم��ري��ك��ي  �ل�سفري 
بال�سفارة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل�����س��وؤون  ملحق  رج��ائ��ي  ب��ه��ر�م 
�لتعاون  �أوج���ه  �جلانبان  ��ستعر�س  وق��د  �الأمريكية، 
�الأمريكية  و�جلامعات  �الإم���ار�ت  جامعة  بني  �لقائم 
�لتعاون يف  �آف��اق هذ�  �أهمية تو�سيع  �إىل  حيث تطرقا 
�مل�سرتكة  �لعلمية  و�لبحوث  �لعليا  �لدر��سات  جمال 
لدى  ت��دري��ب��ي��ة  دور�ت  يف  �ل��ط��ل��ب��ة  �إي���ف���اد  ج��ان��ب  �إىل 
و�ل�سركات  �الأمريكية  و�ملوؤ�س�سات  و�ملر�كز  �جلامعات 

�لتابعة لها د�خل وخارج �لدولة .
وقد رحب �سعادة �ل�سفري �الأمريكي بتقدمي �ملزيد من 
فر�س �لتدريب للطلبة م�سري� �إىل دور �ل�سفارة �لتي 
تقوم بدور فاعل كحلقة و�سل بني �جلامعات و مر�كز 
�البحاث �الأمريكية وجامعة �الإمار�ت يف ذ�ت �الجتاه 
�لذي يدعم �سبل �لتعزيز وتوطيد �لتعاون مبا يحقق 
�مل�����س��ال��ح �مل�����س��رتك��ة و�مل��ن��اف��ع �مل��ت��ب��ادل��ة ب��ني �ل�سعبني 

�ل�سديقني.
�لنعيمي  ر��سد  علي  �لدكتور  �سعادة  ن��وه  ناحيته  من 
م��دي��ر �جلامعة ب���دور �جل��ام��ع��ات �الأم��ري��ك��ي��ة يف دعم 
وتبادل  �لتدري�سية  �لهيئة  الأع�ساء  �مل�سرتكة  �جلهود 
�للقاء�ت  �أن  وق���ال  ���س��و�ء،  ح��د  ع��ل��ى  �لطلبة  زي����ار�ت 
�ملتجددة الأع�ساء �لهيئة �لتدري�سية بني �جلانبني من 

�ساأنها �أن تعزز م�سرية �لتعليم يف خمتلف �الأطو�ر.
�جتماع �سم  �الأمريكي  �ل�سفري  �سعادة  بعد ذلك عقد 
و�الأغذية  �ل�سحية،  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ط��ب  ك��ل��ي��ات  ع��م��د�ء 
�الن�سانية  �لعلوم  و  و�ل��ع��ل��وم،  و�لهند�سة،  و�ل��زر�ع��ة، 
�ل�سر�كات  بحث  �الجتماع  تناول  حيث  و�الجتماعية، 
و�جلامعات  �جل���ام���ع���ة  ب���ني  ت���رب���ط  �ل���ت���ي  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�الأم��ري��ك��ي��ة. ث��م �أل��ق��ى ���س��ع��ادة �ل�����س��ف��ري ع��ل��ى هام�س 
�لعلوم  بكلية  �الأكادميية حما�سرة  بالقياد�ت  لقاء�ته 
و�الجتماعية بح�سور جمموعة من طلبة  �الإن�سانية 
�ل��ع��ل��وم �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة و�الت�������س���ال �جل��م��اه��ريي حتدث 
�أنه  �لدبلوما�سي وقال  �لعمل  خاللها عن جتربته يف 
�أول من�سب ك�سفري لبالده يف �الإم��ار�ت وهو ما  تبو�أ 
�إىل عالقات  نف�سه  �ل��وق��ت  يف  م�سري�  ك��ث��ري�ً  ب��ه  يعتز 
�ل��ت��ع��اون �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����س��دي��ق��ني و�لتي 
�سهدت تطور�ت متالحقة وجيدة على كافة �الأ�سعدة 
و�ل�سناعية  �الق��ت�����س��ادي��ة  �جل���و�ن���ب  يف  خ�����س��و���س��ا 

و�لتكنولوجية و�ل�سيا�سية و�لثقافية.
و�أ����س���اد ���س��ع��ادت��ه يف ه���ذ� �جل��ان��ب ب��ن��م��و وت��ط��ور هذه 

�لعالقات ب�سكل بناء وفعال. 

زايد العليا تعلن عن تنظيم 
ملتقى العني الدويل ال�سابع 

•• العني - الفجر:

�أبوظبي  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�سيخ  �سمو  حتت رعاية 
�لريا�سي، تنظم موؤ�س�سة ز�يد �لعليا للرعاية �الن�سانية وذوي �الحتياجات 
 19 �ل��ت��اب��ع ل��ه��ا خ���الل ي��وم��ي  �ل��ع��ني للمعاقني  ن���ادي  �خل��ا���س��ة ممثلة يف 
الألعاب  �ل�����س��اب��ع  �ل����دويل  �ل��ع��ني  م��ن��اف�����س��ات ملتقى  �حل����ايل  م��ار���س  و20 
مبنطقة  للنادي  �لرئي�سي  �مللعب  على  وذل��ك   ،2013 للمعاقني  �لقوى 
و�لن�سف من  �ملوؤ�س�سة يف �حلادية ع�سرة  �لعني. وتعقد  فلج هز�ع مبدينة 
�سباح �ليوم موؤمتر�ً �سحافياً بفندق هيلتون �لعني لالإعالن عن ترتيبات 
تنظيم �مللتقى، و�لك�سف عن عدد �مل�ساركني، و�ملفاجاآت �لتي �عدتها �للجنة 
�ملنظمة �لعليا، حيث ي�سارك يف �ملوؤمتر �ل�سحايف ممثلو� �ملوؤ�س�سات و�لهيئات 
�إن  �الإعالمية  �للجنة  رئي�س  �لهاجري  ر��سد  وق��ال  �لر�عية.   و�ل�سركات 
�مللتقى يعد من �أهم �ملنا�سبات �لريا�سية �لتي تنظمها موؤ�س�سة ز�يد �لعليا 
للرعاية �الإن�سانية، حيث �أن �لبطولة مدرجة على �أجندة �للجنة �لبار�ملبية 
�لدولية خا�سة مع م�ساركة �لعدد �لكبري من �لفرق �لعاملية، �الأمر �لذي 
يك�سب �مللتقى �أهمية كبرية تز�يدت مع �عتماد نتائجه للتاأهيل للبطوالت 
�للجنة �الإعالمية تعمل من خالل  �للجنة. و�أ�ساف:  �لعاملية حتت مظلة 
�لتو��سل مع كافة �أجهزة وو�سائل �الإعالم �ملحلي و�لدويل لت�سليط �ل�سوء 
على �مللتقى و�إبر�ز �جلهود �لتي تبذلها كافة �أجهزة �لدولة لتقدمي �لدعم 
و�لرعاية �لكاملني لفئات ذوي �الإعاقة �لتي �أثبتت قدر�ت و�إمكانيات كبرية 

وجنحت يف ت�سريف �لدولة بالعديد من �ملحافل �لريا�سية �لعاملية.
�رتفاعا  �ل�سابقة  �ل�ست  �سنو�ته  �مللتقى �سهد على مد�ر  �أن  �لهاجري  وقال 
يف  �مل�ساركني  و�ل��الع��ب��ات  و�لالعبني  �ل���دول  �أع���د�د  يف  ملحوظاً  تدريجياً 
�ملناف�سات، وال�سيما مع حتطيم �لعديد من �الرقام �لقيا�سية �لعاملية خالل 
�لدولة  يف  نوعه  م��ن  ح��دث  �أول  ك��ان   2007 ملتقى  يف  حيث  مناف�ساته، 

ومنطقة �ل�سرق �الأو�سط.
بينما يف ملتقى 2008 �سهد م�ساركة �لفتيات الأول مرة يف ريا�سة �سباقات 
ي�سجل  جديد  عاملي  رق��م  حتقيق  عن  ف�ساًل  بالدولة  �ملتحركة  �لكر��سي 
للذكور يف �سباق �لطريق 10 كم ) فاهور�م بر�و�ت من تايالند( وال يز�ل 

�إىل �الآن �أف�سل رقم يف �لعامل .
�إىل  �إ�سافة  �مللتقى،  �إمار�تية يف  �أول فتاة  2009 �سهد م�ساركة  يف ملتقى 
ت�سجيل رقم عاملي جديد ي�سجل لالإناث يف �سباق �لطريق 10 كم ) �ساندر� 
جر�ف من �سوي�سر� ( وال يز�ل �إىل �الآن �أف�سل رقم يف �لعامل ، وكان هناك 

متثيل للقار�ت �خلم�سة يف �مللتقى .
 ، �مللتقى  يف  �مل��ي��د�ن  م�سابقات  �إدر�ج  �الأوىل  للمرة  مت   2010 ملتقى  يف 
الأول  كيلومرت   10 مل�سافة  �لطريق  ل�سباق  �لعامل  بطولة  �إق��ام��ة  وج��رى 
مرة يف �لوطن �لعربي وذلك على هام�س �ملناف�سات، وحتول �مللتقى لي�سبح 
تر�سل  �لعامل  للبطوالت حول  �ملنظمة  و�للجان  به  منوذجا عامليا يحتذى 
مندوبني للتعرف على و�سفة هذ� �لنجاح. يف ملتقى 2011 جتاوز �مللتقى 
حدود �مل�سمار و�مليد�ن لي�سبح م�سروعا منوذجيا للبحث �لعلمي لتطوير 
ريا�سة �ملعاقني حول �لعامل من خالل خمتر �لت�سنيف �لطبي �لذي مت 
�ملناف�سات و�سهد ملتقى  للمعاقني على هام�س  �لعني  نادي  �فتتاحه مبقر 
و�لالعبني و�للجنة �لبارملبية  �مل�ساركة  �لدول  لعدد  قيا�سي  رقم   2012

�لدولية تروج للحدث كاأحد �أبرز �ملحطات قبل �أوملبياد لندن 2012.
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�سراكات علمية جتمع بني اجلامعات االأمريكية وجامعة االإمارات

رئي�س ق�ضم �ل�ضيدلة مب�ضت�ضفى تو�م

خم�سون يف املائة من املر�سى ي�ستخدمون االأدوية بطريقة خاطئة



عجينة لفافات �لقرفة �لتقليدية
�إىل حلوى  �الإع��د�د تتحول بعد خبزها  �سهلة  عجينة 
ه�سة طرية. ميكنك عجنها يدوياً �أو بو��سطة خالط 
ك��ه��رب��ائ��ي. وت��ع��رف��ني �أن��ه��ا �أ���س��ب��ح��ت ج��اه��زة عندما 
��سطدمت  �أن��ه��ا  ل��و  كما  وت��رت��د  فيها  ي��دك  تقحمني 

بو�سادة.
لفافة   12 �سخمة،  ل��ف��اف��ات   6 �حل�����س�����س:  ع���دد   •
لفافة   48 �أو  متو�سطة،  لفافة   20 �إىل   16 كبرية، 

�سغرية.
• �ملقادير

- كوب من �حلليب �لكامل �لد�سم.
- 4 مالعق كبرية من �لزبدة �لطرية غري �ململحة.

- ثلث كوب من �ل�سكر.
- ملعقة �سغرية من �مللح.

- بي�ستان كبريتان.
ك��وب من �لطحني، ف�سال عن  �أك��و�ب وثلث  - ثالثة 

�لقليل منه لتغطية �ل�سطح �لذي تعملني عليه.
�خلمرية  م��ن  �مللعقة  ون�سف  �سغريتان  ملعقتان   -

�لفورية.
• �لطريقة

1- يف وعاء كبري، �مزجي �حلليب مع �لزبدة و�ل�سكر 
و�مل���ل���ح. ���س��ع��ي �خل��ل��ي��ط يف �مل��ي��ك��رووي��ف ع��ل��ى ح���ر�رة 
�أن ي�سخن )�حر�سي على  �إىل  �أو  مرتفعة مدة دقيقة 
ف�ُسدت  و�إال  مئوية،  درج���ة   55 ح��ر�رت��ه  تتخطى  �أال 
�خلمرية(. �أخرجي �خلليط من �مليكروويف و�أ�سيفي 

�إليه �لبي�س و�خلطيه قليال.
�لكهربائي  2- �سعي �لطحني و�خلمرية يف �خلالط 
�لثابت و�أ�سيفي �إليهما �ملكونات �ل�سائلة. �خلطي هذ� 
�آخر  �إىل  حني  من  متوقفة  منخف�سة،  ب�سرعة  �ملزيج 
�إىل  �لعجينة  �أن تتحول  �إىل  لك�سط جو�نب �خلالط، 
كتلة طرية وتبد�أ باالنف�سال عن جو�نب �خلالط، �أي 

نحو 5 �إىل 6 دقائق.
بتلك  �ل���ع���ادي���ة  �خل���ل���ط  �أد�ة  ع��ن��دئ��ٍذ  ����س��ت��ب��ديل   -3
�ملخ�س�سة للعجن، وتابعي �لعجن ب�سرعة منخف�سة. 
�إن  �لعجينة  ع��ل��ى  �ل��ط��ح��ني  م��ن  ك��ب��رية  ملعقة  ر���س��ي 
دعت �حلاجة ملنعها من �اللت�ساق بجو�نب �خلالط. 
وما  متما�سكة  ���س��ارت  �لعجينة  �أن  تالحظني  عندما 
�ل�سغط  ع��ن��د  ت��رت��د  و�أن���ه���ا  ب��اخل��الط  تلت�سق  ع���ادت 
عليها باإ�سبعك، تكونني قد �نتهيت من عملية �لعجن 
كبرية  وع��اء  �إىل  �لعجينة  �نقلي  دق��ائ��ق(.   6 �إىل   4(
مبن�سفة  �لعجينة  غطي  بالزيت.  طليته  قد  تكونني 
مطبخ �سغرية و�سعيها يف مكان د�فئ )نحو 30 درجة 
�أن  �إىل  �أو  دقيقة،   60 �إىل   45 مدة  لتختمر  مئوية( 

يت�ساعف حجمها.
4- �نتقلي بعد ذلك �إىل �إعد�د لفافات �لقرفة.

حر�رية  ���س��ع��ر�ت   209 ل��ف��اف��ة(:   12( �حل�����س��ة  يف 
�لدهون  6 غر�مات من  �لدهون(،  )%25 منها من 
)3 غر�مات من �لدهون �مل�سبعة(، 49 مليغر�ماً من 
غر�مات   6 �لن�سويات،  من  غر�ماً   33 �لكول�سرتول، 
وغر�م  �ل�سوديوم،  مليغر�م من   200 �لروتني،  من 

من �الألياف �لغذ�ئية.

لف�ف�ت �لقرفة �ل�ضويدية
يف  ب��ادي��ة  �لتو�بل  نكهة  تكون  �أن  �ل�سويديون  ل  ُيف�سّ
�ل�سويدية  �للفافات  ه��ذه  وت�ستمد  �ل��ق��رف��ة.  لفافات 
رفيقاً  وُتعتر  �لهال،  �لطيبتني من  ور�ئحتها  نكهتها 

ممتاز�ً للقهوة.

�سغرية. لفافة   48 �حل�س�س:  • عدد 
• �ملقادير

- عجينة �لقرفة �لتقليدية �لو�ردة �سابقاً.
تعملني  �ل��ذي  �ل�سطح  لتغطية  �لطحني  من  قليل   -

عليه.
- ن�سف كوب من �ل�سكر.

- ملعقة كبرية من �لقرفة.

- ملعقة �سغرية من �لهال.
- 4 مالعق كبرية من �لزبدة �لذ�ئبة غري �ململحة.

ب��ي�����س��ت��ني ك��ب��ريت��ني خم��ف��وق م���ع ملعقتني  - ���س��ف��ار 
�سغريتني من �ملاء.

- ثالثة �أرباع كوب من مكعبات �ل�سكر �ملك�سرة.
• �لطريقة

�لزبدة  ورق  �مل��اف��ن  ل�سنع  ق��ال��ب��اً   48 يف  ���س��ع��ي   -1
�ملخ�س�س لها.

بطبقة  تغطيته  بعد  �سطح  �إىل  �لعجينة  �نقلي   -2
مدي  قطع.  �أرب���ع  �إىل  قطعيها  �لطحني.  م��ن  رقيقة 

�إحدى هذه �لقطع على �سكل م�ستطيل.
3- الإعد�د �حل�سوة �خلطي �ل�سكر مع �لقرفة و�لهال 

يف وعاء �سغري.
4- �طلي �مل�ستطيل بربع كمية �لزبدة ور�سي فوقه ربع 

خليط �لتو�بل.
 12 �إىل  قطعيها  �أ���س��ط��و�ن��ة  �إىل  وح��ول��ي��ه  لفيه   -5
قطعة، �سعي كل منها يف �أحد قو�لب �ملافن، و�حر�سي 
كرري  �الأع��ل��ى.  �إىل  �للولبي  �سطحها  ي��ك��ون  �أن  على 
�لقو�لب  غطي  �ملتبقية.  �لعجينة  قطع  م��ع  �لعملية 
يت�ساعف  �أن  �إىل  ج��ان��ب��اً  و�تركيها  �سغرية  مبن�سفة 

حجمها تقريباً، �أي نحو 45 �إىل 60 دقيقة.
6- �طلي �أعلى �للفافات بقليل من مزيج �لبي�س و�ملاء 

ور�سي فوقها قطع �ل�سكر.
درج����ة مئوية   175 ح�����ر�رة  ع��ل��ى  �ل���ف���رن  ح��م��ي   -7
و�تركي �لقو�لب يف �لفرن من 12 �إىل 14 دقيقة، �أو 

�إىل �أن حتمر قلياًل.
�سعرة حر�رية )%29 منها من   439 �للفافة:  • يف 
�ل��ده��ون(، 14 غ��ر�م��اً م��ن �ل��ده��ون )9 غ��ر�م��ات من 
�لكول�سرتول،  من  مليغر�ماً   72 �مل�سبعة(،  �ل��ده��ون 
73 مليغر�ماً من �لن�سويات، 6 غر�مات من �لروتني، 
221 مليغر�ماً من �ل�سوديوم، و غر�مان من �الألياف 

�لغذ�ئية.

لف�ف�ت قرفة كال�ضيكية
مل��ن��ح ه���ذه �ل��و���س��ف��ة ن��ك��ه��ة مم��ي��زة، ����س��ُت��ب��دل��ت �جلبنة 

�لطرية بكرميا بنكهة �لقهوة وع�سري �لقيقب.
كبرية. لفافات   12 �حل�س�س:  • عدد 

• �ملقادير
- عجينة �لقرفة �لتقليدية �لو�ردة �أعاله.

تعملني  �ل��ذي  �ل�سطح  لتغطية  �لطحني  م��ن  قليل   -
عليه.

- 8 مالعق كبرية من �لزبدة غري �ململحة �لطرية.
- كوب من �ل�سكر �الأ�سمر.

- ملعقتان كبريتان ون�سف �مللعقة من �لقرفة.
- كوبان من �ل�سكر �لناعم.

- قليل من �مللح.
- ملعقة كبرية من �حلليب �لكامل �لد�سم.

- ملعقة كبرية من �لزبدة غري �ململحة �لذ�ئبة.
- ملعقتان كبريتان من �لقهوة �لقوية �لنكهة.

- ن�سف ملعقة كبرية من ع�سري �لقيقب.
• �لطريقة

4 مالعق من �لزبدة  �أع��دي �سينية �خلبز. مدي   -1
�لطرية يف قاع �سينية 23 �سنتمرت�ً xه33 �سنتمرت�ً.

بطبقة  تغطيته  بعد  �سطح  �إىل  �لعجينة  �نقلي   -2
رقيقة من �لطحني، ومديها على �سكل م�ستطيل.

و�لقرفة  �الأ�سمر  �ل�سكر  �خلطي  �حل�سوة،  الإع��د�د   -3
يف وعاء.

�لزبدة  ك��ب��رية م��ن  ب��اأرب��ع م��الع��ق  �لعجينة  �ط��ل��ي   -4
ور�سي فوقها مزيج �لقرفة و�ل�سكر.

�ل�سغريين  جانبيها  �أح��د  من  ب��دء�ً  �لعجينة  لفي   -5
لفافة. لتح�سلي على �أ�سطو�نة. قطعيها �إىل 12 

�أعددتها م�سبقاً،  �لتي  �ل�سينية  �للفافات يف  6- �سعي 
و�حر�سي على �أن يكون جانبها �للولبي نحو �الأعلى.

7- غطي �للفافات مبن�سفة �سغرية و�تركيها لتختمر 
 45 �أي نحو  �أن يت�ساعف حجمها،  �إىل  يف مكان د�فئ 

�إىل 60 دقيقة.
8- حمي �لفرن على حر�رة 175 درجة مئوية و�تركي 
14 دقيقة، �أو �إىل �أن  12 �إىل  �للفافات يف �لفرن من 

حتمر قليال.
متو�سط  وع��اء  يف  مكونات  من  تبقى  ما  �خلطي   -9

�حلجم ووزعيه فوق �للفافات �ل�ساخنة.
منها   29%( ح��ر�ري��ة  �سعرة   439 �للفافة:  يف   •

من �لدهون(، 14 غر�ماً من �لدهون )9 غر�مات من 
�لدهون �مل�سبعة(، 72 مليغر�ماً من �لكول�سرتول، 73 
�لروتني،  من  غر�مات   6 �لن�سويات،  من  مليغر�ماً 
من  وغ����ر�م����ان  �ل�������س���ودي���وم،  م���ن  م��ل��ي��غ��ر�م��اً   221

�الألياف �لغذ�ئية.

عجينة لف�ف�ت �لقرفة �لنب�تية
���س��ت��ح�����س��ل��ني م���ع ه����ذه �ل��و���س��ف��ة ع��ل��ى ع��ج��ي��ن��ة ه�سة 
ولذيذة جد�ً، ولن ي�سدق �أحد �أنها خالية من �لبي�س 

و�لزبدة.
لفافة   12 �سخمة،  لفافات   6 �حل�س�س:  ع��دد   •
لفافة   48 �أو  متو�سطة،  لفافة   20 �إىل   16 كبرية، 

�سغرية.
• �ملقادير

- ربع كوب من �ملاء.
- ثالثة �أرباع كوب من حليب �ل�سويا �أو �الأرز �أو �للوز، 

وُيف�سل �أن يكون بنكهة �لفانيال.
- ن�سف كوب من �ل�سكر �لعادي �أو �سكر �لنخيل.
- 4 مالعق كبرية من �لزبدة �لنباتية �لطرية.

- ملعقة �سغرية ون�سف �مللعقة من �مللح.
- ملعقة كبرية من م�سحوق بديل �لبي�س.

�أك����و�ب وث��ل��ث �ل��ك��وب م��ن �ل��ط��ح��ني، ف�سال عن   3 -
�لقليل منه للعجن.

- م��ل��ع��ق��ت��ان ك��ب��ريت��ان ون�����س��ف م��ل��ع��ق��ة م���ن �خلمرية 
�لفورية.

• �لطريقة
�ل�سويا،  �مل���اء م��ع حليب  �م��زج��ي  ك��ب��ري،  1- يف وع���اء 
�ل�����س��ك��ر، �ل��زب��دة �ل��ن��ب��ات��ي��ة، و�مل��ل��ح. �سعي �خل��ل��ي��ط يف 
ون�سف  دقيقة  م��دة  مرتفعة  ح��ر�رة  على  �مليكروويف 
�خل��ل��ي��ط من  �أخ���رج���ي  ي�����س��خ��ن.  �أن  �إىل  �أو  �ل��دق��ي��ق��ة 
و�خلطيه  �لبي�س  ب��دي��ل  �إل��ي��ه  و�أ���س��ي��ف��ي  �مل��ي��ك��رووي��ف 

قليال.
�لكهربائي  2- �سعي �لطحني و�خلمرية يف �خلالط 
�لثابت و�أ�سيفي �إليهما �ملكونات �ل�سائلة. �خلطي هذ� 
�آخر  �إىل  حني  من  متوقفة  منخف�سة،  ب�سرعة  �ملزيج 
�إىل  �لعجينة  �أن تتحول  �إىل  لك�سط جو�نب �خلالط، 
كتلة طرية وتبد�أ باالنف�سال عن جو�نب �خلالط، �أي 

نحو 5 �إىل 6 دقائق.
بتلك  �ل���ع���ادي���ة  �خل���ل���ط  �أد�ة  ع��ن��دئ��ٍذ  ����س��ت��ب��ديل   -3
�ملخ�س�سة للعجن، وتابعي �لعجن ب�سرعة منخف�سة. 
�إن  �لعجينة  ع��ل��ى  �ل��ط��ح��ني  م��ن  ك��ب��رية  ملعقة  ر���س��ي 
دعت �حلاجة ملنعها من �اللت�ساق بجو�نب �خلالط. 
وما  متما�سكة  ���س��ارت  �لعجينة  �أن  تالحظني  عندما 
�إن �سغطي عليها  عادت تلت�سق باخلالط و�أنها ترتد 
 3( �لعجن  عملية  من  �نتهيت  قد  تكونني  باإ�سبعك، 
كبرية  وع���اء  �إىل  �لعجينة  �ن��ق��ل��ي  دق���ائ���ق(.   5 �إىل 
مبن�سفة  �لعجينة  غطي  بالزيت.  طليته  قد  تكونني 
مطبخ �سغرية و�سعيها يف مكان د�فئ )نحو 30 درجة 
�أن  �إىل  �أو  دقيقة،   60 �إىل   45 مدة  لتختمر  مئوية( 

يت�ساعف حجمها.
4- �نتقلي بعد ذلك �إىل �إعد�د لفافات �لقرفة.

حر�رية  �سعر�ت   205 لفافة(:   12( �حل�سة  يف   •
�لدهون  5 غر�مات من  �لدهون(،  )%22 منها من 
من  مليغر�م   0 �مل�سبعة(،  �ل��ده��ون  م��ن  غ��ر�م��ات   3(
غر�مات   4 �لن�سويات،  من  غر�ماً   35 �لكول�سرتول، 
من �لروتني، 271 مليغر�ماً من �ل�سوديوم، وغر�م 

من �الألياف �لغذ�ئية.

�شحة وتغذية

يع�ضق �جلميع لف�ف�ت �لقرفة )cinnamon roll( �للذيذة، �إال �أن ن�ض�ء كثري�ت ميتنعن عن �إعد�ده� الأنه� تتطلب جهدً� 
I Love Cinnamon Rolls!، �لتي تتيح لك والأ�ضرتك  �إليك بع�س �لو�ضف�ت �ل�ضريعة و�ل�ضهلة، من كت�ب  ووقتً�. 

�لتلذذ بهذه �حللوى �ضو�ء على �لفطور �أو كوجبة خفيفة. 

و�ضف�ت �ضريعة للفطور و�لوجب�ت �خلفيفة

حلوى لفافات القرفة ال�سهلة واللذيذة 

حذاِر متلمل ال�ساقني
�لقلب  �أم���ر�����س  ب��ني  ر�ب���ط  وج���ود  �إىل  �ل��در����س��ات  بع�س  ي�سري  فيما 
لتحريك  ق���وي  ب��د�ف��ع  �مل��ري�����س  )ي�سعر  �ل�����س��اق��ني  متلمل  وم��ت��الزم��ة 
�ل�ساقني خالل �لليل يف �لعادة(، ف�سلت در��سات �أخرى يف �إثبات �سحة 
ن�سبح  قد  �ملمر�سات(،  )در��سة �سحة  لكن عند مر�جعة  �لر�بط.  هذ� 
�أقرب �إىل فهم تلك �لعالقة. ورد تف�سري لذلك �لر�بط يقول: الحظ 
باحثون من )خمتر ت�سانينج( يف هارفارد �رتفاع خطر �الإ�سابة مبر�س 
�ل�ساقني  متلمل  مبتالزمة  �مل�سابات  �مل�ساركات  عند  �لتاجي  �ل�سريان 
منذ ثالث �سنو�ت �أو �أكرث، وتبني �أن هذ� �خلطر يزد�د مع �رتفاع مدة 
�إ�سابة �ملر�أة بهذه �ملتالزمة. غالباً ما تظهر متالزمة متلمل �ل�ساقني 
�لدر��سة  يف  �مل�ساركات  �أن  مبا  �لتاجي.  �ل�سريان  مر�س  ت�سخي�س  قبل 
)71 �ألف �مر�أة( هّن ن�ساء �سليمات عموماً، يّت�سح �أن متالزمة متلمل 

�ل�ساقني هي عامل خطر حمتمل لالإ�سابة مبر�س �ل�سريان �لتاجي.
ي�سهل �سرح �لر�بط �ملوجود بني حركة �ل�ساقني و�أمر��س �لقلب. عند 
80% من �مل�سابني مبتالزمة متلمل �ل�ساقني، حت�سل حركة م�ستمرة 
لالأطر�ف خالل فرتة �لنوم فيحّركون �ل�ساقني بني 300 و500 مرة 
يف �لليلة. يوؤدي هذ� �الأمر �إىل تن�سيط �جلهاز �لع�سبي �لودي، ما يزيد 
نب�سات �لقلب ويرفع �سغط �لدم. لهذ� �ل�سبب �أي�ساً ي�سطرب �لنوم، 
وتكون هذه �لظاهرة مرتبطة بارتفاع خطر �الإ�سابة باأمر��س �لقلب. 
�أكرث  �ل�ساقني  متلمل  مبتالزمة  �مل�سابون  �الأ�سخا�س  يكون  ك��ذل��ك، 
عر�سة مل�ساكل مثل �رتفاع �سغط �لدم �لذي يزيد بدوره خطر �الإ�سابة 

باأمر��س �لقلب.

فئة الدم مرتبطة باالأمرا�ض
�إذ� كانت فئة دمك )O(، قد يرت�جع خطر �إ�سابتك مبر�س �ل�سريان 
�لتاجي مقارنًة بحاملي فئات �لدم �الأخرى. ر�جع �لباحثون يف )كلية 
و�سملتا  طويلة  ف��رتة  على  �متّدتا  در��ستني  �لعامة(  لل�سحة  ه��ارف��ارد 
�مل�ساركني  �م��ر�أة، وربطو� بني �سحة قلب  �أل��ف  و62  رجل   27400
ُن�سرت ��ستنتاجاتهم يف عدد جملة )�جلمعية  يف �لدر��سة وفئة دمهم. 
�لطبية �الأمريكية( بتاريخ 3 �أكتوبر 2012 وقد الحظو� تر�جع خطر 
�أما حاملو فئة   .)O( لدم� �لقلب عند حاملي فئة  باأمر��س  �الإ�سابة 
�لدم )A(، فهم �أكرث عر�سة لالإ�سابة مبر�س �ل�سريان �لتاجي بن�سبة 
ما يخ�س �أ�سحاب فئة �لدم )B(، فهم �أكرث عر�سة لالإ�سابة  %5. يف 
�الإ�سابة عند حاملي  يرتفع خطر  بينما   ،10% بن�سبة  �ملر�س  بذلك 

فئة �لدم )AB( بن�سبة 23%.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�لفكر  رو�ق  مبادرة  فعاليات  �الول  �أم�س  ي��وم  �فتتحت 
�سارك  وقد   ،2013 �أبوظبي  �أم�سيات مهرجان  �سمن 
�لفكر عدٌد  رو�ق  ندو�ت  ل�سل�سلة  �الفتتاحية  �لندوة  يف 
من �خلر�ء و�أ�سحاب �ل�ساأن يف ميد�ن �لثقافة و�لفكر 
�لدولة  ل��دى  �إ�سبانيا  مملكة  �سفري  ك�سعادة  و�الإب����د�ع 
باندي  ماني�س  و�مل��خ��رج  �ساالري�س،  يوجينيو  خو�سيه 
�لذي �أخرج فيلم �سينا �حلائز على �لعديد من �جلو�ئز 
���س��ب��اق��ات �لفورموال1  ���س��ي��ار�ت  ���س��ائ��ق  �ل��ع��امل��ي��ة، ح���ول 
�سباقات  ع��امل  �أ���س��ط��ورة يف  �ل��ذي يعتر  �سينا  �أي��رت��ون 
مدير  �لعميمي  �سلطان  و�لباحث  و�ل�ساعر  �ل�سيار�ت، 
و�لثقافة،  لل�سياحة  �أبوظبي  هيئة  يف  �ل�سعر  �أكادميية 
للوثائق  �لوطني  �ملركز  باخلري من  عائ�سة  و�لدكتورة 
�سامل  �الأف������الم  ���س��ان��ع  �ل���ن���دوة  �أد�ر  وق����د  و�ل���ب���ح���وث، 
�لت�سكيلي حممد  و�لفنان  �الأعمال  �البر�هيمي، ورجل 

عبد �للطيف كانو مقرر�ً. 
لت�سفي  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �لفكر  رو�ق  ن���دو�ت  �سل�سلة  وت��اأت��ي 
�مل��زي��د م��ن �ل��زخ��م �ل��ف��ك��ري ع��ل��ى �الأن�����س��ط��ة �لتوعوية 
�لذي  �أب��وظ��ب��ي  مهرجان  فعاليات  �إط���ار  يف  �ملجتمعية 
ي�ستمر برناجمه طو�ل �سهر مار�س ويت�سمن عرو�ساً 
و�ملو�سيقى  و�مل�������س���رح  و�الأوب��������ر�  �ل��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة  ل��ل��ف��ن��ون 
�قيمت يف مقر  �ل��ت��ي  �الأم�سية  وق��د مت��ي��زت  و�ل��ب��ال��ي��ه، 
و��سع،  جماهريي  بح�سور  �أبوظبي  نيويورك  جامعة 
حول قدرة �لتعبري �لثقايف على ت�سكيل �لهوية �ملميزة 
�ملعا�سرة  �ل��ف��ن��ون  ت�ستجيب  وك��ي��ف  و�ل��ف��رد  للجماعة 

الأ�سئلة �لهوية و�النتماء.
�لفعاليات  �أح��د  تعتر  �لتي  �لفكر  رو�ق  م��ب��ادرة  ح��ول 
�لرئي�سية للمهرجان مبا ت�سفيه من ثر�ء فكري وفني 
و�إ�سهام يف �لتنمية �لثقافية و�الرتقاء بالوعي �ملجتمعي، 
جمموعة  ُموؤ�س�س  كانو،  �خلمي�س  هدى  �ل�سيدة  قالت 
�لفني  و�مل��دي��ر  �����س  �مل��وؤ���سِّ و�ل��ف��ن��ون،  للثقافة  �أب��وظ��ب��ي 
و�ملعارف  �الأف��ك��ار  تبادل  �إن  �سك  ال  �أبوظبي:  ملهرجان 
�أمٌر حيويٌّ هامٌّ بالن�سبة حلو�ر �لثقافات ولقاء �لعقول 
و�لتنمية �ملجتمعية �مل�ستد�مة، ويكون ذلك مدخاًل �إىل 
�لفنون  تعليم  ع��ر  و�الإب����د�ع  �حل��ر  �لتعبري  ��ستد�مة 
و�إث��ر�ء �حل��و�ر حولها بني �أف��ر�د �ملجتمع، وه��ذ� �الأمر 
يتعلق مبا نقدمه يف مهرجان �أبوظبي، الأن �لهدف من 
�لفن ال ينح�سر فقط يف �سكله �لتعبريي، ولكنه يتعلق 
�لثقافة  ق�سايا  يف  و�لتحليل  و�لنقا�س  �حل��و�ر  بتاأثري 

�لثقافية و�حلو�ر مع �الآخر  �ملعا�سرة وعنا�سر �لهوية 
�أي�ساً 

نقدمها  �لتي  �لفكر  رو�ق  ن��دو�ت  �سل�سلة  �إن  و�أ�سافت: 
للفكر  �أن  جم��دد�  ت��وؤك��د  �ل��ت��و�يل،  على  �لر�بعة  لل�سنة 
جميعاً،  لنا  بالن�سبة  مركزية  �أهمية  فقط،  �للفنون  ال 
�أبوظبي  �أو جمموعات، ونحن يف مهرجان  �أف��ر�د  �سو�ء 
يجتمع حولها  �ل��ت��ي  �ل��ن��دو�ت  ه��ذه  بتنظيم  ف��خ��ورون 
�حلو�ر  ب���اإث���ر�ء  �ملعنيني  �الإب�����د�ع  رو�د  م��ن  �ل��ك��ث��ريون 
�أبوظبي وكذلك �أهل �لفكر و�لثقافة �لذين  �لثقايف يف 
�الإمار�تي  ملجتمع  الأف���ر�د  جتاربهم  خال�سة  يقّدمون 
�لفكرية  ب��احل��و�ر�ت  �ملهتمني  م��ن  �الإم����ار�ت  و�سيوف 

وتبادل �لروؤى .
وكان �ل�سري كاليف غيلين�سن، �ملدير �لتنفيذي و�لفني 
لكارنيغي هول نيويورك، قد �ألقى حما�سرة يف �سبيحة 
ذ�ت �ليوم �أمام طلبة جامعة ز�يد حول �أهمية �ملو�سيقى 
و�ل��ف��ن��ون يف ح��ي��اة �مل��ج��ت��م��ع��ات، وحت��ف��ي��ز �الإل���ه���ام لدى 
�الأجيال �ل�سابة، �نطالقاً من جتربته �الإبد�عية، ودوره 
تطرق  وق���د  �ل�سيمفونية.  ل��ن��دن  الأورك�����س��رت�  ك��م��دي��ر 
خالل �ملحا�سرة �إىل �أهمية �ل�سر�كة �ال�سرت�تيجية بني 

مهرجان �أبوظبي وكارنيغي هول منذ عام 2011. 
تعقد �لندوة �لثانية من �سل�سلة رو�ق �لفكر م�ساء يوم 
8:30م  و�ل�ساعة  6:30م  �ل�ساعة  ب��ني  م��ار���س   27
�أ�سامة  �مل��ع��روف  �للبناين  �ملو�سيقي  �مل��وؤل��ف  مب�ساركة 
�لرحباين و�لذي �سين�سم له خر�ء من �ملقربني لعائلة 
هذه  و����س��ه��ام��ات  �ل��رح��ب��اين  �الإرث  ملناق�سة  �ل��رح��ب��اين 
�لعائلة �ملو�سيقية بد�ية من عا�سي ومن�سور �لرحباين 

وحتى �ليوم. 
ن��دو�ت��ه �حلو�رية  ي��ق��ّدم  �أب��وظ��ب��ي  �أّن م��ه��رج��ان  ي��ذك��ر 
بتعزيز  �ل��ت��ز�م��ه  �إط����ار  يف  �ل��ف��ك��ر  رو�ق  م��ب��ادرة  �سمن 
�لفكرية  �ملجتمعي و�لذ�ئقة  بالوعي  �لتعليم و�الرتقاء 
يف �لعا�سمة �أبوظبي، وقد قّدم رو�ق �لفكر منذ �إطالقه 
�ل��ع��ام 2010 ت�����س��ع ن����دو�ت ح���و�ري���ة، مب�����س��ارك��ة 40 
يقل  ال  ما  يف  �جلمهور،  من   500 وح�سور  حما�سر�ً 

عن 14 �ساعة حو�ر.
وقد قّدمت كل ندوة حو�رية �سمن رو�ق �لفكر ندو�ت 
و�ملتخ�س�سني  ل��ل��ج��م��ه��ور  ف���ري���دًة  ف��ر���س��ًة  �مل��ه��رج��ان، 
�لقر�ر  و�سانعي  �أب��وظ��ب��ي،  مهرجان  �سيوف  كبار  م��ن 
�ل���ذي ي��ه��دف �إىل  ل��ل��ح��و�ر �لتفاعلي �حل��ي  و�خل����ر�ء، 
مغايرة  و�أمن����اط  �ل��ت��ن��اول  يف  ج��دي��دة  �آف���اق  ��ستك�ساف 
للطرح، وقد مّكنت هذه �لندو�ت �جلمهور من �لتعرف 

على منجز �لرو�د و�ملبدعني �لعرب يف جماالت عديدة، 
ف��ك��ان��ت �ل���ن���دوة �حل����و�ري����ة �خل��ا���س��ة ب��ت��ج��رب��ة وحياة 
-1938( غلمية  ول��ي��د  �ل���ر�ح���ل  �ل���ر�ئ���د  �مل��و���س��ي��ق��ار 
وحياة  بتجربة  �خلا�سة  �حل��و�ري��ة  و�ل��ن��دوة   ،)2011
�أب �لنحت �لعر�قي �لفنان �لت�سكيلي و�لنحات �لر�حل 

حممد غني حكمت )2011-1929(.
كما تناولت ندو�ت �ملهرجان/ رو�ق �لفكر تاريخ �ملنطقة 
�لعربية يف �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �إفريقيا، ملا للتاريخ 
من دور يف قر�ءة وفهم �لتحوالت �لثقافية و�ملعرفية يف 
حياة �ملجتمعات و�الأمم، فكانت �لندو�ت منا�سبًة فريدة 
لت�سليط �ل�سوء على ثيمة �لهوية و�لوعي و�النتماء يف 
حياتنا �ملعا�سرة، ولالحتفاء باأعالم �ملفكرين و�ملبدعني 
�لعرب عر �لتاريخ، فكانت �لندو�ت �حلو�رية �خلا�سة 
�لتا�سع،  �ل��ق��رن  م��ن  زري���اب  �لكبري  �ملو�سيقي  بتكرمي 
وحو�ر  �الإن�سانية  �لنه�سة  رو�د  من  ر�ئ��د�ً  مّثل  و�ل��ذي 
�ل��زم��ان، كما كانت  �ل��ع��رب و�ل��غ��رب يف ذ�ك  ح�����س��ار�ت 
و�الأوب����ر�  �لت�سكيلية  �ل��ف��ن��ون  ت��اري��خ  يف  بحثت  ن����دو�ت 
وتطور منجزها، و��ستك�سفت �آفاق �لتعاون بني �ملوؤ�س�سات 

�لثقافية و�لفنية يف خدمة �ملجتمعات �الإن�سانية.
كما تناولت ندو�ت رو�ق �لفكر 2010 �لتعليم و�الإبد�ع 
و�لدور �ملجتمعي للفنون، و�آليات �الرتقاء بوعي �ملجتمع 
�ململكة �ملتحدة،  �أبوظبي،  باأهميتها، مب�ساركة رو�د من 
وبولندة، كما �نعقدت بعدها بعامني ندوة تناولت �الأثر 
�ملجتمعي للفعاليات �لفنية و�ملبادر�ت �لثقافية، �سمت 
�لواليات  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �الإم�����ار�ت  م��ن  �ملخت�سني 

�ملتحدة، و�سوي�سر�.
ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة م���ن م�����س��اح��ة �هتمام  ومل����ا 
م�سرتك، ودور تفاعلي، فقد قّدمت ندو�ت رو�ق �لفكر 

�لعديد من �جلل�سات �لتي تناولت هذ� �ملو�سوع �لهام، 
باإد�رة   2011 و�لدبلوما�سية  �لثقافة  ن��دوة  فانعقدت 
مارتن نيومن، مدير �لتحرير يف �سحيفة ذ� نا�سيونال، 
�الإمار�ت،  لدى  بلجيكا  مملكة  �سفري  �سعادة  وم�ساركة 
�أ�ستاذ  �الأوروب��ي��ة،  �ملفو�سية  لرئي�س  �لثقايف  و�مل�ست�سار 
زكي  د.  و�سعادة  ت��اون،  ج��ورج  جامعة  يف  �لدبلوما�سية 
تناولت  ثم  �لرئا�سة،  �سوؤون  وز�رة  يف  �مل�ست�سار  ن�سيبة، 
�ل�سلة،  ذ�ت  �مل��و���س��وع��ات   2012 ع��ام  نف�سها  �ل��ن��دوة 
�لريطاين،  �ل��دول��ة  وزي��ر  د�ف��ي��د ميلر،  ب���اإد�رة معايل 
�مل��ب��ع��وث �الأمم����ي و�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي �ملخ�سرم  وم�����س��ارك��ة 
معايل �الأخ�سر �الإبر�هيمي، �لذي �أ�سار �إىل �أهمية هذ� 
و�لعاملية،  �لعربية  �لثقافية  �لنه�سة  �سياق  يف  �لتناول 
على  �لعربي  �لعامل  �إىل  ننظر  �أن  بنا  يجدر  �أال  فقال: 
و�لهوية  و�لثقافة  �لتاريخ  م��ن  رو�ف���د  �ل��ت��ايل:  �لنحو 
�ن�سجام  يف  بع�سها  تغذي  و�ح���د؟،  نهر  يف  كلها  ت�سب 
وت�سهم  نعرفه،  �ل��ذي  �لعربي  �لعامل  ت�سييد  �أج��ل  من 
�سويًة ومع ما تقدمه �الأمم �الأخ��رى يف بناء �حل�سارة 
�الإن�سانية، �إن هذ� هدف �ساٍم ي�ستحقُّ �أن يكر�س �الإن�سان 
حياته من �أجل بلوغه، وهو هدف يتطلب جهد�ً دوؤوباً 
وع��م��اًل ���س��اق��اً، م��ن �أج���ل ه���ذ� �ل��ه��دف �ل�����س��ام��ي ي�سعى 

مهرجان �أبوظبي �سنًة بعد �سنة .
�ملجتمعي  �لوعي  �إث��ر�ء  �لفكر يف  ن��دو�ت رو�ق  وت�ستمر 
بالدور �لكبري للفنون، وتقّدم يف دورة مهرجان �أبوظبي 
�ملفكرين  م���ن  م��ت��م��ي��زة  جم��م��وع��ة   2013 �ل��ع��ا���س��رة 
لي�ساهمو� يف �حل��و�ر حول  �ل��ق��ر�ر و�خل���ر�ء  و�سانعي 
�لتعبري  و�آليات  �لثقافية و�ملعرفة،  �لتنمية  مو�سوعات 
�لباحثني  �ملخت�سني،  تهم  و�ل��ت��ي  و��ستد�مته،  �لفني 

و�جلمهور على �ل�سو�ء.

وزارة )الثقافة( تطلق الدورة الرابعة
 من م�سابقة امل�سروع الثقايف املبتكر 

جائزة ال�سيخ زايد تعلن الكتب املر�سحة للقائمة 
الق�سرية يف فرعي التنمية والفنون

ثقافة وفن�ن
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مب�ض�ركة �أهل �لفكر و�لثق�فة و�خلرب�ء و�ض�نعي �لقر�ر 

�سل�سلة ندوات رواق الفكر تربز التزام مهرجان
 اأبوظبي بتنمية الفكر ولقاء العقول

جمل�ض اإدارة جائزة ال�سحافة العربية يجتمع 
غدا يف دبي العتماد االأعمال املر�سحة

�إد�رة  جمل�س  �أن  �لعربية  �ل�سحافة  جل��ائ��زة  �لعامة  �الأم��ان��ة  �أعلنت 
�أم�س  �إنتهت يوم  �أن  �جلائزة �سيجتمع غد� �الأربعاء يف دبي وذلك بعد 
�ملر�سحة  �الأع��م��ال  رفعت  و�لتي  �لتحكيم  جل��ان  ممثلي  ل��ق��اء�ت  �الول 

للفوز لالعتماد �لنهائي من قبل �ملجل�س.
جلان  �أع�����س��اء  وم��الح��ظ��ات  ت��ق��اري��ر  م��ر�ج��ع��ة  ع��ل��ى  �ملجل�س  و�سيعمل 
لالأعمال  ر�سميا  �عتماده  قبل  �لفوز  حيثيات  يف  و�لتدقيق  �لتحكيم 
�ملر�سحة للفوز و�سيتم �الإعالن عن نتائج �الجتماع وخمرجاته مطلع 

�الأ�سبوع �لقادم.
�للجان  كافة  عمل  �سالمة  من  �لتاأكد  من  �ملجل�س  ممثلو  �نتهى  وق��د 
وفق �ملعايري �ل�سارمة �لتي تعتمدها �جلائزة ور�سد �لنتائج �لتي تزكي 
�الأعمال �لثالثة �الأوىل �ملر�سحة عن كل فئة ومن ثم رفعها العتماد 
جمل�س �إد�رة �جلائزة ب�سكل نهائي حيث �ستقوم �الأمانة �لعامة بالك�سف 

عن �أ�سماء �ملر�سحني �الأو�ئل يف �سهر �أبريل.
وتعتر �أ�سماء �أع�ساء �للجان �سرية قبل فرتة ق�سرية من حفل توزيع 
�جلو�ئز �لذي �سيعقد يوم 15 مايو 2013 وميثل كل فئة من فئات 
�جلائزة ع�سو و�حد من �أ�سل 60 حمكما من خمتلف �لدول �لعربية 
�الإعالمي  �ملجال  يف  �ملخت�سني  و�الأك��ادمي��ي��ني  �ل�سحفيني  نخبة  من 
فر�ير  �سهر  بد�ية  منذ  �مل�ساركة  �الأعمال  تقييم  على  عملو�  و�لذين 

�ملا�سي.
�أك��رث من  �أن �جل��ائ��زة ح�سدت يف دورت��ه��ا �حلالية  جت��در �الإ���س��ارة �إىل 
�أربعة �آالف م�ساركة من خمتلف �أرجاء �لوطن �لعربي و�لعامل برز فيها 
م�ساركة و��سعة لل�سحفيني �ل�سباب كما ر�سدت تفوقا يف فئة �ل�سحافة 

�الإن�سانية �لتي مت ��ستحد�ثها �أول مرة خالل هذه �لدورة.
و�ملفكرين  �الإعالميني  نخبة  من   17 ي�سم  �الإد�رة  جمل�س  �أن  يذكر 
و�خلر�ت  �لتجارب  و�أ�سحاب  �لعربية  �الإعالمية  �لقياد�ت  نخبة  من 
�لرومي و�لكاتب  وت�ستمر واليته ثالث �سنو�ت برئا�سة معايل خلفان 
رئي�س  بهبهاين  �أحمد  من  كال  وي�سم  نائبا  بركات  حممد  �ل�سحفي 
جمعية �ل�سحفيني �لكويتية وحممد يو�سف رئي�س جمعية �ل�سحفيني 
و�لكاتب  �سكينة فوؤ�د  �مل�سرية  �ل�سحفية و�الأديبة  و�لكاتبة  �الإمار�تية 
���س��اه��ني �ملدير  �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�الإل��ه بلقزيز وظ��اع��ن  �مل��غ��رب��ي  و�مل��ف��ك��ر 
و�مل�ست�سار  ل��الإع��الم  دب��ي  موؤ�س�سة  يف  �ل�سحفية  لل�سوؤون  �لتنفيذي 
�الإعالمي غ�سان طهبوب و�لكاتب �ل�سحفي نا�سر �لظاهري و�لدكتورة 
�لكاتب  مطر  وجميل  �الإم����ار�ت  بجامعة  م�ساعد  �أ�ستاذ  ل��وت��اه  ح�سة 
ور�ئد  �مل�سرية  �ل�����س��روق  �سحيفة  حت��ري��ر  جمل�س  وع�سو  �ل�سحفي 
برقاوي مدير حترير �سحيفة �خلليج �الإمار�تية ورم�سان �لرو��سدة 
مدير عام موؤ�س�سة �الإذ�عة و�لتلفزيون �الأردين وجورج �سمعان رئي�س 
�لقرين  �سويل  بن  علي  و�لدكتور  �للبنانية  �سي  بي  �أل  �حلياة  حترير 
�ل�سحفي  و�ل��ك��ات��ب  و�الت�����س��ال  ل��الإع��الم  �ل�سعودية  �جلمعية  رئي�س 
�لدكتور �أحمد عبد�مللك من دولة قطر و�لدكتور حميي �لدين عميمور 

وزير �لثقافة و�الت�سال �جلز�ئري �الأ�سبق و�لكاتب �ل�سحفي .

•• دبي-الفجر:

�ملجتمع  وتنمية  و�ل�سباب  �لثقافة  وز�رة  �أطلقت 
�أم�س �الثنني 12 مار�س �جلاري �لدورة �لر�بعة 
م��ن م�����س��اب��ق��ة �مل�����س��روع �ل��ث��ق��ايف �مل��ب��ت��ك��ر ع��ل��ى �أن 
�الأخري  �ملوعد  �لقادم  مايو  �سهر  من  يكون 24 
لتقدمي �الأعمال �مل�ساركة، �سو�ء كانت من نو�دي 
�أو من  �الإب��د�ع يف �جلامعات و�لكليات �الإمارتية، 
مو�طني دولة �الإمار�ت، دعماً وت�سجيعاً للمو�هب 

و�الإبد�عات يف جماالت �لثقافة �ملتنوعة.
�مل�ساعد  �لوكيل  �لبدور  �سعادة بالل  �أك��د  ب��دوره، 
ل�سوؤون �لثقافة و�لفنون يف وز�رة �لثقافة و�ل�سباب 
وتنمية �ملجتمع �أن م�سابقة �مل�سروع �لثقايف �ملبتكر 
من  �الأول  �ال�سرت�تيجي  للهدف  حتقيقا  ت��اأت��ي 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�سباب  �لثقافة  وز�رة  �أه��د�ف 
�لثقافية  �الأن�سطة  دع��م  يف   )2013-2011(

ورف����ع م�����س��ت��وى �ل���وع���ي ب��ال��ث��ق��اف��ة �الإم���ار�ت���ي���ة، 
و�ك���ت�������س���اف �ل���ت���ج���ارب �الإب����د�ع����ي����ة �الإم����ار�ت����ي����ة 
بامل�سهد  �الرت���ق���اء  ع��ل��ى  و�مل�����س��اع��دة  وت�سجيعها، 
�ل��ث��ق��ايف ع��ام��ة، وت��رج��م��ة ج��ه��د �ل�����وز�رة وعملها 
�لدوؤوب على تذليل �لعقبات و�إز�لة �ملعّوقات �لتي 
�جلامعات  وط��الب  �ملبدعني  �ق��ت��د�ر  دون  حت��ول 

على �لتعبري عّما ميتلكونه من طاقات.
ت��و�ف��ر بع�س  ت�����س��رتط  �مل�����س��اب��ق��ة  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 
وخطط  م�ساريع  تقدمي  يتم  �أن  منها؛  �ملعايري 
ت��ن��ف��ي��ذ �ل���رن���ام���ج �ل�����س��ن��وي ل��ل��ن��ادي �الإب���د�ع���ي 
�لطالبي على �أن يت�سمن تر�سيخ �لهوية �لوطنية 
وتعزيز �لقيم �الإمار�تية ودعم �للغة �لعربية، و�أن 
يكون �لقائم على تنفيذ �مل�ساريع من �ملتناف�سني 
�مل��ب��دع��ني و�ل��ط��الب و�ل��ط��ال��ب��ات �الإم��ار�ت��ي��ني يف 
على  مبني  �لثقايف  �مل�سروع  يكون  و�أن  �جلامعة، 
يلتزم  �أن  �سريطة  �مل�سبق،  �لت�سغيلي  �لتخطيط 

�لنادي بتنفيذ �خلطة وفعالياته كما ورد باخلطة، 
م�ستعيناً بتقدمي �أدلة على تنفيذها.

�ل�����وز�رة و���س��ع��ت جمموعة  �أن  �ل���ب���دور  و�أ����س���اف 
�ملناف�سة  �أن تكون  للم�سابقة منها؛  �ل�سروط  من 
�الإب����د�ع  ون�����و�دي  �مل��و�ط��ن��ني  للمبدعني  م��ت��اح��ة 
حتتوي  �لتي  �الإمار�تية  �جلامعات  يف  �الإم��ار�ت��ي 
�الإمار�تي،  �أن�سطتها على فعاليات تروج لالإبد�ع 
�لثقافة  وز�رة  ع��ل��ى  �مل�����س��ارك��ة  م���و�د  ت��ر���س��ل  و�أن 
مظروف  على  ويكتب  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�سباب 
�مل�ساركة م�سابقة �مل�سروع �لثقايف �ملبتكر �أو ت�سلم 
�ل��وز�رة ، حيث �ستقوم �لوز�رة  باليد د�خل مبنى 
لتقييم  �ملحكمني  من  متخ�س�سة  جلنة  باختيار 
من  �مل�ساركة  �الأع��م��ال  �ف�سل  و�ختيار  �الع��م��ال، 
�لنتائج  �مل�ساركة وتعلن  �ملبدعني ونو�دي �الإبد�ع 
�إبالغ  وي��ت��م  باملنا�سبة  ي��ق��ام  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف 

�لفائزين مبوعد �ملوؤمتر �ل�سحفي.

للكتاب  ز�ي���د  �ل�سيخ  ج��ائ��زة  �أع��ل��ن��ت 
�لق�سرية  للقائمة  �ملر�سحة  �لكتب 
و  �ل��دول��ة  وب��ن��اء  �لتنمية  ف��رع��ي  يف 
�لفنون و�لدر��سات �لنقدية ..وذلك 
بعد �الإجتماع �الأول للهيئة �لعلمية 
يف �لدورة �ل�سابعة للجائزة 2012 
خ���الل���ه  مت������ت  �ل���������ذي   2013  -
�خلا�سة  �ملحكمني  تقارير  مر�جعة 
بكل �لفروع. وقال �لدكتور علي بن 
�إن �لهيئة  �أم��ني ع��ام �جل��ائ��زة  متيم 
�لعلمية �جتمعت خالل �سهر فر�ير 
�أع�����س��ائ��ه��ا ور�جعت  ب��ك��ام��ل  �مل��ا���س��ي 
برت�سيحات  �خل���ا����س���ة  �ل���ت���ق���اري���ر 
مقارنات  و�أج���رت  �لطويلة  �لقائمة 
ع��ل��م��ي��ة ب����ني �ل���ك���ت���ب �مل���ر����س���ح���ة يف 
�لتحكيم حتى  ت��ق��اري��ر جل��ان  ���س��وء 
من  ث�����الث  ت��ر���س��ي��ح  �إىل  ت��و���س��ل��ت 
وبناء  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ف���رع  �مل�����س��ارك��ات يف 

�ل��دول��ة وث��الث م�ساركات �أخ��رى يف 
�لنقدية.  و�ل��در����س��ات  �ل��ف��ن��ون  ف��رع 
فرع  يف  �لق�سرية  �لقائمة  و�سمت 
�لباحث  كتاب  �لدولة  وبناء  �لتنمية 
�لعزيز  ع��ب��د  �ل���دك���ت���ور  �ل�������س���ع���ودي 
حممد �لدخيل �لتنمية �القت�سادية 
يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سادر 
عام  ب������ريوت  يف  �ل�������س���اق���ي  د�ر  ع����ن 
�للبنانية  �لباحثة  وك��ت��اب   2012
�ل��دك��ت��ورة �إل��ي��ز�ب��ي��ث ���س��وز�ن ك�ساب 
�مل��ع��ا���س��ر..در����س��ة يف  �ل��ع��رب��ي  �لفكر 
�ل�����س��ادر عن  �مل��ق��ارن  �ل��ث��ق��ايف  �لنقد 
�ل��وح��دة �لعربية يف  م��رك��ز در����س��ات 
بريوت عام 2012 �إ�سافة �إىل كتاب 
�أنطو�ن  �لدكتور  �للبناين  �لباحث 
و�ل�سيادة..�لتوقعات  �لعلم  زح��الن 
�لعربية  �ل���ب���ل���د�ن  يف  و�الإم����ك����ان����ات 
�لوحدة  در����س��ات  مركز  عن  �ل�سادر 

�لعربية يف بريوت عام 2012. �أما 
�لفنون  ف��رع  يف  �لق�سرية  �لقائمة 
و�لدر��سات �لنقدية فقد �سمت كتاب 
�ل��ت��ون�����س��ي �ل��دك��ت��ور �أحمد  �ل��ب��اح��ث 
�مل��ط��ول��ة يف �ل�سعر  ب��ك��ر �جل����وة  �أب����و 
�لعربي �حلديث �ل�سادر عن مطبعة 
�لت�سفري �لفني وجامعة �سفاق�س يف 
�لباحث  وكتاب   2011 ع��ام  تون�س 
�ملتحدة  �ململكة  يف  �مل��ق��ي��م  �ل��ع��ر�ق��ي 
�ل��دك��ت��ور �إب��ر�ه��ي��م �حل��ي��دري �لنقد 
�حلد�ثة  ب��ع��د  وم����ا  �حل����د�ث����ة  ب���ني 
بريوت  يف  �ل�ساقي  د�ر  ع��ن  �ل�����س��ادر 
عام 2012 وكتاب �لباحث �لعر�قي 
�لتخيل  �إبر�هيم  �هلل  عبد  �لدكتور 
و�الإمر�طورية  �لتاريخي..�ل�سرد 
�لعربية  �مل���وؤ����س�������س���ة  ع����ن  �ل�������س���ادر 
ل��ل��در����س��ات و�ل��ن�����س��ر يف ب���ريوت عام 
2011. وكانت �جلائزة تلقت خالل 

هذه �ل��دورة �ألفا و/ 262 تر�سيحا 
 45 تر�سيح  و�أعلنت  فروعها  كل  يف 
كافة  �لطويلة  �لقو�ئم  يف  م�ساركة 
لفرع  ع��ن��اوي��ن  ت�سعة  �سمت  و�ل��ت��ي 
ثمانية  وع��ن  �ل��دول��ة  وبناء  �لتنمية 
و�لدر��سات  �ل��ف��ن��ون  ل��ف��رع  ع��ن��اوي��ن 
�ستعلن  �جل��ائ��زة  �أن  يذكر  �لنقدية. 
�أ�سماء �لفائزين يف كل �لفروع خالل 
يوم  يعقد  �ل���ذي  �ل�سحفي  �مل��وؤمت��ر 
�ل��ث��الث��اء �مل��و�ف��ق �ل��ث��اين م��ن �سهر 
ب��ع��د ع��ر���س �الأ�سماء  �مل��ق��ب��ل  �أب��ري��ل 
�مل���ر����س���ح���ة ع���ل���ى جم��ل�����س �الأم����ن����اء. 
�حلفل  يف  �لفائزين  تكرمي  و�سيتم 
يوم  م�ساء  �جل��ائ��زة  �ستقيمه  �ل���ذي 
هام�س  ع���ل���ى  �مل���ق���ب���ل  �أب�����ري�����ل   28
للكتاب  �ل�����دويل  �أب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
مركز  يف  فعالياته  �ستجري  �ل���ذي 

�أبوظبي �لدويل للمعار�س. 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  167908       بتاريخ :   15 /01    /  2012  
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20 م

       Rock Mars :با�س��م
�س.ب:22991          دب��ي  دي��رة،  لالإلكرتونيات،  جاكي�س  مقابل  يا�س،  بني  �سارع  قرقا�س،  مركز   103B وعنو�نه: 

هاتف: 04-2242120فاك�س: 2242120-04
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لكا�سيت،  �لبطاريات، م�سجالت  �سحن  �أجهزة  �سا�سات عر�س خارجية،  �أو  �أجهزة  مع  ت�ستعمل  ت�سلية  �أجهزة 
�أجهزة ت�سجيل  �مل�سافات،  �أجهزة قيا�س  �أقر��س مدجمة �سمعية- ب�سرية،  �أجهزة ت�سغيل �الأقر��س �ملدجمة، 
�أجهزة  �لرقمية،   �لفيديو  �أقر��س  �أقر��س فيديو رقمية، مكر�ت �سوت، م�سغالت  ت�سغيل  �أجهزة  �مل�سافات، 

ر�ديو للمركبات، �أجهزة حتكم عن بعد.   
�لو�ق�عة بالفئة: 9 

و�سف �لعالمة: هي عبارة عن �لكلمتني Rock Mars  مكتوبة باحلروف �لالتينية باللون �الأحمر وحتتها 
خط �أحمر وفوق �حلرف  M  �سعار مميز باللون �الأحمر ح�سب �ل�سكل �ملبني �أعاله.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  الإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى  �ال�س��رت�طات: 
�القت�ساد ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�ري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12  مار�س 2013 العدد 10738

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/�فنان لال�ست�سار�ت و�خلدمات �الد�رية
EMICHEM بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:�إميكيم

�ملودعة بالرقم: 51804
با�س��م:�س.�المار�ت �لوطنية لل�سناعات �لكيماوية .

وعنو�نه:�س.ب:37750  - م�ستودع عبد �هلل عبا�س �ساكر - بر دبي - �لقوز �ل�سناعية - دبي - �المار�ت �لعربية 
�ملتحدة . 

و�مل�سجلة حتت رقم:)43892( بتاريخ:2003/12/15
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 2013/3/1 وحتى 

تاريخ:2023/3/1
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12  مار�س 2013 العدد 10738

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/�فنان لال�ست�سار�ت و�خلدمات �الد�رية
GULF THINNER:بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة بالرقم: 51805
با�س��م:�س.�المار�ت �لوطنية لل�سناعات �لكيماوية .

وعنو�نه:�س.ب:37750  - م�ستودع عبد �هلل عبا�س �ساكر - بر دبي - �لقوز �ل�سناعية - دبي - �المار�ت �لعربية 
�ملتحدة . 

و�مل�سجلة حتت رقم:)43893( بتاريخ:2003/12/15
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 2013/3/1 وحتى 

تاريخ:2023/3/1
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12  مار�س 2013 العدد 10738

تعلن �د�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/�فنان لال�ست�سار�ت و�خلدمات �الد�رية
TOMS:بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية

بتاريخ:2012/2/26 م �ملودعة حتت رقم: 169817 
با�س��م:�سايز ميدل �ي�ست للتجارة �س.ذ.م.م

وعنو�نه:�س.ب:4615  مكتب رقم 305-306 ملك حمي �لدين بن هندي - �لكر�مة دبي . 
وذلك لتمييز �لب�سائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�الحذية بجميع �نوعها و�ملالب�س �جلاهزة بكل �نو�عها رجايل وحرميي و�والدي �ردية �لر�أ�س و�لقدم �ملالب�س 
و�لبدل  و�ل��ت��ن��ور�ت  و�لقم�سان  و�لبنطلونات  �لف�سفا�سة  و�لبنطلونات  و�جلاكيتات  �لف�ساتني  و�ملت�سمنة 
و�لقم�سان �لتائية و�ملالب�س �ل�سدرية �لفوقية و�ل�سرت�ت و�ملالب�س �ملحبوكة وربطات �لعنق و�ملعاطف وحمالة 
�لبنطلون و�ملالب�س �ملحكمة و�لبيجامات �ملالب�س وباالخ�س �ملالب�س �لريا�سية �لقبعات و�لقبعات �لريا�سية 
و�غطية �لر�أ�س و�رو�ب �حلمامات و�الحزمة �لريا�سية و�جلو�رب و�جلو�رب �ملانعة للعرق و�جلو�رب �لطويلة 
و�الربطة  �ملعرقة  و�لكنز�ت  �لتعرق  وقم�سان  �لتحتية  و�لقم�سان  �ل�سيقة  و�ملالب�س  �لق�سرية  و�جل���و�رب 
للفرق  �لكاملة  �لرك�س  وب��دالت  للملب�س(  )��سافة  و�لقفاز�ت  )مالب�س(  �ل�سرو�لية  و�الردي���ة  و�ل�سورتات 

�لريا�سية وبدالت �لتدريب و�الحذية و�ربطة �لر�أ�س و�الربطة �ملا�سة للعرق.- �لو�ق�عة بالفئة:25 
و�سف �لعالمة:هي عبارة عن كلمة TOMS مكتوبة باحلروف �لالتينية �لكبرية باللون �ال�سود �لد�كن 
على خلفية ذ�ت لون بنف�سجي فاحت و�لكل د�خل م�ستطيل ��سالعة باللون �ال�سود �لد�كن ح�سب �ل�سكل �ملبني 

�عاله. 
�ال�س��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12  مار�س 2013 العدد 10738



بور�سة االإمارات ت�سجل اأف�سل 
اأداء يف االأ�سواق العربية

•• اأبوظبي-وام:

�لعربية خالل  �ل��دول  �أ���س��و�ق  �أد�ء بني  �أف�سل  �الإم���ار�ت  بور�سة  �سجلت 
مليار�ت  �أربعة  �رتفعت حو�يل  2013 حيث  �لعام  �الأوىل من  �الأ�سابيع 
بور�سات  م��ع��ظ��م  �الن��خ��ف��ا���س يف  ع��ن  �ل��ت��ع��وي�����س  ���س��اه��م يف  دوالر مم��ا 

�ملنطقة. 
�أن  �أبوظبي  ومقره  �لعربي  �لنقد  �سندوق  تقرير  �إح�سائيات  و�أظهرت 
و�سلطنة  �ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة  ودب��ي  �أبوظبي  يف  �الأ�سهم  �أ���س��و�ق 
�لزيادة  لكن معظم  �حل��ايل  �لعام  بد�ية  �رتفاعا منذ  ت�سهد  كانت  عمان 
�سجلت يف �سوقي �أبوظبي ودبي. وذكر �لتقرير �أن بور�سة �أبوظبي �سجلت 
يف  دوالر  مليار   82.7 من  �ل�سوقية  قيمتها  �رتفعت  حيث  �أد�ء  �أف�سل 
بد�ية �لعام �إىل 1 ر86 مليار دوالر يوم �أم�س �الول بينما ز�دت �لقيمة 
�ل�سوقية لبور�سة دبي �إىل 6 ر57 مليار مقابل 9 ر55 مليار دوالر �أي 

�أن �إجمايل �لزيادة يف �سوقي �الإمار�ت بلغت 4.1 مليار دوالر.

•• دبي-وام: 

قام �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
نائب حاكم دبي رئي�س مركز دبي �ملايل �لعاملي �م�س 
�إيذ�نا  �ملايل وذلك  دبي  �سوق  �الإدر�ج يف  بقرع جر�س 
�سادرة  �أمريكي  دوالر  مليار  قيمتها  �سكوك  ب���اإدر�ج 
ن��ا���س��د�ك دبي  ع��ن هيئة كهرباء وم��ي��اه دب��ي دي���و� يف 
�الإ�سد�ر  ه��ذ�  وي��اأت��ي  للمنطقة.  �لعاملية  �لبور�سة 
�لناجح يف �أعقاب �ملبادرة �لتي �أطلقها �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�هلل موؤخر�  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�إم��ارة دبي �إىل مركز عاملي  و�لتي تهدف �إىل حتويل 
لل�سكوك �الإ�سالمية ومبا يتو�فق مع روؤية �سموه يف 
�لعامل.  يف  �الإ�سالمي  لالقت�ساد  عا�سمة  دب��ي  جعل 
�آل  ب��ن ر����س��د  ب��ن حم��م��د  وق���ال �سمو �ل�سيخ م��ك��ت��وم 
م��ك��ت��وم مت��ت��ل��ك دب���ي ���س��وق��ا مي��ث��ل م��ن�����س��ة متكاملة 
ور�ئدة يف �لعامل من �لناحية �لتنظيمية و�لت�سغيلية 
ويحظى �ل�سوق بثقة متز�يدة من قبل �مل�ستثمرين يف 
�أنحاء �لعامل و�ليوم نحن جاهزون الإ�سد�ر  خمتلف 
و�إدر�ج وتد�ول �ل�سكوك �الإ�سالمية بدرجة عالية من 

�لنجاح و�لكفاءة .
و�أ�ساف �سموه جنحت دولة �الإمار�ت يف توفري منوذج 
متطور لالقت�ساد �الإ�سالمي يحتذى به على م�ستوى 
�ل��ذي �سهل من جعل دب��ي مركز عاملي  �لعامل �الأم��ر 
عامليا  مكانتها  بف�سل  وذل���ك  �الإ���س��الم��ي��ة  لل�سكوك 
هذ�  يف  �لعاملية  و�ملعايري  �ل�سيا�سات  الأف�سل  وتبنيها 
كنهج  �ل�سفافية  على  حر�سها  �إىل  باالإ�سافة  �ملجال 
�إ�سد�ر  ولقي   . �مل�ستثمرين  مع  وتو��سلها  عملها  يف 
�سكوك ديو� �إقباال من جانب �مل�ستثمرين �الإقليميني 
و�لعامليني من كل من �ل�سرق �الأو�سط �آ�سيا و�أوروبا. 
وتبعا لذلك فقد �رتفعت قيمة �ل�سكوك �ملدرجة يف 
نا�سد�ك دبي �إىل 6.24 مليار دوالر يف حني �رتفعت 
قيمة �ل�سكوك �ملدرجة يف بور�سات �الإمارة جمتمعة 
حممد  م��ع��ايل  وق���ال  دوالر.  م��ل��ي��ار   10.173 �إىل 
عبد �هلل �لقرقاوي رئي�س �ملكتب �لتنفيذي ل�ساحب 

ورئي�س  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�الإ�سالمي  �القت�ساد  قطاع  لتطوير  �لعليا  �للجنة 
�إحدى  جانب  من  �لكبري  �الإ���س��د�ر  ه��ذ�  �إدر�ج  ميثل 
موؤ�س�سات دبي ويف �إحدى بور�سات دبي خطوة مهمة 
يف �إطار �جلهود �لر�مية �إىل حتويل دبي �إىل عا�سمة 
�القت�ساد �الإ�سالمي يف �لعامل كما يوؤكد على �متالك 
التخاذ  �لالزمة  �الأ�سا�سية  و�لبنية  ل���الإر�دة  �الإم���ارة 

�خلطو�ت �لكفيلة بتحقيق هذ� �لهدف .
و�أ�ساف معاليه �سيكون هناك �إقبال �أو�سع و�أكر على 
ونحن  �ملقبلة خا�سة  �ملرحلة  �ل�سكوك يف  �إ���س��د�ر�ت 
�ل�سلة  �ملبادر�ت ذ�ت  �ملزيد من  �إط��الق  مقبلون على 

مب�سار�ت �القت�ساد �الإ�سالمي �ملختلفة .
�ملنتدب  �لع�سو  �لطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  وق���ال 
�لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي تتمتع  و�لرئي�س 
�أد�ء ووفرة �سيولة ومبالءة مالية قوية  �لهيئة بقوة 
وهذ� �الأمر يوؤكده �لثقة �لتي تتمتع بها �لهيئة �أمام 
�نعك�ست  �ملتعاملني و�لتي  �سركاءها ومورديها وكافة 

�إيجابا على �إمارة دبي وموؤ�س�ساتها و�لقاعدة �ل�سلبة 
ويعك�س  �ال�ستثمارية.  م�ساريعها  منها  تنطلق  �لتي 
كهرباء  هيئة  �سكوك  على  �لكبري  �ل��ع��امل��ي  �الإق��ب��ال 
�ملمتاز  �مل��ايل  و�الأد�ء  �لت�سغيلي  �لو�سع  دب��ي  وم��ي��اه 
�ملالية  باملنتجات  �ملتز�يد  للهيئة من جهة و�الهتمام 
�مل�ستثمرين  �سر�ئح  خمتلف  جانب  م��ن  �الإ�سالمية 
�إدر�ج تلك  �أخ���رى. وع��الوة على ذل��ك ف��اإن  من جهة 
يف  عامليا  ح�سور�  مينحها  دبي  نا�سد�ك  يف  �ل�سكوك 
عملية  تت�سم  كما  �لدولية  �ملعايري  وف��ق  يعمل  �سوق 
�الإدر�ج فيه بال�سال�سة و�لفعالية �الأمر �لذي يجعله 
�خليار �لطبيعي لالإدر�ج من قبل �مل�سدرين يف �ملنطقة 
وخارجها. من جهته قال عي�سى كاظم �لع�سو �ملنتدب 
�لعام  و�الأم��ني  �ملايل  دبي  ل�سوق  �لتنفيذي  و�لرئي�س 
�الإ�سالمي  �القت�ساد  ق��ط��اع  لتطوير  �لعليا  للجنة 
ي�سعدنا �لرتحيب بهيئة كهرباء ومياه دبي ديو� كاأول 
موؤ�س�سة ت�سدر وتدرج �سكوكا يف دبي بعد �أيام قليلة 
من �إعالن �حلكومة عزمها حتويل دبي مركز� عامليا 

لل�سكوك وبدورنا فاإننا نتطلع �إىل مزيد من �إ�سد�ر 
و�إدر�ج �ل�سكوك مع ت�سارع وترية جهود دبي لتعزيز 
�أن�سطتها وبنيتها �الأ�سا�سية �الأمر �لذي �سيدعم كافة 

قطاعات �القت�ساد �الإ�سالمي يف �الإمارة .
عامليا  �مل�����س��درة  �ل�سكوك  قيمة  �إج��م��ايل  �سجل  وق��د 
 2012 �ل���ع���ام  �مل��ئ��ة خ����الل  64 يف  ن�����س��ب��ت��ه��ا  زي�����ادة 
مليار   85 م��ق��اب��ل  دوالر  م��ل��ي��ار   140 �إىل  لي�سل 
ز�وي���ة منها  ت��ق��دي��ر�ت  2011 وف��ق  �ل��ع��ام  دوالر يف 
من  دوالر  م��ل��ي��ار�ت  �ل�ستة  ف��اق��ت  بقيمة  �إ����س���د�ر�ت 
ج��ان��ب �مل�����س��دري��ن يف دول���ة �الإم������ار�ت. وب����دوره قال 
نا�سد�ك  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  �لفهيم  عبد�لو�حد 
دبي ميثل هذ� �الإ�سد�ر �لكبري لل�سكوك من جانب 
ديو� و�لتي تعتر �إحدى �أبرز �ملوؤ�س�سات يف دبي دفعة 
لدور دبي كمركز ر�ئد الأ�سو�ق ر�أ�س �ملال �الإ�سالمية 
�ملرتقبة  �ل��ع��دي��دة  �الإ�����س����د�ر�ت  ف����اإن  ت��ق��دي��رن��ا  ويف 
كبري�  دور�  �ستلعب  دبي  نا�سد�ك  �إدر�جها يف  و�ملزمع 
مركز  �إىل  للتحول  �الإم����ارة  ج��ه��ود  وت���رية  ت�سارع  يف 
ديو�  �سكوك  �إدر�ج  يعك�س  و�أ���س��اف  لل�سكوك.  عاملي 
ن��ا���س��د�ك دبي  �ل��ع��دي��دة �لتي توفرها  �مل��ز�ي��ا  جم��دد� 
�ل�سرق �الأو�سط وت�سمل تلك  للم�سدرين يف منطقة 
�ملز�يا على �سبيل �ملثال �ال�ستفادة من كافة مقومات 
ح�سور  وت�سجيل  �مل�ستوى  عاملية  بور�سة  يف  �الإدر�ج 
م��ل��م��و���س ع��ل��ى �ل�����س��اح��ة �ل��ع��امل��ي��ة وذل����ك م���ن خالل 
وتتطلع  �ل��وق��ت.  ذ�ت  يف  للمنطقة  تنتمي  ب��ور���س��ة 
نا�سد�ك دبي �إىل �لرتحيب مبزيد من �الإدر�جات من 
�ملنطقة وخارجها  عامة وخا�سة يف  موؤ�س�سات  جانب 
يف  للتو�سع  و�لعاملية  �الإقليمية  �ل�سركات  توجه  مع 
�إ�سد�ر �ل�سكوك بهدف جمع روؤو�س �الأمو�ل �لالزمة 
نا�سد�ك  دي��و� من جانب  لها. وق��د مت قبول �سكوك 
دبي بالتز�من مع �إ�سافتها �إىل الئحة �الأور�ق �ملالية 
�الإدر�ج  �سلطة  وه��ي  �ملالية  للخدمات  دب��ي  ل�سلطة 
�الإ�سد�ر  ه��ذ� هو  �لعاملي. ويعد  �مل��ايل  دب��ي  يف مركز 
�لثاين �لذي تدرجه ديو� يف نا�سد�ك دبي حيث �سبق 
و�أن �أدرجت �سكوكا بقيمة 3.2 مليار درهم يف يونيو 
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مكتوم بن حممد يقرع جر�ض اإدراج �سكوك ديوا يف نا�سداك دبي

�سركة  و�أك���ر  �أول   ، ل��ل��ط��ري�ن  �لعربية  �أع��ل��ن��ت 
�الأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �قت�سادي  ط��ري�ن 
و�سمال �أفريقيا، �ليوم عن بدء ت�سيري رحالتها 
وذلك  بغد�د،  �لعر�قية  �لعا�سمة  �إىل  �ملبا�سرة 
يف  �ل�سارقة  يف  �لرئي�سي  مركزها  من  �نطالقاً 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملّتحدة. 
ود���س��ن �ل��رح��ل��ة �الف��ت��ت��اح��ي��ة �ىل ب��غ��د�د رئي�س 
�ل�سيخ عبد�هلل  �لعربية للطري�ن  �إد�رة  جمل�س 
بن حممد �آل ثاين على ر�أ�س وفد رفيع �مل�ستوى 
�سم عادل علي، �لرئي�س �لتنفيذي للمجموعة، 
عن  ف�ساًل  �لعر�قي،  �لعام  �لقن�سل  جانب  �ىل 
وعدد  �ل��ط��ري�ن  قطاع  يف  �مل�سوؤولني  من  ح�سد 
م��ن �الإع��الم��ي��ني. وق��د مّت تنظيم حفل خا�س 
�ل�سارقة  م���ط���اري  م���ن  ك���ل  �مل��ن��ا���س��ب��ة يف  ب��ه��ذه 
وب����غ����د�د، ت��ب��ع��ه��م��ا م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي �أق���ي���م يف 

�لعا�سمة �لعر�قية. 
وبهذه �ملنا�سبة قال �ل�سيخ عبد �هلل بن حممد 
�آل ثاين، رئي�س جمل�س �إد�رة �لعربية للطري�ن 
بغد�د  م���دي���ن���ة  ق���ل���ب  يف  �ل���ت���و�ج���د  ي�����س��رن��ا   :
للطري�ن  �لعربية  خدمات  الإط��الق  �لتاريخية 
ن�سكر  �ملنا�سبة  وب��ه��ذه  �ل�سارقة.  م��ن  مبا�سرًة 

�لذي  �مل�ستمر  دعمهم  على  �لعر�قيني  نظر�ءنا 
ي�سهم يف تر�سيخ �لعالقات �لوطيدة �لتي جتمع 

بني بلدينا .
باملنا�سبة:  �أل��ق��اه��ا  كلمة  يف  ث���اين  �آل  و����س��اف 
�ل�����س��ارق��ة وب���غ���د�د م��رك��زي��ن مميزين  ت��ع��ت��ر 
للثقافة و�الأعمال يف �ملنطقة، ونحن متفائلون 
تعزيز  يف  �سي�سهم  �ل��ي��وم  �إع����الن  ب����اأن  ل��ل��غ��اي��ة 
بني  �ملتينة  و�الجتماعية  �القت�سادية  �لرو�بط 
وجت�ّسد  و�ل��ع��ر�ق.  �مل��ّت��ح��دة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
بغد�د  �إىل  �الفتتاحية  للطري�ن  �لعربية  رحلة 
�ل��ع��الق��ة �ملتميزة،  �آخ���ر يف ه���ذه  ب����ارز�ً  �إجن�����از�ً 
�جلاد  �لتز�منا  مو��سلة  على  ع��ازم��ون  ونحن 
بتعزيز �لتو��سل بني �لبلدين، مما ميثل حافز�ً 

هاماً للتنمية �القت�سادية .
و�ستبد�أ �لعربية للطري�ن بت�سيري ثالث رحالت 
�أ�سبوعية من �ل�سارقة �إىل بغد�د، تقوم برفعها يف 
�الأ�سابيع �لقادمة �إىل خم�س رحالت �أ�سبوعية. 
�لدويل  �ل�سارقة  �لذهاب مطار  وتغادر رحالت 
بغد�د يف  �إىل  لت�سل   14:30 �ل�ساعة  يف مت��ام 
متام �ل�ساعة 16:10. يف حني تنطلق رحالت 
�الإي��اب يف نف�س �ليوم من مطار بغد�د �لدويل 

�ل�سارقة  �إىل  لت�سل   16:50 �ل�ساعة  مت��ام  يف 
�ملحلي(.  )بالتوقيت   20:05 �ل�ساعة  متام  يف 
�ملوقع  على  �لكامل  �ل��رح��الت  ج���دول  وي��ت��وّف��ر 
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�مل�سافرين  قبل  م��ن  �مل��ت��ز�ي��د  للطلب  ونتيجة 
�لعام  خالل  �لعر�ق  �أ�سبح  �الأعمال،  قطاع  من 

�ملا�سي �إحدى �لوجهات �لرئي�سية لدى �لعربية 
بت�سيري  حالياً  �لناقلة  تقوم  ولهذ�   ، للطري�ن 
�لعر�ق. وتعتر بغد�د  �إىل  �أ�سبوعية  17 رحلة 
�إىل �سبكة  �إ�سافتها  �لتي مّتت  �لوجهات  �أحدث 
وجهات �ل�سركة يف �لعر�ق و�لتي ت�سّم كاًل من 

�لب�سرة و�أربيل و�لنجف.

رئي�س جمل�س �الإد�رة على ر�أ�س وفد رفيع �مل�ضتوى لتد�ضني �لرحلة �الفتت�حية

العربية للطريان تطلق رحالتها اإىل العا�سمة العراقية بغداد
اإميال متنح جرنال اإلكرتيك عقودًا 

بقيمة ن�سف مليار دوالر 
•• اأبوظبي-وام:

فازت �سركة جرن�ل �إلكرتيك بعقود تبلغ قيمتها قر�بة ن�سف مليار دوالر �أمريكي لتزويد تقنيات �لتحديث وخدمات 
�ل�سيانة على �ملدى �لطويل للتوربينات �لغازية �مل�ستخدمة يف م�سهر �الإمار�ت لالأملنيوم �إميال .

�مل�سمون  ين�سجم يف  �مل�سهر مبا  �لعمليات يف  كفاءة  وتعزيز  �ل�سارة  �لغاز�ت  �نبعاث  �مل�سروع يف خف�س  و�سي�ساهم 
و�الأهد�ف مع م�ساعي دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لر�مية �إىل �عتماد منهجيات �أكرث ��ستد�مة وكفاءة يف عمليات 

�لتنمية �ل�سناعية.
وقال �سعيد �ملزروعي �لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي ل�سركة �إميال  تقدم �التفاقيات �جلديدة �إمكانية حتديث �الأنظمة 
�مل�ستخدمة حاليا لتكون متو�فقة مع �أكرث �ملعايري �لتقنية كفاءة و�ستعمل جرن�ل �إلكرتيك على تزويد �لتوربينات 
�لغازية و�لبخارية و�ملولد�ت و�أنظمة �لتحكم �ل�ساملة باملن�ساآت ال�ستخد�مها يف م�سروع تو�سعة �ملرحلة �لثانية من 

�مل�سهر مما ير�سخ مكانة �إميال كو�حد من �أكر م�ساهر �الأملنيوم يف �لعامل على �الإطالق.
و�ستقدم جرن�ل �إلكرتيك حتديثات تقنية للتوربينات �لغازية �لتي يجري ت�سغيلها �سمن �ملرحلة �الأوىل من جممع 
�إميال وتت�سمن هذه �خلدمات �أحدث تقنيات �الحرت�ق �لتي تخف�س �نبعاث �أك�سيد �لنرتوجني �إىل ما يقل عن 10 
يف �ملائة باالإ�سافة �إىل متديد عمر قطع �لتوربينات �لغازية مبا ي�سل �إىل ثالثة �أ�سعاف و�ستبلغ �لطاقة �الإنتاجية 

للمرحلة �لثانية من �إميال �أكرث من �ألف ميجاو�ط لدعم �لتو�سع يف �لعمليات �لت�سغيلية.
من جانبه قال حممد حمي�سن �ملدير�لتنفيذي ملبيعات منتجات وخدمات توليد �لطاقة لدى �سركة جرن�ل �إلكرتيك 
للطاقة و�ملياه يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط ميثل م�سروع تو�سعة �إميال �لفر�س �ملتنامية �لتي تتوفر يف منطقة �ل�سرق 
�الأو�سط و�لعامل من حيث تطبيق تقنياتنا �ملبتكرة يف م�ساريع ت�ستخدم مو�رد �لطاقة لتنفيذ �لعمليات �ل�سناعية 
ومن �ملتوقع �لبدء بتطبيق حزمة �لتحديث �الأوىل خالل �لربع �الأول من �لعام �حلايل. و�ستعمل جرن�ل �إلكرتيك 
وفقا التفاقية خدمات �ل�سيانة طويلة �الأمد على تقدمي �لدعم و�ل�سيانة �إىل �لتوربينات �لتي طورتها ويجري 
��ستخد�مها حاليا �سمن �ملرحلتني �الأوىل و�لثانية من �ملجمع . و�ست�ساعد هذه �التفاقية على �سمان �أد�ء �لتوربينات 

وتوقع مو�عيد وتكاليف �ل�سيانة باالإ�سافة للح�سول على �أحدث تقنيات جرن�ل �إلكرتيك وخرتها �لعاملية. 

•• ال�شارقة-وام:

و�لتطوير  لالإ�ستثمار  �ل�سارقة  هيئة  �أعلنت 
���س��روق ب���دء �ل��ع��م��ل يف م�����س��روع ف��ن��دق �لبيت 
�ل��ف��اخ��ر م���ن ف��ئ��ة �خل��م�����س جن����وم وه����و �أول 
فندق تر�ثي �إمار�تي يف م�سروع قلب �ل�سارقة 
100 مليون درهم ويقام  �إىل  وت�سل تكلفته 
على م�ساحة تزيد على 10 �آالف مرت مربع.

وياأتي م�سروع فندق �لبيت �ملقرر �كتماله يف 
�ن�سجاما   2015 يناير  �أو   2014 دي�سمر 
مع م��ب��ادرة �إع���ادة �إح��ي��اء �ل��رت�ث يف �ل�سارقة 
�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أطلقها  �لتي 
�ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
�الأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة و�ل���ت���ي ت��ه��دف �إىل 
يف  �لتاريخي  �لن�سيج  تاأهيل  و�إع����ادة  حماية 

�ملدينة و�الإمارة ب�سكل عام.
م�سروع  �أك��ر  �ل�سارقة  قلب  م�سروع  ويعتر 
كافة  ب��ني  �الأه���م  �ملنطقة  يف  ت��ر�ث��ي  �سياحي 
بر�مج �لرتميم و�إعادة �إحياء �ملناطق �لرت�ثية 

�لتي مت �إطالقها باالإمارة حتى �الآن.
فندقية  54 غرفة  �لبيت من  فندق  ويتاألف 
و�لفاخرة  �ل�سياحية  �لغرف  بني  ما  ت��رت�وح 
�أي�سا  وي�سم  �ل�سغرية  و�الأجنحة  و�الأجنحة 
ماأكوالت  وم��ن��اط��ق  �سحيا  ون���ادي���ا  منتجعا 
�ملطاعم  م���ن  ع�����دد�  ت��ت�����س��م��ن  وم�������س���روب���ات 
خدمات  وم��ن��ط��ق��ة  ل��ل��م��وظ��ف��ني  و�مل���ن�������س���اآت 
�ال���س��و�ق مثل  م��ن  ع��دد  �خلدمية �ىل جانب 
يعد  �ل��ذي  للم�سروع  �ملال�سق  �لعر�سة  �سوق 

من بني �أهم و�أقدم �الأ�سو�ق يف �ملنطقة.
جاء �الإعالن عن م�سروع �لفندق خالل موؤمتر 
�سحفي عقد يف بيت �لنابودة يف قلب �ل�سارقة 
لالإ�ستثمار  �ل�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  �ب���رم���ت  ح��ي��ث 
جرن�ل  مع  �إتفاقية  خالله  �سروق  و�لتطوير 
يف  �ملتخ�س�سة  �إم  �إت�س  جي  ماجنمت  هوتيل 
ت�سميم وتطوير وت�سغيل جمموعة ح�سرية 

�لعامل وبحيث  و�ملنتجعات حول  �لفنادق  من 
تق�سي �الإتفاقية بتويل �ل�سركة �إد�رة �لفندق 

�ملزمع تطويره.
وق���ع �الإت��ف��اق��ي��ة ع���ن ����س���روق �ل�����س��ي��خ��ة بدور 
�ل�سارقة  هيئة  رئي�س  �لقا�سمي  �سلطان  بنت 
جيني  وه��ان��ز  ���س��روق  و�لتطوير  لالإ�ستثمار 
�ل�سيخة  بح�سور  �إم  �إت�����س  ج��ي  �سركة  رئي�س 
موؤ�س�سة  رئي�س  �لقا�سمي  �سلطان  بنت  ح��ور 
�لقا�سمي  ن���و�ر  و�ل�سيخة  للفنون  �ل�����س��ارق��ة 
ومرو�ن بن جا�سم �ل�سركال �ملدير �لتنفيذي 
�سروق  و�لتطوير  لالإ�ستثمار  �ل�سارقة  لهيئة 
وعدد من �مل�سوؤولني وممثلي و�سائل �الإعالم.
كانت �سروق قد وقعت �تفاقية �سابقة مع جي 
منتجع  وت�سغيل  الإد�رة   2011 ع��ام  �إم  �إت�س 
هيئة  تطويره  على  ت�سرف  �ل���ذي  خ��ورف��ك��ان 
من  ���س��روق  و�لتطوير  لالإ�ستثمار  �ل�سارقة 
قبل فنادق ذ� �سيدي �لتي تتوىل جي �إت�س �إم 

�إد�رتها.
وقالت �ل�سيخة بدور بنت �سلطان �لقا�سمي �ن 
فندق �لبيت يعتر �الأول من نوعه يف �الإمارة 
�أن ميثل رمز� �سياحيا  و�ملنطقة ومن �ملتوقع 
فريد� و�سي�ساهم بال �سك يف ��ستقطاب �ملزيد 
�ل��دول��ة وم��ن د�خلها  م��ن خ���ارج  �ل�سياح  م��ن 
�لرت�ثية  �ل�سياحة  وتن�سيط  ���س��و�ء  ح��د  على 

و�لثقافية يف �لدولة.
ل�سروق  �لرئي�سية  �الأه���د�ف  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 
ت�����س��م��ل �الإ���س��ت��ث��م��ار يف ت����ر�ث �الإم�������ار�ت من 
�مل��وروث �لثقايف  �إحياء  خ��الل جتديد و�إع���ادة 
يهدف  �مل�سروع  �ن  م��وؤك��دة  �الأ�سيل  �ل��رت�ث��ي 
�ىل ت�سليط �ل�سوء على تاريخ �لدولة ب�سكل 
�لفاخر.  �ل���ف���ن���دق  ه����ذ�  خ����الل  م���ن  م��ب��ت��ك��ر 
و�أكدت حر�س �ل�سارقة على �أن تقدم ل�سكانها 
�ملتحدة من خالل  �لعربية  �الإم���ار�ت  ول��زو�ر 
م�سروعاتها �ملختلفة جتربة خمتلفة وفريدة 
�سروق  �أن  �ىل  م�سرية  �ملنطقة  م�ستوى  على 

تعمل على �لدو�م على خلق �لتو�زن بني �ل�سعي 
�نتهاج  على  و�لعمل  �لعربية  �لهوية  حلماية 
لل�سياح  �لتطور و�لتقدم بحيث ميكن  خطط 
بعدد كبري  �الإ�ستمتاع  �ل�سارقة  �إىل  �لقادمني 
و�لفنية  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  �خل��ي��ار�ت  م��ن 
�الإمكانات  ه����ذه  و�ن  خ��ا���س��ة  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
تتز�يد با�ستمر�ر مع مو��سلة تطور �الإمارة. 
�ملكان  �سيكون  �ل�سارقة  قلب  �ن  �ىل  ون��وه��ت 
�الأطياف  ك��اف��ة  م��ن  �ل����زو�ر  ي�ستقطب  �ل���ذي 
مبتكرة  بت�ساميم  يتميز  �مل��وق��ع  و�ن  خا�سة 
ويعتر  و�حلا�سر  �ملا�سي  من  مزيجا  حتمل 
حتفة معمارية تعك�س �لوجه �حلقيقي �مل�سرق 
لالإمارة ومينح �لزو�ر فر�سة فريدة لتجربة 
�ل�سيافة �لعربية �الأ�سيلة و�لرت�ث �لتقليدي 

و�سط �أجو�ء من �لفخامة و�لر�حة.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ���س��ع��ادة م������رو�ن ب���ن جا�سم 
�ل�سارقة  لهيئة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�����س��رك��ال 
لالإ�ستثمار و�لتطوير �سروق خالل �ملوؤمتر �ن 
لتوجيهات  تنفيذ�  ياأتي  �لبيت  فندق  م�سروع 
�لدكتور  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و  ����س���اح���ب  وروؤى 

�ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
وحماية  �إحياء  باإعادة  �ل�سارقة  حاكم  �الأعلى 
ب�سكل  و�ملنطقة  �ل��دول��ة  يف  �ل��رت�ث��ي  �جلانب 
على  لل�سارقة  �لرت�ثية  �لهوية  و�ح��ي��اء  ع��ام 
�أهم  �إح���دى  �إىل  وحتويلها  �خل�سو�س  وج��ه 
�الإمارة  �لرئي�سية يف  �ل�سياحي  نقاط �جلذب 
مبا�سرة  ومتابعة  وبدعم  و�ملنطقة  و�ل��دول��ة 
من قبل �ل�سيخة بدور بنت �سلطان �لقا�سمي 
و�لتطوير  لالإ�ستثمار  �ل�سارقة  هيئة  رئي�س 
فندق  م�سروع  �ن  �ل�سركال  و�أ���س��اف   . �سروق 
�لبيت ميتد على م�ساحة 10 �آالف مرت مربع 
منها  و�مل��ب��اين  �لبيوت  م��ن  جمموعة  وي�سم 
ترميمها  �سيتم  قائمة  تر�ثية  مبان  خم�سة 
وهي بيت �بر�هيم �ملدفع وبيت عي�سى �ملدفع 
وب��ي��ت ع��ب��د �ل��رح��م��ن �مل��دف��ع وب��ي��ت عبد�هلل 
�مل���ح���م���ود وجم��ل�����س �مل���دف���ع وجم���م���وع���ة من 
�لبيوت �الأخرى �لتي �ستبنى وفقا الإحد�ثيات 
�لبيوت �لقدمية وت�ساميمها مع �دخال مل�سات 
ع�����س��ري��ة ت�����س��م��ن �جل�����ودة و�ل���ر�ح���ة لنزالء 

�لفندق.

�سروق تعلن بدء العمل بفندق البيت يف م�سروع قلب ال�سارقة 
•• دبي-وام:

نظمت غرفة جتارة و�سناعة دبي �م�س 
�لتنفيذيني  ل��ل��روؤ���س��اء  خ��ا���س��ة  ن���دوة 
حتت عنو�ن �سناعة �ل�سياحة يف دبي 
�الإجن����از�ت ون��ق��اط �ل��ق��وة ومعطيات 
�لنمو �مل�ستقبلي وذلك بح�سور ح�سد 

من ممثلي جمتمع �الأعمال.
وق��دم��ت �ل���ن���دوة �ل��ت��ي ع��ق��دت مبقر 
�لغرفة بدبي �أحدث مرئيات �لقطاع 
من �خلر�ء و�ملعنيني �لذين عر�سو� 
�لفر�س �حلالية و�لتوجهات �ملرتبطة 
باأد�ء وفعالية قطاع �ل�سياحة يف دبي 
ومن بينهم جري�لد لولي�س �لرئي�س 
مل��ج��م��وع��ة ج��م��ري� و�أالن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ليبمان 

كريزنر �نرتنا�سيونال .
و�أكد �سعادة حمد بوعميم مدير عام 
دب��ي يف كلمته  غرفة جت��ارة و�سناعة 
�أهمية �لدور �لذي يلعبه  �الفتتاحية 
�لنه�سة  دع����م  يف  �ل�����س��ي��اح��ة  ق���ط���اع 
�لتنموية يف �إمارة دبي و��سفا �لقطاع 
ب��ال��رك��ي��زة �الأ���س��ا���س��ي��ة الق��ت�����س��اد دبي 

�لقائم على �لتنوع.
وع�����ز� ب��وع��م��ي��م �ل��ن��م��و �حل���ا����س���ل يف 
�ال�ستقر�ر  �إىل  �ل�����س��ي��اح��ي  �ل��ق��ط��اع 
و�الأم�����ان �ل��ل��ذي��ن ت��وف��ره��م��ا �الإم����ارة 
وتنوعها  �لرتفيهية  �الأماكن  وك��رثة 
�ملالئمة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ر 
و�ت�ساالت  وم��و����س��الت  ف��ن��ادق  م��ن 
حديثة متطورة باالإ�سافة �إىل �لدعم 

�حلكومي �ملتميز للقطاع.
و�أ�سار مدير عام غرفة دبي �إىل �أن ما 
�نت�سار  دب��ي  يف  �ل�سياحة  قطاع  مييز 
و�عتبار  و�مل��وؤمت��ر�ت  �الأعمال  �سياحة 

دب������ي وج����ه����ة م���الئ���م���ة ل�����الإج�����از�ت 
من  �لقادمني  �ل�سياح  من  �لق�سرية 
�إىل  �الأو���س��ط منوها  و�ل�سرق  �أوروب���ا 
�لتكلفة  ذ�ت  �جل��وي��ة  �ل��ن��اق��الت  �أن 
�جتذ�ب  يف  دور�  ل��ع��ب��ت  �مل��ن��خ��ف�����س��ة 

�ملزيد من �ل�سياح �إىل دبي.
قطاع  من��و  م��وؤ���س��ر�ت  �سعادته  وع���دد 
زي��ادة عدد  تتمثل يف  و�لتي  �ل�سياحة 
�مل�سافرين �لقادمني �إىل دبي و�فتتاح 
�ملزيد من �لفنادق ووجود �سل�سلة من 
ن�سب  وزي���ادة  �لعاملية  �لفنادق  �أفخم 
�لفندقية  و�ل�سقق  �ل��ف��ن��ادق  �إ���س��غ��ال 
وتز�يد معدالت منو �إير�د�ت �لفنادق 
باالإ�سافة �إىل ��ستمر�ر �أعمال تطوير 

�لبنية �لتحتية.
�سياح  ع���دد  �أن  �إىل  ب��وع��م��ي��م  ول��ف��ت 
تخطى   2012 �ل���ع���ام  خ����الل  دب����ي 
10 ماليني �سائح بنمو بن�سبة 9.3 
ب��امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة ب��ن��ف�����س �ل���ف���رتة من 
عدد  �رت���ف���ع  ح���ني  يف   2011 �ل���ع���ام 
37.4 مليون  �إىل  �لفندقية  �لليايل 
باملائة مقارنة   14 بن�سبة  بنمو  ليلة 

ب��ن��ف�����س �ل���ف���رتة م���ن �ل���ع���ام 2011 
مو�سحا �أن �إير�د�ت �لفنادق و�ل�سقق 
باملائة   18 بن�سبة  �رتفعت  �لفندقية 
لت�سل �إىل 18.8 مليار درهم خالل 
�لفرتة  بنف�س  مقارنة   2012 �لعام 

من 2011.
�أن ي�����س��ل عدد  �أم��ل��ه يف  و�أع�����رب ع��ن 
 2015 �لعام  �ل�سياح يف دبي بحلول 
�إىل  15 مليون �سائح م�سري�  حو�يل 
�أن �جلهود م�ستمرة ومكثفة للو�سول 
�إىل هذ� �لرقم وتوقع �أن يتخطى عدد 
�لغرف �لفندقية �أكرث من 100 �ألف 

غرفة بحلول �لعام 2015.
بدوره �أكد �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة 
ك��ريزن��ر �ن��رتن��ا���س��ي��ون��ال �أن م��ا مييز 
��ستد�مة  هو  دب��ي  يف  �ل�سياحة  قطاع 
منوه حتى يف �أوقات �الأزمات معتر� 
مكانتها  ع���ل���ى  ح���اف���ظ���ت  دب������ي  �أن 
�ل�سياحية �ملتميزة حيث �ن منو قطاع 
على  ويوؤثر  �إيجابا  ينعك�س  �ل�سياحة 
�ل��ق��ط��اع��ات �الأخ������رى م��ث��ل �الإم�����د�د 

و�لتوزيع.

غرفة دبي ت�ستعر�ض قوة القطاع ال�سياحي يف االإمارة
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العدد  10738 بتاريخ   2013/3/12     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/510  عم جز  - م ع- ب- اأظ

جاالك�سي  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�سية:  علي  نو�سيد  مدعي/رباين 
�لدعوى:  �المار�ت  مو�سوع  �جلن�سية:   �لعامة  و�ل�سيانة  للمقاوالت  �لعاملية 
و�ل�سيانة  للمقاوالت  �لعاملية  �عالنه/جاالك�سي  �ملطلوب  عمالية   م�ستحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�سية:   �لعامة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/20 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة 
عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �سدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�سة  قبل 

2013/2/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ   2013/3/12     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2848  عم جز  - م ع- ب- اأظ

�سا�س  باك�ستان   مدعي عليه:  مدعي/�ساهد حممود حممد ر�سيد �جلن�سية: 
�حلمر�نية للمقاوالت �لعامة �جلن�سية: �المار�ت مو�سوع �لدعوى: م�ستحقات 
�جلن�سية:  �لعامة  للمقاوالت  �حلمر�نية  �سا�س  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت  عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/20 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/24
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ   2013/3/12     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/186  عم جز  - م ع- ب- اأظ

�رت  كا�سا  عليه:  مدعي  باك�ستان  �جلن�سية:  �هلل  �سناء  �يجاز  مدعي/حممد 
عمالية  م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية:  �لفنية  لالعمال 
�ملطلوب �عالنه/كا�سا �رت لالعمال �لفنية �جلن�سية: �المار�ت عنو�نه: بالن�سر 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/3/19 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  �ملحكمة 
بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/4
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ   2013/3/12     
  اعادة    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/57  جت كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
مدعي/جمعة �سامل �سلوم �لر��سدي �جلن�سية: �المار�ت   مدعي عليه: �سركة د�ر �لعز 
ندب  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت  �جلن�سية:  وتركيب  وتوريد  و�لرخام  �حلجر  لبيع 
خبري �ملطلوب �عالنه/�سركة د�ر �لعز لبيع �حلجر و�لرخام وتوريد وتركيب �جلن�سية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/25 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
�ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �الد�ري 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. 

�سدر بتاريخ 2013/3/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10738 بتاريخ   2013/3/12     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3357  عم جز  - م ع- ب- اأظ

�جلن�سية:  موال  كرمي  ف�سلل  حممد  �لرحمن  م�سطفيج  مدعي/حممد 
بنغالدي�س مدعي عليه: جنم �لليل �ل�ساطع للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�سية: 
�لليل  �عالنه/ جنم  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات  �لدعوى:  �المار�ت  مو�سوع 
بالن�سر حيث  �المار�ت   عنو�نه:  ذ.م.م �جلن�سية:  �لعامة  للمقاوالت  �ل�ساطع 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/20
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة  و�سور� 

�يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ   2013/3/12     
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لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/24
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

•• دبي-الفجر:

 Standard( ت�������س���ارت���رد  ����س���ت���ان���درد  ب���ن���ك  �أق�������ام 
حول  ل��ل��ع��م��الء  م��ن��ت��ًدى  م���وؤخ���ر�ً   )Chartered
خدمات �سناديق �الإ�ستثمار يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط 
�خلدمات  عمالء  من  نخبة  بح�سور  �أفريقيا؛  و�سمال 
�مل�سرفية لل�سركات يف �لبنك وعدد من �الإد�ريني فيه. 
وتخّلل �ملنتدى نقا�سات مو�سعة ومفتوحة حول تطور 
ومنو و�جتاهات هذه �ل�سناديق و�لتغيري�ت �لتنظيمية 

�لتي �سهدتها و�لتي توؤثر يف هذ� �لقطاع يف �ملنطقة. 
�سركة  يف  �الأ���س��ول  �إد�رة  مدير  �خل���ويل،  �أم��ني  وبحث 
�أرقام كابيتال ، باإمكانيات �سناديق �الإ�ستثمار باملقارنة 
�أ�سو�ق  يف  �ملبا�سر  لالإ�ستثمار  �لتقليدية  �مل��وج��ة  م��ع 
�الأ�سهم. كما مت �حلديث عن بع�س �الأ�سو�ق �الإقليمية 
ر�أ�سها  �ملجال وعلى  ملحوظاً يف هذ�  ت�سهد من��و�ً  �لتي 
�لعربية  �الإم����ار�ت  ودول���ة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 

�ملتحدة. 
وبدوره، �أو�سح مارك هامباك، �ملدير �لتنفيذي ل�سركة 
�ملختلفة  �الأن���و�ع   ، �ملتبادلة  لالإ�ستثمار�ت  مينا  جلف 
جمل�س  دول  يف  �ل�سائدة  �الإ�ستثمار  �سناديق  لهياكل 
�لتعاون �خلليجي، م�سري�ً �إىل تز�يد �الإقبال يف �ملنطقة 

ع��ل��ى ج���زر ك��امي��ان وغ��ريه��ا م��ن ���س��ن��ادي��ق �الإ�ستثمار 
�لقائمة يف �خلارج. 

�ملنتجات  ق�سم  رئي�س  ���س��ارم��ا،  �سوميت  ق���ّدم  ث��م  وم��ن 
ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  يف  و�ال�ست�سار�ت  �ال�ستثمارية 
ب��ه��ا يف  ، مل��ح��ة ع��ام��ة ع��ن م��اه��ي��ة �ل�����س��ن��ادي��ق �مل�ستثَمر 
�ملنطقة، م�سلطاً �ل�سوء على �أف�سل �ملمار�سات �ملعتمدة 

الإختيار �سناديق �الإ�ستثمار. 
ويف معر�س تعليقه على هذه �ل�سناعة يف �ملنطقة، قال 
�ستيو�رت �أد�مز، �لرئي�س �الإقليمي خلدمات �مل�ستثمرين 
�ل�سرق  منطقة  يف  �مل�سرفية  للمعامالت  و�ل��و���س��ط��اء 

�الأو�سط و�سمال �أفريقيا يف بنك �ستاندرد ت�سارترد :
 تقل ن�سبة �ل�سناديق �ال�ستثمارية عن 10 باملائة من 
�الأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �ل�سوقية  �لقيمة  �إجمايل 
�لعو�مل  من  ع��دد  �إىل  ذل��ك  ويعزى  �أفريقيا.  و�سمال 
�لهامة، منها توجه �مل�ستثمرين ب�سورة �أكر لالإ�ستثمار 
ما  �لتي  �لتنظيمية  و�لبيئة  �الأ�سهم،  �أ�سو�ق  �ملبا�سر يف 
�ملالية من حيث  �الأ���س��و�ق  ، و�سعف  �لتطور  ز�ل��ت قيد 

توفري �ل�سيولة و�الأ�سول مبختلف �نو�عها. 
�ل��ق��ط��اع يتمتع  �أن  �إىل  �الإ����س���ارة  ب��د م��ن  و�أ����س���اف: ال 
باإمكانات منو هائلة، �سيما بعد �أن دفعت �الأزمة �ملالية 
على  �ل��رتك��ي��ز  �إىل  �ملنطقة  يف  بامل�ستثمرين  �الأخ����رية 

بع�س  �سهدت  وق��د  �لكبرية.  �ملالية  حمافظهم  تنويع 
�الأ�سو�ق �أمثال �لكويت و�ململكة �لعربية �ل�سعودية منو�ً 
ملحوظاً يف جمال �سناديق �الإ�ستثمار، ومن �ملرجح �أن 

ميتد هذ� �الأمر �إىل �سائر �الأ�سو�ق يف �ملنطقة. 
منطقة  يف  ين�سط  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  �أن  وي��ذك��ر 

92 عاماً ويقدم جمموعة  �ل�سرق �الأو�سط الأكرث من 
متنوعة من �ملنتجات و�خلدمات �ال�ستثمارية لعمالئه 
م��ن �الأف����ر�د و�ل�����س��رك��ات، مب��ا يف ذل��ك ت��وف��ري حمفظة 
�سناديق  قطاع  متطلبات  لتلبية  �خلدمات  من  �ساملة 

�الإ�ستثمار.

•• ابوظبي - الفجر:

�ملجل�س  ع�سو  ح��م  ب��ن  �سامل  م�سلم  �ل�سيخ  ��ستقبل 
�ال�ست�ساري �لوطني الإمارة �بوظبي، رئي�س جمموعة 
ب��ن ح��م ���س��ع��ادة �أح��م��د ���س��دي��ق ع��ب��د �حل���ي �ل�سفري 
��ستعر�س بح�سور  �ل��ذي   ، �ل��دول��ة  ل��دى  �ل�����س��ود�ين 
لل�سفارة  �القت�سادية  �مل�ست�سارة  ق�سي�سة  �أبو  منرية 
و�جلهود   ، �ل�سود�ن  يف  �ملتاحة  �ال�ستثمار  جم��االت   ،
�ل�����س��ود�ن��ي��ة ال�ستقطاب  ب��ه��ا �حل��ك��وم��ة  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
�ال�ستثمار�ت بوجه عام ومن دولة �الإمار�ت على وجه 

�خل�سو�س.
بال�سفري  بن حم  م�سلم  �ل�سيخ  رح��ب  �للقاء  وخ��الل 
�ل�سود�ين ، كما �أكد �هتمام جمموعة بن حم بدر��سة 
فر�س �ال�ستثمار �ملتاحة يف �ل�سود�ن و�إمكانية تنفيذ 
م�ساريع ��ستثمارية بها، م�سري� �إىل �أن �ملجموعة لن 

نظر�  تثبت جدو�ها  م�سروعات  �أي��ة  �إقامة  ت��رتدد يف 
تربط  �ل��ت��ي  �لوثيقة  �ل��ق��دمي��ة  �الأخ��وي��ة  للعالقات 
، خا�سة يف  �ل�سقيقة  �ل�سود�ن  �الإم���ار�ت و  بني دول��ة 

�ملجالني �لعقاري و�لفندقي.
بالنه�سة  �ل�������س���ود�ين،  �ل�����س��ف��ري  �أ����س���اد  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�حل�����س��اري��ة �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا �الإم��������ار�ت يف 
بها  تتمتع  �لتي  �ملتميزة  وباملكانة  �مليادين،  خمتلف 
على �ل�ساحتني �الإقليمية و�لدولية بف�سل �ل�سيا�سة 
�آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  ل�ساحب  �حلكيمة 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل، كما �أكد على �أهمية 
دعم عالقات �لتعاون بني رجال �الأعمال يف �الإمار�ت 
�لتجاري  �لتبادل  حجم  زي��ادة  خالل  من  و�ل�سود�ن، 
رفع  بهدف  م�سرتكة  ��ستثمارية  م�سروعات  و�إقامة 
م�ستوى �لتعاون �لتجاري و�القت�سادي بني �لبلدين 

�ل�سقيقني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لبلدين،  بني  �ال�ستثمارية  �حلركة  تن�سيط  �إط��ار  يف 
وتوفري  �الأم�����و�ل  روؤو������س  �ن��ت��ق��ال  ع��م��ل��ي��ات  وت�سهيل 
�لتجارية،  �ملخاطر  ك��اف��ة  م��ن  لها  �ل��الزم��ة  �حلماية 
بوز�رة  �ملتحدة، ممثلة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة  وقعت 
�ملالية، موؤخر�ً؛ �تفاقيتني لتجنب �الإزدو�ج �ل�سريبي 
بينني،  جمهورية  م��ع  �ال�ستثمار  وت�سجيع  وح��م��اي��ة 

وذلك مبقر �لوز�رة يف �أبوظبي.
ووق����ع �الت��ف��اق��ي��ت��ني ���س��ع��ادة ي��ون�����س ح��اج��ي �خل���وري 
م��و���س��ى توري  ع��ي�����س��ى  و���س��ع��ادة  �مل��ال��ي��ة،  وك��ي��ل وز�رة 
هاتان  وتعك�س  �ل��دول��ة.  ل��دى  بنني  جمهورية  �سفري 
قدرة  تعزيز  على  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  ح��ر���س  �الت��ف��اق��ي��ت��ان 
�ال�ستثمار�ت �الإمار�تية لتحقيق �أكر ��ستفادة ممكنة 
جمهورية  ت��ت��ب��ن��اه��ا  �ل��ت��ي  �خل�سخ�سة  ���س��ي��ا���س��ة  م��ن 
ب���ن���ني يف ق���ط���اع���ات م��ت��ن��وع��ة ك���االت�������س���االت، �مل���ي���اه، 
�لرئي�سية  �ل�سمات  تتمحور  حيث  و�لزر�عة،  �لكهرباء 
لالتفاقيتني حول منح �عفاء�ت �سريبية ال�ستثمار�ت 
�ملوؤ�س�سات �حلكومية مبا يف ذلك �الرباح �لر�أ�سمالية، 
�إىل جانب �إعفاء �ملوؤ�س�سات �حلكومية من جميع �أنو�ع 
�لقطاعات  تك�سبه يف خمتلف  دخل  �أي  �ل�سر�ئب عن 

�النتاجية. 
يون�س  �سعادة  ق��ال  �التفاقيتني،  هاتني  على  وتعليقاً 
حاجي �خلوري، وكيل وز�رة �ملالية: ت�سنف �تفاقياتي 
جتنب �الزدو�ج �ل�سريبي، وحماية وت�سجيع �ال�ستثمار 
كاأهم �الأدو�ت �لقانونية �خلا�سة بحماية �ملكلفني من 
ت�سهيل  يف  لدورهما  نظر�ً  �ل�سريبي،  �الإزدو�ج  تبعات 
�نتقال روؤو���س �الم��و�ل وحمايتها من جميع �ملخاطر 
دولة  �أب��رم��ت  لقد  �سعادته:  و�أ���س��اف  �لتجارية.  غ��ري 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة �تفاقيات مع جميع �سركائها 
�ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ني م��ن �أن���ح���اء �ل��ع��امل ح��ت��ى ��سبحت 
�التفاقيات،  م��ن  و��سعة  �سبكة  بناء  يف  ر�ئ���دة  �ل��دول��ة 
وج�����اءت �الإم�������ار�ت يف �مل��رت��ب��ة 24 ع��امل��ي��اً م���ن حيث 
�تفاقيات جتنب �الزدو�ج �ل�سريبي؛ كما �إنها �أول دولة 
و�لتنمية  �القت�سادي  �لتعاون  منظمة  يف  ع�سو  غري 
�ملنظمة  مع  ��سرت�تيجية  و�سر�كة  عالقة  لها  وتكون 
�ل�����س��رق �الو�سط  ك��م��رك��ز ملنطقة  ب��ه��ا  �ع��رتف��ت  �ل��ت��ي 
�لق�سايا  ع��ن  �قليمي  ح���و�ر  ل��ب��ن��اء  �ف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال 
�ل�����س��ري��ب��ي��ة، مم���ا ي�����س��اع��د ه���ذه �ل�����دول ع��ل��ى تاأمني 
وت�سجيع  �ل�سريبية  �لقاعدة  من  �لعادلة  ح�س�سهم 
�التفاقيات  �الم��و�ل عن طريق تطبيق  روؤو���س  تدفق 

�ل�سريبية وفقا للمعايري �لدولية. 

املال والأعمال
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م�سروعات ا�ستثمارية م�سرتكة بني االإمارات وال�سودان

�ستاندرد ت�سارترد ينّظم منتدى حول �سناديق اال�ستثمار بدبي

االإمارات وبنني توقعان اتفاقيتي جتنب االزدواج ال�سريبي على الدخل وحماية وت�سجيع اال�ستثمار يف اأبوظبي 
التنمية االقت�سادية تعلن ا�ستقرار 

اأ�سعار غاز الطبخ براأ�ض اخليمة 
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�أعلنت د�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف ر�أ�س �خليمة يف �عقاب �الجتماع �لذي 
عقدته �أم�س مع �ل�سركات �ملعنية بتعبئة وتوزيع �لغاز يف �المارة عن ��ستقر�ر 

�أ�سعار بيع ��سطو�نات �لغاز �ىل �مل�ستهلكني خالل �سهر مار�س �جلاري .
ونتيجة ال�ستقر�ر �الأ�سعار لل�سهر �خلام�س على �لتو�يل فان ��سطو�نة �لغاز 
�لكبرية تبلغ قيمتها 260 درهم ، و�ملتو�سطة 130 درهم ، يف حني يبلغ 

�سعر �الأ�سطو�نة �ل�سغرية 65 درهم .
يف  �لغاز  �أ�سعار  ت�سهده  �لذي  �ال�ستقر�ر  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  وعزت 
�مارة ر�أ�س �خليمة لل�سهر �خلام�س على �لتو�يل نتيجة لال�ستقر�ر �ملماثل 
يف �ل�سوق �لعاملي حيث تقوم �لد�ئرة مبتابعة �سهرية ويف �سوء ن�سر�ت مبا 

يحدث من �لتغري�ت و�بالغها �ىل �مل�ستهلكني من باب �لتوعية .
على  �ملوؤ�س�سي  �الت�سال  �لزعابي مدير مكتب  �سددت مرمي  و من جانبها 
وذلك  �لد�ئرة،  مع  عليها  �ملتفق  باالأ�سعار  �ملوزعة  �ل�سركات  �لتز�م  �أهمية 
درهما،  �ألف   20 �إىل  ت�سل  و�لتي  و�لغر�مات  للمخالفة  �لتعر�س  لتجنب 
كما نا�سدت �مل�ستهلكني �إىل �سرورة �النتباه الأ�سعار �الأ�سطو�نة عند تعبئتها 
�أياً كان حجمها، و�لتعرف على �أ�سعار �الأ�سطو�نات �سهريا من �لن�سر�ت �لتي 
ت�سدرها �لد�ئرة، وطالبت باحلر�س على �سالحية �أ�سطو�نة �لغاز وجتنب 
�لتعامل مع �ال�سطو�نات �لقدمية �سمانا ل�سالمة �الأ�سرة كما طلبت منهم 
�لتعامل مع �لباعة من خالل فاتورة �ل�سر�ء بال�سعر �ملباع ، و�الإب��الغ عن 
تالعب �لتجار باالأ�سعار، وذلك بالتو��سل مع ق�سم �لعناية باملتعاملني يف 

�لد�ئرة على �خلط �ل�ساخن 8007333 .

•• عجمان ـ حممد بدير :

خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل بدعم  بن ز�يد 
�ب�سر خا�سة ما يتعلق منها بتوفري  بر�مج مبادرة 
لهم  �لعمل  وف��ر���س  للمو�طنني  �ل��ك��رمي��ة  �حل��ي��اة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  م��ن  �حلثيثة  وب��امل��ت��اب��ع��ة   ،
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، و�سمو 
�ل�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان وزي���ر �سئون 
�لكو�در  تنمية  جهود  بدعم  وتوجيههما  �لرئا�سة، 
�لوطنية �ل�سابة وتطويرها وتوظيفها ، مت �إطالق 
�أب�سر  �مل��و�ط��ن��ني  لتوظيف  �ل��دول��ة  رئي�س  م��ب��ادرة 
�لعديد من  ��سا�سية �ىل خلق  ب�سفة  و�لتي تهدف 
يف  �الن��خ��ر�ط  على  �ملو�طنني  وح��ث  �لعمل  فر�س 
�لتي  �ل��ف��ر���س  م��ن  و�ال���س��ت��ف��ادة  �لوظيفي  �ل�سلك 

تقدمها خمتلف �جلهات �ملعنية.
�الحتادية  �لهيئة  �إ�ستقبلت  �ب�سر  م��ب��ادرة  و�سمن 
�مل��و�ط��ن��ني من  �ل�����س��ب��اب  للكهرباء و�مل����اء ع���دد م��ن 
�لذي  �ملو�طنني  توظيف  برنامج  �سمن  �جلن�سني 
توظيف  ي��ت��م  ح��ت��ى  ���س��ن��و�ت  خم�س  خ���الل  تعتمده 
ما ال يقل عن 2000 مو�طن، وذلك �سباح �م�س 

بفندق كمبين�سكي عجمان.
و�ك���د ���س��ع��ادة حم��م��د حم��م��د ���س��ال��ح م��دي��ر �لهيئة 
بالفعل  قامت  �لهيئة  �ن  و�ملاء  للكهرباء  �الحتادية 

خ�سعو�  حيث  م��وؤخ��ر�  �ل�سباب  م��ن  ع��دد  بتوظيف 
مهار�تهم  ت��ط��وي��ر  ����س��ت��ه��دف��ت  عملية  ل��ت��دري��ب��ات 
وت��اأه��ي��ل��ه��م الجن�����از �ل��ع��م��ل �مل��ط��ل��وب م��ن��ه��م على 
�سريكا  ت��ع��د  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  م���وؤك���د�  �الك���م���ل،  �ل���وج���ه 
��سا�سيا باملبادرة �لتي تهدف �ىل �الرتقاء مب�ستوى 
�مل�سئولية �لوطنية وتكري�س �جلانب �لوطني و�إبر�ز 

جو�نب �لتنمية �القت�سادية �مل�ستد�مة باالمار�ت.
�ملدير   ، ���س��امل  ع��دن��ان ن�سيب  �و���س��ح  م��ن ج��ان��ب��ه 
�لتنفيذي لد�ئرة �خلدمات �مل�سرتكة، �أن �لرنامج 
و�ل�سابات  �ل�سباب  لتوظيف  �لهيئة  تعتمده  �ل��ذي 
 200 توظيف  على  يعتمد  ���س��ن��و�ت  خم�س  خ��الل 

�لعام  خ��الل  و400   2012 �لعام  خ��الل  �سخ�س 
2013 و400 خالل �لعام 2014 و500 خالل 

�لعام 2015 و500 خالل �لعام 2016.
�الول  و�ل�سابات  �ل�سباب  ��ستقبال  برنامج  �ن  وبني 
 105 وي�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ل��م��رة �الويل  ي��ن��ظ��م  ب��ع��ج��م��ان 
��ستقبال  بر�مج  ينظم  �ن  على  ومو�طنة  مو�طن 
�آلية  طريق  عن  الآخرين  �لقادمة  �لفرت�ت  خ��الل 

ل��ل��ت��وط��ني. وقال  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ت��و����س��ل م��ع جمل�س 
ن��ظ��ر� لتعدد  ل��ل��ج��م��ي��ع  �ل��ع��م��ل م��ف��ت��وح  �ن جم����ال 
�عتمد  ح��ي��ث  �لهيئة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �لتخ�س�سات 
جلان   9 على  بعجمان  �الول  �ال�ستقبال  ب��رن��ام��ج 
 ، و�النتاج  �لتوليد  جلنة   ، وهي  للطلبات  ��ستقبال 
�لكهرباء ، �ملياه ، نظم �ملعلومات ، خدمة �ملتعاملني، 
�ملالية،  �لبيئية،  و�ل�����س��الم��ة  �ل�سحة  �مل�����س��رتي��ات، 

�ملو�رد �لب�سرية.
مر�عاة  بالهيئة  �لتوظيف  مم��ي��ز�ت  م��ن  �أن  وب��ني 
ي��ت��م توفري  ل��ل��م��و�ط��ن��ات بحيث  �مل�����س��اف��ة وخ��ا���س��ة 
�أو  فيها  تعي�س  �لتي  ب��االإم��ارة  للمتقدمة  �لوظيفة 
عجمان  �ختيار  �أهمية  �أو�سح  كما  لها،  ف��رع  �أق��رب 
لكافة  �ملتو�سط  موقعها  ب�سبب  �لطلبات  ال�ستقبال 

مناطق �المار�ت �ل�سمالية. 

�أ�ساد �ملتقدمني من �ل�سباب و�ل�سابات بح�سن  وقد 
قبل  م��ن  �لتعامل  و�سهولة  و�لتنظيم  �ال�ستقبال 
�للجان �مل�ستقبلة للطلبات حيث �أثنى نا�سر �سرحان 
�ن  وم��وؤك��د�  �لتو��سل  وعملية  �ال�ستجابة  ب�سرعة 
مبادرة �ب�سر حتث �ل�سباب على �لعمل و�مل�ساهمة يف 
بناء �لوطن وهي دليل و��سح على �هتمام حكومتنا 

�لر�سيدة بفئة �ل�سباب وتقدمي كل �لدعم لهم. 

�ضمن مب�درة �أب�ضر

الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء ت�سارك يف برنامج خلق فر�ض عمل للمواطنني
تعتمد ت�فري 2000 وظيفة خالل خم�س �شن�ات  •• الهيئة 

دو توقع اتفاقية �سراكة مع فيجيوال يونيتي 
•• دبي-وام:

�حللول  ت��وف��ري  ب��ه��دف  يونيتي  فيجيو�ل  م��ع  �سر�كة  �تفاقية  دو  وق��ع��ت 
�ملتكاملة ل�سركات �الإذ�عة و�لتلفزيون يف �ل�سرق �الأو�سط.

و�سركة فيجيو�ل يونيتي هي �سركة متخ�س�سة يف جمال توفري حلول بث 
�ملحتوى �لتلفزيوين على �سا�سات و�أجهزة متعددة.

و�ستعزز �التفاقيه مكانة دو كموفر خلدمات بث �ملحتوى �لتلفزيوين على 
م�ستوى �ل�سرق �الأو�سط و�ست�ساهم يف فتح �ملجال �أمام فيجيو�ل يونيتي 

لتو�سيع نطاق عملياتها وقاعدة عمالئها يف قطاع �الإذ�عة و�لتلفزيون.
�ملتكاملة  �ملحتوى  بث  خدمات  توفري  دو  ل�سركة  �التفاقية  هذه  و�ستتيح 

ملوؤ�س�سات �الإذ�عة و�لتلفزيون �لر�غبة بتوفري بر�جمها عر �الإنرتنت.
�لتي  و�حل��ل��ول  �خل��دم��ات  بتوفري  �الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  دو مب��وج��ب  و�ستقوم 
ت�سمل  حلولها  من  متكاملة  باقة  �إط��ار  �سمن  يونيتي  فيجيو�ل  تقدمها 
تطبيقات �الت�سال و�لبث عر �الأقمار �ل�سناعية و�لعر�س و�سبكات توزيع 

�ملحتوى.
و�سي�ستفيد عمالء دو مبزيد من �لتحكم باملحتوى بف�سل حلول فيجيو�ل 
يونيتي ملكاملة �أنظمة �لبث وحلول بث �ملحتوى �لتلفزيوين على �سا�سات 
متعددة. وقال فريد فريدوين �لرئي�س �لتنفيذي لل�سوؤون �لتجارية يف دو 
 2007 �ن جناح �ل�سركة يف �ال�ستحو�ذ على حمطة �سماكوم خالل عام 
قد �ساهم يف تبووؤ مكانة ر�ئدة يف قطاع �لبث �لف�سائي م�سدد� على حر�س 
�ل�سركة على تبني مبادر�ت جديدة ترمي �إىل تلبية �حتياجات عمالئها 

ويف مقدمتها �ال�ستثمار يف جمال �لبث �لتلفزيوين �إىل �أجهزة خمتلفة. 
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العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1965  جتاري كلي                               
�ىل �ملدعى عليه/1- فايزه عبد�هلل حممد زوجة جمال �بر�هيم حممد  جمهول 
�مل��ح��دودة وميثله: علي  �مل��دع��ي / �سركة هامني جلوبال  �ن  حم��ل �الق��ام��ة مب��ا 
��سماعيل �بر�هيم �جلرمن  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بامام 
هامني  �سركة  وت�سفية  بحل  �لكا�سف  حكمكم  ��سد�ر  �ملوقرة  حمكمتكم  عد�له 
لها  م�سفي  وتعيني  �����س.ذ.م.م(   ( �ملن�ساأت  الد�رة  �ي�ست  ميدل  �نرتنا�سيونال 
لت�سفيتها وفقا �لقانون و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  . وحددت 
 ch1.C.15 لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/31 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل.  
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/928  عقاري كلي                               
وميثلها/  ����س.ذ.م.م-  �لعقارية  للو�ساطة  �ي�ستيت�س  ك��ر�ون  �سركة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
في�سال �سارما   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / حميد ر�سا �سيد ح�سن نو�ب ز�دة 
�لدعوى ومو�سوعها �حلكم  �قام عليك  �بر�هيم �جلرمن   قد  ��سماعيل  وميثله: علي 
بالز�م �ملدعي عليهم بنقل �مللكية �لوحدة حمل �لتد�عي با�سم �ملدعى و�ن يوؤدو� للمدعي 
مببلغ وقدره )100.000 درهم( وتعوي�سا جابر� عن �ال�سر�ر من �لتي حلقت به و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% من تا ريخ �ملطالبة حتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/21 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1595  جتاري كلي                               
�ل�سيد ماجد  ���س.ذ.م.م وميثلها  �ملدعى عليه/1- ماجد هالل للمقاوالت  �ىل 
هالل    جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / غ�سان للنقليات ذ.م.م وميثلها 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �ساهر   �بو  ف��وؤ�د  �مين  �ل�سيد- 
بندب خبري متخ�س�س مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف.   وحددت لها 
 ch2.E.22 جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/18 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1272  مدين جزئي                                 
�ىل �ملدعى عليه/1- �جلنة للنقل �لري �لعام - �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / �سركة �لتامني �الير�نية وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد 
عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �لقا�سم   
بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ وقدره )9450 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ل�سد�د  وحتى  �ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لتاخريية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل�ساعة 8.30 �س  �مل��و�ف��ق 2013/4/3  ي��وم �الرب��ع��اء  �ل��ت��ام. وح��ددت لها جل�سة 
بالقاعة ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام 

على �القل. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1272  مدين جزئي                                 
�ىل �ملدعى عليه/1- حممد �حمد منظور ��سف  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �سركة �لتامني �الير�نية وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�سم 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(  وق��دره )9450  و�لت�سامم مببلغ 
�لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لتاخريية  و�ل��ف��ائ��دة 
بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �س  �ملو�فق 2013/4/3  �الربعاء  لها جل�سة يوم  وحددت 
ch2.D.17 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/738  عمايل جزئي                                 
جمهول  ����س.ذ.م.م   �لكهروميكانيكية  �ل�سيعري  �سركة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�لدعوى  �ق��ام عليك  �ساند قد  ب��ور�ن  �ملدعي / �سومنات  �ن  حمل �القامة مبا 
وتذكرة عوده  درهم   19234 وقدرها  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية  ومو�سوعها 
من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  )2000دره����م(  مببلغ 
�ملطالبة �لق�سائية لل�سد�د �لتام. رقم �ل�سكوى )2013/138229(. وحددت لها 
جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/19 �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب �لقا�سي   لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
   مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/110  تظلم مدين                                   
�ىل �ملتظلم �سده/1- حامت حممد عبد�لرحمن غالب جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملتظلم / جوجل موبايل زون للتجارة �س ذ.م.م )حاليا( جنمة �لر��س 
�لقر�ر  تظلم من  �عاله ومو�سوعه  �ملذكور  �لتظلم  عليلكم  �قام  قد  �سابقا(   (
�ل�سادر يف �المر على عري�سة )مدين( رقم 2012/420 و�لر�سوم و�مل�ساريف.   
وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/3/19 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1953  جتاري كلي                               
�ىل �ملدعى عليه/1- جو�د خور�سيد �حمد   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
���س.ذ.م.م وميثله: �سالح ح�سن  �لعامة  للتجارة  كابيتال  زد  كيه   / �ملدعي 
حممد مبا�سري  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
عليه مببلغ وقدره )1267000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
�ل�سد�د  وحتى  �ال�ستحقاق  تاريخ  من  9%�سنويا  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
�لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/31 �ل�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة ch1.C.15 �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على 
�القل.)نعلمكم بان مت �حالة �لدعوى �ىل �لد�ئرة �لتجارية �لكلية �الوىل(

 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
   مذكرة  اعالن متظلم �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/43  تظلم عقاري                                 
�ىل �ملتظلم �سده/1- �سيفيني �لد�ر �ستاروفا )�ست�سو�رز �سفارتز(    جمهول حمل 
عبد�للطيف  ح�سني  ط��ارق  وميثله:  �ست�سو�رز  توما�س   / �ملتظلم  �ن  مبا  �القامة 
عبد�لرحمن �ل�سركال    قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم من 
�لقر�ر �ل�سادر يف �حلجز �لتحفظي )عقاري( رقم 2012/18 و�لر�سوم و�مل�ساريف. 
بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة   2013/3/27 �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.B.6
مالديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري.
 رئي�س الق�س

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/907  عقاري كلي                                   
�ىل �ملدعى عليه/1- �سركة �لديو�ن لل�سيانة �لعامة ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
�مل��دع��ي /بيتري ج��وزي��ف ه��اث��رييل ج��ري��ن ومي��ث��ل��ه: ري��ا���س عبد�ملجيد  مب��ا �ن 
حممود �لكبان   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �لعقد بني 
�ملدعى و�ملدعى عليهما و�لز�م �ملدعي عليهما بالتكافل و�لت�سامن مببلغ وقدره 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �ال�ستالم  تاريخ  من   %9 بو�قع  و�لفائدة  دره��م(   235678(
�ل�ساعة  �ملو�فق 2013/4/4  �ملحاماة.   وح��ددت لها جل�سة يوم �خلمي�س  و�تعاب 
11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة.
 ق�شم  الدعاوي العقارية                                                                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/684  عمايل جزئي                                     
�ىل �ملدعى عليه/1- هيديل �نرتنا�سيونال �المار�ت للمقاوالت ذ.م.م  جمهول 
�سياء وميثله: �سالح  �حلق  �سياء  ندمي  �ملدعي /حممد  �ن  �القامة مبا  حمل 
ح�سن حممد مبا�سري  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
و�لر�سوم  دره��م(  ع��ودة مببلغ )2000  وتذكرة   ) دره��م  وقدرها )31950  عمالية 
�حلكم  و�سمول  �لتام  لل�سد�د  �لق�سائية  �ملطالبة  من   %9 و�لفائدة  و�مل�ساريف 
جل�سة  لها  وح��ددت   .)2013/138530( �ل�سكوى  رقم  بالكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ 
يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/3/21 �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب �لقا�سي  لذ� فانت 
مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل.
 ق�شم  الق�شايا العمالية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/456  عمايل كلي                                   
�ىل �ملدعى عليه/1- حد�ئق بابل للخدمات �لفنية ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  دمي�سيو  ��سيجديو  /حانا  �ملدعي  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13500درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
�ل�سكوى  �لقانونية 9% من �ملطالبة. رقم  درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة 
)2013/136189(.   وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/18 �ل�ساعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�سي  مبكتب  ���س   8.30
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل.
 ق�شم  الق�شايا العمالية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/293 تنفيذ عقاري
مبا  �القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م   �س  للعقار�ت  �سيفيلد  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/ هاين �ل�سالح وميثله: حممد �سيف  عبيد علي �حلفيتي   �ن طالب 
�الربعاء  يوم  كلي  عقاري   2011/256 رقم  �لدعوى  �ل�سادر يف  باحلكم  نعلنكم 
مبلغ  ب�سد�د  بالز�مكم   -1 وذلك:  تنفيذيا  �سند�  باعتباره   2011/10/5 بتاريخ 
وقدره )1406668 درهم( وت�سليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 
15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. و عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2011/609 تنفيذ ايجارات
�ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  .ذ.م.م  �س  للتجارة  كيانا  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
طالب �لتنفيذ/ نا�سر عبد�هلل ح�سني لوتاه وميثله: ح�سني علي عبد�لرحمن 
بني  بالف�سل  �خلا�سة  �لق�سائية  �للجنة  من  �ل�سادر  �لقر�ر  ومبوجب  لوتاه 
�ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف باالآتي: 1- �سد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )172.370 درهم( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 
15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.   و عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/1092 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �سدهما/1- ليليان ��سحق مينا 2- كرمي ��سحق مينا  جمهويل حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ مي للعقار�ت ���س.ذ.م.م  ومبوجب �لقر�ر �ل�سادر 
ببلدية دبي  �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين  بالف�سل بني  �لق�سائية �خلا�سة  �للجنة  من 
�ن  دره���م( على  وق���دره )38145  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ���س��د�د   -1 ب��االآت��ي:  ف��ان��ك مكلف 
يت�سامن �ملنفذ �سده �لثاين مع �ملنفذ �سدها �الوىل يف حدود �ملبلغ )28000 درهم( 
وت�سليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر 
هذ� �العالن.   و عليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ 2013/3/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/3014 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �سده/1- جلوريو�س للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م    جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �مد�د �حلق ريبون �كر�م �حلق   
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )11350.6( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
.باال�سافة �ىل مبلغ )677( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ   2013/3/12     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3639  عم جز  - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�سية:  عبد�ملنان  ح�سني  مامون  مدعي/حممد 
�ك�س مون للمقاوالت �لعامة �جلن�سية: �المار�ت مو�سوع �لدعوى: م�ستحقات 
�المار�ت   �جلن�سية:  �لعامة  للمقاوالت  مون  �ك�س  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  
عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/20 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/24
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ   2013/3/12     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/510  عم جز  - م ع- ب- اأظ

جاالك�سي  عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�سية:  علي  نو�سيد  مدعي/رباين 
�لدعوى:  �المار�ت  مو�سوع  �جلن�سية:   �لعامة  و�ل�سيانة  للمقاوالت  �لعاملية 
و�ل�سيانة  للمقاوالت  �لعاملية  �عالنه/جاالك�سي  �ملطلوب  عمالية   م�ستحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�سية:   �لعامة 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/20 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة 
عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �سدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�سة  قبل 

2013/2/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ   2013/3/12     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2848  عم جز  - م ع- ب- اأظ

�سا�س  باك�ستان   مدعي عليه:  مدعي/�ساهد حممود حممد ر�سيد �جلن�سية: 
�حلمر�نية للمقاوالت �لعامة �جلن�سية: �المار�ت مو�سوع �لدعوى: م�ستحقات 
�جلن�سية:  �لعامة  للمقاوالت  �حلمر�نية  �سا�س  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت  عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/20 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/24
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ   2013/3/12     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/186  عم جز  - م ع- ب- اأظ

�رت  كا�سا  عليه:  مدعي  باك�ستان  �جلن�سية:  �هلل  �سناء  �يجاز  مدعي/حممد 
عمالية  م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية:  �لفنية  لالعمال 
�ملطلوب �عالنه/كا�سا �رت لالعمال �لفنية �جلن�سية: �المار�ت عنو�نه: بالن�سر 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/3/19 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  �ملحكمة 
بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/4
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ   2013/3/12     
  اعادة    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/57  جت كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
مدعي/جمعة �سامل �سلوم �لر��سدي �جلن�سية: �المار�ت   مدعي عليه: �سركة د�ر �لعز 
ندب  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت  �جلن�سية:  وتركيب  وتوريد  و�لرخام  �حلجر  لبيع 
خبري �ملطلوب �عالنه/�سركة د�ر �لعز لبيع �حلجر و�لرخام وتوريد وتركيب �جلن�سية: 
�المار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/25 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
�ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز 
و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �الد�ري 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. 

�سدر بتاريخ 2013/3/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10738 بتاريخ   2013/3/12     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3357  عم جز  - م ع- ب- اأظ

�جلن�سية:  موال  كرمي  ف�سلل  حممد  �لرحمن  م�سطفيج  مدعي/حممد 
بنغالدي�س مدعي عليه: جنم �لليل �ل�ساطع للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�سية: 
�لليل  �عالنه/ جنم  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات  �لدعوى:  �المار�ت  مو�سوع 
بالن�سر حيث  �المار�ت   عنو�نه:  ذ.م.م �جلن�سية:  �لعامة  للمقاوالت  �ل�ساطع 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/20
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر �لدعوى بثالثة  و�سور� 

�يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/24

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ   2013/3/12     
     اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/59  عم جز  - م ع- ب- اأظ

مدعي/حممد �سهيد �سيد �حلق بيج �جلن�سية: بنغالدي�س   مدعي عليه: �ملوج 
م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت  �جلن�سية:  �لعامة  للمقاوالت  �لعايل 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ : �ملوج �لعايل للمقاوالت �لعامة �جلن�سية: �المار�ت   
عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/3/20 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/2/24
قلم املحكمة                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10738 بتاريخ   2013/3/12     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/12 ت   عام- �س ع- ت  - ظ ف)
م�سر      �جلن�سية:  عجيزة  ح�سانني  �لغندوري  عبد�هلل  �ل�سيد  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه:   �ملطلوب  �المار�ت   �جلن�سية:  �ل�سام�سي  �سيف  خليفة   : �سده  �ملنفذ 
خليفة �سيف �ل�سام�سي �جلن�سية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�سر)مو�سوع �لتنفيذ 
�سد�د مبلغ 5400 درهم( مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ 
�ل�سادر يف �لدعوى رقم وحدد لنظره جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/3/25 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�سور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة 
�لتنفيذ- حمكمة �ل�سلع �البتد�ئية �لكائنة �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 

لتنفيذ �ل�سند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القا�شي/ خالد م�شطفى                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء
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جويك : دول اخلليج تنتج �ستة مليارات 
برميل من النفط اخلام خالل 2011

•• اأبوظبي- وام:

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية حو�يل  �إنتاج �لنفط �خلام يف دول جمل�س  بلغ 
2011 حيث كانت �حل�سة �الأك��ر من ن�سيب  �ستة مليار�ت برميل يف �لعام 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية �لتي بلغ �إنتاجها حو�يل 4 ر3 مليار برميل وذكرت 
منظمة �خلليج لال�ست�سار�ت �ل�سناعية جويك �أن دولة �لكويت جاءت يف �ملركز 
�لثاين ب� 970 مليون برميل ثم دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ب� 936 مليون 
برميل ف�سلطنة عمان ب� 323 مليون برميل ودولة قطر 268 مليون برميل 
�لعدد  �سمن  �لبيانات  ج��اءت  برميل.  مليون   69 ب���  �لبحرين  مملكة  تلتها 
�لتعاون  جمل�س  لدول  �الإح�سائي  �خلليج  ملف  �سل�سلة  من  �جلديد  �ل�سنوي 
�ملعلومات يف  �أه��م م�سادر  ويعد من  ت�سدره جويك  �ل��ذي   2012 �خلليجي 
�ملنطقة و�أحد ثالثة كتب متخ�س�سة ت�سدرها �ملنظمة وهي مالمح �القت�ساد 
وجتارة  �سناعة  و  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  دول  يف  �ل�سناعي 
منتجات �الألومنيوم يف دول جمل�س �لتعاون و ملف �خلليج �الإح�سائي لدول 
�ملجل�س  دول  �سادر�ت  �إن  جويك  وقالت   .  2012 �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
خالل �لعام 2011 من �لنفط �خلام بلغت 4.6 مليار برميل منها 2.6مليار 
من �ل�سعودية و 850 مليون برميل ت�سدرها �الإمار�ت و 663 مليون برميل 
ت�سدرها �لكويت بينما ت�سدر عمان 269 مليون برميل وقطر 215مليون 
برميل. ومتتلك دول جمل�س �لتعاون �حتياطيا موؤكد� من �لنفط �خلام بلغ 
265.4 مليار  495.6 مليار برميل منها  بيانات جويك  2011 وفق  عام 
برميل يف �ل�سعودية و 101.5 مليار برميل يف �لكويت و 8 ر97 مليار برميل 
 100 5.5 مليار يف عمان و  3 ر25 مليار برميل يف قطر و  يف �الإم���ار�ت و 
مليون برميل نفط خام �حتياطي يف �لبحرين. و�أ�سارت �الإح�ساء�ت �لو�ردة يف 
ملف �خلليج �الإح�سائي لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي 2012 �إىل �أن قيمة 
�ل�سادر�ت �لبرتولية يف دول �ملجل�س �أي �لنفط �خلام بلغت عام 2011 حو�يل 
318 مليار دوالر  منها  �ل�سعودية  ن�سيب  كان  �أمريكي  دوالر  مليار�ت   604
و�الإم��ار�ت 104 مليار�ت و�لكويت 96.7 مليار وقطر 44.7 مليار وعمان 
6.3 مليار دوالر. و�سرح عبد �لعزيز بن حمد �لعقيل  33 مليار� و�لبحرين 
على  د�أب��ت  �ملنظمة  �أن  �ل�سناعية  لال�ست�سار�ت  �خلليج  ملنظمة  �لعام  �الأم��ني 
�إ�سد�ر �لعديد من �مللفات و�لتقارير �ملتخ�س�سة ويعد ملف �خلليج �الإح�سائي 
و�ملوؤ�سر�ت  ل��ل��ب��ي��ان��ات  م��رج��ع��ي��ة   2012 �خل��ل��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول 

�القت�سادية و�الجتماعية �حلديثة و�ملوثوقة عن دول جمل�س �لتعاون .

•• دبي-الفجر: 

�أع��ل��ن��ت د�ئ����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����س��ادي��ة يف دبي 
�ل��ت��اأج��ري ح��ج��زت يف  م��ن م�ساحة   %  85 �أن 
معر�س باور بر�ندز �لتجاري �لدويل للعالمات 
�لتجارية، �أول معر�س توعوي ي�ستهدف �لزو�ر 
و�مل�����س��ت��ه��ل��ك��ني ع��ل��ى م�����س��ت��وى دول����ة �الإم�����ار�ت 
�ملعر�س من  ويقام  و�ملنطقة.  �ملتحدة  �لعربية 
�إىل 3 �أبريل 2013 بالتز�من مع موؤمتر   1
دبي �لعاملي حلماية �مل�ستهلك، �لذي يعد �الأول 
يجمع  حيث  �ملنطقة،  م�ستوى  على  نوعه  من 
حماية  يف  �خل���ر�ء  �لفكر  �أ�سحاب  م��ن  نخبة 
خم�س  من  �لفكرية  و�مللكية  �مل�ستهلك  حقوق 
قار�ت حول �لعامل، برعاية ر�سمية من �سركة 
، وبالتعاون مع �سركة  دبي للمرطبات بيب�سي 

�لفجر للمعلومات و�خلدمات.
و��سعة  م�ساركة  �ل��ت��اأج��ريي��ة  �مل�ساحة  و�سملت 
م��ن �ل�����س��رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة يف ع���دد من 
�ملثال  �سبيل  على  منها  �ملتخ�س�سة،  �لقطاعات 
ال �حل�سر: قطاع �لتجزئة، وقطاع مو�د �لبناء، 
وقطاع �ل�سيار�ت و�الإطار�ت، و�لقطاع �مل�سريف، 
وغ��ريه��ا م��ن �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة �ل��ت��ي تعنى 
�أن  �ملتوقع  �مل�ستهلكني و�لعمالء. ومن  بحقوق 
ت�ستقطب �مل�ساحة �لتاأجريية �ملتبقية ما ال يقل 
�ملتخ�س�سة  �لعاملية  �ل�سركات  عن 15 % من 

يف قطاع �الأغذية و�مل�سروبات. 
ويف �ل�سياق ذ�ته، قال حممد لوتاه، نائب �ملدير 
وحماية  �لتجارية  �لرقابة  لقطاع  �لتنفيذي 
�مل�ستهلك يف د�ئرة �لتنمية �القت�سادية: ت�سعى 

و�سحية  مثالية  بيئة  خلق  �إىل  دبي  �قت�سادية 
مع  �لتعامل  يف  و�حل��ي��ادي��ة  بال�سفافية  تت�سم 
�مل�ستهلكني، وميثل �إطالق معر�س باور بر�ندز 
�ل��ت��م�����س��ك بتوفري  �ل��ت��ز�م��ن��ا يف  ت���اأك���ي���د� ع��ل��ى 
�لتجارية  �لتعامالت  يف  �جل��ودة  معايري  �أعلى 
�ملحركات  �أح���د  وه��ي  و�ل��ت��اج��ر،  �مل�ستهلك  ب��ني 
ودعم  �ملحلي  �قت�سادنا  تطوير  يف  �لرئي�سية 
مفهوم �لتجارة و�سط بيئة تناف�سية وم�ستد�مة 

�قت�سادياً .
�سريحة  �مل��ع��ر���س  ي�ستهدف  ل���وت���اه:  و�أ����س���اف 
و��سعة من �مل�ستهلكني و�لزو�ر من خالل تو�جد 
ك��رى �ل�����س��رك��ات و�مل��وؤ���س�����س��ات �مل�����س��ارك��ة و�لتي 
�خلا�سة  �مل��ع��ل��وم��ات  ع��ر���س  باإمكانها  �سيكون 
ب��ه��ا، وم��ع��اي��ري �جل���ودة وخ��ط��و�ت �لت�سنيع يف 
�ملعمولة،  �لعاملية  �ملمار�سات  و�أف�سل  �ملنتجات، 

�مل��ن��ت��ج��ات �جلديدة،  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  وت�����س��ل��ي��ط 
باالإ�سافة �إىل تعريف �حل�سور من �مل�ستهلكني 
للتعرف  معهم  �ل��ت��و����س��ل  ب��و���س��ائ��ل  و�ل��ع��م��الء 
ع��ل��ى �مل��ق��رتح��ات و�ل�����س��ك��اوي �خل��ا���س��ة ب��ه��م يف 

�مل�ستقبل.
�لعار�سة  �ل�����س��رك��ات  ب��اإم��ك��ان  �أن  ل��وت��اه  و�أف����اد 
�ل���رتوي���ج جماناً  يف �حل����دث �ال���س��ت��ف��ادة م���ن 
ت�سريح  على  �حل�����س��ول  خ��الل  م��ن  ملنتجاتها 
 %  75 �إىل  بن�سبة ت�سل  جت��اري للخ�سومات 
منافذ  جميع  يف  �ملبيعات  على  �أ�سابيع   3 مل��دة 
�لبيع باإمارة دبي �لتابعة لل�سركة �مل�ساركة دون 
�لتجاري  �لت�سريح  ر���س��وم  ���س��د�د  �إىل  �حل��اج��ة 
مع و�سع �سعار دبي باور بر�ندز على من�سور�ت 
منافذ �لبيع، وذكر عبار�ت خ�سم بن�سبة ت�سل 
% وفقا لالأنظمة و�للو�ئح �ل�سادرة   75 �إىل 

عن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي.
وي�����س��ت��ق��ط��ب م���ع���ر����س ب������اور ب�����ر�ن�����دز كرى 
�لعالمات �لتجارية على م�ستوى دولة �الإمار�ت 
و�لعامل لتقريب وجهات �لنظر، و�حلديث حول 
�أبرز مفاهيم �لقطاع وتبادل �خلر�ت ووجهات 
�لنظر �إىل جانب �لرتويج للعالمة �لتجارية. 
وباإمكان �ل�سركات �لعار�سة يف �حلدث �حل�سول 
على �عتماد و�إجازة منتجاتها كعالمة جتارية 
دب��ي، و�لوقوف يف طليعة ما يهتم به  قوية يف 
�سيا�سات  الإظ��ه��ار  �لفر�سة  و�غتنام  �مل�ستهلك 
�جل����ودة �ل��ت��ي ل��دي��ه��ا، وع��ق��د �الج��ت��م��اع��ات مع 
�لزو�ر من �لتجار و�مل�ستثمرين، وزيادة م�ساحة 
�لتجارية وو�سوحها وم�سد�قيتها يف  �لعالمة 

�ل�سوق من خالل �مل�ساركة يف �حلدث.

•• دبي-الفجر:

�ل�����س��ي��اح��ي �لفائزين  ل���الإع���الم  �ل��ع��رب��ي  �مل��رك��ز  ك���رم 
حفل  يف   ،  2013 ل��ع��ام  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�سياحة  ب��ج��و�ئ��ز 

�سخم �أقيم بالعا�سمة �مل�سرية �لقاهرة.
و���س��ل��م وزي���ر �الإع����الم �مل�����س��ري ���س��الح ع��ب��د �ملق�سود 
و�سط  للفائزين،  �لتكرمي  ودروع  �لتقدير  ���س��ه��اد�ت 
ح�����س��د م���ن خ�����ر�ء �ل�����س��ي��اح��ة و�ل��ف��ن��دق��ة و�الع�����الم 
�ل�سياحي من خمتلف �نحاء �لوطن �لعربي و�ل�سرق 

�الأو�سط.
وفاز بلقب بلقب �سفري �ل�سياحة �لعربية لعام 2013 
رجل �العمال �الإمار�تي �لدكتور غيث هامل بن خادم 
�آل غيث، لعطائه �مل�ستمر يف جمال �ل�سياحة، و�قامته 
فندق جلوريا يف دبي �لذي يعد �أكر فندق يف �ل�سرق 
�الو�سط كما يعد �أحد �ل�سباب �لعربي �لطموح و�لناجح 

يف جمال �القت�ساد، ويعد قدوة لل�سباب �لعربي .
وت�سلم �جلائزة نيابة عنه ه�سام مر�د نائب رئي�س �سركة 
�أف�سل  جلوريا للفنادق وفاز فندق جلوريا دبي بلقب 
 ،2013 لعام  �لعربية  لالأ�سرة  مالئم  عربي  فندق 
على  ويحافظ  �لعربية  �ال�سرة  �حتياجات  يلبي  كونه 
يحتوي  �إذ  عربيا،  �الأك��ر  ويعتر  وتقاليدها  عاد�تها 
على 2029 جناحاً ما يعادل 3 �آالف غرفة ، وت�سلم 

�جلائزة فريدي فريد مدير عام فندق جلوريا.
ومينح �جلو�ئز �ملركز �لعربي لالإعالم �ل�سياحي، �لذي 
ي�سم حتت مظلته �سحفيون و�إعالميون متخ�س�سون 

يف �ل�ساأن �ل�سياحي يف خمتلف �لدول �لعربية، يتولون 
�لت�سويت على ��سماء �لفائزين.

وحاز برج خليفة بدبي على لقب �أف�سل معلم �سياحي 
عربي للعام �حلايل، كونه �أطول برج يف �لعامل �أن�ساأته 
�ل�سود�ن على  دول��ة  �الإم��ار�ت��ي��ة، وح��ازت  �إعمار  �سركة 
جائزة �ملدن �لعربية �ل�سياحة �الأكرث منو�ً وتقا�سمتها 
�جلائزة  ون���ال  و�خل���رط���وم(،  )ب��ورت�����س��ود�ن  مدينتي 

�خلا�سة للفنادق )فندق �ل�سيفة ب�سلطنة عمان(.
لالعالم  �لعربي  �مل��رك��ز  رئي�س  �ملناعي  ح�سني  وق��ال 

يعلنها  �لتي  �ل�سياحي  �الإع���الم  ج��و�ئ��ز  �ن  �ل�سياحي 
�ملركز كل عام تعد حافز�ً وتقدير�ً للهيئات �ل�سياحية 
وترثي  �أث���رت  �ل��ت��ي  �لعربية  و�ل�سخ�سيات  �لعربية 

�ل�سياحة �لعربية وُت�ْسِهم يف تقدمها.
�ل�سحفيني  ط���ري���ق  ع���ن  �الخ���ت���ي���ار  ي���اأت���ي  و������س����اف 

يف  �ل�سياحي  �ل�����س��اأن  يف  �ملتخ�س�سني  و�الإع��الم��ي��ني 
و�ل�سخ�سيات  �لهيئات  تر�سيح  ويتم  �لعربي،  �لوطن 
بالوطن  �ل�سياحي  ل��الإع��الم  �لعربي  �مل��رك��ز  قبل  م��ن 
�لعربي، ثم يطرح لت�سويت �الإعالميني �ملتخ�س�سني، 

ويفوز �حلا�سل على �أعلى ن�سبة ت�سويت .

املال والأعمال
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�أول معر�س توعوي ي�ضتهدف �مل�ضتهلكني و�لعمالء 

اقت�سادية دبي: 85 % من م�ساحة التاأجري
حجزت يف معر�ض باور براندز 

غيث ه�مل �آل غيث �ضفريً� لل�ضي�حة �لعربية

جلوريا اأف�سل فندق عربي مالئم لالأ�سرة العربية لعام 2013

�التف�ق �جلديد ي�ضّرع تو�ضيل حمتوى �الإنرتنت يف �ملنطقة 

 Level 3 ات�ساالت تربم اتفاقًا مع �سركة
لتو�سيع نطاق �سبكة توزيع املحتوى اإقليميًا

�تفاق مع  �إب��ر�م  �ليوم عن  �ت�ساالت  �الإم��ار�ت لالت�ساالت  �أعلنت موؤ�س�سة 
 Node عقدة  ال�ست�سافة  وذل��ك  لالت�ساالت  �لعاملية   Level 3 �سركة 

 .  Level 3 جديدة ل�سبكة توزيع �ملحتوى تابعة ل�سركة
ويتم ��ست�سافة عقدة �الت�سال �جلديدة ل�سبكة توزيع �ملحتوى �سمن مركز 
 Level 3 SmartHub بحيث تتمكن �سبكة �سركة  �لذكي  �ت�ساالت 
لتوزيع �ملحتوى من �الرتباط مع �ت�ساالت مبا يوؤمن لعمالئها يف �ملنطقة 
من  �جل��دي��د  �الت��ف��اق  ويو�سع  �أف�سل.  و�أد�ء  لل�سبكات  �أك��ر  و���س��ول  م��دى 
حمفظة �خلدمات �ملتنوعة �لتي تقدمها �ت�ساالت با�ستخد�م �سبكات توزيع 
تتطلب  �لتي  �خل��دم��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  �لفيديو  خ��دم��ات  لتقدمي  �ملحتوى 

عر�س نطاق كبري.
و�سوف تقوم �ت�ساالت و Level3 بتوزيع حركة �الإنرتنت حملياً لتلبية 
�لزيادة �لكبرية يف �لطلب على خدمات �الإنرتنت من قبل عمالئهما، وتعزز 
�الإ�سافة �جلديدة ل�سبكة توزيع �ملحتوى �لتز�م �سركة Level3 مبو��سلة 

�لتو�سع يف نطاق خدماتها ل�سبكات توزيع �ملحتوى على م�ستوى �لعامل. 
وميكن خلدمات �سبكات توزيع �ملحتوى من Level3 �أن تكون ذ�ت فائدة 
�أوقات  م��ن  �لتقليل  خ��الل  م��ن  وذل��ك  و�ل�سركات  �ملحتوى  ملنتجي  كبرية 
حتميل �لفيديو و�سفحات �النرتنت مما يجعل �لو�سول �إىل �ملحتوى �أي�سر 
للم�ستخدمني، كما �أن حلول �سبكات توزيع �ملحتوى ت�ساعد على �حلد من 

�حلاجة الإر�سال حركة �لبيانات �ملحلية خارج �ل�سبكة. 
خدمات  وح���دة  �لتنفيذي،  و�مل��دي��ر  �لرئي�س  ن��ائ��ب  �أم����ريي،  علي  و�أع����رب 
�ملوؤ�س�سة ال�ست�سافتها  �سعادة  �ت�ساالت عن  يف  باجلملة  و�ملبيعات  �مل�سغلني 
يف �الإم��ار�ت �سركًة تعد من كبار م��زودي �سبكات توزيع �ملحتوى و�أهمهم، 
و�أ�ساف �أن �ت�ساالت تعمل با�ستمر�ر على حت�سني جودة خدمات �الإنرتنت 
�لتي تقدمها مل�سرتكيها يف دولة �الإمار�ت ومنطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سمال 
ت��ك��وي��ن ف��ه��ٍم دق��ي��ق ملتطلبات �الأ�سو�ق  �إف��ري��ق��ي��ا وحت��ق��ق ه���ذ� ع��ن ط��ري��ق 
و�حتياجاتها وتطبيق �أحدث �لتقنيات �ملتاحة مثل �سبكات توزيع �ملحتوى. 
و�ل�سرق  �أوروب��ا  ملنطقة  �الإقليمي  �لرئي�س  ومن جانبه قال جيم�س هريد، 
 SmartHub أن مركز �ت�ساالت �لذكي� Level3 الأو�سط و�إفريقيا يف�
�لذي   EMIX لالإنرتنت  �الإم���ار�ت  مق�سم  �إىل  �لو�سول  �إمكانية  يوؤمن 
�سركة  ه��ذ�  �ملنطقة، وميّكن  �الإن��رتن��ت يف  عبور حركة  مر�فق  �أه��م  يخدم 
�سبكة  على  �الإن��رتن��ت  م�ستخدمي  ماليني  �إىل  �لو�سول  م��ن   Level3
�ت�ساالت �الإقليمية، وبهذ� تو�سع �ل�سركة نطاقها لت�سل �إىل منطقة �ل�سرق 
�الأو�سط وهذ� يرز �أهمية تو�سيل �ملحتوى للعمالء مهما بعدت �مل�سافة.  

�سهد عدد �ل�سركات �لهندية يف �ملنطقة �حلرة جلبل علي )جافز�(، �ملوؤ�س�سة 
خالل  ملحوظة  زي��ادة  �لعاملية،  �القت�سادية  �ملناطق  جمموعة  يف  �ل��ر�ئ��دة 
�لفرتة �ملا�سية، حيث ت�ساعف عدد هذه �ل�سركات 3 مر�ت خالل �ل�سنو�ت 
�لعام  �سركة يف   236 �لهندية من  �ل�سركات  و�رتفع عدد  �الأخ��رية.  �لع�سر 
2002، �إىل 698 بنهاية �لعام �ملا�سي 2012، ما يجعل �لهند و�حدة من 

�أهم �ل�سركاء �لتجاريني للمنطقة �حلرة.
 2011 �ل��ع��ام  �ل�سركات �لهندية يف ج��اف��ز� خ��الل  �إج��م��ايل جت��ارة  وو���س��ل 
و�لهند  �لتجارة بني جافز�  و��ستمر حجم  دره��م.  12.25 مليار  �إىل نحو 
يف  �لهندية  لل�سركات  �سخمة  فر�س  وج��ود  ظل  يف  ال�سيما  بقوة،  �لنمو  يف 
جولة  جافز�  نظمت  لديها،  �لهندي  �ل�سوق  �أهمية  من  و�نطالقاً  �ملنطقة. 
تعريفية وت�سويقية يف �لهند، �سملت مدينتي دلهي ما بني يومي 11 و12 
من �ل�سهر �جلاري، ومدينة مومباي بني يومي 13 و15 من �ل�سهر ذ�ته. 

وتت�سمن �جلولة ندوة عن �الأعمال يوم 12 من �ل�سهر �جلاري. 
ومت تنظيم ندوة �الأعمال �خلا�سة بجافز� بالتعاون مع �سركة �إم �إ�س غلوبال 
على  �ل��ن��دوة  تركز  حيث  �لهند،  يف  �حل��رة  �ملنطقة  ممثل  لينكيج�س  تريد 
فر�س �ال�ستثمار يف جافز�، كونها وجهة �لتجارة و�خلدمات �للوج�ستية يف 
�ملحيطة مثل مناطق  �الأ�سو�ق  �إىل  �لو�سول من خاللها  و�سهولة  �ملنطقة، 

غرب �آ�سيا و�أفريقيا ور�بطة �لدول �مل�ستقلة.
�لتنفيذي جل��اف��ز� و�ملدير  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب  �ب��ر�ه��ي��م حممد �جل��ن��اح��ي،  وق���ال 

�لتنفيذي لل�سوؤون �لتجارية يف �ملناطق �القت�سادية �لعاملية:
�لفرتة  خ��الل  كبري�ً  تطور�ً  و�لهند  دب��ي  بني  �لتاريخية  �لعالقات  �سهدت 
�لتجاري  و�لتبادل  و�الأفكار  و�لثقافات  �خل��ر�ت  تبادل  طريق  عن  �ملا�سية 
�ل�سفن  ب��رح��الت  �لبلدين  ب��ني  �لعالقة  وب���د�أت  ع��دي��دة.  ق��رون  على م��دى 
�لتجار  �لتي يقودها بحارة من دبي وحتمل على متنها عدد من  �خل�سبية 
�لقارة  ب�سبه  �لعربي  �خلليج  تربط  للتجارة  ط��رق  خلق  يف  جنحو�  �لذين 
�ل��ت��ج��ارة مل تتوقف،  ف��اإن ه��ذه  �ل��وق��ت،  �ل��رغ��م م��ن م�سي  �لهندية. وعلى 
وهو ما حافظ على �أهمية �لهند كاأحد �أهم �ل�سركاء �ال�سرت�تيجيني لدبي 

وجافز�. 
�ملا�سية  �لقليلة  �لعقود  خ��الل  �الأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  تطورت  و�أ���س��اف: 
لت�سبح و�حدة من �أغنى مناطق �لعامل من ناحية �حتياطي �لنفط و�لغاز 

وتطوير  �لتحتية،  �لبنية  لتطوير  �حلاجة  مع  ولكن  �لفرد،  دخ��ل  ومعدل 
�ملنطقة  تعتمد  �أن  �لطبيعي  من  كان  �لزر�عية،  و�مل��و�رد  �ل�سناعي  �لقطاع 
على �ال�ستري�د ل�سد حاجاتها. و��ستمر �لنمو يف عدد �ل�سكان و�لدخل �ملتاح 
يف دفع �لطلب على �لب�سائع �ال�ستهالكية مبا فيها �ملنتجات �لغذ�ئية، وهو 
�ال�ستهالكية منو�ً يف  �الأ�سو�ق  �أ�سرع  و�ح��دة من  �الأو�سط  �ل�سرق  ما يجعل 
�قت�سادها عن طريق  تنويع  �الآن على  �ملنطقة  �ل��ع��امل.   تركز معظم دول 
�الإنفاق  حجم  وي�سل  �لنفطية.  غري  �لقطاعات  على  �أك��ر  ب�سكل  �العتماد 
�ملتوقع على تطوير �لبنية �لتحتية يف �ملنطقة خالل �ل�سنو�ت �لع�سر �ملقبلة 
لل�سركات  �سخمة  ف��ر���س��اً  ي��وف��ر  م��ا  وه��و  �أم��ريك��ي،  دوالر  تريليون   4 �إىل 
رجال  تعريف  �إىل  جافز�  نظمتها  �لتي  �ل��ن��دوة  وتهدف  �إقليمياً.  �لهندية 
�لتي توؤهلها  �للوج�ستية  �ملتميز و�لقدر�ت  �لهند مبوقع جافز�  �الأعمال يف 

الأن تكون وجهة ميكن من خاللها خدمة �أ�سو�ق �ملنطقة بكفاءة. 
وجنحت جافز� يف ��ستقطاب �أكرث من 6900 �سركة من �أف�سل �ل�سركات 
تقوم   500 فورت�سن  قائمة  يف  مدرجة  �سركة   120 �سمنها  من  �لعاملية 

جميعها بخدمة �أ�سو�ق �ملنطقة �نطالقاً من �ملنطقة �حلرة. 
ومع و�سول عدد �سركاتها �إىل 698 �سركة، تعد �لهند �لدولة �لر�ئدة �سمن 

جمتمع �أعمال جافز�. 

�أعلن بنك �الإمار�ت دبي �لوطني ، �لبنك �لر�ئد يف 
منطقة �ل�سرق �الأو�سط، و جمموعة �الإمار�ت �ليوم 
عن توقيعهما مذكرة تفاهم يزّود �لبنك مبوجبها 
و�لر�سائل  �ل�سهاد�ت  وقبول  الإ�ستالم  ر�ئ��دة  حلواًل 
�الإل��ك��رتون��ي��ة �خل��ا���س��ة ب��ت��ح��وي��ل رو�ت����ب موظفي 
�مل��ج��م��وع��ة، �ل��ت��ي ت�����س��م ط����ري�ن �الإم������ار�ت ودناتا 
�إمت���ام عمليات  ت��اب��ع��ة، مم��ا يتيح  �أخ���رى  و���س��رك��ات 
ط��ل��ب �خل���دم���ات �مل�����س��رف��ي��ة ب�����س��ك��ل �أ����س���رع و�أك���رث 
�سركار، مدير عام  �سوفو  ق��ام كل من  وق��د  ك��ف��اءة. 
�الأع��م��ال �مل�سرفية ل��الأف��ر�د يف بنك �الإم���ار�ت دبي 
خلدمات  �لرئي�س  نائب  �سيخ،  وح�سني   ، �لوطني 
�الإمار�ت  جمموعة  يف  و�ملوظفني  �لب�سرية  �مل��و�رد 
�لتفاهم بح�سور عدد من  بالتوقيع على مذكرة   ،

كبار �مل�سوؤولني من �لطرفني.
ومبوجب هذه �التفاقية، �سيقوم بنك �الإمار�ت دبي 
�ملر�سلة  �لرو�تب  �سهاد�ت  وقبول  باإ�ستالم  �لوطني 
موظفي  من  �ل��رو�ت��ب  حتويل  ور�سائل  �إلكرتونياً 
�ملجموعة، مما يخّف�س من فرتة ��ستكمال عمليات 
�لبنك م��ن تقدمي  �الأم����و�ل ومي��ّك��ن  طلب حت��وي��ل 

خدمات �أكرث كفاءة �إىل �لعمالء.
ويف ه���ذ� �ل�����س��ي��اق ق���ال ���س��وف��و ���س��رك��ار: ت��اأت��ي هذه 
�لوطني  دب��ي  �الإم����ار�ت  بنك  م��ن  �ملبتكرة  �حل��ل��ول 
�مل��ت��م��ّث��ل يف  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي  ه��دف��ن��ا  م���ع  من�سجمة 
تزويد �لعمالء بخدمات عاملية �مل�ستوى، و�لعمل يف 
�لوقت ذ�ته على تلبية �الحتياجات �ملتز�يدة لل�سوق 
مد�ر  على  �الآم��ن��ة  �مل�سرفية  �خل��دم��ات  ت��وف��ري  يف 
�ل�ساعة، و�لتي ميكن �حل�سول عليها من �أي مكان. 
ويفخر بنك �الإمار�ت دبي �لوطني باأن يكون �الأول 
�ملبتكرة  �خل��دم��ة  ه��ذه  مثل  �إط���الق  يف  �ملنطقة  يف 
على  �سريكنا  يكون  �أن  وي�سعدنا  للبيئة،  �ل�سديقة 

�ملدى �لطويل، جمموعة �الإمار�ت، �أول �مل�ستفيدين 
من هذه �خلدمة �ال�ستثنائية .

حلول  �أن  من  تامة  ثقة  على  نحن  بقوله:  و�أردف 
�ل��ر���س��ائ��ل �الإل��ك��رتون��ي��ة ل��ت��ح��وي��ل �ل���رو�ت���ب �سوف 
تكون �إجناز�ً جديد�ً ي�ساف �إىل �إجناز�تنا يف قطاع 
�خل��دم��ات �مل�����س��رف��ي��ة �الإل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى م�ستوى 
�لروتينية  �لعملية  �ستلغي  �أن��ه��ا  ح��ي��ث  �مل��ن��ط��ق��ة، 
�أو  ورق��ي��ة  ر�ت��ب  �سهادة  على  �حل�سول  يف  �لرتيبة 
ر�سالة حتويل للر�تب، مما �سيقلل ب�سكل ملحوظ 
�إجناز  ف���رتة  م��ن  و�سيخف�س  �خل��ط��اأ  ه��ام�����س  م��ن 
يف  �حل��ل  و�سيكون   . �ملعاملة  على  �حل�سول  طلب 
�لذي  �الإم���ار�ت  جمموعة  موظفي  جميع  متناول 
�أو  �سخ�سي  قر�س  على  للح�سول  طلبات  يقّدمون 
قر�س �سيارة �أو قر�س �سكني من بنك �الإمار�ت دبي 

م�ستلزماتهم  تلبية  للعمالء  يتيح  وه��و   ، �لوطني 
و�سيقوم  �لزمن.  من  حم��دودة  ف��رتة  �سمن  �ملالية 
�ملقبلة بتو�سعة نطاق  �لقليلة  �لبنك خالل �لفرتة 

هذه �خلدمة لت�سمل عمالء �آخرين.
ن���ائ���ب �لرئي�س  ���س��ي��خ،  ق����ال ح�����س��ني  م���ن ج���ان���ب���ه، 
جمموعة  يف  و�ملوظفني  �لب�سرية  �مل���و�رد  خلدمات 
�الإم�������ار�ت: �إن �الب��ت��ك��ار يف ت��ق��دمي �خل���دم���ات من 
�الأمور �لتي ت�سعى جمموعة �الإمار�ت �إىل حتقيقها 
على �لدو�م، ال�سيما عندما يكون موظفي �ملجموعة 
�ل��ف��ئ��ة �مل�����س��ت��ه��دف��ة ل��ه��ذه �خل���دم���ة. �إن���ن���ا ن��ق��وم يف 
�آالف �لر�سائل �لبنكية ملوظفينا  باإ�سد�ر  �ملجموعة 
يف كل �سهر، ولهذ� �أردنا �أن ندمج هذه �خلدمة مع 
كفاءة  �أك��رث  �لعملية  بهدف جعل  �الأخ��رى  �لبنوك 

و�أكرث �سد�قة للبيئة.

ت�ض�عف عدد �ل�ضرك�ت �لهندية يف �ملنطقة �حلرة 3 مر�ت

جافزا تنظم جولة ت�سويقية وندوة لالأعمال يف الهند 
بنك االإمارات دبي الوطني يقّدم حلواًل تر�سي معايري 

جديدة يف اخلدمات امل�سرفية االإلكرتونية
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ن�ساط  )خ��ارط��ة  ��سم  �سيحمل  �مل�سروع  ه��ذ�  �أن  يبدو 
�ل����دم����اغ( و���س��ي��در���س ط��ري��ق��ة ت���ر�ب���ط �ل���دم���اغ على 
ب����دء�ً م��ن �ل���رو�ب���ط ب��ني �خلاليا  جميع �مل�����س��ت��وي��ات، 
�لع�سبية  �مل���م���ر�ت  �إىل  و����س���واًل  �ل��ف��ردي��ة  �لع�سبية 
�ل����دم����اغ و�لعقد  ف�����س��و���س  ب����ني خم��ت��ل��ف  �ل����ك����رى 
�لع�سبية. من خالل �لقيام بذلك، �سيتم تر�سيخ علم 
�ملخ(  يف  �لع�سبية  �لو�سالت  ر�سم  )علم  ��سمه  نا�سئ 
�أحد  �ملو�سوع  ه��ذ�  وك��ان   ،)Connectomics(
حماور �جتماع )�لر�بطة �الأمريكية للعلوم �ملتقدمة( 

�لذي ُعقد �ل�سنة يف بو�سطن بني 14 و18 فر�ير.
�لع�سبية  �لو�سالت  �ملتخ�س�سون بعلم )ر�سم  يحاول 
يف �ملخ( �إمتام م�سروع كان قد بد�أ يف عام 1543 حني 
ن�سيج  )حول  بعنو�ن  كتاباً  فيز�ليو�س  �أندريا�س  ن�سر 
�جل�سم �لب�سري(، وكان ذلك �لكتاب �أول بحث معا�سر 
عن علم �لت�سريح. �ساهم علم �لت�سريح، بف�سل �سعاره 
�لقائل �إن �ل�سكل يتبع �لوظيفة، يف تعزيز فهم جميع 
�الأع�ساء با�ستثناء �لدماغ. �ليوم، ياأمل �ملتخ�س�سون 
بعلم )ر�سم �لو�سالت �لع�سبية يف �ملخ( �أن ي�ستك�سفو� 
توفري  ي�ساهم  و�أن  �الأخ����ري  �ل��غ��ام�����س  �جل��ان��ب  ه���ذ� 
معرفة  يف  �لع�سبي  �لت�سريح  علم  عن  �سامل  �أطل�س 

تفا�سيل �لعمليات �لعقلية و�الأمر��س �لعقلية.

�ضر�ئح رفيعة
�أدنى  على  هارفارد  جامعة  من  لي�ستمان  جيف  يركز 
�لرو�بط  �أي  �الإط��الق،  على  �لت�سريح  علم  م�ستويات 
وي�ستعمل  �لفردية.  �لع�سبية  �خلاليا  بني  �لقائمة 
وثالثية  مم��ت��ازة  خ��ر�ئ��ط  الإع����د�د  �سناعية  م��ق��ارب��ة 
بينها  ما  تر�بط هذه �خلاليا يف  كيفية  �الأبعاد حول 
�أدم��غ��ة �ل��ف��ئ��ر�ن. للقيام ب��ذل��ك، د���ّس وزمالوؤه  د�خ��ل 
�آلة  يف  وو���س��ع��وه��ا  بال�ستيكية  ع��ب��و�ت  د�خ���ل  �أدم��غ��ة 
تتّم  �مل��ج��ه��ر.  حت���ت  رف��ي��ع��ة  ���س��ر�ئ��ح  �إىل  لتقطيعها 
لوحات  على  وتخزينها  �آيل  ب�سكل  �ل�سر�ئح  معاجلة 

د�ئرية يف مكتبة. ثم ميكن ت�سوير �ملناطق �ل�سغرية 
وتتعقب  �إل��ك��رتوين،  بف�سل جمهر  �الأدمغة  تلك  من 
�لرجميات �لذكية كّل خلية من �سريحة �إىل �أخرى 

الإعادة بناء طريقة تر�بط �خلاليا تلك يف ما بينها.
على  م�ساحتها  تقت�سر  ن�سيج  قطعة  �ل�سورة  تعك�س 
100 ميكرون. لكن كان ال بد من �إنتاج �ألَفي �سريحة 
وتخزين حو�ىل تري�بايت و�حد من �لبيانات، وكانت 
�آالف �خلاليا  م���ن  �أج�����ز�ء  ع��ل��ى  �ل�����س��ري��ح��ة حت��ت��وي 
لتجنب  فقط  منها  �لع�سر�ت  �إال  يظهر  )ال  �لع�سبية 
�ملليار�ت  مئات  على  �لدماغ  يحتوي  لكن  �الرت��ب��اك(. 
ت�سريح  علم  يف  �مل�سكلة  حم��ور  باخت�سار  هنا  منها. 
�ل��دم��اغ. لكن ال ب��د م��ن �ل��ب��دء م��ن م��ك��اٍن م��ا وياأمل 
لي�ستمان �أن تظهر �الأمناط تلقائياً بعد �لتدقيق بعدد 
كاٍف من �لكتل �ل�سغرية د�خل �خلاليا �لع�سبية، ما 
قد يدفع �أحد �لعلماء �إىل حتقيق �إجناز مهم و�إ�سد�ر 

نظرية قابلة لالختبار عّما يح�سل فعلياً يف �لدماغ.
�لدماغ،  عمل  طريقة  عن  �ساملة  نظرية  لطرح  لكن 
ال بد من فهم �أعلى م�ستويات تنظيمه �أي�ساً. ال �سك 
�أعلى م�ستويات �لبحث، حيث يتم قيا�س �لبنى  �أن  يف 
�لت�سريحية بال�سنتيمرت�ت بدل وحد�ت �مليكرون، هو 
�لب�سري(.  �لدماغ  و�سالت  جمموع  )م�سروع  حم��ور 
ن�����س��اأ ه���ذ� �مل�����س��روع، ك��م��ا ي�����س��ري ����س��م��ه، وك���اأن���ه )�بن 
ثبتت  و�إذ�  �لب�سري(.  �جلينوم  ل�(م�سروع  بالتبني( 
على  �خليالية  )ع��ّر�ب��ت��ه(  تو�سك  �ل�����س��ائ��ع��ات،  �سحة 
�لو�سول و�سيت�ساعف قريباً مبلغ �ل�35 مليون دوالر 
�إن��ف��اق��ه على م��ر خم�س ���س��ن��و�ت، ول��و حمل  �ل���ذي مت 

�مل�سروع ��سماً خمتلفاً.
�لر�هن، ينق�سم )م�سروع جمموع و�سالت  �لوقت  يف 
تقودها  �الأوىل  جمموعتني:  ب��ني  �لب�سري(  �ل��دم��اغ 
�سانت  يف  و��سنطن  جامعة  و�لثانية  ه��ارف��ارد  جامعة 
لوي�س. خالل �الجتماع، �سرح �ستيفن بيرت�سون �لذي 
يعمل على �الأبحاث يف �سانت لوي�س ما ينوي �لعلماء 

كلهم فعله.
على عك�س م�سروع لي�ستمان، يدر�س )م�سروع جمموع 
و���س��الت �ل��دم��اغ �ل��ب�����س��ري( �ل��ك��ائ��ن��ات �ل��ت��ي ال تز�ل 
حية. بدل جتزئة �الأدمغة، هو ي�ستعمل �أحدث �أ�سكال 
تكنولوجيا �مل�سح �ل�سوئي، مبا يف ذلك تقنية ت�ستطيع 
تعقب مرور جزئيات �ملاء حول �لدماغ وتقنية �أخرى 
�الأي�����س��ي يف خمتلف  �لن�ساط  ب��ني  �ل��رت�ب��ط  ت��ر�ق��ب 
مناطق �لدماغ لر�سم خر�ئط �ملمر�ت غري �ملرئية بني 

خمتلف �ملر�كز �لع�سبية.
ب��ي��رت���س��ون وزم����الوؤه  �ل��ت��ي مي�سحها  ت��ع��ود �الأدم���غ���ة 
�لتو�ئم  �أزو�ج من   300 منهم  1200 متطوع،  �إىل 
متطابق(.  غ��ري  �الآخ����ر  وبع�سها  متطابق  )بع�سها 
يح�سر �جلميع على مدى يومني للخ�سوع ملجموعة 
�ختبار�ت وجل�سات معرفية  و�إج��ر�ء  �ال�ستبيانات  من 
وهم ي�ستلقون يف �آلة �مل�سح �ل�سوئي. بهذه �لطريقة، 
ياأمل �لباحثون يف )م�سروع جمموع و�سالت �لدماغ 
�لدماغية  �ل��ه��ن��د���س��ة  خ�����س��ائ�����س  �ل��ب�����س��ري( حت��دي��د 
�مل�سرتكة بني �جلميع، ون�سبة �ختالفها بني �سخ�س 
و�آخر، ومدى �رتباطها مبهار�ت و�سلوكيات �ل�سخ�س، 
وم��ع��رف��ة ك��ي��ف ي��غ��رّيه��ا �الخ���ت���الف �ل���ور�ث���ي )عر 

در��سات على �لتو�ئم(.

ن�ض�ط من�ّضق
ك��ان��ت م��ق��ارب��ة �ل��ن�����س��اط �الأي�����س��ي م��ث��م��رة ع��ل��ى نحو 
�أحد  ر�ي�سل،  ماركو�س  �سرح  �الجتماع،  خالل  خا�س. 
ك�سفت  �ملقاربة  �أّن  لوي�س،  �سانت  يف  بيرت�سون  زمالء 
���س��ب��ك��ات ع���دة ك��ان��ت غ��ري م��رئ��ي��ة ���س��اب��ق��اً يف �لدماغ. 
تت�سّكل هذه �ل�سبكات من �أماكن يف �أنحاء �لع�سو حيث 
يرت�جع �لن�ساط �الأي�سي �أو يتز�يد بوترية متناغمة، 
حتى عندما ُيطلَب من �ل�سخ�س �ملتو�جد يف �آلة �مل�سح 
�ل�سوئي �ال�ستلقاء من دون �أي حركة وعدم �لتفكري 
باأي �أمر معني. لكّن �كت�ساف هذه �ل�سبكات لي�س مهماً 

�سيلي  ويليام  �أو�سح  ح�سر�ً.  �الأكادميية  �لناحية  من 
تلك  �أن  فر�ن�سي�سكو،  �سان  كاليفورنيا،  جامعة  م��ن 
�ل�سبكات قد تكون �أي�ساً �لعامل �الأ�سا�سي لفهم بع�س 

�الأمر��س �لع�سبية �خلبيثة.
�ل��ت��م��ي��ي��ز بني  �أه���م���ي���ة  �الأط����ب����اء  �الآن، الح����ظ  ح��ت��ى 
�آث���ار ج�سدية  �أي  ت��رتك  ال  �ل��ت��ي  �لعقل  ����س��ط��ر�ب��ات 
و��سحة، مثل �نف�سام �ل�سخ�سية و�الكتئاب �لعيادي، 
�آث������ار�ً ج�سدية  و�����س���ط���ر�ب���ات �ل���دم���اغ �ل��ت��ي ت��خ��ّل��ف 
م��ث��ل �أم���ر�����س �ل��ب��ارك��ن�����س��ون و�ل���زه���امي���ر. ل��ك��ّن هذ� 
�آث��ار ج�سدية  �أي  �لتمييز خاطئ طبعاً: مل يتم ر�سد 
ل��ال���س��ط��ر�ب��ات �ل��ن��ف�����س��ي��ة ب���ع���د، رمب����ا الأن���ه���ا تنجم 
�لرت�بط  �أمن����اط  يف  )�خ���ت���الالت  �سائبة  رو�ب����ط  ع��ن 
�لع�سبي( ال ميكن �أن تتعرف عليها �لتقنيات �لر�هنة 
)ر�سم  علم  ي��ه��دف  �ل��ك��ايف.  �ل��ذك��اء  �إىل  تفتقر  الأن��ه��ا 
�خللل  ذل��ك  �إي��ج��اد  �إىل  �مل��خ(  يف  �لع�سبية  �لو�سالت 
تّت�سح  �مل��ق��اب��ل، مل  �لع�سبي. يف  �ل��رت�ب��ط  �أمن���اط  يف 
طريقة �نت�سار �الأمر��س يف �أنحاء �لدماغ مثل مر�س 
�لتي ميكن ر�سد  �الأخ���رى  و�أن���و�ع �خل��رف  �لزهامير 
�ملتو�فرة.  �لتقنيات  بف�سل  ب�سهولة  �جل�سدية  �آثارها 
�كُت�سف  �أن ج��زء�ً مهماً من �جل��و�ب  لكن يظن �سيلي 
�الآن، �إذ يبدو �أن منط �نت�سار مر�س �لزهامير و�أربعة 
�أنو�ع من حاالت �خلرف �ملماثلة لكن �لنادرة ي�ساهي 
�سبكات �الأي�س �ملن�ّسقة �لتي و�سفها ر�ي�سل. بطريقٍة 
�لن�ساط م�سوؤولة  ما، تكون �لرو�بط �لتي تن�ّسق هذ� 

�أي�ساً عن ن�سر �ملر�س.
مل يت�سح بعد ما يح�سل ب�سكل دقيق. لكن قد يكون 
ه���ذ� �الك��ت�����س��اف �ل��دل��ي��ل �ل���ذي ي��ح��ت��اج �إل��ي��ه �لعلماء 
�الأمر  �إذ� �سّح هذ�  �خل��رف.  تقّدم  كبح  كيفية  ملعرفة 
)نظر�ً �إىل �لعبء �لناجم عن تو�ّسع فئة كبار �ل�سن يف 
بلد�ن عدة خالل �لعقود �ملقبلة(، �سُيثبت علم )ر�سم 
�ملخ( قيمته حتى قبل و�سول  �لع�سبية يف  �لو�سالت 

�ملبالغ �لطائلة �لتي �ستمّول �مل�سروع.

ال �سك يف �أن �لقدرة على توجيه موجات كهربائية مغناطي�سية يف 
مناطق حمددة �أحدثت ثورة يف عامل �لب�سريات وز�دت �الهتمام 
�لعاملي بعباء�ت �الإخفاء، على غر�ر ما �رتد�ه هاري بوتر. لكن 

�لفوتونات لي�ست �لهدف �لوحيدة لهذه �الأجهزة.
بد�أ عدد من �ملهند�سني وعلماء �لفيزياء �لعمل على ن�سخ �سوتية 
��ستخد�م  كيفية  يف  �ملجموعات  بع�س  وفكرت  �ل�سوت.  لتوجيه 
هذه �لتكنولوجيا لتحويل �ملوجات �لزلز�لية بعيد�ً عن �الأبنية. 
مثل  �الأهمية،  �لبالغة  �الأبنية  حماية  �إىل  �لفكرة  ه��ذه  تهدف 

حمطات �لطاقة �لنووية و�ملطار�ت.
ال ت���ز�ل ك��ل ه��ذه �الأف��ك��ار حتى �ل��ي��وم جم��رد در����س��ات رقمية. 
مينار  و�سركة  مر�سيليا  يف  فري�سنيل  معهد  من  جمموعة  لكن 
بنتا  �أنهما  توؤكد�ن  �الأر�سية  حت�سني  يف  �ملتخ�س�سة  �لفرن�سية 
 alluvial( طمية  تربته  حو�س  يف  زلز�لية  �إخ��ف��اء(  )ع��ب��اءة 
ر فيها  �ملرة �الأوىل �لتي يطوَّ basin( يف جنوب فرن�سا. وهذه 

جهاز مماثل.
�أ�سغر  م��ادة مبقيا�س  �الإخفاء هذه يف هند�سة  �سر عباءة  يكمن 
من طول �ملوجات �لتي �سُت�سطر �إىل �لتالعب بها. وميكن بعد 

ذلك ترتيب هذه �لبنى بطريقة مالئمة لتحويل �ملوجات.
�مل��������ادة(  ور�ء  )م������ا  دع��������اه  م�����ا  �ل���ف���رن�������س���ي  �ل����ف����ري����ق  �ب���ت���ك���ر 
�لثقوب  م��ن  خ��ط��وط  ث��الث��ة  بحفر   )metamaterial(

ي�سل  و�لطمي  �لطني  من  حو�س  يف  �أم��ت��ار   5 عمقها  �لفارغة 
ع��م��ق��ه �إىل م��ئ��ت��ي م���رت. ث��م ر�ق���ب���و� �مل��ن��ط��ق��ة ب��و����س��ط��ة �أجهزة 

��ست�سعار �سوتية.
�قت�سى �الختبار �بتكار موجات برتدد 50 هرتز�ً و�إز�حة �أفقية 
بنحو 14 مليمرت�ً من �مل�سدر من جهة و�حدة من هذ� �لنظام. 

وقا�س �لفريق بعد ذلك طريقة �نت�سار �ملوجات عره.
بقوة  عك�ست  ه��ذه  �خلا�سة  م��ادت��ه  �أن  �لفرن�سي  �لفريق  ي��وؤك��د 
�مل��وج��ات �ل��زل��ز�ل��ي��ة، �ل��ت��ي ب��ال��ك��اد �خ��رتق��ت �خل���ط �ل��ث��اين من 

�لثقوب.
�سمم �لفريق هذه �ملادة لتعمل وفق طول �ملوجات �ملحدد �لذي 
�عُتمد يف �الختبار. لكن �ملوجات �لزلز�لية قد ال تكون بالطول 
يعتقد  �ملبنى،  رن��ني  ت��ردد  �لنظام مع  ه��ذ�  بتكييف  ولكن  ذ�ت��ه. 

�لفريق �أنه قد يوؤمن له بع�س �حلماية.
يف هذ� �البتكار �سو�ئب عدة بالغة �الأهمية. �أواًل، ميكن للموجات 
�لتي يعك�سها هذ� �لنظام �أن ت�سبب �ملزيد من �الأ�سر�ر لالأبنية 
�إىل مو�د متت�س  �لتو�سل  �لفريق  لذلك يحاول هذ�  �ملجاورة. 

�لطاقة، ال حتّولها �أو تعك�سها.
رغم ذلك، قد ت�ستفيد بع�س �ملن�ساآت من هذ� �لنوع من �حلماية. 
ومبا �أن �بتكار هذه �الأنظمة يبدو �سهاًل ن�سبّياً، فقد ال مير وقت 

طويل قبل �أن نر�ها ُت�ستعمل.

لط�مل� ك�ن علم�ء �لبيولوجي� يح�ضدون علم�ء �لفيزي�ء. فهم �لذين يح�ضلون على مب�لغ ط�ئلة الإجر�ء �أبح�ث علمية كربى. لكن تغري 
هذ� �لو�ضع بف�ضل )م�ضروع �جلينوم �لب�ضري( �لذي �أنفق حو�يل 3 ملي�ر�ت دوالر يف عقد من �لزمن من �أجل قر�ءة �ل�ضل�ضلة �لك�ملة 
ف طريقة تكوين وت�ضغيل �لك�ئن �لب�ضري. لكن �نتهى م�ضروع  من )�حلروف( �جلينية للحم�س �لنووي )من دون فهمه� دومً�( كونه� َت�ضِ
�جلينوم قبل ع�ضر �ضنو�ت. منذ ذلك �حلني، بد�أ علم�ء �لبيولوجي� �لطموحون يبحثون عن �مل�ضروع �ملقبل �لكبري. وت�ضري �ض�ئع�ت 

مف�ده� �أن �مل�ضروع هذ� يو�ضك على �لظهور للعلن. 

اأول اختبار )لعباءة االإخفاء( 
الزلزالية 

العلماء ير�سمون )خارطة الدماغ( 

اطبع يل اأذنًا...
ال عجب يف �أن يكون �سنع �أذن من �ل�سفر مهمة بالغة �ل�سعوبة. فغ�سروف 
�إنتاجه من مو�د  �لعلماء  على  ��ستحال  وق��د  ق��وي.  لكنه  ج��د�ً  م��رن  �الأذن 
��سطناعية. لذلك �إذ� ُولد طفل �ليوم من دون �أذن، يعّد �الأطباء بدياًل عنها 
من غ�سروف �سلع. رغم ذلك تفتقر �إىل مرونة �الأذن �لطبيعية وقوتها، 

ف�ساًل عن �أنها ال تبدو جميلة عادًة. فلَم ال نحاول �إذ�ً طباعة و�حدة؟
�لثالثية  �لطابعات  جلعل  طريقة  �إىل  �لتو�سل  على  ر�هناً  �لعلماء  يعمل 
�ملطبوعة  �الأذن  �أن  �سحيح  حية.  خاليا  من  �أذن  غ�سروف  تنحت  �الأب��ع��اد 
طبيعية  �الأذن  ه��ذه  جعل  �لعلماء  ه��دف  �أن  �إال  �لب�سر،  على  ُت�ستخدم  مل 
كفاية لُتقّدم لالأوالد �لذين يولدون بت�سوهات يف �الأذن �أو للبالغني �لذين 

يفقدونها جر�ء حادث �أو �إ�سابة.
�لطبية �حليوية يف  �لهند�سة  يذكر لور�ن�س بون�سار، بروف�سور م�ساعد يف 
جامعة كورنل يعمل مع جمموعة لتطوير �أذن بديلة �أف�سل: )من وجهة 
بون�سار  �أج���رى  �الأذن،  والإع����د�د  ح��ّق��اً(.  مذهلة  �الأذن  �مليكانيكية،  �لنظر 
وزمالوؤها م�سحاً الآذ�ن �بنتيه �لتو�أم، �للتني كانتا �آنذ�ك يف �خلام�سة من 
عمرهما. ثم ��ستخدمو� �لطابعة �لثالثية ل�سنع منوذج بال�ستكي ��ستناد�ً 
�لنافث  بالطابعة  �ل�سبيهة  �لطابعات،  هذه  ُعّدلت  �ملن�سوخة.  �ل�سور  �إىل 

للحر يف منزلك، الإجر�ء جتارب على �ل�سوكوال و�الأ�سلحة وحتى �لكلى.
�خلاليا  �لكوالجني،  من  بخليط  �لقالب  ذلك  بعد  وفريقه  بون�سار  حقن 
�لغ�سروفية �حلية، وو�سيط منو. فتجمد �خلليط )مثل حلوى �جليلو(، 
ع�سون  ويف  �لقالب،  نحقن  ب�سرعة.  ذلك  )يحدث  ي�سيف:  بون�سار.  وفق 

15 دقيقة نح�سل على �أذن جاهزة(.
لي�س متاماً، فما يح�سلون عليه هو قطع من �خلاليا ت�سبه �الأذن حتتاج 

�إىل �أن يقحمها جر�ح جتميلي حتت �جللد يف �لر�أ�س قبل �أن ت�سبح �أذناً.
كي يختر �لعلماء ما �إذ� كان قالب �الأذن هذ� ميكن �أن يتحّول �إىل غ�سروف 
�أذن حي فاعل، زرعو� عينة حتت �جللد يف ظهر جرذ�ن خمتر. ويف غ�سون 
�إىل  �لعينة  �لكوالجني، وحتّولت  �لغ�سروفية  �أ�سهر، فاقت �خلاليا  ثالثة 
�سكلها  على  عينه  �لوقت  يف  حمافظة  مرنة،  �إمن��ا  قا�سية  غ�سروف  قطعة 

وحجمها. ُن�سرت �لنتائج يف جملة PLoS One على �سبكة �الإنرتنت.
يجب �ختبار هذه �الأذن �لفورية على حيو�نات �أكر قبل �أن ُت�ستخدم على 
�خلاليا  م�سدر  حتديد  على  نعمل  زلنا  )ما  يذكر:  بون�سار.  وفق  �لب�سر، 

�ملثايل لهذه �الأذن(.
وت�سمل �مل�سادر �ملر�سحة غ�سروف �أذن �الإن�سان �أو خاليا جذعية من نخاع 

�ملري�س �ل�سوكي �أو �لدهن.
من  �لكثري  م�سدر  �لطريقة  ب��ه��ذه  �جل�سم  و�أع�����س��اء  �الآذ�ن  �إع���د�د  �سّكل 
�ملجال.  �لوحيد يف هذ�  �لتوقعات و�لتجارب طو�ل �سنو�ت. فبون�سار لي�س 
لكن ��ستعمالها على �لب�سر كان دوماً بعيد�ً. �أما ز�ل كذلك؟ يجيب بون�سار: 
حالفنا  ف��اإن  ك��ث��رية.  لي�ست  �إمن��ا  �سنو�ت،  �إىل  نحتاج  زلنا  م��ا  �أن��ن��ا  )�أعتقد 

�حلظ، نحتاج �إىل خم�س �سنو�ت، ال ع�سر �أو ع�سرين(.

عل�م وتكن�ل�جيا
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فج�أة �أعلنت �لفن�نة �ل�ض�بة ن�ضرين �م�م �نه� تزوجت منذ ع�م دون �ن تعلن ذلك من قبل، وم� �ن �دلت بهذ� �العرت�ف حتى وجدت نف�ضه� 
متهمة �أنه� تزوجت �ضر� خ��ضة مع ��ضر�ره� على �أال تك�ضف عن �ضخ�ضية زوجه�. ن�ضرين ردت على هذه �الته�م�ت بكل �ضر�حة وك�ضفت �ضبب 
�حتف�ظه� بخرب زو�جه� �ضر�، ومل�ذ� ع�دت و�علنت عنه �الآن، كم� حتدثت عن �لتغيري �لذي حدث يف حي�ته� بعد �لزو�ج ونيته� تعوي�س م� 

ف�ته� فني�، وحقيقة تر�ضيحه� للعمل مع ع�دل �م�م يف م�ضل�ضله �جلديد، ��ضتعد�ده� لالعتز�ل يف ح�لة و�حدة فقط.

�أعي�س حي�ة زوجية �ضعيدة وم�ضتقرة 

ن�سرين اإمام: اأحب التمثيل وال اأعمل من اأجل املال 

اإميي �سمري غامن م�سغولة بـ)6 لـ 1(
�لفيلم  دوره��ا يف  �سمري غامن حالياً  �إمي��ي  �ل�سابة  �مل�سرية  �لفنانة  ت�سّور 

�جلديد )6 ل� 1(، �ملقرر �أن يعر�س يف مو�سم �ل�سيف �ل�سينمائي.
�إطار  يف  و�لرجال  �لن�ساء  بني  �لعالقة  يتناول  �لفيلم  �أن  غامن  و�أو�سحت 
�جتماعي كوميدي ويطرح �مل�ساكل و�ملفارقات بينهما، وي�ساركها �لبطولة 

�أحمد �لفي�ساوي و�سريف رمزي وكرمي فهمي ومن �إخر�ج حممد �ساكر.
و�لتي  �أ�سفور(،  )�لبا�سا  م�سرحية  بطولة  يف  للم�ساركة  غامن  ت�ستعد  كما 
�ستعر�س خالل مو�سم �ل�سيف �ملقبل على خ�سبة م�سرح �ل�سالم، وي�ساركها 
�لبطولة �لفنان حممد رم�سان، وتدور �أحد�ثه حول �ساب فقري يتعر�س 

ملوقف �سعب �أثناء حجزه ل�سقة من �لدولة.

رزان يف 
)حرمي 
ال�سلطان(

بد�أت �لنجمة رز�ن 
�ملغربي ت�سوير 
م�ساهدها يف م�سل�سل 
)حرمي �ل�سلطان( 
بالن�سخة �مل�سرية، من 
�إخر�ج �إينا�س �لدغيدي، 
جت�ّسد فيه �سخ�سية 
غريبة ومعقدة �إال �أنها 
رف�ست �لك�سف عن 
تفا�سيلها. كذلك تدر�س 
رز�ن �أكرث من عر�س 
�سينمائي.

نوال الزغبي 
وفّية ل�سيمون 

اأ�سمر
�أكدت نو�ل �لزغبي �أن �لفن 

ال يوؤثر على م�سوؤولياتها 
�لعائلية، و�أنها توفق بني 

فنها و�أوالدها وقالت يف 
حديث لها: )�إذ� وجدت 
�أن حفلة معينة ال تقدم 
وال توؤخر ال �أو�فق على 

�إحيائها(، م�سددة على �أن 
�ملخرج �سيمون �أ�سمر �ساحب 

�لف�سل �الأكر يف �سناعة 
جنوميتها �إ�سافة �إىل 
جمهودها �ل�سخ�سي.

عام؟ وملاذ� �علنت عنه �خري�؟ من  الكرث  زو�جك  خر  �خفيت  • ملاذ� 
- زو�جي مل يكن �سر� و�منا �أخفيته فقط عن �ال�سو�ء الأنه كانت هناك رغبة م�سرتكة بيني وبني 
�الهل  لكل  معلنا  زو�ج��ن��ا  وك���ان  �ل��ك��ام��ري�ت مت��ام��ا،  ع��ن  �خلا�سة  نبعد حياتنا  �ن  على  زوج���ي 
و�ال�سدقاء، �ما ملاذ� �علنته �أخري� فهو الأنني منذ زو�جي كنت يف �جازة من �لعمل، وبالتايل 
�أحو�يل  ع��ن  ي�ساألني  م��ن  ه��ن��اك  يكن  �الع��الم��ي��ة، ومل  �حل����و�ر�ت  �إج���ر�ء  ع��ن  بعيدة  كنت 
�لعاطفية، والأنني �أحب �أن �أكون �سادقة مع جمهوري �تفقت مع زوجي على �عالن زو�جنا 

حتى يعلم �جلمهور.
• وملاذ� مل تك�سفي �سخ�سية زوجك؟

- الأن هذ� ال يهم �حد� باال�سافة �ىل �نه يريد �ن يكون بعيد� عن �ال�سو�ء وهذ� حقه، 
وباملنا�سبة ل�ست �لفنانة �لوحيدة �لتي تزوجت ومل تعلن من هو زوجها ولذلك ال 

�رى �المر غريبا.
�جلمهور يف معرفة زو�جك �ألي�س من حقه �ي�سا �ن يعرف  حق  عن  • حتدثت 

من هو �لرجل �لذي �رتبطت به؟
- ال �أظن ذلك، ويكفي �نني �علنت عن زو�ج��ي، �ما �سخ�سية زوجي فمن حقي 
�لكامري�ت  مطاردة  عن  بعيد�  حياتنا  بخ�سو�سية  نحتفظ  �ن  �ي�سا  هو  وحقه 
و�ال�سو�ء، وهذ� لي�س من �أجل ��سفاء غمو�س على حياتي �خلا�سة �و لالثارة، 
يظهر  �ن  فيه  هو  يريد  وق��ت  ياأتي  وعندما  للخ�سو�سيات،  �ح��رت�م��ا  فقط  و�من��ا 

�إعالميا بجو�ري �سوف نفعل هذ� بالتاأكيد.
• �مل يعرت�س على عملك بالفن؟

- �طالقا فهو مقتنع متاما مبوهبتي وي�سجعني على �لنجاح وعملي كفنانة ال 
ي�سبب له �ي م�سكلة.

• هل ت�ست�سريين زوجك يف �دو�رك؟
- بالفعل �حر�س على ��ست�سارته يف �أعمايل �لفنية و��ستمع لن�سائحه، وغالبا 
يكون على حق  وهو يقدر �لفن جد� ويثق باختيار�تي، خ�سو�سا �أنني  ال �أ�سارك 
�إال يف عمل و�حد يف �ل�سنة الأنني ال �أعمل من �أجل �ملال، و�منا �عمل من �جل حبي 
للتمثيل وهذ� �سيكون من �سمن �أ�سباب جناحي يف �لتوفيق بني عملي كفنانة وبني 

مر�عاة بيتي وزوجي.
�ي حلظة ت�سعرين فيها باأنه يت�سبب يف  يف  �لفن  عن  تتنازيل  �ن  ميكن  �نه  هذ�  • معنى 

�ن�سغالك عن بيتك وزوجك؟
  - بالتاأكيد هذ� و�رد الأنني �إذ� وجدت �أن عملي ياأتي علي ح�ساب زوجي �أو على ح�ساب حقوقه 
بالفعل �ساأن�سحب فور� من �لفن، فالفنانة مهما طال عمرها �لفني فهي يف �لنهاية تعمل يف 

مهنة موؤقتة �أو على �القل هذ� هو �حلال بالن�سبة يل لكن �لزوج و�الأ�سرة هما رقم و�حد.
�لذي تغري يف حياتك بعد �لزو�ج؟ • ما 

- �أ�سعر بفارق كبري بني حياتي قبل �لزو�ج وحياتي بعده، فحاليا �أ�سبح لدي مو�عيد للعودة 
للبيت، وكذلك �خلروج مع �أ�سدقائي �أ�سبح �أقل بكثري مقارنة بحياتي قبل �لزو�ج فاأ�سبح لدي 

�لعديد من �مل�سوؤوليات و�أ�سبحت ملتزمة بوجودي يف �لبيت ب�سكل �أكر .
باالمومة؟ حتلمني  • هل 

- �أمتنى �أن �أ�سبح �أما قريبا، وال �رى مثل �الخريات �ن �المومة تعطل عن �لنجاح يف �حلياة 
�لعملية وبخا�سة يف جمال �لفن، بدليل �أن هناك جنمات �مهات ويحققن جناحات كبرية 

مثل منى زكي وهند �سري ويا�سمني عبد �لعزيز وغريهن.
عن �كرث من عمل خالل �لفرتة �الخرية؟ �عتذ�رك  �سبب  زو�جك  كان  • هل 

- �ن�سغلت فرتة طويلة برتتيبات �لزو�ج ثم بحياتي �جلديدة بعده وهو ما جعلني 
هذه  على  نادمة  ل�ست  لكنني  �ملا�سي،  رم�سان  يف  عر�ست  �عمال  ع��دة  عن  �عتذر 
�العمال الأنني يف �ملقابل �أعي�س �الآن حياة زوجية �سعيدة وم�ستقرة و�أنوي تعوي�س 

غيابي �لفرتة �ملقبلة. 
مر�سحة مل�ساركة عادل �مام بطولة م�سل�سله �جلديد؟ �نك  �سحيح  • هل 

�مام، و�رى  للفنان عادل  �مل�سل�سل �جلديد  بالفعل تلقيت عر�سا للم�ساركة يف   -
و�ل�سعبية  �لطويل  �لفني  �مل�سو�ر  �ساحب  �لفنان  هذ�  مع  �عمل  �ن  فر�سة  �نها 
�سركة  بالدور، ولذلك طلبت من  �كون مقتنعة  �ن  �ي�سا  لكن يهمني  �ل�سخمة، 

�النتاج �ن متنحني فر�سة لقر�ءة �ل�سيناريو قبل �ن �تخذ قر�ري �لنهائي.
كبرية؟ �دو�رك  م�ساحة  تكون  �ن  ت�سرتطني  • هل 

- عندما �ساركت �لفنان �سريف منري بطولة م�سل�سل )قلب ميت( مل تكن م�ساحة دوري 
كبرية، ورغم ذلك حققت به جناحا �سخما ورغم �نني قدمت بعده �أدو�ر� �كر يف م�ساحتها 
وحققت بها جناحا �ي�سا، لكنني ال �هتم كثري� مب�ساحة �لدور، و�منا مبدى تاأثريها وقدرتها 

�ي�سا على �ن تظهر �مكاناتي يف �لتمثيل.
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تناول برتقالة يوميا ي�ساعد على اله�سم
دهنية  م��رك��ب��ات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  �ل��رت��ق��ال  �أن  ح��دي��ث��ة  در�����س���ة  ك�سفت 
وكربوهيدر�تية وبروتينية ي�سهل ه�سمها و�مت�سا�سها من دون �إجهاد 
ي�ساعد  �الأك��ل  تناول برتقالة و�ح��دة عقب  �أن  �له�سمي، حيث  �جلهاز 
�ملعدية  �لغدد  يثري  فيها  �مل��وج��ود  �حلام�س  الأن  �له�سم،  على  كثري�ً 
يعتر  وك��ذل��ك  �لطعام،  به�سم  تقوم  �لتي  �لبب�سني  خمرية  فتن�سط 

�لرتقال م�سهياً ممتاز�ً �إذ� تناوله �الإن�سان قبل �لطعام.
�الأغذية  مقدمة  يف  يجعله  �ل��ذي  ج  بفيتامني  غني  �لرتقال  �أن  كما 
�لكال�سيوم يف �لعظام، كما  �لو�قية و�ل�سافية، فهو ي�ساعد على تثبيت 
�أث��ر فعال يف ح��االت �لنزف مهما ك��ان من�سوؤها ويف وق��ف قيء  �أن��ه له 

�حلامل.
يف  تتحول  �ل�سرتيك  حم�س  مثل  �أحما�س  على  �لرتقال  ويحتوي 
�در�ر  على  وت�ساعد  �جل�سمية،  �خلاليا  تفيد  قلوية  م��و�د  �إىل  �جل�سم 
�ل��ب��ول، وت��ه��دئ��ة �الل��ت��ه��اب��ات يف �جل��ه��از �ل��ب��ويل، ول��ذل��ك ك��ان �إعطاء 

�لع�سائر �سرورياً لطرد �ل�سموم عن طريق �لبول.

فو�ئد �لقمح

يعتر من �أّهم �حلبوب �ملفيدة ل�سّحة �الإن�سان 
 غّني جد� بالفيتامينات وخا�سة جمموعة فيتامني)ب( �ملّركب 

يحتوي على معادن كثرية مثل �حلديد ، �لف�سفور ، �ل�سليكون ، و�ليود 
 يّقوي �جلهاز �لع�سبي ومينح �جل�سم �لقّوة و�لن�ساط 

 ي�ساعد يف بناء �لعظام ويقوي �الأ�سنان 
 ي�ساهم يف تقوية �ل�سعر ويزيده ملعانا 

 ي�ساعد يف عمل �لغّدة �لدرقّية 
 ي�ساهم يف تكوين �الأن�سجة و�لع�سار�ت �لها�سمة 

 دقيق �لقمح ي�ستخدم كعالج الأمر��س �جللد �ملختلفة 
 لال�ستفادة من جميع هذه �لفو�ئد يجب تناول )�خلبز �الأ�سمر( �لناجت من 

طحن حبوب �لقمح كامله 
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زرافاتان تلعبان وتتعانقان في الصباح الباكر بحديقة نيروبي الوطنية. )رويترز(

�خرتع �لكربيت ؟ �لذي  • من 
�لعامل �لفرن�سي �سارل �سويا هو خمرتع �لكريت يف عام 1381 وكان 
يتكون من �لف�سفور �البي�س وكلور�ت �لبوتا�سيوم و�ل�سمغ و�لن�سارة، 
وي�ستعل باالحتكاك على �سطح خ�سن وب�سبب �سمية وخطورة �لفو�سفور 
حتى  �الحمر  �لف�سفور  عنه  ب��دال  و��ستخدم  ت�سنيعه  توقف  �البي�س 

وقتنا هذ� .
�جنلرت�؟ ملكة  هو�رد  ك�ترين  �أعدمت  • متى 

. فر�ير  �سهر  �عدمت عام 2451 
�لع�مة(؟ )�حلري�ت  مرحلة  �جنلرت�  بد�أت  • متى 

بد�أت �جنلرت� مرحلة �حلريات �لعامة عندما �قر �لرملان �لريطاين 
تبني ميثاق �حلقوق يف 31 2--9861 .

هي حروف �للغة �لكمبودية �لتي يبلغ عدد حروفها 72 حرف.  لغة  يف  حروف  عدد  �أكر  �أن  تعلم  • هل 
• هل تعلم �أن ع�سري �لفاكهة و حده �أو خملوط يجب تناوله يف �حلال فاالنتظار عليه يعر�س فيتاميناته 

الأك�سدة �لهو�ء كما �أن بع�س �الأنو�ع تف�سد ب�سرعة و يف مقدمتها ع�سري �جلزر 
 • هل تعلم �أن �أغرب �إح�سائية عن �ل�سمنة �أفادت �أن م�ساهدة �لتليفزيون �مللون توؤدي �إىل �ل�سمنة �ملفرطة. 

 • هل تعلم �أن �لقطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع �لثدييات. 
 • هل تعلم �أن جزيرة تايو�ن �أو �ل�سني �لوطنية �أطلق عليها �مل�ستك�سفون �لرتغاليون عام 1580 م ��سم ) 

فورموز� ( �أي �جلميلة. 
• هل تعلم �أن �ملخلفات �لناجتة عن ه�سم �أور�ق �ل�سجر �لتي تاأكلها �لديد�ن تعتر �سماد�ً جيد�ً للرتبة و �أن 
�لديد�ن ت�ستطيع �أن تغطي �الأر�س بطبقة من �ل�سماد خالل ثالثة �أ�سهر من �الأور�ق �لتي �لتهمتها خالل 

عام تقريباً. 
 • هل تعلم �أن �أطول �حل�سر�ت عمر�ً من ف�سيلة �خلناف�س حتمل ��سم � �خلنف�ساء �لر�ئعة � �إذ �أن حتولها من 

طور �لريقة �إىل طور �لعذر�ء فقط يحتاج �إىل 47 �سنة كاملة. 
 • هل تعلم �أن �أقدم جي�س نظامي �أوربي هو �حلر�س �ل�سوي�سري يف �لفاتيكان �إذ يعود تاريخ تاأ�سي�سه �إىل عام 

1400م. 

 مر �حد �المر�ء بجو�ر نهر �سغري ف�سمع �سوتا يناديه وقف وتلفت فر�أى �سمكة وقد برز ر�أ�سها من �ملاء وهي 
�لطعام ف�سخر منها  �بتالع  �سيئ يقف يف حلقي مينعني من  �نقذين هناك  �يها �المري  تنادي عليه وتقول 

�المري وقال �نا �ترك ما ور�ئي النظر يف فم �سمكة ملعونة؟ �ذهبي و�تركيني يف حايل.
 فغ�سبت �ل�سمكة وقالت �دعو عليك بان ي�سيبك مثل ما ��سابني وال ي�سعفك �حد، ثم مر تاجر كبري بجانب 
لو  �ع��دك  وقتي معك  الأ�سيع  بغبي  ول�ست  لها عندي عمل كثري  فقال  لينقذها  �ل�سمكة  عليه  فنادت  �لنهر 
�ن�سانا قريبا من هنا الر�سله لك.. فقالت �ذهب �دعو عليك بالندم طو�ل عمرك، ثم مر ر�ع فقري  وجدت 
بجانب �لنهر فنادت عليه �ل�سمكة فلما �قرتب منها حكت له ما هي فيه فاقرتب منها وقال ب�سم �هلل �ل�سايف 
�بتالع  �نح�سرت فيه ومنعتها من  ��سبعه يف فمها فاخرج من حلقها جوهرة كبرية كانت قد  �ملعايف.. ومد 
طعامها، وعندما �خرج �جلوهرة تنف�ست �ل�سمكة �ل�سعد�ء وقالت: �حلمد �هلل �نقذتني �ر�حك �هلل �يها �لفتى 
وجعلك مدد� ملن مثلي. فقال �لغالم ح�سنا خذي هذه هي جوهوتك. فقالت: ال هذه من �الن لك �فعل بها 
مات�ساء ومن �الن نحن ��سدقاء �ن �حتجتني .. ف�سكرها �لر�عي و�ن�سرف.. جل�س �المري يف ق�سره ليتناول 
طعامه فوقفت عظمة يف حلقه �سدت عنه �لهو�ء و�خذ يحاول �لتنف�س ومل ي�ستطع وحاول �لكثري ��سعافه 
��سابت جتارته خ�سارة كبرية  �لتاجر فقد  �ما  ��سابه،  ومل تنجح حماوالتهم فتعذب حتى مات متاأثر� مبا 
و��سبح فقري� وعندما ظهر يف �ل�سوق تاجر �ساب جديد ميلك من �المو�ل ما مل ميلكه �حد ب�سبب جوهرة 
نادرة �لوجود باعها الأغنى �مللوك وعرف �ن هذه �جلوهرة �خرجها �لفتى من فم �ل�سمكة ندم ��سد �لندم وقال 
لو كنت �نقذتها لكنت �غنى �ن�سان.. �نها لعنة �ل�سمكة يا لندمي .. يا لندمي و�خذ ي�سرب ر�أ�سه بيده ف�سمع 
من خلفه من يقول �مدد يدك بامل�ساعدة جتد وقت �حلاجة �لف يد متتد �ليك.. فنظر فاذ� بها �ل�سمكة �لتي 

�ختفت ب�سرعة وعلى فمها �بت�سامة �ساخرة.

لعنة ال�سمكة

طرق عالج ال�سد الع�سلي ومتزق االألياف الع�سلية

اال�سخا�ض البدناء تزيد عندهم 
موؤ�سرات نق�ض فيتامني د

 
ك�سفت در��سة علمية حديثة �ن �ال�سخا�س �لذين يعانون من �لبد�نة 
تنخف�س لديهم م�ستويات فيتامني د مقارنة مع �أولئك �لذين يتمتعون 

بوزن �أقل.
ك�سفت  حديثة  طبية  �أبحاثا  �لعلمية،�أن  مدي�سني  بلو�س  جملة  ذكرت 
عن وجود عالقة بني �لبد�نة و�نخفا�س م�ستوى فيتامني د يف �جل�سم، 
و  �جلينية  بياناتهم  حتليل  مت  �سخ�سا،   42 على  �الأب��ح��اث  و�أج��ري��ت 

قيا�س م�ستوى فيتامني د لديهم.
�أ�سارت نتائج �لبيانات، �أن �الأ�سخا�س �لذين يعانون من �لبد�نة، وتزيد 
�أوز�نهم عن �ملعدل �لطبيعي بنحو %10، وي�سنفون كمفرطي �لبد�نة 
مع معادل كتلة �جل�سم يتخطى 40 نقطة، يعانون من تدين م�ستوى 

فيتامني د بن�سبة %4 مقارنة مبن يتمتعون باأوز�ن قليلة.
يف  �الأط��ف��ال  �سحة  معهد  يف  �مل��در���س��ة  هيبونني،  �إلينا  �لباحثة  قالت 
مر�قبة  �أهمية  على  �ل�سوء  ت�سّلط  �ل��در����س��ة  ه��ذه  �إن  ل��ن��دن:  جامعة 
�لتاأثري�ت  من  �لتخّل�س  بغية  �لبدناء،  عند  د  فيتامني  نق�س  وع��الج 

�ل�سحية �لناجمة عنه.

ي��شف حممد اخلطيب 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�شيف ح�شني بدران
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

عائ�شة �شامل ال�شام�شي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�كد �خ�سائى �لطب �لريا�سى �الملانى ماركو�س كلينغنرغ 
�لع�سالت  �إطالة  يعرفو�  �ن  �لهو�ة يجب  �لريا�سيني  �ن 
على نحو �سليم، كي يتجنبو� �الإ�سابة بال�سد �لع�سلي �أو 

متزق �الألياف �لع�سلية �أثناء ممار�سة �لريا�سة.
�لريا�سيني  �الأط��ب��اء  �حت���اد  ع�سو  كلينغنرغ،  و�أو���س��ح  
�لع�سلة  نت�سور  �أن  :مُيكن  قائاًل  �الأملانية  ب��ون  مبدينة 
وك��اأن��ه��ا ح��ب��ل ي��ت��ك��ّون م��ن �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ع��ن��ا���س��ر، وهذه 
متددت  و�إذ�  �ل��ع�����س��ل��ي��ة،  �الأل���ي���اف  �آالف  ه���ي  �ل��ع��ن��ا���س��ر 
�أثناء  جمموعة من ه��ذه �الأل��ي��اف ب�سكل ز�ئ��د عن �حل��د 
�الإ�سابة  �إىل  حينئٍذ  ذل��ك  ���س��ي��وؤدي  �ل��ري��ا���س��ة،  مم��ار���س��ة 
�ل�سد  هذ�  �سيظهر  �الأوىل  �لوهلة  ومن  �لع�سلي،  بال�سد 

يف �سورة ت�سنج.

�ل��ط��ب��ي��ب �الأمل���اين  ي��ق��ول  �ل�����س��ع��ور،  وللتخل�س م��ن ه���ذ� 
:ينبغي تريد �لع�سالت على �لفور ملدة ربع �ساعة كاملة 
بعد �لتعر�س ملثل هذه �ملو�قف، موؤكد�ً على �سرورة �إرخاء 
�لع�سالت بحذر و�لعمل على �إطالتها دون �لقيام بحركات 
كلينغنرغ  و�أ�سار  لالإ�سابة.  �لتالية  �الأي��ام  عنيفة خالل 
�إىل �أنه عادًة ما ي�ستغرق �لعالج مدة ترت�وح من خم�سة 

�أيام �إىل �سبعة �أيام.
و�أكد �لطبيب �الأملاين على �أهمية �سرعة �لعالج، مو�سحاً 
�مل�����س��اب��ة على  �لع�سلة  �إر�ح�����ة  �ل��ري��ا���س��ي  ع��ل��ى  :ي��ن��ب��غ��ي 
�لفور، ثم يقوم بو�سع �سمادة �سغط مرنة عليها، وتابع 
�مل�سابة  �لع�سلة  مو�سع  رفع  يتم  �أن  :ينبغي  كلينغنرغ 

عالياً ملدة يوم كامل على �الأقل مع تريدها.

تاج الدين
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


