
حديثة،  بريطانية  درا�سة  ح�سب  الن�ساء، 
الأغ�����ل�����ب حني  ال����ك����ذب يف  مي���ار����س���ن 
م�سرتياتهن  ب��ق��ي��م��ة  الأم������ر  ي��ت��ع��ل��ق 

الأخ��رة، بينما يتالعب الرجال باحلقائق 
انهم  ب��ال��ق��ول  الأم���ر  يتعلق  عندما  الأغ��ل��ب،  يف 
�سيذهبون لتناول فنجان قهوة مع الأ�سدقاء ثم 
يعودون اإىل املنزل، اأو اأثناء اإجابتهم عن ال�سوؤال 
الذي توجهه لهم زوجاتهم عادة وهو: هل اأبدو 

بدينة يف هذا الف�ستان؟
كل  يف  يكذبن  منهن،  الكثر  ب��اع��رتاف  الن�ساء، 

اأث��ن��اء احل��دي��ث مع  م��ك��ان ي��وج��دن ف��ي��ه، فهن يكذبن 
�سديقاتهن ومع اأزواجهن ومع اأهلهن ومع زمالئهن 
يف العمل، لذلك فان الدرا�سات التي تقول ان الرجال 
يكذبون اأكرث من الن�ساء تعترب مفاجاأة حتى بالن�سبة 

للن�ساء. 
الرجال  ب���اأن  الع��ت��ق��اد  اىل  ال��ب��اح��ث��ني  بع�ض  ومي��ي��ل 
ي��ك��ذب��ون اأك����رث ل��ي�����ض لأن��ه��م اأ����س���واأ، اإمن����ا لن الكذب 
واأ���س��رع ت�سرفا، خا�سة  اأك��رث راح��ة  يجعلهم يف و�سع 
ل  ن�سائهم،  مع  م�سكلة  ن�سوء  جتنب  حماولتهم  عند 
فيها  ي��ك��ذب��ون  ال��ت��ي  احل���الت  تتعلق  ل  عندما  �سيما 

باأمور جوهرية.

الن�ساء يتحدثن عن الوزن.. والرجال عن 
الراتب 

ال��ع��اط��ف��ي��ة م���ن املجالت  ال���ع���الق���ات  ي��ع��ت��رب جم����ال 
احل�سا�سة التي ل تقال فيها احلقيقة كاملة، لن كل 
الطرف  ل��دى  ايجابية  نقاطا  ي�سجل  اأن  يريد  ط��رف 
البع�ض يعترب  الأول، لذلك فان  اللقاء  الآخ��ر خالل 
اإليه على  اآخ���رون  ك��ذب، يف حني ينظر  ان��ه  ما يقوله 
انه اإخفاء للحقائق، بينما يرى طرف ثالث ان الأمر 
الرجال  ي���ح���اول  ل��ذل��ك  ال�������س���ورة.  بتح�سني  ي��ت��ع��ل��ق 

وال��ن�����س��اء حت��وي��ر ال��وق��ائ��ع ك��ل ع��ل��ى طريقته، 
اأثناء  اأمام الن�ساء، ل �سيما  فبينما يقوم الرجال 

التعارف، برفع �ساأنهم الجتماعي واملهني ودخلهم، 
فان الن�ساء يقمن بت�سغر عمرهن واأوزانهن.

فالرجال ب�سورة عامة يزيدون من �ساأن موا�سفاتهم 
اليجابية، بينما تخفف الن�ساء من الأوجه التي توؤثر 

�سلبا على �سورتهن. 
املخت�سون الجتماعيون ي�سرون اإىل جمال اآخر تتم 
فيه ممار�سة الكذب من قبل الرجال والن�ساء على حد 
�سواء ولكن ب�سكل خمتلف، فالرجال عادة ما يكذبون 
عندما يتحدثون عن عدد الن�ساء اللواتي اأقاموا معهن 
عالقات غرامية، يف حني حتاول الن�ساء تخفي�ض عدد 

الرجال الذين تعرفن عليهم يف حياتهن. 
وي��ك�����س��ف ال���رج���ال ع����ادة ب�����س��ك��ل م��ت��ك��رر الأ�����س����رار عن 
اأ�سرار  الأغ��ل��ب  ال��ن�����س��اء يف  تك�سف  ح��ني  اأن��ف�����س��ه��م، يف 

الآخرين ولي�ض اأ�سرارهن.
اأنهم  يزعمون  النا�ض  م��ن   %83 اأن  الطريف  وم��ن 
اأما  اأك��اذي��ب،  م��ا  اح��د  لهم  يقول  دائ��م��ا متى  يعرفون 
اأن  فيوؤكد  نيومان  ريت�سارد  اجل�سم  بحركة  اخل��ب��ر 
ال�سائع  )م��ن  ق��ائ��ال:  الأم���ر  ه��ذا  اغلبهم يخطىء يف 
على نطاق وا�سع انه عندما ميار�ض احد ما الكذب فانه 
ال�سخ�ض  اإىل  مبا�سرة  النظر  ويتجنب  وجهه  يغطي 

اأم��ا احلقيقة فعك�ض ذلك متاما،  ال��ذي يتحدث معه. 
فالذين يكذبون عادة يفعلون كل ما بو�سعهم كي يظن 
الآخ�����رون اأن��ه��م ي��ق��ول��ون احل��ق��ي��ق��ة، ل��ذل��ك يجل�سون 
يتمكنوا من  ك��ي  ال��وج��وه  وي��ن��ظ��رون يف  م��ري��ح  ب�سكل 

متابعه ردود فعل من يكذبون عليه(.

اأكرث خم�س اأكاذيب للرجال 
- ل �سيء يحدث يل فاأنا يف حالة جيدة .

- �ساأحت�سي كوب قهوة مع الأ�سدقاء ثم اأعود .
- كال ل تبدين بدينة .

- مل تكن لدي اإ�سارة بهاتف املوبايل .
- اأنا يف الطريق.

اأكرث خم�س اأكاذيب للن�ساء
- ل �سيء يحدث فاأنا يف حالة جيدة .

- الف�ستان لي�ض جديداً لكنني مل اأكن اأرتديه كثراً .
- كان لديهم تنزيالت .

- ل اأعرف اأين ال�سيء الذي ت�ساأل عنه ومل اأمل�سه اأبداً.
- كال مل األق به يف �سلة القمامة .
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اكت�ساف 12 حالة من فريو�س �سبيه ب�سار�س يف العامل 
يف  جديدة  ا�سابة  اكت�ساف  اثر  التنبه  اىل  العاملية  ال�سحة  منظمة  دعت 
ال12  احلالة  بذلك  لت�سكل  �سار�ض،  بفرو�ض  �سبيه  بفرو�ض  بريطانيا 
التي مت ت�سخي�سها يف العامل. وقالت املنظمة يف بيان ا�ستنادا اىل الو�سع 
الدول  كل  العاملية  ال�سحة  منظمة  ت�سجع  موثوقة،  وملعلومات  احل��ايل 
الع�ساء )يف املنظمة( اىل ال�ستمرار يف مراقبة ظهور اي حالة التهاب 

رئوي حاد )�سار�ض( ومراقبة اي عوار�ض غر اعتيادية بعناية .
حالة  اكت�ساف  املا�سي  اجلمعة  الربيطانية  ال�سحية  ال�سلطات  واعلنت 
نف�سها  العائلة  م��ن  بريطانيا  �سكان  اح��د  ل��دى  ال��ف��رو���ض  م��ن  ج��دي��دة 
ال�سبوع.  خ��الل  بالفرو�ض  ا�سابتهما  ت�سخي�ض  مت  اخ��ري��ن  ملري�سني 

واو�سحت ال�سلطات ان حياة امل�ساب اجلديد لي�ست يف خطر.
وطماأنت منظمة ال�سحة العاملية اىل انه على الرغم من ان هذه احلالة 
اجلديدة تك�سف موؤ�سرات للعدوى من �سخ�ض اىل اخر، مل يتم الفادة 

عن عدوى كبرة من هذا النوع .
واو�ست املنظمة بالبحث عن الوجود املحتمل ل الفرو�ض التاجي اجلديد 
او  ال�سباب،  وا�سحة  غر  رئوية  التهابات  يعانون  الذين  املر�سى  ل��دى 
مع  ال�سباب  وا�سحة  غر  ح��ادة  تنف�سية  امرا�سا  يعانون  مر�سى  ل��دى 
م�ساعفات ول يتجابون مع العالج . وا�سارت املنظمة اىل �سرورة اجراء 
حتقيق معمق كل مرة يتم الك�سف عن حالت مت�سابهة كما عندما ي�ساب 
عاملون يف القطاع ال�سحي. ويف املح�سلة، مت ت�سخي�ض الفرو�ض ال�سبيه 
ب�سار�ض لدى خم�سة ا�سخا�ض يف ال�سعودية )ثالثة منهم توفوا(، اثنني 
يف الردن )توفيا(، اربعة يف بريطانيا )هم قطري ل يزال يخ�سع للعالج 
وثالثة افراد يف عائلة واحدة اثنان منهم ل يزالن يعاجلان يف امل�ست�سفى(، 

�سخ�ض يف املانيا )هو قطري خرج من امل�ست�سفى بعد تلقيه العالج(.

�سوربة الدجاج تقلل اآثار الربد والزكام احلاد
 

اأثبتت درا�سة علمية اأمركية اأن ح�ساء الدجاج املطبوخ مع اخل�سروات 
و  الزكام  ملر�ض  نافعاً  عالجاً  فعاًل  يكون  قد  الزيتون  وزي��ت  والفلفل 
نزلت الربد وذلك لحتواءه على مركب كارنوزين الذي يقوي نظام 
مر�ض  من  الأوىل  املراحل  حماربة  على  ي�ساعده  و  اجل�سم  يف  املناعة 

الزكام ب�سرط تناوله ب�سكل م�ستمر و منظم لإثبات فعالية النتائج.
�ستيفن  للدكتور  ال�سابقة  ال��درا���س��ات  داع��م��ة لأح��د  ال��درا���س��ة   وج���اءت 
اأراد معرفة �سر  “نربا�سكا” الذي  رينارد من املركز الطبي يف جامعة 
ح�ساء الدجاج الذي تعده زوجته يف م�ساعدته على التغلب على الزكام 
ليكت�سف بعد تعميم جتربته على بع�ض املتطوعني و حتليل عينات من 
الدم باأن املركبات املوجودة يف احل�ساء �ساعدت على تقوية مناعة اجلهاز 
التنف�سي من خالل تن�سيط عمل كريات الدم البي�ساء ملحاربة عدوى 
الإ�سابة بنزلت الربد ب�سكل فعال من خالل تثبيط عمل الفرو�سات 
بالرغم من اأنه مل يتمكن من حتديد هذه املركبات املوجودة يف ح�ساء 
نف�ض  يف  تبحث  اأخ��رى  اأمريكية  درا�سة  واأوردت  دقيق.   ب�سكل  الدجاج 
اأف�سل  كان  الزكام  مر�ض  عالج  يف  الدجاج  ح�ساء  تاأثر  ب��اأن  املو�سوع 
فائدته يف  تبينت  اأن  بعد  وذلك  امل�ساعدة  الطبية  العقاقر  بكثر من 
ملنع  احتقانها  من  واحل��د  الأن��ف  يف  الوقائية  الأه���داب  وظيفة  تقوية 

انتقال العدوى للج�سم. 

حالة الطفل يفوز بجائزة الدب 
الذهبي مبهرجان برلني

ام مت�سلطة  ي��روي ق�سة  ال��ذي  الطفل  ال��روم��اين حالة  الفيلم  ح�سل 
حتاول ا�ستغالل مكانتها الجتماعية يف انقاذ ابنها من ال�سجن بجائزة 

الدب الذهبي التي متنح لح�سن فيلم يف مهرجان برلني ال�سينمائي.
وكان الفيلم الذي اخرجه كالني بيرت نتزر وقامت ببطولته لومينيتا 
جورجيو يف دور البطولة الرئي�سي من بني الفالم املر�سحة للجائزة 
املهرجانات  يف  الرومانية  الف��الم  لنجاح  امتدادا  متثل  التي  الرفيعة 
الغجري  موييت�ض  نظيف  ح�سول  الليلة  مفاجاأة  وك��ان��ت  الوروب��ي��ة. 
اقنعه  ان  بعد  ممثل  اح�سن  جائزة  على  العمل  عن  املتعطل  البو�سني 
�سناع الفيلم بالقيام بدوره احلقيقي على هام�ض املجتمع البو�سني يف 
فيلم حلقة من حياة جامع احلديد. وح�سل املخرج المريكي ديفيد 
جوردون جرين على جائزة اح�سن خمرج عن فيلمه الكوميدي برين�ض 
ممثلة  اف�سل  جائزة  على  جار�سيا  بولينا  الت�سيلية  وح�سلت  افالن�ض 
وكانت  �سانتياجو.  يف  مطلقة  دور  فيه  لعبت  ج��ل��وري��اال��ذي  فيلم  ع��ن 
�سهدت مناف�سة حامية على جوائز مهرجان  اح�سن ممثلة قد  جائزة 
كاترين  الفرن�سية  واملمثلة  ج��ورج��ي��و  ح�سول  م��ع  ال��ع��ام  ه��ذا  ب��رل��ني 
على  النقاد  من  تقديرات  على  بينو�سيه  جولييت  ومواطنتها  دينوف 
للم�سور  اخلا�سة  جائزته  اخلتامي  حفله  يف  املهرجان  وق��دم  ادائهن. 
القازاخ�ستاين عزيز زامباكييف عن فيلم درو�ض ان�سجام وديني�ض كوت 

خمرج الفيلم الفرن�سي الكندي امل�سرتك فيك ولو �ساهدا دبا.

بدء ترميم متثايل اأمنحتب الثالث مبدينة الأق�سر 
قالت وزارة الدولة ل�سوؤون الثار مب�سر انها �ستبداأ اليوم الثنني نقل 
زراعية  اأر���ض  من  الثالث  اأمنحتب  امللك  لتمثايل  ال�سخمة  الج���زاء 
اجل��ن��وب��ي��ة لرتميمهما  الق�����س��ر  م��دي��ن��ة  م�����س��ري يف  م��واط��ن  ميلكها 
 18 بقاعدته  يبلغ طول كل منهما  كانا عليه حيث  واعادتهما اىل ما 

مرتا.
واأمنحتب الثالث الذي حكم م�سر بني عامي 1417 و1379 تقريبا 
الثامنة ع�سرة وله معبد مبنطقة  اأبرز ملوك ال�سرة  امليالد من  قبل 
القرنة بالرب الغربي لالق�سر الواقعة على بعد نحو 690 كيلومرتا 
امل�سرية  اللهة  خمتلف  مع  متاثيله  بوفرة  ويتميز  القاهرة  جنوبي 

القدمية واكت�سف عدد منها يف ال�سنوات القليلة املا�سية.

رئي�س  اأف�سل  ثات�سر 
بــــريطـــــانــــي  وزراء 
ام�ض  للراأي  جديد  ا�ستطالع  اأظهر 
احتلت  ثات�سر  م��ارغ��ري��ت  اأن  الأح���د 
روؤ�ساء  لئ��ح��ة  ع��ل��ى  الأوىل  امل��رت��ب��ة 
الثمانية  ال���ربي���ط���ان���ي���ني  ال���������وزراء 
ال���ذي���ن ح��ك��م��وا امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف 
حل  ،فيما  املا�سية  اخلم�سة  العقود 
ديفيد كامرون يف املرتبة اخلام�سة 
اأجرته  ال����ذي  ال���س��ت��ط��الع،  وق����ال   .
ل�سحيفة  )ك���وم���ري�������ض(  م��وؤ���س�����س��ة 
ثات�سر  اإن  ���س��ن��دي،  اأون  ان��دب��ن��دان��ت 
احتلت املرتبة الأوىل كاأف�سل رئي�ض 
 ،1964 ع��ام  بريطانيا منذ  ل��وزراء 
نقطة.   23 ع���ل���ى  ح�����س��ول��ه��ا  ب���ع���د 
الذي  ويل�سون،  ه��ارول��د  اأن  واأ���س��اف 
توىل من�سب رئي�ض وزراء بريطانيا 
مرتني، حل ثانياً بح�سوله على 10 
املرتبة  ت��اله ط��وين بلر يف  ن��ق��اط، 
ف��ي��م��ا احتل  ن����ق����اط،   4 ب�����  ال���ث���ال���ث���ة 
خلفه غوردون براون املرتبة الثامنة 
كامرون  ع���ن  م��ت��خ��ل��ف��اً  والخ�������رة 
بفارق 17 نقطة. واأ�سار ال�ستطالع 
الأوىل  املرتبة  احتلت  ثات�سر  اأن  اإىل 
نقطة،   23 على  بح�سولها  بجدارة 
املرتبة  وي��ل�����س��ون يف  ه���ارول���د  ت��اله��ا 
ث���م طوين  ن���ق���اط،   10 ب����  ال��ث��ان��ي��ة 
نقاط،   4 ب���  الثالثة  املرتبة  يف  بلر 
الرابعة  امل��رت��ب��ة  يف  ه��ي��ث  واإدوارد 
كامرون  ودي��ف��ي��د  واح�����دة،  بنقطة 
وقال   .)0( ب��ر���س��ي��د  اخل��ام�����س��ة  يف 
املرتبة  يف  ح���ّل  ك��اله��ان  جيم�ض  اإن 
تاله  اأي�����س��اً،   )0( بر�سد  ال�ساد�سة 
ال�سابعة  امل��رت��ب��ة  يف  م��ي��ج��ور  ج����ون 
براون  غ���وردون  ث��م   ،)4  -( بر�سيد 
الثامنة والأخرة بر�سيد  املرتبة  يف 
روؤ�ساء  اأف�سل  لئحة  على   ،)17  -(
اخلم�سة  ل��ل��ع��ق��ود  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وزراء 
اأي�ساً  ال�ستطالع  واأظ��ه��ر  املا�سية. 
يتزعمه  ال���ذي  املحافظني  ح��زب  اأن 
العمال  ح��زب  تقدم  قّل�ض  ك��ام��رون 
املعار�ض اإىل 5 نقاط فقط، بح�سوله 
الناخبني  اأ���س��وات  م��ن   31% على 
الربيطانيني مقابل %36 للعمال.

مبولود  ــرزق  ي غرانت  هيو 
رزق املمثل الربيطاين هيو غرانت 
اأط����ل����ق ع��ل��ي��ه ا�سم  مب����ول����ود ذك�����ر 
 52( غرانت  وق��ال  �سانغ  فيليك�ض 
عاماً( يف تغريدة عرب �سفحته على 
موقع )تويرت(: اأنا �سعيد جداً لأن 
ابنتي لديها اأخ الآن واأ�ساف لديهما 
اأم رائ��ع��ة، ولأك���ون وا���س��ح��اً اأن���ا هو 
الأب . يذكر اأن غرانت رزق بابنته 
وي�سار   2011 ع��ام  تابيثا  الأوىل 
متقطعة  ع��الق��ة  على  غ��ران��ت  اإىل 

بوالدة طفليه تينغالن هونغ.

الكتب  مــن  دفــعــة  اأول  يت�سلم  الــ�ــســومــال 
للكتاب اال�سكندرية  معر�س  يف  العربية 

ال�سومال  ان  قالت مكتبة ال�سكندرية 
املطبوعات  م���ن  دف��ع��ة  اأول  �سيت�سلم 
الوطنية  م��ك��ت��ب��ت��ه  ل���دع���م  ال���ع���رب���ي���ة 
معر�ض  خ�����الل  م��ق��دي�����س��و  وج���ام���ع���ة 
للكتاب  ال����دويل  ال���س��ك��ن��دري��ة  مكتبة 
الذي يقام ال�سهر القادم. وي�سارك نحو 
130 نا�سرا من 12 دولة يف املعر�ض 
مار�ض  يف  التا�سعة  دورت���ه  ت��ق��ام  ال���ذي 
املكتبة  15 يوما. وقالت  وت�ستمر  اذار 
ام�ض الحد يف بيان انها �ستنظم خالل 
املعر�ض الذي يقام بالتعاون مع احتاد 
النا�سرين امل�سريني حفال كبرا لدعم 
وجامعة  ال�سومال  يف  الوطنية  املكتبة 
ودولية  ع��رب��ي��ة  ح��م��ل��ة  ع��رب  مقدي�سو 
املطبوعات  ب��اأح��دث  املكتبتني  لم���داد 
ال�سومال  يف  العربية  للثقافة  تدعيما 
وا�سهاما يف دعم حركة التعليم والبحث 
العلمي هناك. واأ�ساف البيان اأن مكتبة 
احلملة  ه��ذه  يف  اأ�سهمت  ال�سكندرية 
عنوان   500 م����ن  ب����اأك����رث  الن  اىل 
مفتوحة  احلملة  وان  ا���س��دارات��ه��ا  م��ن 

لتربعات النا�سرين واجلمهور.

الر�ساعة الطبيعية تعزز املناعة وترفع م�ستويات اخلاليا 
البي�ساء وخاليا الدم اجلذعية 

الدرا�سة على اجلانب  واأك��دت  الأوىل للطفل.  التكوينية  الأ�سهر  الأطفال منذ  املناعة لدى  تعزيز م�ستوى  الطبيعية يف  الر�ساعة  دور  درا�سة حديثة  ك�سفت 
الإيجابي للر�ساعة الطبيعية يف حت�سني �سحة الطفل يف �سنواته الأوىل يف غياب اكتمال نظام املناعة لدى الأطفال حتى �سن اخلام�سة. وتو�سي كل من 

اليوني�سيف ومنظمة ال�سحة العاملية بالر�ساعة الطبيعية حتى عمر ال�سنتني على اأن يكون النظام الغذائي للطفل مرتكز ب�سكل كامل وح�سري 
على الر�ساعة الطبيعية خالل الأ�سهر ال�ستة الأوىل .وت�ستند هذه التو�سيات على درا�سات معمقة تثبت اأن حليب الأم يلعب دوراً اأ�سا�سياَ يف رفع 

م�ستويات اخلاليا البي�ساء احلية وخاليا الدم اجلذعية كما اأنه غني بالغلوبولينات املناعية واجلزئيات امل�سادة لاللتهابات، والتي تزيد من 
فر�ض احلياة ال�سحية للطفل. وتعليقا على اآخر الدرا�سات، قالت الدكتورة ح�سة خلفان الغزال، مدير اللجنة التنفيذية حلملة 

ال�سارقة اإمارة �سديقة للطفل: يبقى نظام املناعة لأي طفل �سعيف يف املراحل العمرية الأوىل، مما يعني اأن تعر�سه لأي نوع 
من الأمرا�ض ال�سائعة قد يكون قاتاًل على عك�ض البالغني الذين قد ل يتاأذون اإذا ما اأ�سيبوا بالأمرا�ض ذاتها. من هنا تربز 

احلاجة اإىل توفر الدعم الكامل حلماية نظام املناعة للطفل وهو ما ميكن تاأمينه من خالل حليب الأم خالل ال�سنتني 
الأوىل من عمر الطفل. ويوؤكد اطباء الأطفال اأن الطفل الذين يتغذى من خالل الر�ساعة الطبيعية يتمتع بنظام مناعة 

اإىل تعزيز نظام الدفاع يف ج�سم الطفل، ي�سهم حليب  اأقوى من الطفل الذي يتناول احلليب ال�سناعي.  وبالإ�سافة 
الأم يف احلد من خماطر العديد من الأمرا�ض وال�سطرابات وامل�ساعفات ال�سحية التي قد ت�سيب الأطفال ب�سكل 

عام، ويف احلفاظ على النمو الطبيعي للطفل ويف الوقت نف�سه. ولحظ الباحثون اأن نظام املناعة ميكن اأن يتقلب 
واإيجاباَ خالل الأ�سهر الأوىل من حياة الطفل. وقد مت تاأكيد �سعف نظام املناعة لدى الأطفال  ب�سهولة �سلباَ 

ومدى اخلطورة املرتتبة عنه من خالل ارتفاع ن�سبة امل�ساعفات التي حت�سل ما بعد اجلراحة لدى الطفال، 
باملقارنة مع معدلت م�ساعفات ما بعد اجلراحة للكبار. واأ�سافت الدكتورة الغزال قائلة: يف حملة ال�سارقة 
اإمارة �سديقة الطفل، نرى يف هذه الأبحاث احلديثة دافعاَ ا�سافياَ لت�سجيع املزيد من الأمهات على الر�ساعة 

الطبيعية ح�سراً لفرتات اأطول بدًل من الأ�سهر القليلة الأوىل بعد الولدة فقط. 

الفرق بني كذب الرجال.. 
وكذب الن�ساء 

يكذبون  الرجال  اأن  الدرا�سات  بع�س  تقول 
ال  ذلك  اأن  غري  الن�ساء،  تكذبه  ما  �سعف 

كل  يختلقن  ال  الن�ساء  اأن  يعني 
يوم تقريبا ق�س�سا خمتلفة، فما 

اأوجـــه االخــتــاف يف الــكــذب بني 
الرجال والن�ساء؟ 



•• العني - الفجر:

ال��ت��ط��وي��ر فى  ن��ح��و التميز و  يف خ��ط��وة ج��دي��دة 
ال�سحية  وال��ع��ن��اي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ت��ق��دمي اخل���دم���ات 
 ، العني  م�ست�سفى  اأع��ل��ن   ، العني  مدينة  ملجتمع 
ال���ذى ي��ق��دم خ��دم��ات��ه لأك���رث م��ن ن�سف مليون 
، ع���ن ت��ط��وي��ر ق�����س��م اخلدمات  م��ري�����ض ���س��ن��وي��اً 
املا�سي  العام  ا�ستقبلت  وال��ذي  الطبية  املخربية 
باأجهزة خمربية فائقة   ، اأك��رث من مليون عينة 
التطور بهدف تقدمي خدمات متواكبة مع احدث 
التطورات العلمية فى هذا املجال، ل�سكان مدينة 

العني و�سواحيها. 
قال الدكتور نفيد احلق ا�ست�ساري علم الن�سجة 
ورئي�ض املخترب : يف �سعينا احلثيث نحو حت�سني 
م�ستوى اخلدمات الطبية املقدمة ملجتمع العني 
، قمنا  امل��ج��ال  العاملية ف��ى ه��ذا  ، وال��و���س��ول اىل 
املخربية  ب��اخل��دم��ات  اخل��ا���ض  الق�سم  بتطوير 

ال�سريرية وجتديدة وحتديث اإمكانياته كلياً .
املخربية  باخلدمات  اخلا�ض  الق�سم  اأن   : وتابع 
يزيد  ما  ي�ستقبل  العني  م�ست�سفى  يف  ال�سريرية 
على 4000 عينة يومياً حيث يتم التعامل معها 
وفق اأحدث املعاير املخربية العاملية املتبعة يف هذا 

املجال ، 
واأ�ساف اأنه مت تزويد املخترب بجهاز جديد يعترب 
ن�سبة  قيا�ض  يف  امل�ستخدمة  الجهزة  اأح��دث  من 
فيتامني د من الدم ب�سرعة ودقة متناهية ، حيث 
200 عينة فى  يتعامل مع  اأن  ي�ستطيع اجلهاز 

نف�ض الوقت ويظهر النتائج خالل �ساعة.
ق����ال ع��م��ر ع��ل��ى ال���زب���ي���دي م���دي���ر امل��خ��ت��رب لقد 
يف  امل�ستوى  عالية  معاير  توفر  على  حر�سنا 
التي  الطبية اجلديدة  واملعدات  املخترب  ت�سميم 
، ما يجعلنا واثقني من تطويره  مت تزويده بها 
طبياً  خم��ت��رباً  ليكون  توؤهله  ال��ت��ي  ال��درج��ة  اإىل 

ع�سرياً وعاملي امل�ستوى. 
للمخترب  تطويرنا  يقت�سر  ومل  قائاًل:  واأ�ساف 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي يف ج��ل��ب اأح����دث معدات 
الطبية فح�سب ، لكنه امتد لي�سمل قيامنا اأي�ساً 
با�ستقطاب وتوظيف اأطباء وفنيني متخ�س�سني 
جميع  م��ن  وم�سهودة  عالية  مب��ه��ارات  يتمتعون 
واإدارة املخترب  العامل، لكي يتولوا ت�سغيل  اأنحاء 

الطبي وفق اأرقى املعاير العاملية. 
وي���ف���خ���ر ق�������س���م امل����خ����ت����ربات ال���ط���ب���ي���ه ب����اإدخ����ال 
ال�سل�سلي  ال��ب��ول��ي��م��راز  تفاعل   PCR�ال تقنيه 
 (  Polymerase Chain Reaction

مل�ستقبل  نوعية  نقلة  تعترب  حيث  فى  م��رة  لأول 
الكائنات  ق�سم  ف��ى  وخ��ا���س��ة  الطبية  التحاليل 
اإكثار  على  تقوم  خمربية  تقنية  وه��ى  الدقيقه، 
ن�سخ احلم�ض النووي )DNA ( خارج النظام 
احليوي . وت�سخيم جزيئات قليلة من احلم�ض 
خاليا  من  ا�ستخال�سه  بعد   ،  DNA ال��ن��ووي 
اأو �سوائل اجل�سم وبالتايل احل�سول على كميات 
كبرة منه ميكن من اإجراء التحليل عليه. حيث 
اأو يف  ال�سابق  فى  التحاليل  اج��راء  ي�ستغرق  ك��ان 
املختربات العادية وبال�سكل الروتينى من ثالثة 
وبا�ستخدام  اليوم  اأم��ا   ، تقريبا  اأي��ام  خم�سة  اىل 
تقنيات ال� PCR �سيتمكن املخترب يف م�ست�سفى 
النتائج خالل فرته زمني )ل  اإظهار  العني من 

تتجاوز �ساعات معدودة( ح�سب نوع التحليل.
 Point of Care كما ا�ستحدث املخترب وحدة
Testing )POCT( و مت تزويدها باأجهزة 
امل�ست�سفى ل�سلكيا  متطورة و مرتبطة بحا�سوب 
حيث يتم تخزين املعلومات من الأجهزة اإىل نظام 
 Accucheck منها   ، امل�ست�سفى  معلومات 
جلوكوز  م�ستوى  يقي�ض  ال��ذي   Inform II
ال�����دم و امل���ع���زز ب��وظ��ي��ف��ة RF وه����و ع���ب���ارة عن 
جهاز حممول باليد �سهل ال�ستعمال، ايل جانب 

الجهزه الخرى والتى ت�ستخدم لتحليل و قيا�ض 
املمر�سه  قبل  من  للمر�سى  الع�سوية  الوظائف 
بجانب �سرير املري�ض مبا�سره دون احلاجه اىل 
مما  لتحليله  املخترب  اىل  ار�ساله  و  ال��دم  �سحب 
يوفر الوقت واجلهد وميكن الطبيب من متابعه 
املر�سى ب�سكل اف�سل وكل ذلك يتم حتت ا�سراف 

مبا�سر من الفنني املخت�سني فى املخترب. 
كما مت اأ�ستحداث جهاز جديد للتحليل الكيميائى 
للبول حيث �ساعد على رفع كفاءة العمل كميا و 
من  حتليل  اجل��ه��از  ه���ذا  ي�ستطيع  ح��ي��ث  ن��وع��ي��ا 
عاليه  بدقه  اليوم  فى  عينه   1000 اىل   100
وف��ى وق��ت قيا�سى وق��د وف��ر ه��ذا اجلهاز الكثر 
توظيفها  من  متكنا  اللذين  واجلهد  الوقت  من 
يف جمالت اأخرى مما ا�سهم يف تعزيز كفاءة اداء 
املخترب.  يذكر اأن م�ست�سفى العني و ق�سم املخترب 
منذ   JCIA ���س��ه��اده  ع��ل��ى  ح��ا���س��ل   )ICLS(
كما اأن املخترب ي�ستعد حاليا للح�سول   .2010
جمال  يف  اخلا�سة  العاملية  اجل���ودة  �سهادة  على 
 CAP عمل املختربات الطبية واملعروفة با�سم 
للكفاءة املهنية بغية التوافق مع املعاير العاملية. 
ك��م��ا ق�����س��م اخل���دم���ات امل��خ��ربي��ة ال�����س��ري��ري��ة قام 
 STAT LAB خم���ت���رب  ب��ت��ج��ه��ي��ز  م����وخ����راً 

والذي يهدف اإىل تقدمي خدمات �سريعة ملر�سى 
احل����الت احل��رج��ة م��ث��ل م��ر���س��ى وح���دة العناية 
املركزة ومركز الطوارئ وطب الإ�سابات ، الذين 
ي�ستدعى   ، �سريع  اإ���س��ع��ايف  ع��الج  اإىل  يحتاجون 
وقت  اأق�سر  فى  التحاليل  نتائج  على  ح�سولهم 

ممكن.

ال�سابات  وطب  الطورىء  مركز  تزويد  مت  كما 
يف امل�ست�سفى بنظام نقل العينه منه اىل املخترب 
اأر�سال  ع��ربه  يتم  حيث  �سفط  اأن��ب��وب  بوا�سطة 
العينه مبا�سرة اىل املخترب وب�سرعة فائقة المر 
ت�سخي�ض  �سرعة  يف  اأي�ساً  الأط��ب��اء  �ساعد  ال��ذي 

احلالت الطارئة و اتخاذ العالج املنا�سب.

•• العني-الفجر:

الأ���س��ب��وع الأخ�����س��ر.. ك���ان ع��ن��وان ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
�سارك فيها ذوو الحتياجات اخلا�سة ونظمها مركز 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية  العني 

التابع ملوؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية.
امل�ساركة  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  ح��ر���س��ت 
ال���ل���ون الأخ�سر  ات���خ���ذت م���ن  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
اأب��ق��ار العني  ع��ن��وان��ا ل��ه��ا ل��ي��ك��ون م��ن بينها م����زارع 
الإم���ارات وعلى  وال��زراع��ة بجامعة  الأغ��ذي��ة  وكلية 
اإىل  اإ�سافة  الأن�سجة  زراع���ة  مركز  التحديد  وج��ه 
م�����س��ن��ع ال��ت��م��ور وم���رك���ز ل��الأع�����س��اب وم���رك���ز زايد 
ا�ستطاعت  ح��ي��ث  �سنرت  ج����اردن  وم�ستل  ال���زراع���ي 
اأن ت�ساهم يف زي��ادة الوعي جتاه  املوؤ�س�سات  كل هذه 
الفئات  ه��ذه  بني  من  ليكون  اخل�سراء  امل�سطحات 
ذوي الحتياجات اخلا�سة والذي حر�ض الكثر من 
اأولياء اأمورهم على امل�ساركة يف هذه الفعالية رغبة 

يف معاي�سة اأبنائهم ملثل هذه الفعاليات.
يف البداية حر�ض مدير مركز العني لرعاية وتاأهيل 
الفعالية  اف��ت��ت��اح  على  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
وتفقد حمتويات املعر�ض وال�ستماع اإىل �سرح لي�ض 

اأي�سا  ولكن  واملوؤ�س�سات  الهيئات  ممثلي  من  فقط 
من اأبناء وبنات املركز من ذوي الحتياجات اخلا�سة 
ممن حر�سوا على متابعة الفعالية وامل�ساركة فيها 

منذ للحظة الأوىل.
حاول امل�ساركون يف املعر�ض اأن يعاي�سوا اأبناء املركز 
تعريهم  خ��الل  من  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ن��ب��ات��ات يف ح��ي��اة الإن�������س���ان اإ���س��اف��ة اإىل 
بها  والعناية  النباتات  ه��ذه  اقتناء  على  ت�سجيعهم 
بيوتهم  داخ��ل  اأي�سا  ولكن  املركز  داخ��ل  فقط  لي�ض 
وح��دائ��ق اأ���س��ره��م ح��ي��ث ح��ر���ض ال��ع��دي��د م��ن اأبناء 
رغبة  النباتات  هذه  من  البع�ض  اقتناء  على  املركز 
منهم يف زراعتها داخل حدائق بيوتهم الأمر الذي 
دفع البع�ض منهم على التعرف على كيفية العتناء 
اأن  اأمل  لريها على  املثلي  والطريقة  النباتات  بهذه 

ي�ساهدها وقد اأزهرت.
ه��ذا وق��د اأك���د م��دي��ر امل��رك��ز حممد احل����دادي على 
اأهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات وجميعها حمبب 
ل���دى الأط���ف���ال وع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د ل��ف��ئ��ة ذوي 
يف  الفئة  ه��ذه  بدمج  مطالبا  اخلا�سة  الحتياجات 
املبادرات من  اإن مثل هذه  وق��ال  املجتمع اخلارجي 
قبل امل��وؤ���س�����س��ات وال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة من 

ف��ئ��ة  ذوي الحتياجات  ق��ب��ل  ال��وع��ي  زي����ادة  ���س��اأن��ه��ا 
اخلا�سة اإ�سافة اإىل اأولياء اأمورهم.

هذه  مبثل  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  اأ�ساد  جانبهم  ومن 

املبادرات ودعوا اإىل زيادة الوعي جتاه البيئة ب�سكل 
اإيجابا على املجتمع  ال��ذي ينعك�ض  ع��ام وه��و الأم��ر 

ككل. 

الإبداعات واللون الأخ�سر
•• العني-الفجر:

اإبداعات ذوي الحتياجات اخلا�سة �سمن فعاليات الأ�سبوع الأخ�سر جاءت 
معربة و�سادقة حيث حر�ست اإحدى امل�ساركات على ر�سم لوحة تعرب عن 
هذه الفعاليات با�ستخدام اللون الأخ�سر يف ر�سم ورقة ل�سجرة لتقدمها لكل 

زائر قدم اإىل معر�ض خ�س�ست جميع فعالياته لالنت�سار للون الأخ�سر.
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الأ�سبوع الأخ�سر..فعاليات من اأجل ذوي الحتياجات 
اخلا�سة �ساركت فيها املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة

ا�ستقبلت اأكرث من مليون عينة العام املا�سي

م�ست�سفى العني يعلن عن جتهيز خمترباته الطبية وتزويدها باملعدات عالية امل�ستوى 

الكامريا والكر�سي املتحرك
•• العني-الفجر:

حر�ض  حيث  افتتاحها  منذ  اخل�سراء  الفعاليات  ط��وال  تفارقه  مل  هواية 
على التجول يف املعر�ض من خالل كر�سيه املتحرك وقد حمل اآلة الت�سوير 
اخلا�سة به لي�سجل ويوثق كل ما تقع عليه عيناها ليكون يف النهاية اأر�سيفا 

م�سورا يت�سمن جميع فعاليات الأ�سبوع الأخ�سر.



تف�سر فالري اأور�سوين: )تتبع طريقتي 
برناجماً م�ساداً متاماً حلمية )دوكان(. 
النظر عن كمية  الأخ��رة، وبغ�ض  ففي 
الكلى  تعر�ض  ال��ت��ي  املفرطة  ال��ربوت��ني 
احلرمان  ظاهرتي  اأن  جن��د  للم�ساكل، 
اأن  �سحيح  كبرتان.  بالذنب  وال�سعور 
نف�سه  م�سوؤولية  حتمل  ال�سخ�ض  على 
بالذنب!  ي�سعر  اأن  ع��ل��ي��ه  ل��ي�����ض  ول��ك��ن 
اأن يتمكن من تناول كل ما يحلو  يجب 
زي��ارة مطعم جديد  له، وال�ستفادة من 
اكت�سبنا  اإذا  �سيان  والأم��ر  املنا�سبات.  يف 
مثاًل،  ال�ستاء  يف  الكيلوغرامات  بع�ض 
فهذا اأمر طبيعي متاماً و�سيتم التخل�ض 

من هذا الوزن الزائد يف الربيع(.
ل داعي اإذاً للتكلم عن ال�سعرات احلرارية 
ول الغو�ض يف اأ�سول ال�سلوك الق�سري. 
اإىل  ال��ذه��اب  م��ن  اأنف�سكم  حت��رم��وا  )ل 
املطعم، لكن عودوا بعد ذلك اإىل البيت 
���س��راً على الأق����دام م��ث��اًل. ت��دخ��ل هذه 
اإذا  الإج����راءات كلها يف ت���وازن ال��ط��اق��ة. 
ح��رم��ن��ا اأن��ف�����س��ن��ا م��ن ك��ل ���س��يء، ك��م��ا يف 
يف  الأم��ر  بنا  ينتهي  التقليدية،  احلمية 
واأكرث  خ�سرناه...  الذي  ال��وزن  ا�ستعادة 
ما  كل  تقدمي  الذهبية:  القاعدة  منه! 
يلزم للج�سم، ليقوم بوظائفه على اأكمل 

وجه.
)ت�ساعد  اأور�����س����وين:  ف���ال���ري  وت��ك��م��ل 
اإىل  يحتجن  ال��ل��وات��ي  الن�ساء  طريقتي 
بحاجة  ل�سن  وال��ل��وات��ي  ال����وزن  خ�����س��ارة 
انتقاء  ب��ف�����س��ل  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ع��ادة  اإىل 
املوهم  من  املقابل،  يف  املفيدة.  الأطعمة 
ننحف  اأن  ب��ا���س��ت��ط��اع��ت��ن��ا  اأن  الع���ت���ق���اد 
ثالثة  بخ�سارة  نرغب  عندما  ب�سرعة. 
ك��ي��ل��وغ��رام��ات ف��ق��ط، غ��ال��ب��اً م��ا ن�ستعد 
فيجب  راأي،  يف  اأم����ا  ����س���يء.  اأي  ل��ف��ع��ل 
اأو اثنني على  خ�سارتها يف غ�سون �سهر 

الأقل، كي ل ن�سرتجعها لحقاً.

نحرتم ج�سدنا
يجب  اأور���س��وين،  ف��ال��ري  اإىل  بالن�سبة 
ال��ت��ن��ح��ي��ف يف حياة  ب��رن��ام��ج  ي��ن��درج  اأن 
العقبات  لنتجنب  ال��ي��وم��ي��ة،  ال�سخ�ض 
النهاية.  حتى  ال�ستمرار  م��ن  ونتمكن 
م�ساعفة  اتبعه:  ال��ذي  )امل��ب��داأ  وتقول: 
ردود الفعل ال�سحية يف يومياتنا. تعلمت 
ال��ط��ع��ام بقطعة من  اف��ت��ت��اح وج��ب��ات  اأن 
اخلرب الأبي�ض ل ت�سيء كثراً اإىل ن�سبة 
البدء  املف�سل  ال��دم. لكن من  ال�سكر يف 
احليوانية:  اأو  ال��ن��ب��ات��ي��ة  ب��ال��ربوت��ي��ن��ات 
�سبيل  على  امل��دخ��ن  وال�سمك  احلم�ض 
امل���ث���ال. ف�����س��اًل ع��ن ذل����ك، اأ���س��ت��ف��ي��د من 
ات�ساًل،  اأج��ري  كنت  اإذا  كافة:  الأوق���ات 
اإىل  ج��ال�����س��ة  ك��ن��ت  واإذا  ل��ل��م�����س��ي،  اأق����ف 
املكتب، اأقوم بانتظام بتمارين الردفني... 
اإنها بالفعل ردود فعل ب�سيطة ولكنها يف 

النهاية ترتك اآثاراً ملحوظة.
 

ريا�سة با قيود
خ�سارة الوزن م�ساألة جيدة، لكن التمتع 
ترغبني  ل  بعد.  اأف�سل  جميل  مبظهر 
ولي�ض  الريا�سة  �سالة  اإىل  ال��ذه��اب  يف 
ع�سالتك  م��رين  لذلك؟  الوقت  لديك 

يف اأوقات النهار كافة!
واإخفاء  اجل�سم  تن�سيط  يف  كلنا  نرغب 
نحيفة.  ب��ق��ام��ة  وال��ت��م��ت��ع  ال�����س��ي��ل��ول��ي��ت 
اأف�سل و�سيلة هي امل�سي ملدة 30 دقيقة 
ك���ل ���س��ب��اح ق��ب��ل الإف����ط����ار، ب��ع��د �سرب 
امل�سي  ال�سوداء.  احلنطة  نقيع  كوب من 
واملعدة فارغة ي�ساعد على حرق الدهون 
املخزنة. لكن، ل تتحم�سي وترك�سي مع 
تفويت وجبة الإفطار، فبهذه الطريقة 
اجل�سم  لأن  كلها،  املنافع  على  تق�سني 
ي�سطر يف هذه احلال اإىل العتماد على 
اأج�سام كيتونية  خمزونات اأخرى واإنتاج 
)تنتج من تفكك الدهون( التي تت�سرف 
من�سي.  اأن  ي��ك��ف��ي  ل���ذل���ك،  ك��ال�����س��م��وم. 
اإليك؟  بالن�سبة  م�ستحيل  اأم��ر  ه��ذا  هل 
ا���س��ت��ب��ديل ه����ذا ال��ت��م��ري��ن ب��امل�����س��ي قبل 
الإفطار اأو الع�ساء، على الأقل بعد اأربع 
���س��اع��ات ع��ل��ى ت��ن��اول ال��وج��ب��ة الأخ����رة. 
امل�سي  من  دقيقة   30 ذلك  اإىل  اأ�سيفي 

خالل النهار.
والطاقة  امل�����س��رق��ة  ال��ب�����س��رة  ا���س��ت��ع��ي��دي 
وت���خ���ل�������س���ي م����ن ال�������س���م���وم واخ�������س���ري 
الكيلوغرامات الأوىل ب�سرعة: تلك هي 
اأهداف هذه املرحلة الأوىل. يكفي تناول 
 15 مل��دة  ي��وم  اأطعمة مفيدة كل  خم�سة 

يوماً.
ال�����س��م��وم وال���ت���وت���ر ث��ن��ائ��ي ي���ه���دف اإىل 
الأق���ل،  على  اأو  ب�سرتنا!  على  الق�ساء 
يزيد ثقل كيلوغراماتنا الزائدة. عندما 

ميتلئ اجل�سم بال�سموم، وت�سعب خ�سارة 
اإعادة  يجب  م�ساعدته،  ب��ه��دف  ال����وزن. 
التقليل  ال���غ���ذائ���ي:  ن��ظ��ام��ن��ا  يف  ال��ن��ظ��ر 
م���ن الأط���ع���م���ة امل�����س��ن��ع��ة، ال��د���س��م��ة اأو 
احللوة، والرتكيز على تلك التي تتمتع 
ل��ل�����س��م��وم. ف�ساًل  م��زي��ل��ة  ب��خ�����س��ائ�����ض 
املزيد من  على  ف��وراً  ذل��ك، نح�سل  عن 
الن�ساط، ما ي�ساعدنا على التحرك اأكرث 

واحل�سول على قوام ر�سيق طبيعياً.
النوم  وقلة  التوتر  مكافحة  اأي�ساً  يجب 
الكورتيزول.  اإف������راز  ي���زي���دان  ال��ل��ذي��ن 
الهرمون  لهذا  املرتفع  امل�ستوى  يرتبط 
ال�����وزن، خ�����س��و���س��اً يف منطقة  ب���ازدي���اد 
ب�سكل  يحث  ذل��ك،  على  ع��الوة  البطن. 
غ����ر م���ب���ا����س���ر ع���ل���ى اأك�������ل احل���ل���وي���ات. 
الكايف ول جتربي  الوقت  خ��ذي  لذلك، 
نف�سك على القيام باأي �سيء والأهم هو 

احل�سول على ق�سط كاٍف من النوم.

�سرورية اأطعمة   10
اأطعمة  خم�سة  يومياً  تتناويل  اأن  يجب 

من هذه القائمة:
باملغذيات  غ��ن��ي��ة  ال���������س����وداء:  احل��ن��ط��ة 
والألياف  الأك�سدة  وم�سادات  الدقيقة 
امل�������س���ادة ل���ل���ك���ول�������س���رتول. خ���ال���ي���ة من 
ال�سكر  ن�سبة  موؤ�سر  بف�سل  الغلوتني. 
ال�سعيف يف الدم، يخف ال�سعور باجلوع 

لفرتة طويلة.
مع  لق�سمها  ع�سوية  اختاريها  التفاح: 
وغنية  لالأك�سدة  م�سادة  اإنها  الق�سرة. 
الغ�ساء  للج�سم  وتوؤمن   ،C بالفيتامني 
امل�سادة  الأل����ي����اف  م���ن  وه����ي  امل�����س��ط��ي، 
التقاط  على  ت�ساعد  التي  للكول�سرتول 
ال�سعور  وتعزز  منها  والتخل�ض  ال�سموم 

بال�سبع.
الأر����س���ي ���س��وك��ي: ت��زي��د ن�����س��اط امل����رارة 
ال�سموم.  من  التخل�ض  ت�سهل  وبالتايل 
يف امل���ق���اب���ل، ي��ج��ب ت��ن��اول��ه��ا ف������وراً بعد 

طبخها على البخار.
يكافح  ال���ذي  بالبوتا�سيوم  غني  امل���وز: 
تناويل  اجل���وع.  وي��ك��اف��ح  امل���اء،  احتبا�ض 

املوز النا�سج الأ�سهل لله�سم.
يعزز  ال��ذي  بالكلوروفيل  غني  الر�ساد: 
والأنزميات  احلمراء  ال��دم  كريات  اإنتاج 
املزيلة لل�سموم. يف�سل ا�ستبداله يف غر 

مو�سمه باجلرجر.
ع��ل��ى كمية كبرة  ي��ح��ت��وي  الأف���وك���ادو: 
يعزز  للتاأك�سد  من اجللوتاثيون، م�ساد 
التخل�ض من ال�سموم والدهون. تناوليه 
م���ع ع�����س��ر ال��ل��ي��م��ون يف ال�����س��ل��ط��ة، اأو 

ا�سحقيها لتح�سر ال�سل�سة.
امليثيونني  ع���ل���ى  حت���ت���وي  ال�������س���م���ن���در: 
معاجلة  يف  اجل�����س��م  ت�ساعد  ال��ت��ي  امل����ادة 
الف�سالت والبيتانني التي ت�ساعد الكبد 
الدهنية.  الأح���م���ا����ض  ا���س��ت��ق��الب  ع��ل��ى 

تذوقيها نيئة ومب�سورة.
وال�سبانخ...  ال��ربوك��ويل  ال�سليبيات: 
ممتاز  وم�سدر  لل�سموم  مثالية  مزيلة 
للفيتامني C والألياف القابلة للذوبان 
ال�سكر يف  وال��ك��روم، معدن ينظم معدل 

الدم.
م�سادة  ب��خ�����س��ائ�����ض  ي��ت��م��ت��ع  ال����ث����وم: 
وم�سيلة  لل�سموم  ومزيلة  للكول�سرتول 
عليك  ي�سعب  ن��ي��ئ��اً.  ت��ن��اول��ي��ه  ل���ل���دم... 
ه�سمه؟ ا�سغطي عليه قلياًل للتخل�ض 

من البذور التي ي�سعب بلعها.
التوفو: خاٍل من الكول�سرتول ويحتوي 
الكاملة...  النباتية  ال��ربوت��ي��ن��ات  ع��ل��ى 
ال�سويا  تعزز  ال��درا���س��ات،  لبع�ض  وف��ق��اً 
املوجودة  الثقيلة  امل��ع��ادن  من  التخل�ض 

يف اجل�سم.

احلمية من  اأيام   3
اليوم االأول

• الإفطار
- ع�سر الليمون املخفف باملاء.

- كوب من نقيع احلنطة ال�سوداء.
- كوب من الفراولة.

- كوب من زبادي ال�سويا.
- 10 حبات من اللوز الطازج.

• الغذاء
اخل�سار  م����ع  ال�������س���م���ك  م����ن  ف��ي��ل��ي��ه   -

والأع�ساب وع�سر الليمون.
- الراتاتوي مع الثوم.

- حبتان من التني املجفف.
خفيفة • وجبات 

- تفاحة.
- قليل من اجلوز.

• الع�ساء
- �سلطة ال�سمندر.

- مكعبات من التوفو امل�سوي مع خردل 
ديجون واخلل البل�سمي.

- قطعة من اخلبز الكامل.
- حبتان من امل�سم�ض.

اليوم الثاين
• الإفطار

- ع�سر الليمون املخفف باملاء.
- كوب من نقيع احلنطة ال�سوداء.

- ك��ع��ك��ة احل��ن��ط��ة ال�������س���وداء م���ع ثالث 
مالعق كبرة من كومبوت التفاح.

- 3 حبات من الربقوق.
• الغداء

وامللفوف  وال�����س��ب��ان��خ  ال��ت��ف��اح  ���س��ل��ط��ة   -
الأحمر والأر�سي ال�سوكي.
- قطعة من اخلبز الكامل.

- حبة من الدراق.
خفيفة • وجبات 

- 10 حبات من اللوز.
- كوب من ع�سر الفراولة وامل�سم�ض.

• الع�ساء
وجبنة  وال�����س��م��ر  اجل���رج���ر  ���س��ل��ط��ة   -

البارميزان.
- قلية الفلفل والكو�سا.

- �سدر من الدجاج مع الكاري والكزبرة 
والليمون.

- العنب الربي اأو التوت املو�سمي.

اليوم الثالث
• الإفطار

- ع�سر الليمون املخفف باملاء.
- كوب من نقيع احلنطة ال�سوداء.

من  قليل  مع  ال�سوداء  احلنطة  كعكة   -
�سراب ال�سبار.

- حبة من الغريب فروت الوردي.
• الغداء

- ن�سف حبة من ال�سمام مع �سريحة من 
اللحم.

- طبق من املعكرونة الكاملة بالريحان 
وقلب الأر�سي �سوكي.

- �سلطة الدراق واملوز وامل�سم�ض.
خفيفة • وجبات 

قليل  مع  البي�ساء  اجلبنة  - قطعة من 
من ال�ستيفيا.

• الع�ساء
قليل من  م��ع  امل��ب�����س��ور  اجل���زر  �سلطة   -

الليمون احلام�ض.
- كوب من العد�ض بالكاري واخل�سار.

- قطعة من اخلبز.
- تفاحة.

خالل الربنامج، من املهم احلفاظ على 
العادات املزيلة لل�سموم واإدخال الأطعمة 
الريا�سة  نن�سى  اأن  دون  م��ن  اجل��دي��دة، 
موا�سلة  ي���ج���ب  اجل�������س���د.  ل��ت��ن�����س��ي��ط 
الربنامج ما يكفي من الوقت، للتخل�ض 
الكيلوغرامات  م���ن  امل���ئ���ة  يف   75 م���ن 

الزائدة.
هي  الأوىل  ال��ك��ي��ل��وغ��رام��ات  ت����ذك����ري، 
الأ�����س����ه����ل ل��ل��ت��خ��ل�����ض م���ن���ه���ا. وب���ه���دف 
العنيدة،  الكيلوغرامات  م��ن  التخل�ض 
ح���اف���ظ���ي ع���ل���ى ق����واع����د م���رح���ل���ة اإزال������ة 
ل  التي  الأطعمة  على  ورك���زي  ال�سموم 
ال�سكر.  م��ن  عالية  ن�سبة  على  حت��ت��وي 
موؤ�سر  خالل  من  الن�سبة  هذه  ت�سب  حتحُ
ن�سبة ال�سكر يف الدم يف الأطعمة وكمية 
الدهون التي حتتوي عليها احل�سة، مع 
التح�سر  العتبار طريقة  بعني  الأخذ 

والطهو.
ع���م���ل���ي���اً، ه�����ذه الأط���ع���م���ة م���ف���ي���دة على 
م�ستقراً  معدًل  توؤمن  كافة:  امل�ستويات 
ال�سعور  ومت���ن���ح  ال�����دم،  يف  ال�����س��ك��ر  م���ن 
ب��ال�����س��ب��ع، وجت���ن���ب ال���ت���ع���ب، وحت����د من 
غر  بطريقة  اجل�سم  وجت��رب  التخزين 
مبخزوناته.  ال���س��ت��ع��ان��ة  ع��ل��ى  م��ب��ا���س��رة 
ال��وج��ب��ة ه���و املهم.  ب��ال��ط��ب��ع، جم���م���وع 
الربوتينات  اأو  بالألياف  الوجبة  ابدئي 
ال�سكر  وات��رك��ي  النباتية  اأو  احليوانية 

للنهاية.

 3 اأيام معيدة للتوازن
اليوم االأول

• الإفطار
- ع�سر الليمون املخفف باملاء.

- كوب من نقيع احلنطة ال�سوداء.
- كعكة احلنطة ال�سوداء مع ملعقة من 

مربى الفراولة.
- 3 حبات من الربقوق.

• الغداء
- �سريحة من حلم احلب�ض بالكاري.

- غراتان الكو�سا + كوب من الربغل.
- قطعة من جبنة الكانتال.

خفيفة • وجبات 
- حبتان من اخلوخ.

- 10 حبات من اجلوز.
• الع�ساء

- زهرة قنبيط نيئة مع �سل�سة الزبادي 
اأو اخلردل.

بال�سم�سم  ال����ت����وف����و  م�����ن  ق���ط���ع���ة   -
والباذجنان امل�سوي.

- حبة من الدراق.

اليوم الثاين
• الإفطار

- ع�سر الليمون.
- كوب من نقيع احلنطة ال�سوداء.

- كعكة احلنطة ال�سوداء مع ملعقة من 
مربى الفراولة مع قليل من الزبدة.

 + الق�سرة  م��ع  ع�سوية  خ��ي��ارة  ن�سف   -
حبة من الإجا�ض الآ�سيوي مع الق�سرة 

+ حلقتان من الزجنبيل املق�سر.
• الغداء

- ن�سف حبة من ال�سمام.
مع  والب�سل  والطماطم  الفلفل  قلية   -

التوفو.
- غراتان مع البطاطا.

- حبة من الدراق.
خفيفة • وجبات 

والتوت  اللوز  بحليب  الفاكهة  ع�سر   -
وجوز الهند.

• الع�ساء
- �سلطة خ�سراء.

- العد�ض مع ال�سجق.
- كوب من الفراولة.

اليوم الثالث
• الإفطار

- ع�سر الليمون.
- كوب من نقيع احلنطة ال�سوداء.

- قطعتان من اخلبز الكامل امل�سوي مع 
الع�سل الع�سوي.

- �سلطة الفاكهة املو�سمية.
• الغداء

- ح�ساء غازبات�سو باخل�سار.
- الدجاج امل�سوي مع الأع�ساب.

- باذجنان مع �سل�سة الطماطم.
- حبتان من امل�سم�ض.

خفيفة • وجبات 
- ن�سف حبة غريب فروت.

- قليل من اجلوز.
• الع�ساء

- ح�ساء البازلء.
- قطعتان من اخلبز الكامل.

- ح��ب��ة م��ن ال�����دراق وق��ل��ي��ل م��ن العنب 
املجفف.

بف�سل احلميات التي جتمع بني اخلفة 
من  �ستتخل�سني  الأ���س��ا���س��ي��ة  وامل��غ��ذي��ات 
الكيلوغرامات املتبقية بهدوء، لكن اإياك 

وفقدان ال�سرب!
لفرتة  التثبيت  مرحلة  ات��ب��اع  اإذاً  يجب 
ال���وزن.  م��ن  التخل�ض  ل��ف��رتة  م�����س��اوي��ة 
للج�سم  ال�سماح  يجب  نف�سه،  الوقت  يف 
الأخرة  الكيلوغرامات  من  بالتخل�ض 

ومنعه من التخزين جمدداً.

حت�سني وظائف اجل�سم
ميلك اجل�سم البدين منطقة حم�سية، 
يكون  عندما  اأو���س��وين.  فالري  بح�سب 
وانعدام  بالتعب  ن�سعر  حم�سياً  ج�سمنا 
درجة  تتعب  ذل��ك،  عن  ف�ساًل  الطاقة. 

اإىل  وت��وؤدي  الكلى  العالية  احلمو�سة 
تراكم الأحما�ض يف الأن�سجة وت�سبب 

اللتهابات وزوال التمعدن، و�سوًل 
اإىل ال�سكري وال�سمنة.

م�ساعدة اأيام   7
اليوم االأول

• الإفطار
الليمون  ع�������س���ر   -

املخفف باملاء.
م�����ن  ك������������������وب   -

احلنطة  ن���ق���ي���ع 
ال�سوداء.

- كعكة احلنطة 
ال�سوداء.

- كوب من الفراولة.
ال�����زب�����ادي  م�����ن  ك�������وب   -

الطبيعي.
• الغداء

- �سلطة خ�سراء.
- فيليه من ال�سمك.

- كوب من الرز الكامل.
- حبة من الدراق.

خفيفة • وجبات 
- قليل من اللوز.

- حبتان من امل�سم�ض الطازج.
• الع�ساء

ال���ط���م���اط���م  ف�����ط�����رة  ق����ط����ع����ة م������ن   -
وال�سلمون.

والأر�سي  وال��ف��ج��ل  ال�����س��ب��ان��خ  �سلطة   -
�سوكي.

- كوب من الزبادي الطبيعي.

اليوم الثاين
• الإفطار

- ع�سر الليمون املخفف باملاء.
- كوب من نقيع احلنطة ال�سوداء.

- كعكة احلنطة ال�سوداء مع ملعقة من 
املربى.

- 3 حبات من الربقوق.
• الغداء

- �سريحة من حلم احلب�ض بالكاري.
- غراتان الكو�سا + كوب من الربغل.

- قطعة من جبنة الكانتال.
خفيفة • وجبات 

- حبتان من اخلوخ.
- 10 حبات من اجلوز.

• الع�ساء
- زهرة قنبيط نيئة مع �سل�سة الزبادي 

اأو اخلردل.
بال�سم�سم  ال����ت����وف����و  م�����ن  ق���ط���ع���ة   -

والباذجنان امل�سوي.
- حبة من الدراق.

اليوم الثالث
• الإفطار

- ع�سر الليمون املخفف باملاء.
- كوب من نقيع احلنطة ال�سوداء.

4 مالعق  - ك��وب من زب��ادي ال�سويا + 
�سكر  دون  م����ن  امل���و����س���ل���ي  م����ن  ك���ب���رة 

م�ساف.
�سغرة  مكعبات  اإىل  مقطعة  تفاحة   -

ومر�سو�سة بال�سكر.
• الغداء

هري�ض   + ال��ن��ي��ئ��ة  اخل�������س���ار  ���س��ل��ط��ة   -
ال��ربوك��ويل )امل��ط��ب��وخ على ال��ب��خ��ار مع 

ملعقة من زيت الزيتون(.
- قطعة من اخلبز الكامل.

الفاكهة  ���س��ل��ط��ة  م���ن  ك����وب   -
الطازجة.

• وجبات خفيفة
- حبتان من الربقوق.

- قليل من اجلوز.
ال�ساي  م�����ن  ك������وب   -

الأخ�سر.
• الع�ساء

- فيليه �سمك البوري 
امل�سوي.

الفطر  ����س���ل���ط���ة   -
ب��������ال��������ل��������ي��������م��������ون 

والريحان.
من  ح���������س����ة   -

ت�سيني  لفيتو ا
�سل�سة  م�����ع 

الطماطم والثوم والنعناع.
- حبة من الدراق.

اليوم الرابع
• الإفطار

- ع�سر الليمون املخفف باملاء.
- كوب من نقيع احلنطة ال�سوداء.

- كوب من الزبادي.
- كوب من حليب اللون.

- قليل من الكرز.
• الغداء

- 4 مالعق كبرة من احلم�ض.
- قطعة من خبز البيتا.

���س��وك��ي + �سل�سة  - ح��ب��ة م��ن الأر����س���ي 
الزبادي بالكاري.

- ن�سف حبة الغريب فروت.
خفيفة • وجبات 

- كوب من الزبادي بال�سويا.
- تفاحة.
• الع�ساء

- �سلطة الطماطم والفيتا.
- فيليه من ال�سلمون.

- قطعة من اخلبز الكامل.

- حبتان من التني الطازج.

اليوم اخلام�س
• الإفطار

- ع�سر الليمون املخفف باملاء.
- كوب من نقيع احلنطة ال�سوداء.

- كعكة احلنطة ال�سوداء مع ملعقة من 
هري�سة اللوز.

تفاحة   + البي�ساء  اجلبنة  من  قطعة   -
ومر�سو�سة  م���ك���ع���ب���ات  اإىل  م���ق���ط���ع���ة 

بال�سكر.
• الغداء

- �سلطة ال�سمر والغريب فروت.
بالريحان  الطبيعي  التونا  من  علبة   -

واخلل البل�سمي.
- ح�سة من القمح ب�سل�سة الطماطم.

- كوب من الزبادي بال�سويا.
خفيفة • وجبات 

ال�سوكول  م��ن  ���س��غ��رة  م��ك��ع��ب��ات   4  -
الداكنة.

- حبتان من الكيوي.

- 10 حبات من اجلوز الطازج.
• الع�ساء

- �سلطة اخليار بالزبادي والأع�ساب.
- دجاج باخلردل.

- كوب من الرز الكامل.
- كوب من �سلطة الفاكهة الطازجة.

اليوم ال�ساد�س
• الإفطار

- ع�سر الليمون املخفف باملاء.
- كوب من نقيع احلنطة ال�سوداء.

- ك��ع��ك��ة احل��ن��ط��ة ال�������س���وداء م���ع مربى 
الفراولة.

التوت  اأو  ال�����ربي  ال��ع��ن��ب  م���ن  ك����وب   -
املو�سمي.
• الغداء

- ح�ساء غازبات�سو.
- �سلطة ال�سبانخ مع اخلل.

- عنقود من العنب.
خفيفة • وجبات 

- تفاحة.
- حبتان من التني املجفف.

- 15 حبة من اجلوز.
• الع�ساء

- فجل مع قليل من امللح.
- دجاج مع حليب جوز الهند والليمون 

الأخ�سر.
اخل�سار  م�����ع  ال�����ربغ�����ل  م�����ن  ك������وب   -

امل�سوية.
- كوب من الزبادي الطبيعي.

اليوم ال�سابع
• الإفطار

- ع�سر الليمون املخفف باملاء.
- كوب من نقيع احلنطة ال�سوداء.

- كوب من ال�سوفان مع احلليب وقليل 
من الع�سل وال�سكر.

- حبتان من امل�سم�ض.
• الغداء

- �سلطة خ�سراء.
- �سريحة من اللحم.

- ح��ب��ة م���ن ال��ب��ط��اط��ا امل��ط��ب��وخ��ة على 
البخار + ملعقة من زيت الزيتون.

- كومبوت التفاح والفراولة.
خفيفة • وجبات 

واملوز  ال��ل��وز  بحليب  الفاكهة  ع�سر   -
والفاكهة احلمراء.

• الع�ساء
- قطعة من غراتان ال�سبانخ.

- قطعة من اخلبز الكامل.
- قطعة من اجلبنة البي�ساء.

�شحة وتغذية
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و�سيلة للتنحيف، حترتم اجل�سم وتوازنه الداخلي، جتعلنا منار�س الريا�سة من دون تفكري وت�سمح لنا باأكل كل 
ما ن�ستهيه، حتى املعكرونة واجلبنة. اإنها طريقة فالريي اأور�سوين. هل حاولت للمرة االألف تخفيف وزنك من 
دون نتيجة؟ ت�ساركك فالريي اأور�سوين خربتها: )عانيت ال�سمنة �سابقًا واأم�سيت �سنوات اأحارب الكيلوغرامات 
الزائدة واتبعت �ستى اأنواع احلميات: ح�ساء امللفوف، والنظام املعزز بالربوتني... در�ست واأبي، البدين اأي�سًا، 

مبادئ خمتلف احلميات وف�سلنا املفاهيم الفا...

اخ�سري الوزن ول حترمي نف�سك 
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�لعدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
   �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2012/3626  عم جز- م ع- ب- �أظ

رو�سن  حممد  عليه:  مدعى  بنغالدي�ض  اجلن�سية:  عبداملنان  �سوهل  مدعي/ 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  �ض.ذ.م.م  البناء  ملقاولت 
اجلن�سية:  �ض.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  رو�سن  حممد  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/25 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
ب� حمكمة ابوظبي  الثانية  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�سور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/13
قلم �ملحكمة                                                                              

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ضاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
    �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/361  عم جز- م ع- ب- �أظ

مدعي/ حممود ال�سعدي احمد ال�سقر اجلن�سية: م�سر مدعى عليه: القاهرة 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  اجلديدة 
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/ القاهرة اجلديدة للمقاولت العامة ذ.م.م 
اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/2/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�سور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/13
قلم �ملحكمة                                                                              

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ضاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
    �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/366  عم جز- م ع- ب- �أظ

را�سد  عليه:  مدعى  بنغالدي�ض  اجلن�سية:  عبدال�ستار  �سديق  ابوبكر  مدعي/ 
حممود �سايف للنجارة اليدوية اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
اجلن�سية:  اليدوية  للنجارة  �سايف  حممود  را�سد  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/25 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
ب� حمكمة ابوظبي  الثانية  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�سور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/13
قلم �ملحكمة                                                                              

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ضاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
          �عالن للح�ضور �مام �د�رة �لتنفيذ

 يف �لتنفيذ رقم )2012/3002ت عمل-م ع- ت- �أظ)
طالب التنفيذ/ �ساهني جازي مفزي جازي اجلن�سية: بنغالدي�ض  املنفذ �سده 
: داما�ض ل�سيانة املباين اجلن�سية: المارات املطلوب اعالنه: داما�ض ل�سيانة 
املباين اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/2123 عم جز- م ع- ب-  ال�سند  تنفيذ 
اأظ    وحدد لنظره جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/3/11 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   الكائنة 
باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند ب�سداد اعاله 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
�لقلم �لعمايل                            

 �مـــــــارة �بـــــوظبــي 
   د�ئــــــرة �لق�ضـــــاء

�لعدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
    �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2012/1085  جت جز- م ت- ب- �أظ

مدعي/ كمال حامد مهدي ح�سن اجلن�سية: م�سر   مدعى عليه: عالء الدين 
مالية  مطالبة  الدعوى:   مو�سوع  ال�سودان   اجلن�سية:  علي  مربوك  اهلل  فتح 
مببلغ وقدره 8000 درهم املطلوب اعالنه/   عالء الدين فتح اهلل مربوك علي 
اجلن�سية: ال�سودان عنوانه: بالن�سر)بالقرار بتعديل الطلبات( حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ 2013/2/4

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ضاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية



�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2012/1132 تنفيذ �يجار�ت
اىل املنفذ �سده/1- جانتون لو لو�سني جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
احمد  حممد  ع��ب��داهلل  من�سور  وميثله:  العقارية  البفته  موؤ�س�سة  التنفيذ/ 
الزروعوين  ومبوجب القرار ال�سادر من اللجنة الق�سائية اخلا�سة بالف�سل 
بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: �سداد املبلغ املنفذ 
به وق��دره )19782 دره��م( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذل��ك خالل 
15 يوم من تاريخ ن�سر هذا الع��الن.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
تاريخ  15 من  املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  بحقك يف  التنفيذية 

ن�سر  هذا العالن.
ق�ضم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2010/381 تنفيذ �يجار�ت
اىل املنفذ �سده/1- حبيب اهلل كرمي داد جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �ض �ض لوتاه العقارية )�ض.ذ.م.م( وميثله: ح�سني علي عبدالرحمن 
بني  بالف�سل  اخلا�سة  الق�سائية  اللجنة  من  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب  لوتاه 
املوؤجرين وامل�ستاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: �سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )4423 درهم( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوم 
من تاريخ ن�سر هذا العالن.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة ع��دم الل��ت��زام بالقرار املذكور خ��الل 15 من تاريخ ن�سر  هذا 

العالن.
ق�ضم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
   مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2012/856  جتاري جزئي           
ان  )����ض.ذ.م.م(  جمهول حمل القامة مبا  املدعى عليه/1- ماي�ض كرافت وورك  اىل 
املدعي / برلين�ض انترير )�ض.ذ.م.م( وميثلها مديرها/ �سونال ماهني كباديا وميثله: 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  ن�سيب   ب��ن  عبدالرحمن  ن�سيب  عبدالرحمن 
رقمي  ال�سيكني  قيمة  دره���م(   60653( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
)ال�سيك رقم 4587 موؤرخ 2009/12/26( )ال�سيك رقم 4588 موؤرخ 2010/1/9( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى 
8:30 �ض  ال�ساعة   2013/3/4 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�سداد 
بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .  
 ق�ضم �لق�ضايا �لتجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
   مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2012/1017  عقاري كلي             
اىل املدعى عليه/1- �سيفيني الدار �ستاروفا )�ست�سوارز �سفارتز(  جمهول حمل القامة 
عبدالرحمن  عبداللطيف  ح�سني  ط��ارق  وميثله:  �ست�سوارز  توما�ض   / املدعي  ان  مبا 
يف  امل����وؤرخ  الهبة  عقد  بف�سخ  احل��ك��م  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  ال�����س��رك��ال  
2012/11/12 ال�سادر من املدعي اىل املدعي عليها والزام املدعي عليها بت�سليم ال�سقة 
رقم 110 بناية 102 مبنطقة جبل علي الدي�سكفري جاردن اىل املدعي خالية والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/2/27 ال�ساعة 
11.00�ض بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

القل .  
 ق�ضم �لدعاوي �لعقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
   �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2011/1474  جتاري كلي             
 / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  ن��ادر علي جمهول حمل  عليه/1- جمعة جنفي  املدعى  اىل 
ح�سيب  �سالح مهدي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
تاريخ  من  �سنويا   %12 بواقع  والفائدة  دره��م(   400000( مببلغ  والتكافل  بالت�سامن 
املطالبة وحتى ال�سداد ومبلغ )10000 درهم( تعوي�سا عن ال�سرار  مع الفائدة بواقع 
9% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/2/20 ال�ساعة 9:30 �ض بالقاعة ch2.E.22 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري
 ق�ضم �لق�ضايا �لتجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
   مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2012/902  عقاري كلي             
جمهول  العقاري  والتطوير  لال�ستثمار  تنميات  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / علي ر���س��ا  ا���س��د فل�سفي زاده  ق��د اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بتعيني حمكم يف الدعوى مع الزام 
املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�ض املوافق 2013/3/14 ال�ساعة 11:00 �ض بالقاعة ch1.B.8 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل 
 ق�ضم �لدعاوي �لعقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
   مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2012/4493  عمايل جزئي               
اىل املدعى عليه/1- كافتريا ربيع املدينة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
ع�سمت بونانكاي بونات حممود باليكالكات قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14400درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
الق�سائية  املطالبة  من   %9 القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
  .)2012/131181( ال�سكوى  رق��م  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و���س��م��ول 
ال�ساعة 8:30 �ض مبكتب  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/19 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور  فانت مكلف  لذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�ضم �لق�ضايا  �لعمالية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
   مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2012/5057  عمايل جزئي               
اىل املدعى عليه/1- كافتريا ربيع املدينة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ عبيد �سريات بوكو بوتيافيتيل ونغاركات    قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة   ) دره��م   10530( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
)2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. رقم 
ال�سكوى )2012/131813(.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/2/20 
ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ض   8:30 ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�ضم �لق�ضايا  �لعمالية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
   مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2012/738  عقاري كلي             
اىل املدعى عليه/1- ترند كابيتال جي ام ئي ات�ض اند كومباين- مدينة دبى الريا�سية   
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / جيمى كالرك وميثله: �سيف �سعيد را�سد الغبار 
ال�سام�سي   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالت�سديق واعتماد قرار هيئة 
املرفقة  امل�ستندات  بحافظة  ا�سلة  واملرفق  الدعوى  ب�سحيفة  تف�سيال  املبني  التحكيم 
بالئحة الدعوى واعتباره مبثابة ال�سند التنفيذي والزام املدعى عليها بتنفيذ القرار 
درهم(   858485( وق��دره  مبلغ  املدعى  اىل  بال�سداد  التحكيم  هيئة  اليه  انتهي  ح�سبما 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونونية 9% من تاريخ 2011/8/22.  
بالقاعة  ���ض   11:00 ال�ساعة   2013/3/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�ضم �لدعاوي �لعقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
   �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2012/494  عقاري كلي             
اىل املدعى عليه/1- امنيات بوروبرتيز ناين ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
فرهاد �سانعى وميثله: �سمرة عبداهلل علي قرقا�ض قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة ببطالن اتفاقية البيع املوؤرخة 2007/6/14 �سند الدعوى واملربمة بني املدعى 
عليها واملدعى والزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1147521 درهم( والفائدة بواقع %12 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت 
لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/3/10 ال�ساعة 11:00 �ض بالقاعة ch1.B.8 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�ضم �لدعاوي �لعقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
   �عالن حكم متهيدي بالن�ضر         

   يف  �لدعوى 2012/621  جتاري كلي             
امل��دع��ي / دارتن  ال��ع��ق��اري  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ى عليه/1- زنيث للتطوير  اىل 
�سفيق عبدالقادر كاظم وميثله: �سمرة عبداهلل علي  الهند�سية وميثلها مالكها/  لال�ست�سارات 
عبدالقادر  �سفيق  مالكها/  وميثلها  الهند�سية  لال�ست�سارات  دارت���ن  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  ق��رق��ا���ض   
احلكم   2013/1/8 بتاريخ  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د  كاظم 
اخلبر  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي 
احل�سابي املخت�ض �ساحب الدور باجلدول-وتكون مهمته الطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات 
املقدمة فيها وما ع�سى عن يقدمه اخل�سوم وذلك لتنفيذ املامورية وقدرت امانة قدرها 7.000 
درهم  والزمت املدعية بايداعها خزينة املحكمة.   وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الحد املوافق 

   ch1.C.15 2013/2/24 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة رقم
   ق�ضم �لق�ضايا �لتجارية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
   مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2012/434  عقاري كلي             
وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  العطار  عبدالرحيم  احمد  عليه/1-  املدعى  اىل 
مالك عقارات احمد عبدالرحيم العطار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/  غ�سنفر اقبال  حممد اقبال وميثله: مروان حممد احمد نور املازم قد اقام 
املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�ض  خبر  بندب  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه 
مكلف  فانت  لذا   ch1.B.8 بالقاعة  �ض   11:00 ال�ساعة   2013/2/20 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل 
 ق�ضم �لدعاوي �لعقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2011/2203 تنفيذ عمايل
جمهول  ذ.م.م  للمقاولت  ا�ض  ار  ا�سا�ض  اي  �سركة  �سده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ برومال جيابول بريا برومال 
نادار  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )163904.45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .بال�سافة اىل مبلغ )2629 درهم( ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�ضم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2011/81 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- عبداملجيد جوهر فرج علي  جمهول حمل القامة 
امل�سرق وميثله: ح�سني علي عبدالرحمن  بنك  التنفيذ/  ان طالب  مبا 
لوتاه    قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )306753.14( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة . .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف 
تاريخ ن�سر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم اللتزام 

العالن. 
ق�ضم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ 2013/2/18     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2012/293 تنفيذ مدين
اآند بارترن ليمتد ذ.م.م )�سركة  اىل املنفذ �سده/1- �سركة كليندين�ست 
اف�سور منطقة حرة( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ الي�ض 
اأقام  قد  ب��در  احمد  نبيه  دب��ي( وميثله:  )ف��رع  ان��ك  كون�سرتاك�سن  دون 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1524000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�ضم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
 �عادة  �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/246  عم جز- م ع- ب- �أظ

ال�سهامة    عليه:  مدعى  باك�ستان  اجلن�سية:  جول  ح�سرت  جول  �سبني  مدعي/ 
لل�سيانة العامة والديكور فرع ابوظبي اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: 
م�ستحقات عمالية   املطلوب اعالنه: ال�سهامة لل�سيانة العامة والديكور فرع 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  ابوظبي 
املوافق 2013/2/25 موعدا لنظر  املحكمة يوم الثنني  املذكورة اعاله وحددت 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
بوا�سطة  او  العمالية �سخ�سيا  املحكمة  الكائنة   - ابوظبي البتدائية  ب� حمكمة 
عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ  �سدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�سة  قبل 

2013/2/04

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ضاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
    �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2012/3433  عم جز- م ع- ب- �أظ

مدعي/ نور حممد كول مياه اجلن�سية: بنغالدي�ض  مدعى عليه: �سركة جيما 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:   ذ.م.م  العامة  للمقاولت 
عمالية املطلوب اعالنه/�سركة جيما للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�سية:  المارات 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
باحل�سور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/2/25 موعدا  املوافق  الثنني 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى  بدفاعك و�سورا 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/13
قلم �ملحكمة                                                                              

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ضاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
   �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2012/3626  عم جز- م ع- ب- �أظ

رو�سن  حممد  عليه:  مدعى  بنغالدي�ض  اجلن�سية:  عبداملنان  �سوهل  مدعي/ 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  �ض.ذ.م.م  البناء  ملقاولت 
اجلن�سية:  �ض.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  رو�سن  حممد  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/25 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
ب� حمكمة ابوظبي  الثانية  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�سور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/13
قلم �ملحكمة                                                                              

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ضاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
    �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/361  عم جز- م ع- ب- �أظ

مدعي/ حممود ال�سعدي احمد ال�سقر اجلن�سية: م�سر مدعى عليه: القاهرة 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  اجلديدة 
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/ القاهرة اجلديدة للمقاولت العامة ذ.م.م 
اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/2/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�سور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/13
قلم �ملحكمة                                                                              

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ضاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
    �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/366  عم جز- م ع- ب- �أظ

را�سد  عليه:  مدعى  بنغالدي�ض  اجلن�سية:  عبدال�ستار  �سديق  ابوبكر  مدعي/ 
حممود �سايف للنجارة اليدوية اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
اجلن�سية:  اليدوية  للنجارة  �سايف  حممود  را�سد  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/25 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
ب� حمكمة ابوظبي  الثانية  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�سور 
البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/13
قلم �ملحكمة                                                                              

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ضاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     

  �عـــــــــالن تغيري ��ضم
/بطلب اىل ق�سم  تقدمت /)بي بي كل �سالح عبدالرحمن(  
النجدة-بتغير  ابوظبي البتدائية- فرع  التوثيق- حمكمة 

ا�سمها من ) بي بي كل( اىل) بدرية(
باملحكمة  املذكور  الق�سم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ض  لديه  فمن 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر العالن .
�مل�ضت�ضار/ حممد �أ�ضرف �لبولقي    
قا�ضي مبحكمة �أبوظبي �لبتد�ئية

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ضاء)
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     

  �عـــــــــالن تغيري ��ضم
اىل  /بطلب    ) حممد   عبادي  قا�سم  خمتار  /)وائل  تقدم 
ق�سم التوثيق- حمكمة ابوظبي البتدائية- ق�سم التوثيقات  

بتغير ا�سمه من ) وائل ( اىل) خليفه(
باملحكمة  املذكور  الق�سم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ض  لديه  فمن 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر العالن .
�مل�ضت�ضار/ عبد�لودود �حمد حممد        
قا�ضي مبحكمة �أبوظبي �لبتد�ئية

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ضاء)
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
          �عالن للح�ضور �مام �د�رة �لتنفيذ

 يف �لتنفيذ رقم )2012/3002ت عمل-م ع- ت- �أظ)
طالب التنفيذ/ �ساهني جازي مفزي جازي اجلن�سية: بنغالدي�ض  املنفذ �سده 
: داما�ض ل�سيانة املباين اجلن�سية: المارات املطلوب اعالنه: داما�ض ل�سيانة 
املباين اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/2123 عم جز- م ع- ب-  ال�سند  تنفيذ 
اأظ    وحدد لنظره جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/3/11 موعدا لنظر طلب 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   الكائنة 
باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند ب�سداد اعاله 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
�لقلم �لعمايل                            

 �مـــــــارة �بـــــوظبــي 
   د�ئــــــرة �لق�ضـــــاء

�لعدد  10719 بتاريخ   2013/2/18     
    �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2012/1085  جت جز- م ت- ب- �أظ

مدعي/ كمال حامد مهدي ح�سن اجلن�سية: م�سر   مدعى عليه: عالء الدين 
مالية  مطالبة  الدعوى:   مو�سوع  ال�سودان   اجلن�سية:  علي  مربوك  اهلل  فتح 
مببلغ وقدره 8000 درهم املطلوب اعالنه/   عالء الدين فتح اهلل مربوك علي 
اجلن�سية: ال�سودان عنوانه: بالن�سر)بالقرار بتعديل الطلبات( حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ 2013/2/4

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ضاء)
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية
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•• اأبوظبي-الفجر:

اف��ت��ت��ح امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��الإح�����س��اء ام�ض 
عنوان  حتت  الإقليمي  الإح�سائي  امللتقى 
مقره  يف   ، ال���ط���اق���ة  اح���������س����اءات  اع�������داد 

باأبوظبي وي�ستمر خم�سة اأيام .
واأكد �سعادة را�سد خمي�ض ال�سويدي املدير 
ل��الإح�����س��اء خالل  ال��وط��ن��ي  للمركز  ال��ع��ام 
الفتتاح على ان تنظيم امللتقى ياأتي �سمن 
متابعة املركز للق�سايا التي حتظى باهتمام 
الدولية  الح�سائية  ال�ساحة  على  متزايد 
الح�سائي  ال��ع��م��ل  ب���اأول���وي���ات  وت��رت��ب��ط 
متابعة  ج���ان���ب  اىل  اي�������س���اً،  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
القليمية  املوؤ�س�سات  م��ع  امل��رك��ز  وتن�سيق 
القدرات  بناء  جمال  يف  للتعاون  والدولية 
للعاملني  الح�سائية  وامل��ع��ارف  وامل��ه��ارات 
يف الح�ساءات الر�سمية يف الدولة، اإ�سافة 
املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  تطوير  اإت��اح��ة  اإىل 
التدريبية القليمية التي من �ساأنها تلبية 
احتياجات واهتمامات دول جمل�ض التعاون 
اح�ساءات  جم���الت  يف  خا�سة  اخلليجي، 
الطاقة بحكم الأهمية التي متثلها الطاقة 
لدول املنطقة �سواء من حيث كونها امل�سدر 
العاملي الكرث اأهمية لإنتاج الطاقة، اأو من 
حيث اهتمامها املتزايد لتطوير قدراتها يف 
الح�سائية  املوؤ�سرات  وانتاج  قيا�ض  جمال 
املت�سقة حولها و�سوًل لبناء ميزان الطاقة 

ب�سكل منتظم وفق احتياجات دولها.
املركز  جن��اح  اأن  ال�سويدي  �سعادة  واأ���س��اف 
مهمة  خطوة  ميثل  امللتقى  هذا  تنظيم  يف 
الق�سايا  مل��واك��ب��ة  امل���رك���ز  م�����س��رة  ���س��م��ن 
الإح�سائية التي حتتل قائمة الهتمامات 
يف العمل الإح�سائي على امل�ستوى الداخلي 
باللجنة  مم���ث���اًل  وال��������دويل  والق���ل���ي���م���ي 
باعتبارها  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  الإح�����س��ائ��ي��ة 
املرجع الح�سائي الإح�سائي على م�ستوى 
للدور  تعزيز  الوقت  ذات  وه��ي يف  ال��ع��امل. 
الإقليمي  امل�ستوى  على  للمركز  املتنامي 

والدويل .

مللتقى،  لهذا  الح�سائية  الهمية  وح��ول 
مو�سوع  اأن  اىل  ال�����س��وي��دي  ���س��ع��ادة  اأ����س���ار 
كبر  ب�سكل  ي��رت��ب��ط  ال��ط��اق��ة  اإح�������س���اءات 
من  ك���ون���ه���ا  امل��ن��ط��ق��ة  دول  ب��خ�����س��و���س��ي��ة 
للطاقة  ع��امل��ي��ا  اأه���م���ي���ة  الك�����رث  امل�������س���ادر 
الكرب  الق�سم  ومتتلك  الطبيعية  للموارد 
على  والغاز  اخل��ام  النفط  احتياطيات  من 
م�ستوى العامل، وتلعب هذه العوامل دوراً 
والتنموية  القت�سادية  العملية  يف  رئي�ساً 
اىل  للطاقة،  وامل�ستوردة  املنتجة  ال��دول  يف 
املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  اأن  جانب 
لإح�ساءات  او���س��ل��و  جم��م��وع��ة  يف  ع�����س��و 
ال���ط���اق���ة وه�����ي جم���م���وع���ة م����ن اخل�����رباء 
الدوليني متخ�س�سة يف اح�ساءات الطاقة 
وي�سارك  امل���ت���ح���دة،  المم  ا����س���راف  حت���ت 
امل���رك���ز ك��م��م��ث��ل ل��ل��دول��ة وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
الجهزة الخ�سائية لدول جمل�ض التعاون 

اخلليجي .
ال�سويدي  ���س��ع��ادة  اأ���س��ار  نف�سه  ال�سياق  يف 
اأوىل  قد  لالإح�ساء  الوطني  املركز  اأن  اىل 
مبو�سوع  خا�ساً  اهتماماً  تاأ�سي�سه  ومنذ 
الطبيعية  وامل�������وارد  ال��ط��اق��ة  اح�������س���اءات 

م���ن خم��ت��ل��ف ن���واح���ي���ه���ا، ح��ي��ث مت ادم����اج 
الح�ساءات  برنامج  �سمن  امل��و���س��وع  ه��ذا 
ال��ر���س��م��ي��ة ل���ل���دول���ة، وي��ع��م��ل امل���رك���ز على 
الر�سمية  الح�����س��ائ��ي��ة  الرق�������ام  ت���وف���ر 
ال�سرتاتيجية  ����س���راك���ات���ه  خ�����الل  م����ن 
الحتادية  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع خم��ت��ل��ف 
واملحلية ، اآخذاً بعني العتبار الحتياجات 
 ،2021 الالزمة لتحقيق روؤي��ة الم��ارات 
امل�ستدامة  البيئية  امل��وؤ���س��رات  متثل  والتي 
مكوناتها  اأح���د  م�سادرها  على  واحل��ف��اظ 
امللتقى  ف���ان  ذل���ك  ال��رئ��ي�����س��ي��ة، اىل ج��ان��ب 
ينطوي على فر�سة مهمة لتبادل اخلربات 
والتجارب القليمية والدولية مع اخلرباء 
امل�����س��ارك��ني م���ن امل��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ي��ة ذات 
اح�ساءات  م���و����س���وع  مب��ت��اب��ع��ة  ال���ع���الق���ة 
الطاقة كالوكالة الدولية للطاقة، و�سعبة 
ومنظمة  املتحدة  لالمم  التابعة  الح�ساء 
الدول  من  امل�ساركني  جانب  اىل  ال�سكوا، 
العالقة  ذات  املوؤ�س�سات  وممثلي  العربية 
يف دولة المارات العربية املتحدة وممثلوا 
دول جمل�ض التعاون العربية، الأمر الذي 
ي�����س��ك��ل م��ل��ت��ق��ى م��ه��ن��ي م��ت��خ�����س�����ض على 

امل�ستوى القليمي، ومن خالل هذه املبادرة 
مع  تفاعله  �سمن  لتعزيزها  املركز  ي�سعى 
الق�سايا الح�سائية ذات الهتمام امل�سرتك 
على م�ستوى دول جمل�ض التعاون، وكذلك 
املوؤ�س�سات  م���ع  ال���ت���ع���اون  ع��الق��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
يحقق  مب��ا  ال��رائ��دة  وال��دول��ي��ة  القليمية 
امل�ساهمة يف نقل املعرفة الح�سائية وبناء 
ال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز ال���ق���درات يف 

جمال العمل الح�سائي يف الدولة.
اأ�سار  للملتقى،  املبا�سرة  اله���داف  وح��ول 
���س��ع��ادة ال�����س��وي��دي اىل ان���ه ومب�����س��ارك��ة 8 
خرباء من املوؤ�س�سات الدولية وم�ساركة نحو 
وخارجها،  الدولة  داخ��ل  من  م�ساركاً   30
الوطنية  ال��ق��درات  لتعزيز  امللتقى  يهدف 
يف جمال اإح�ساءات الطاقة واإعداد ميزان 
الإ�سكوا  يف  الأع�����س��اء  ال��ب��ل��دان  يف  الطاقة 
با�ستخدام  ع��م��ل��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت��ت�����س��م��ن 
قبل  من  وامل�ستخدمة  املحو�سبة  ال��ربام��ج 
كمية  لحت�ساب  للطاقة  الدولية  الوكالة 
ال�ستمارات  ا�ستيفاء  وكيفية  النبعاثات 
الدولية اخلا�سة باإح�ساءات الطاقة، وقد 
25 ور�سة تدريبية  امللتقى اىل  مت تق�سيم 

وتفاعلية بني اخلرباء وامل�ساركني لتعريف 
امل�ساركني مبو�سوع اح�ساءات الطاقة من 

النواحي التالية:
الطاقة  وموؤ�سرات  باإح�ساءات  -التعريف 

والتو�سيات الدولية يف هذا املجال .
)النفط  ال���ه���ي���دروك���رب���ون  -اح���������س����اءات 

والغاز(.
- اح�ساءات الطاقة املتجددة .

-اح�ساءات الكهرباء واحلرارة .
-ميزان الطاقة .

م��ن ج��ان��ب اأخ���ر اأو���س��ح ���س��ع��ادة ال�سويدي 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  التن�سيق  مت  اأن��ه 
املعرفية  اه����داف����ه  امل��ل��ت��ق��ى  ه����ذا  ل��ي��ح��ق��ق 
اإح�سائي  بن�ساط  يعنى  كونه   ، والعلمية 
اجلهات  ع��ن  ممثلني  ويجمع  متخ�س�ض 
الطاقة  اح�ساءات  مبو�سوع  العالقة  ذات 
م��ن داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، خا�سة واأن 
الح�سائية  ال��ق�����س��اي��ا  م��ن  امل��و���س��وع  ه���ذا 
اجلديدة على م�ستوى العامل وعلى �سعيد 
القت�سادية  الهمية  جانب  اىل  املنطقة، 
ال��ط��اق��ة من  م�����س��ادر  عليها  تنطوي  ال��ت��ي 
الدخل  يف  ال���ك���ب���رة  م�����س��اه��م��ت��ه��ا  خ����الل 

العربي، اىل جانب  ل��دول اخلليج  القومي 
وتوفر  ال����س���ت���ث���م���ارات  ج����ذب  يف  دوره������ا 
فر�ض العمل لأبناء املنطقة، هذه املوا�سيع 
دقيقة  منهجية  اح�سائية  متابعة  تتطلب 
ورا�سمي  ال��ق��رار  متخذي  متطلبات  تلبي 
ال��ط��اق��ة وعالقتها  ال�����س��ي��ا���س��ات يف جم���ال 
يف  املتبادلة  والتاأثرات  واملجتمع  بالبيئة 
امللتقى  فكرة  ج��اءت  ول��ذل��ك  ال�سياق،  ه��ذا 
على  امل��ت��زاي��د  وال��ط��ل��ب  اله��ت��م��ام  لتعك�ض 
دور  م��ن  لها  مل��ا  الطاقة  اح�����س��اءات  بيانات 
كبر يف حتقيق ال�ستدامة البيئية وتثمر 
ع��ل��ى اهمية  ال���ط���اق���ة. وت����اأك����ي����داً  ع���وائ���د 
وا�ستخداماتها  ال��ط��اق��ة  ان��ت��اج  م��وؤ���س��رات 
واآثارها ودورها املتنوع يف حياة املجتمعات، 
اجلهات  م��ع  وبالتن�سيق  امل��رك��ز  ب���ادر  فقد 
الدولية املخت�سة لتنظيم امللتقى مب�ساركة 
وامل��خ��ت�����س��ني ومم��ث��ل��ي اجلهات  اخل������رباء 
املعنية من داخل الدولة ومن دول جمل�ض 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي وال�����دول الع�����س��اء يف 
اجلهات  م�����س��ارك��ة  ج���ان���ب  اإىل  ال����س���ك���وا، 
املو�سوع،  ب��ه��ذا  اله��ت��م��ام  ذات  الإع��الم��ي��ة 
املركز  مقر  يف  �سيعقد  امللتقى  اأن  م�سيفا 

ايام  خم�سة  مدى  على  الوطني لالح�ساء 
عمل من 17-21 فرباير 2013.

ال�سويدي  ���س��ع��ادة  اآخ����ر وج���ه  م���ن ج��ان��ب 
���س��ك��ره ل��ل��ج��ه��ات ال��ت��ي ب��ذل��ت ج��ه��وده��ا يف 
باعتباره  امللتقى  ه��ذا  لتنظيم  التح�سر 
على  يعقد  ال���ذي  الول  القليمي  امللتقى 
وامل�ساركة  احل�����س��ور  م���ن  امل�����س��ت��وى  ه����ذا 
والدويل،  والقليمي  الوطني  واله��ت��م��ام 
ت�سارع  م��ن  ال��ع��امل  ي�سهده  م��ا  ج��ان��ب  اىل 
الح�سائية  باملنتجات  الهتمام  جم��ال  يف 
وا�ستخداماتها،  ال��ط��اق��ة  م��و���س��وع  ح���ول 
بناء  يف  الر�سمي  الح�سائي  ال��رق��م  ودور 
احتياجات  و�سيا�سات متجاوبة مع  قرارات 
ب��ات��ت اجل��ه��ود الدولية  ، ول��ذل��ك  ال��واق��ع 
والإق��ل��ي��م��ي��ة ت��ن��زع ن��ح��و ال��ت��ك��ام��ل وتبادل 
الأف����ك����ار واخل�������ربات وال����ت����ج����ارب، بهدف 
والقدرات  امل����وارد  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  تعظيم 
لتوافق  يوؤ�س�ض  �سليم  منهج  وهذا  املتاحة، 
ال���ع���ق���ول واخل�������ربات يف حت��ل��ي��ل ودرا����س���ة 
اإىل  و����س���وًل  ق��ي��ا���س��ه��ا،  واأدوات  ال��ظ��واه��ر 
���س��ورة رق��م��ي��ة دق��ي��ق��ة وم��و���س��وع��ي��ة تكون 
فاإننا  ولذلك  للم�ستخدمني،  ج��دوى  ذات 
نعتمد ب�سكل كبر على ما �سيتمخ�ض عنه 
ي�سم  ملتقى  لن   ، نتائج  من  امللتقى  ه��ذا 
ن��خ��ب��ة م��ن اخل����رباء وامل��ع��ن��ي��ني واملهتمني 
فر�سة  ي�سكل  الإع���الم،  و�سائل  جانب  اإىل 
واملعارف  واخل��ربات  الآراء  لتبادل  عظيمة 
الح�سائية  ال��ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  وال��ت��ج��ارب 
وال����وع����ي الح�������س���ائ���ي يف جم��ت��م��ع دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة، مبا يخدم اإغناء 
عليه  يبنى  وما  الإح�سائي  والعمل  الفكر 
م��ن ق�����رارات و���س��ي��ا���س��ات ت��خ��دم ع��ل��ى نحو 
جمتمعاتنا  واحتياجات  خ�سو�سية  فعال 
م�سراً  عامة.  ب�سفة  العربية  املنطقة  يف 
يف الوقت ذات��ه اىل ان هذا امللتقى هو من 
���س��م��ن خ��ط��وات وب��رن��ام��ج م��ت��ك��ام��ل يقوم 
مبا  بتنفيذه  الح�سائي  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز 
يخدم احتياجات واهتمامات الدولة ب�سكل 

منتظم.

اأرا�سي دبي تقيم 2781 عقارًا
 بـ 94 مليار درهم خالل العام املا�سي 

•• دبي-وام: 

ذكرت دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي ام�ض اأن عدد العقارات التي قيمتها 
لها  التابعني  العقاري  التقييم  بالتعاون مع مركز  العقاري  التقييم  جلنة 
خالل العام املا�سي و�سل اإىل 2781 عقارا حيث بلغت قيمتها الجمالية 

درهم. مليار   94
جلنة  ورئي�ض  الفنية  ال�����س��وؤون  اإدارة  مدير  بالقيزي  احمد  حممد  وق��ال 
خرباء التقييم يف ت�سريح �سحايف اليوم اأن تقييم هذه العقارات اعتمد على 
البيانات واملعلومات املتوفرة يف �سجالت الدائرة وعلى معاير متطورة يف 

التقييم ترتكز على اأنظمة عاملية و�سفافة.
يف  ال�ستثمارات  اقت�ساديات  منو  يف  العقاري  التقييم  اأهمية  على  و�سدد 
ع�سوائية  على  الق�ساء  تكفل  عملية  و�سيلة  بو�سفه  الأخ���رى  الأن�سطة 

الأ�سعار واحلد من امل�ساربات الوهمية.
ونبه بالقيزي اإىل اأن التقييم يعد اللبنة الأ�سا�سية يف القت�ساد العمراين 
العر�ض  التوازن بني  الأرا�سي وتوفر  واإدارة قيم  ومدخال لإعادة تنظيم 
اأن جميع  اإىل  املنازعات..لفتا  املبا�سر يف ف�ض  تاأثره  اإىل جانب  والطلب 

مناطق دبي ت�سهد منوا يف قيمة العقارات.
واأفاد باأن اللجنة قيمت خالل الن�سف الأول من العام املا�سي 1090 عقارا 
الن�سف  املائة يف  24 يف  بن�سبة  العدد  وارتفع هذا  دره��م  42 مليار  بنحو 

الثاين من العام نف�سه ليبلغ 1691 عقارا بقيمة 52 مليار درهم.
اأن  ال��ع��ق��اري  التقييم  م��رك��ز  رئي�ض  ال���دح  خ�سر  حممد  املهند�ض  واأو���س��ح 
جلنة التقييم العقاري تقوم بالتعاون مع مركز التقييم العقاري يف دائرة 
الأرا�سي والمالك بعمليات التقييم العقاري من حيث تقدير قيمة عقار 
وتت�سف  اأواجلهات احلكومية  اأ�سحابها  بناء على طلب  اأمالك عقارية  اأو 
بالعدالة واملو�سوعية حلرفيتها وم�سداقيتها العالية يف ال�سوق واعتمادها 
الدائرة وتطبيق  املتوفرة يف �سجالت  البيانات واملعلومات  التقييم على  يف 
وم�ستندة  و�سفافة  عاملية  اأنظمة  على  ترتكز  التقييم  يف  متطورة  معاير 
على كتاب الإمارات ملعاير التقييم العقاري بالإ�سافة اىل منهجية الدائرة 
اإج��راء للتظلم ي�سمح للمالك  يف التعامل مع التقييم العقاري من خالل 
يف  تغير  وج��ود  حال  يف  ومنظمة  مدرو�سة  خطوات  عرب  التقييم  بتعديل 

التقييم.
واأ�سار اإىل اأن �سجالت مركز التقييم �سنفت عملية تقييم العقارات ح�سب 
عدد املعامالت ونوع املعاملة �سواء اأر�ض ف�ساء اأم مبنى منجز والغر�ض من 
اأم  اأم لقامة م�ستثمر  اأم لت�سديد ديون لبنك  اأم ملنحة  التقييم �سواء لبيع 
لتدقيق �سنوي اأم لبلدية دبي اأم ملحاكم اأم ملزاد مما ميكن املركز من تقدير 

معدل اأ�سعار تقييم الأرا�سي يف تقريره ال�سنوي.

•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  افتتح 
حاكم دبي وزير املالية ام�ض فعاليات معر�سي ال�سرق 
الأو�سط للكهرباء وال�سرق الأو�سط للطاقة ال�سم�سية 
العاملي وال��ذي تنظمه  التجاري  دبي  مبركز   2013

انفورما للمعار�ض ملدة ثالثة ايام.
دورته  يف  للكهرباء  الأو���س��ط  ال�سرق  معر�ض  ويعترب 
اأبرز الفعاليات املتخ�س�سة بالطاقة على  اأحد   38 ال� 
م�ستوى العامل حيث يقام مب�ساركة اأكرث من 1100 
ت�سعى  ال��ع��امل  دول���ة خمتلفة ح���ول   60 م��ن  ع��ار���ض 
اأح����دث الب��ت��ك��ارات واحل��ل��ول واخلدمات  اىل ع��ر���ض 

واملنتجات املتعلقة يف قطاع الطاقة.
اأجنحة  اأب���رزه���ا  17 ج��ن��اح��ا دول��ي��ا  امل��ع��ر���ض  وي�����س��م 
النم�سا وكندا وال�سني وفنلندا وفرن�سا واأملانيا والهند 
واململكة  وتركيا  وت��اي��وان  واإ�سبانيا  وك��وري��ا  واإيطاليا 

املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية.

الأو�سط  ال�سرق  معر�ض  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة  وت��ق��ام 
وموؤمتر  ملعر�ض  الأوىل  ال���دورة  جانب  اإىل  للكهرباء 
ال�سرق الأو�سط للطاقة ال�سم�سية والذي جاء اطالقه 
جت���اوب���ا ل��ل��ط��ل��ب ال��ك��ب��ر م���ن ال��ع��ار���س��ني يف معر�ض 
ال�سرق الأو�سط للكهرباء بتخ�سي�ض فعالية لتقنيات 

الطاقة ال�سم�سية.
وحتظى الدورة الأوىل ملعر�ض ال�سرق الأو�سط للطاقة 
ال�سم�سية والذي يعقد على هام�سه موؤمتر متخ�س�ض 
للطاقة  الأو���س��ط  ال�سرق  موؤمتر  ال�سم�سية  بالطاقة 
عار�سة  �سركة   150 م��ن  اأك��رث  مب�ساركة  ال�سم�سية 
اأك��رب جتمع من نوعه مل��زودي تقنيات  مما يجعل منه 
يتطرق  حيث  املنطقة  يف  ال�سم�سية  الطاقة  وخدمات 
ال�سرق  منطقة  يف  املتنامي  ال�سم�سية  الطاقة  ل�سوق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
اإنفورما  م���دي���رة جم��م��وع��ة  م��اث��ي��وز  اأن��ي��ت��ا  واأك������دت 
جاء  باملعر�سني  الكبر  ال��دويل  الهتمام  اأن  للطاقة 
ومكانتها  دبي  يف  لالأعمال  املالئمة  بالبيئة  مدعوما 

املنطقة  يف  الت�سدير  اإع���ادة  قطاع  يف  ال�سرتاتيجية 
وقالت ان معر�ض ال�سرق الأو�سط للكهرباء ل يعترب 
ف��ق��ط م��ع��ر���س��ا حم��ل��ي��ا اأو اإق��ل��ي��م��ي��ا ب��ل ي��ع��د م��ن اأهم 
العامل وخالل  الدولية لقطاع الطاقة حول  املعار�ض 
الآلف  املعر�ض  اإىل  �سيح�سر  القادمة  الثالثة  الأي��ام 
من الزوار من اأكرث من 120 دولة لقتناء املنتجات 
اأوالإ�ستفادة من اخلدمات املالئمة لأ�سواقهم املحلية.

للطاقة  الأو�سط  ال�سرق  معر�ض  اط��الق  ان  واأ�سافت 
ال�سم�سية اإىل جانب معر�ض ال�سرق الأو�سط للكهرباء 
اأن  ح��ي��ث  للمجموعة  بالن�سبة  ك��ب��را  ان��ت�����س��ارا  ي��ع��د 
ال���وق���ود الأح���ف���وري ���س��ك��ل امل����ورد ال��ت��ق��ل��ي��دي للطاقة 
ب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك ففي  ل��ع��ق��ود ع��دي��دة و  يف املنطقة 
املتجددة  الطاقة  على  الرتكيز  مت  الأخ��رة  ال�سنوات 

خا�سة الطاقة ال�سم�سية.
وم����ن الإ�����س����اف����ات الأخ�������رى لأك�����رب واأق�������دم معر�ض 
متخ�س�ض بالطاقة يف منطقة ال�سرق الأو�سط موؤمتر 
ال�سرق الأو�سط للطاقة اخل�سراء الذي �سينعقد غدا 

مب�ساركة من بلدية دبي حيث �سيناق�ض قوانني البناء 
انبعاثات  خف�ض  على  وي��رك��ز   2013 لعام  الأخ�سر 

الكاربون يف دبي.
العام  ه��ذا  الأو���س��ط للكهرباء  ال�����س��رق  وت��ع��ود ج��وائ��ز 
املتميزة لالأفراد والإدارات والفرق  لتتويج الجنازات 
�سناعة  وت��ط��وي��ر  من��و  يف  �ساهمت  ال��ت��ي  وامل��وؤ���س�����س��ات 

الطاقة ال�سم�سية يف ال�سرق الأو�سط.
و�سيتم الإعالن عن اأ�سماء الفائزين يف حفل يح�سره 
1000 من رواد جمال الطاقة يف املنطقة من مهنيني 

وم�سوؤولني يف القطاعني احلكومي واخلا�ض.
و�سيقام على هام�ض معر�ض ال�سرق الأو�سط للكهرباء 
عدة ندوات تقنية يقدم فيها جمموعة من العار�سني 

اأحدث البتكارات واملنتجات للزوار.
يقام  للكهرباء  الأو�سط  ال�سرق  معر�ض  اأن  اإىل  ي�سار 
الأو�سط للطاقة واملياه  ال�سرق  بال�سراكة مع معر�ض 
اأبوجا ومعر�ض  اأبوظبي ومعر�ض بور نيجريا يف  يف 

اأفريقيا للكهرباء يف جوهان�سربج. 

•• عجمان ـ الفجر :

يف  ال�سياحية  التنمية  ب��دائ��رة  ال��ت��دري��ب  ق�سم  د���س��ن 
عجمان املو�سم التدريبي الأول ملوظفي الدائرة بعقد 
اإدارة  عنوان  حتت  العمل  وور���ض  اجلل�سات  من  �سل�سة 
عام  مدير  النعيمي  اأح��م��د  في�سل  يقدمها   ، التغير 
ال���دائ���رة، وي�����س��ارك ب��ه��ا جميع م��وظ��ف��ي ال���دائ���رة من 

خمتلف امل�ستويات الإدارية.
على  ت�ستمر  التي  العمل،  وور����ض  اجلل�سات  وت��ت��ن��اول 
جمموعة  بعجمان،  ال��دائ��رة  مقر  يف  اأ�سبوعني  م��دار 
من املحاور من بينها مفهوم التغير ودوافعه ور�سدا 
للمتغرات العاملية واملحلية وبع�ض املفاهيم اخلاطئة 
واأعرا�ض  التميز  معاير  تطبيق  وعقبات  التميز  عن 
الختالل الإداري للموؤ�س�سات وكيفية مواجهته ودور 

القيادة يف ن�سر ثقافة التميز املوؤ�س�سي.
كما ت�ستعر�ض اجلل�سات وور�ض العمل التدريبية روؤية 
احلكومي  ل���الأداء  عجمان  برنامج  واأه����داف  ور���س��ال��ة 

والفرعية  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ب��امل��ع��اي��ر  وال��ت��ع��ري��ف  امل��ت��م��ي��ز 
املعتمدة وحماور التميز الرئي�سية.

ب��ت��ق��دمي هذه  اإن م���ب���ادرت���ه  ال��ن��ع��ي��م��ي  وق����ال ف��ي�����س��ل 
للدائرة  ع��ام  كمدير  بنف�سه،  العمل  وور���ض  اجلل�سات 
اإمل��ام القيادة  اإط��ار  ومل��دة ثالث �ساعات يوميا، تاأتي يف 
ب��ال��دور امل��ن��وط ب��ه��ا م��ن اأج���ل ت��ق��دمي ال��دع��م الالزم 
مبهامهم  ال��ق��ي��ام  على  ومعاونتهم  ال��دائ��رة  ملوظفي 
اجلديدة يف خمتلف الوحدات التنظيمية على اأر�سية 
ثابتة من املعرفة الالزمة مب�ستلزمات املرحلة احلالية 

من عمل الدائرة.
الو�سائل  �سمن  ت��اأت��ي  ال��ور���ض  ه��ذه  مثل  اأن  واأ���س��اف 
ومتكينهم  العاملني  ب�سالحيات  للتعريف  املعتمدة 
من ا�ستخدامها مل�سلحة العمل، م�سرا اإىل اأن الور�ض 
وجمموعات  ف���رق  تنفذها  ي��وم��ي��ة  ت��دري��ب��ات  يعقبها 
ال��ع��م��ل ب��ال��دائ��رة ل��ل��ت��اأك��د م��ن اإمل��ام��ه��ا ب��اآل��ي��ات العمل 
امل��ع��ت��م��دة مل��خ��ت��ل��ف م��ع��اي��ر ب��رن��ام��ج ع��ج��م��ان ل����الأداء 

احلكومي املتميز.

املال والأعمال

26
حمدان بن را�سد يفتتح معر�سي ال�سرق الأو�سط للكهرباء وال�سرق الأو�سط للطاقة ال�سم�سية
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•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اخلليج  ����س���رك���ة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ك����رم����ت 
– كربى  – ج��ل��ف��ار  ال���دوائ���ي���ة  ل��ل�����س��ن��اع��ات 
ال�سركات الوطنية امل�سنعة للدواء يف املنطقة 
للتميز  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  �سمو  ج��ائ��زة  �سمن 
����س���ه���ادة تقدير  ال��ث��ان��ي��ة وم��ن��ح��ت��ه��ا  ل����ل����دورة 
لل��ت��زام��ه��ا ال���دائ���م مب�����س��ان��دة ودع����م اجلهود 
وامتالكها  الق��ام��ة  قوانني  بتطبيق  املتعلقة 

�سجال خاليا من املخالفات وال�سكاوى.
د.اأمي�������ن �ساحلي  ق����ال  ذل����ك  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
ل�سعودنا  بالفخر  ن�سعر   : التنفيذي  الرئي�ض 
�سمو  امل��رة �سمن جائزة  التكرمي هذه  من�سة 
بجهودنا  كاعرتاف  املرموقة  الداخلية  وزي��ر 
الر�سمية  اجلهات  مع  التعاون  على  وحر�سنا 
الجراءات  جلميع  ال�سارم  والمتثال  املعنية 
والقوانني وبخا�سة املتعلقة بالعمالة الوافدة 

.
ب��ال��ن�����س��ب��ة جل��ل��ف��ار ك�سركة   : ���س��اح��ل��ي  وت���اب���ع 
على  مقنعا  دليال  ت�سكل  اجلائزة  فان  وطنية 
جدوى ال�سرتاتيجية التي تتبعها لي�ض ب�ساأن 
حتمل  ال��ت��ي  اجل��ي��دة  امل�����س��ت��ح�����س��رات  ت�سنيع 
اأكرث  عالمة ) �سنع يف الم���ارات بفخر( اىل 

من 40 بلد حول العامل وامنا اأي�سا اللتزام 
التوا�سل  ج�سور  ومد  املجتمعية  بامل�سوؤوليات 
مع جميع اجلهات والهتمام بتنمية وتوظيف 
الفعاليات  ودع���م  امل��واط��ن  الب�سري  العن�سر 
بال�سافة  وامل��واط��ن  ال��وط��ن  بخدمة  املهتمة 

لنتهاج اأف�سل املمار�سات ال�سديقة للبيئة .
و���س��م��ن ج���ائ���زة وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ق���ام اللواء 
امل�ساعد  ال���وك���ي���ل  امل���ن���ه���ايل  ن��ا���س��رال��ع��و���س��ي 
بت�سليم  واملنافذ  والق��ام��ة  اجلن�سية  ل�سوؤون 
يف  ال�سركة  مندوب  اىل  تقدير  �سهادة  جلفار 
ال�سرطة  ن��ادي �سباط  اأق��ي��م يف  ال��ذي  احلفل 
بدبي موؤخرا بح�سور العديد من ال�سخ�سيات 

الر�سمية املهمة. 
وت��ع��ق��ي��ب��ا ع��ل��ى اجل���ائ���زة ق��ال��ت ف��اط��م��ة نايع 
ح�سولنا  يعك�ض   : ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  م��دي��رة 
ادارة جلفار على  التقدير حر�ض  �سهادة  على 
ت�سدرها جهات  التي  القوانني  تطبيق جميع 
العمالة  بت�سغيل  املتعلقة  �سواء  الخت�سا�ض 
الوافدة اأوالقامة وفقا ملعاير اجلودة وهو ما 
مكن جلفار من القيام بدور ريادي على كافة 

ال�سعد.
وتتابع قائلة : ان �سعود جلفار من�سة التتويج 
�سمن جائزة �سمو وزير الداخلية التي ن�سارك 

على  وا�سحة  عالمة  يعد  الأوىل  للمرة  فيها 
ب��ع��الق��ات متينة م��ع ���س��رك��ائ��ن��ا من  ال��ت��زام��ن��ا 
اجل��ه��ات ال��ر���س��م��ي��ة وت��ق��دمي خ��دم��ات تتمتع 
باجلودة العالية وتر�سي اجلهات التي نتعامل 

معها.
ومن املعلوم ان جلفار التي جتاوزت م�سرتها 
اأكرث من 30 عاما ومتتلك 11 م�سنعا يعمل 
فيها اأكرث من األفي من املوظفني من خمتلف 
اجلن�سيات ح�سلت على �سهادة التقدير �سمن 

ج��ائ��زة وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ) الم��ت��ث��ال لقوانني 
القامة ( وبالتناف�ض مع العديد من املوؤ�س�سات 
واخلا�ض  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  وال�������س���رك���ات 
التحري  م���ن  ل��ل��م��زي��د  اأن�����س��ط��ت��ه��ا  خ�����س��ع��ت 
م�سحونا  متكامال  �سجال  وق��دم��ت  واملتابعة 
خاليا  وب���دا  واملجتمعية  املهنية  ب���الجن���ازات 
وكذلك  الق��ام��ة  لقوانني  خمالفات  اأي���ة  م��ن 
بامل�ستندات  وم��وث��ق��ا  ال��ع��م��ال��ي��ة  الج�������راءات 

الر�سمية و�سهادات تقدير .

•• اأبوظبي-وام:

القا�سمي  خ��ال��د  بنت  لبنى  ال�سيخة  م��ع��ايل  ع��ق��دت 
م��ب��اح��ث��ات ام�ض  ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة جل�سة  وزي����رة 
وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  وزي��ر  �سارما  ان��ان��دا  معايل  م��ع 
واملن�سوجات الهندي وذلك على هام�ض اللقاء ملتقى 

التجارة الهندية الإماراتية الذي عقد يف دبي.
املقرتحات  م��ن  ع��دد  مناق�سة  املباحثات  خ��الل  ومت 
ال��ه��ادف��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني البلدين 
والطالع على اأخر اجلهود املبذولة يف ذلك ال�سدد 
وتن�سيق املواقف ووجهات النظر ب�ساأن تذليل العقبات 

ال�ستثمارية اأمام امل�ستثمرين الإماراتيني والهنود.
كما تناول اللقاء ابرز اجتاهات العالقة بني اجلانبني 
انطالقا من  رحبة  لأف��اق  بها  والدفع  تعزيز  و�سبل 

كون الهند ال�سريك التجاري الأول لالإمارات.
التاريخي  البعد  على  لبنى  ال�سيخة  معايل  واأك��دت 
للعالقات القت�سادية بني الإم��ارات بالهند م�سيدة 
بدور امل�ستثمرين واملوؤ�س�سات ال�ستثمارية الهندية يف 
الإمارات داعية اإياهم للولوج يف قطاعات ا�ستثمارية 
جديدة كقطاعات الطاقة املتجددة وقطاعات التقنية 

والربجميات احلديثة.
التي  للطفرة  تقديرها  بالغ  ع��ن  معاليها  واع��رب��ت 
واعدة  قطاعات  الولوج  �سعيد  على  الهند  حققتها 
جديدة وهو ما يتوازى مع ذات الإ�سرتاتيجية والنهج 
لتنويع  تاأ�سي�ض قاعدة  اإط��ار  الإم���ارات يف  املطبق يف 
اأهمية تعزيز فر�ض  الدخل واكدت معاليها  م�سادر 
دعم قطاع ال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سغرة واملتو�سطة 

يف كال البلدين للولوج لالأ�سواق الدولية.
اأن الإم��ارات �سوف ت�ستمر بلعب  اأك��دت معاليها  كما 
التجاري  التبادل  زيادة موؤ�سرات  الرئي�سي يف  الدور 
من  ان��ط��الق��ا  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  م��ع 
واملقومات  للدولة  ال�سرتاتيجي  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع 
واحلوافر  وال��ت�����س��ه��ي��الت  واللوج�سيتية  ال��ب��ن��ي��وي��ة 

ال�ستثمارية والت�سريعية.
الهند هي  الإم��ارات مع  اأن جتارة  وا�سافت معاليها 
فر�ض  يخلق  وه��ذا  تناف�سية  ولي�ست  مكملة  جت��ارة 
واع��دة يف  وفر�ض  م�ستدامة  موؤ�سرات منو  لتحقيق 
القطاع  على  ح��ك��را  ولي�ض  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
التجاري فقط منوهة باأن الهند ت�ستاأثر باأكرث من 

العامل. مع  الإمارات  جتارة  من  باملائة   20

وقالت معاليها اأن هناك فل�سفة را�سخة لدى كال من 
الإمارات والهند باأهمية بناء �سراكات عاملية را�سخة 
اأبرام  وقوية ودائمة وهو ما ي�ستتبع دعم مزيد من 
الإمارات  ا�ستعداد  م��وؤك��دة  واملفاو�سات  التفاقيات 
ل��ل��ت��ع��اون م��ع ال�����س��رك��ات ال��ه��ن��دي��ة وت��ع��زي��ز احلوافز 

ال�ستثمارية لل�سركات الهندية.
وخارطة  عري�سة  قاعدة  هناك  اأن  معاليها  واأك���دت 
اأم���ام  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���ض  ب��ع��د م��ن  مل تكت�سف 

امل�ستثمرين من كال البلدين.
التجارة  وزي���ر  �سارما  ان��ان��د  م��ع��ايل  اأك���د  م��ن جانبه 
وال�����س��ن��اع��ة وامل��ن�����س��وج��ات ال��ه��ن��دي ح��ر���ض حكومة 
واملزدهرة  املتميزة  للعالقات  تقديرها  وبالغ  الهند 
الم���ارات احليوي كالعب  دور  الإم���ارات مثمنا  مع 

اقت�سادي اإقليمي وعاملي يف املنطقة.
اأف����اق وف��ر���ض ال���س��ت��ث��م��ارات امل�سرتكة  وا���س��ت��ع��ر���ض 
م�سددا على اأهمية تقدمي ت�سهيالت من كال البلدين 

يف ترخي�ض تاأ�سي�ض امل�ساريع امل�سرتكة.
واقرتح الوزير الهندي تعزيز ال�ستثمارات امل�سرتكة 
يف جمالت تقدمي احللول التقنية واخلدمات املالية 
منوذجية  وم��وؤ���س�����س��ات  ���س��رك��ات  تاأ�سي�ض  خ��الل  م��ن 

اأول���ي���ة ���س��واء حت��ت م��ظ��ل��ة امل��ن��اط��ق احل����رة اأو وفقا 
ذلك  ب��ع��د  ي�سرت�سد  اأن  ع��ل��ى  التقليدية  ل��الأن��ظ��م��ة 
ت�سييد  يف  ال�سركات  تلك  اأع��م��ال  وخم��رج��ات  ب����اأداء 
قاعدة اكرب من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية امل�سرتكة بني 

البلدين.
الإماراتية  ال�ستثمارات  ح�سة  تعزيز  باأهمية  ون��وه 
على  ا�ستنادا  الهند  يف  التحتية  البنية  جم��الت  يف 
اخلربات الكبرة والهائلة التي تتمتع بها ال�سركات 

الإماراتية يف ذلك ال�سدد.
وزارة  وكيل  �سالح  اآل  اهلل  عبد  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
التجارة اخلارجية ومانع ال�سويدي امللحق التجاري 

للوزارة بالهند.
يذكر ان الإح�سائيات احلديثة اأظهرت منو التبادل 
 18.8 بن�سبة   2011 العام  البلدين  التجاري بني 

باملائة مقارنة بالعام 2010.
وقدر اإجمايل التبادل التجاري خالل الثماين اأ�سهر 
 100 ن��ح��و  ي��ق��ارب  2012 مب��ا  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل 
مليار درهم فيما بلغ حجم التبادل التجاري ما يربو 
املناطق احلرة  درهم على �سعيد  مليار  فوق 16.5 

وذلك خالل ال�ستة اأ�سهر الأوىل من نف�ض العام. 
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لبنى القا�سمي تبحث مع وزير التجارة الهندي تاأ�سي�س �سراكات 
طريان الإمارات تنفي ما ن�سرته ديلي ميل منوذجية يف تقنية املعلومات واخلدمات املالية

حول تعر�س باب اإحدى طائراتها للفتح يف اجلو
•• دبي-وام:

نفت �سركة طران الإم��ارات ما ن�سرته �سحيفة الديلي ميل حول فتح باب 
اأثناء حتليقها يف اجلو واأو�سحت طران الإم��ارات يف  طائرة تابعة لل�سركة 
حول  مغالطات  ن�سرت  ال�سحيفة  اأن  املا�سية  قبل  الليلة  اأ�سدرته  لها  بيان 
الواقعة م�سيفة اأن باب الطائرة مل يفتح وهي يف الأجواء ومل تفقد الطائرة 
�سغط الكابينة يف اأي وقت اأثناء الرحلة واأ�ساف البيان اأن الفحو�سات التي 
اأجريت اأثبتت اأن ال�سوت الذي �سدر عن الباب كان ناجما عن فارق ب�سيط 
بني الإطار املطاطي للباب الذي يتفخ عند الإغالق والإطار ال�سفلي عندما مت 
اإغالقه ويجري حاليا بحث هذا الأمر بالتعاون مع �سركة اإيربا�ض امل�سنعة 
اأن مت و�سع  اإىل  فيما قامت ط��ران الإم���ارات مبعاجلة ه��ذا اخللل. واأ���س��ار 
الباب  ال�سادر عن  ال�سفر  الباب لوقف �سوت  اإط��ار  اأغطية بطانيات حول 
ولي�ض لإغالقه اأو منع فتحه موؤكدا اأنه مل تكن الطائرة وركابها وطاقمها 
اأن  واأو���س��ح   . الرحلة  اأث��ن��اء  الأوق����ات  م��ن  وق��ت  اأي  معر�سني لأي خطر يف 
ال�سوء الأخ�سر بجانب الباب ل ي�سر اإىل اأن الباب مفتوحا واإمنا هو اإحدى 
و�سائل لتبادل املعلومات بني اأفراد طاقم اخلدمة. وكانت �سحيفة ديلي ميل 
الربيطانية ن�سرت تقريرا عن الواقعة ونقلت عنها مواقع الكرتونية �سورا 
لأغطية بطانيات تغطي جزءا من باب الطائرة م�سرة اإىل اأن ركاب الطائرة 

خ�سوا اأن يفتح الباب اأثناء الطران يف اأجواء دول اآ�سيوية. 

جمل�س اأبوظبي للتطوير القت�سادي يطلق 
املرحلة الرابعة من مبادرة اأكون 

•• اأبوظبي- وام:

اأطلق جمل�ض اأبوظبي للتطوير القت�سادي ام�ض املرحلة الرابعة من مبادرة اأكون من خالل تنظيم اأول ور�سة عمل 
الإماراتيني ومتكينهم  الأعمال  القادمة من رواد  الأجيال  اإلهام  التي مت تطويرها بهدف  للحملة يف جامعة دبي 
اأهم رواد  الهيئات احلكومية مع  اأكون جمموعة من  امل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة. وجتمع مبادرة  لدخول قطاع 
الأعمال الإماراتيني بهدف الرتويج ملفهوم ريادة الأعمال بني طالب اجلامعات من جميع اإمارات الدولة. وتوفر 
اأفكارهم  لتحويل  والإر�ساد  الالزمة  وامل��وارد  املعرفة  الأعمال  بريادة  املمهتمني  الإماراتيني  لل�سباب  اأك��ون  مبادرة 
اإىل حقيقة واإن�ساء م�ساريعهم اخلا�سة. وتهدف هذه املبادرة التوعوية حول ريادة الأعمال والتي اأطلقها املجل�ض 
من خالل اإقامة جمموعة من ور�ض  العام  هذا  الإماراتي  ال�سباب  من  عدد  اأكرب  اإىل  للو�سول  خالل عام 2009 
اإم��ارات الدولة من �سهر فرباير حتى �سهر  العمل التفاعلية امللهمة التي تعقد يف عدد من اجلامعات يف خمتلف 
اأبريل املقبل. وي�سارك يف ور�ض العمل جمموعة من رواد الأعمال الإماراتيني الناجحني الذين يوجدون منتدى 
ملهما للطالب يدفعهم للتعلم ب�سكل مبا�سر عن كيفية اإقامة م�ساريعهم اخلا�سة..كما �سيتم دعوة الطالب لتقدمي 
اأفكارهم املتميزة حول امل�ساريع اخلا�سة من خالل امل�ساركة يف م�سابقة اأف�سل فكرة اأعمال حيث متنح اأف�سل ثالثة 
م�ساريع م�ساركة من كل اإمارة التمويل املايل الالزم مل�ساعدة اأ�سحاب الفكرة على اإقامة م�ساريعهم اخلا�سة بنجاح. 
الكبر  بالهتمام والرتحيب  القت�سادي  للتطوير  اأبوظبي  الرقباين مدير عام جمل�ض  �سعيد  �سعادة فهد  واأ�ساد 
تاأثرها وجناحها  الذي يعك�ض مدى  الأم��ر  اأك��ون  با�ستقبال ور�ض عمل مبادرة  الدولة  من خمتلف اجلامعات يف 
خالل ال�سنوات املا�سية..موؤكدا اأن ت�سجيع ريادة الأعمال بني ال�سباب الإماراتي يتوافق مع الأهداف ال�سرتاتيجية 
اإىل النهو�ض بدور القطاع اخلا�ض و�سنوا�سل العمل من خالل  حلكومة دولة الإم��ارات العربية املتحدة الرامية 
ممار�سة دور اأ�سا�سي يف تثقيف ال�سباب وتوجيههم من اأجل اإقامة م�ساريعهم اخلا�سة ودعم ريادة الأعمال يف دولة 
113 فكرة متميزة لإقامة  الإمارات العربية املتحدة. وا�ستلمت جلنة حتكيم م�سابقة اأف�سل فكرة اأعمال حوايل 

امل�ساريع الريادية خالل عام 2012 فاز خاللها ثالثة طلبة م�ساركني من اأبوظبي والعني واملنطقة الغربية.

•• اأبوظبي-وام:

ع����ام وزارة  دي������وان  ام�������ض يف  ب������داأت 
اخل�����ارج�����ي�����ة اأع�������م�������ال الج����ت����م����اع 
دولة  ب��ني  امل�سرتكة  للجنة  الثالث 
ورو�سيا  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
ت�ستمر على مدى  والتي  الحتادية 
ي��وم��ني. وي���راأ����ض ج��ان��ب ال��دول��ة يف 
بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  الجتماع 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
معايل  ال����رو�����س����ي  اجل����ان����ب  وم������ن 
مانتوروف  فالينتينوفي�ض  ديني�ض 
لرو�سيا  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزي���ر 
ام�����ض الجتماع  الإحت���ادي���ة. وع��ق��د 
التح�سري لكبار م�سوؤويل اللجنة 
غامن  خالد  ال�سفر  �سعادة  تراأ�سه 
اخلارجية  وزي�����ر  م�����س��اع��د  ال��غ��ي��ث 
اجلانب  ومن  القت�سادية  لل�سوؤون 
بوبوف  ي��ف��غ��ي��ن��ي  ���س��ع��ادة  ال���رو����س���ي 
اآ�سيا واأفريقيا يف وزارة  اإدارة  رئي�ض 
النمو القت�سادي يف رو�سيا مب�ساركة 
عدد من ممثلي ال��وزارات والدوائر 
يف ال��ب��ل��دي��ن. واأ����س���اد ال��ط��رف��ان يف 
م�����س��ت��ه��ل الج���ت���م���اع ب��ح��ج��م وعمق 
عالقات ال�سداقة والتعاون املتميزة 
موؤكدين  ال�سديقني  البلدين  ب��ني 
لتطوير  اللقاءات  ه��ذه  مثل  اأهمية 
البلدين  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
اأم����ال ب��ت��ف��ع��ي��ل وا���س��ت��م��راري��ة عمل 

اللجنة امل�سرتكة وتنفيذ تو�سياتها. 
الكلمة  خ�������الل  ال����غ����ي����ث  واأ��������س�������اد 
الجتماع  ب���داي���ة  يف  األ���ق���اه���ا  ال���ت���ي 
ب��ال��ع��الق��ة ال��وط��ي��دة وامل��ت��م��ي��زة بني 
دول��ة الإم����ارات ورو���س��ي��ا معربا عن 
اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  ت�سهم  ن  اأم��ل��ه 
امل�����س��رتك��ة الإم��ارات��ي��ة ال��رو���س��ي��ة يف 
فتح اآفاق جديدة لتطوير العالقات 
طموحات  ي��ع��ك�����ض  مب����ا  ال���ث���ن���ائ���ي���ة 
وتوجهات القيادة العليا يف البلدين 
وامل�سالح  الأه��������داف  ي���خ���دم  ومب����ا 
يفغيني  ق��دم  جانبه  م��ن  امل�سرتكة 

ب���وب���وف اآل�����س��ك��ر ل���دول���ة الإم������ارات 
ع��ل��ى ح�����س��ن ال���س��ت�����س��اف��ة و اجلهد 
التح�سر  ���س��ب��ي��ل  يف  ب��ذل��ت��ه  ال����ذي 
اأك���د ع��ل��ى متانة  ل��ه��ذا الج��ت��م��اع و 
البلدين  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
وبحث الجتماع �سبل دعم و تطوير 
البلدين  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
وا�ستك�ساف  اأع���ل���ى  م�����س��ت��وي��ات  اإىل 
الثنائي  للتعاون  ج��دي��دة  جم���الت 
القت�سادية  امل��ي��ادي��ني  يف  وخ��ا���س��ة 
وال��ت��ج��اري��ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة وجمال 
املجال  ويف  والغاز  النفط  و  الطاقة 

وال�سحة  والتعليم  وامل�سريف  امل��ايل 
وجمال النقل.

البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  اأن  ي��ذك��ر 
ال�سنوات  خ�����الل  ت��ن��ام��ي��ا  ����س���ه���دت 
القليلة املا�سية حيث نفذت العديد 
وال�ستثمارات  امل�������س���روع���ات  م����ن 
عالقات  اإقامة  تتيح  التي  امل�سرتكة 
رو�سيا  م����ع  ا����س���رتات���ي���ج���ة  ����س���راك���ة 
التبادل  بلغت قيمة  الحتادية فيما 
ورو�سيا  الإم��������ارات  ب���ني  ال���ت���ج���اري 
 176 ح����وايل   2011 ع���ام  خ���الل 

ر1 مليار دولر. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإطار م�سوؤولياتها املوؤ�س�سية جتاه  يف 
الإم����ارات  �سركة  نظمت  موظفيها، 
ال�سنوي  ح��ف��ل��ه��ا  اإمي�����ال  ل��الأمل��ن��ي��وم 
املوؤ�س�سية،  ف����الح  جل���وائ���ز  ال���ث���اين 
اأبو  زاي���د، يف  اأق��ي��م يف جامعة  ال���ذي 
ظ��ب��ي ت���ك���رمي���اً ل���ك���وادره���ا ع��ل��ى ما 
 .2012 ع��ام  اإجن����ازات  م��ن  حققوه 
فائزين  خم�سة  الحتفالية  وكّرمت 
بجوائز فالح عن الفئات البالتينية 
وفئتني  وال���ف�������س���ي���ة،  وال����ذه����ب����ي����ة 
املتميز،  املواطن  فئة  هما  جديدتني 
يف  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��ع��ام  �سخ�سية  وف��ئ��ة 
الذي  اإمي��ال  م�سروع  وك��ان  امل�سهر. 
يلعب دوراً حمورياً يف تو�سيع قاعدة 
الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي وت��ع��زي��ز الدخل 
اأطلق برنامج جوائز فالح املوؤ�س�سية 
عام 2011 تقديراً جلهود املوظفني 
والعاملني فيه واعرتافاً بدورهم يف 
عليه  يحر�ض  ال��ذي  التميز  حتقيق 
الأوىل؛  ان��ط��الق��ت��ه  م��ن��ذ  امل�������س���روع 
قدوة  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ف��ائ��زو  لي�سبح 
وات�سم  زمالئهم.  لدى  بهم  حتتذى 
حفل هذا العام مب�ساركة مميزة من 
املزروعي،  ���س��امل  الإم���ارات���ي  ال�����س��اب 
الإ�سارة  بلغة  للح�سور  روى  ال���ذي 
احلياتية  وجت��رب��ت��ه  جن��اح��ه  ق�����س��ة 
حتديات  م��ن  اكتنفها  مب��ا  وامل��ه��ن��ي��ة 

واإجنازات.
فا�سل  ���س��ع��ي��د  اأك�������د  وب���امل���ن���ا����س���ب���ة، 

امل������زروع������ي، رئ���ي�������ض ����س���رك���ة اإمي�����ال 
هذا  دور  على  التنفيذي،  ومديرها 
النوع من التقدير يف خلق بيئة عمل 
داع���م���ة حت��ّف��ز ف���رق ال��ع��م��ل وتوحد 
الدافع  املوظفني  ومتنح  طاقاتهم، 
ومقرتحاتهم،  باأفكارهم  للم�ساهمة 
ال�سالمة،  م��ع��اي��ر  اأع���ل���ى  وحت��ق��ي��ق 
وت��ر���س��ي��خ ال��ق��ي��م ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة التي 
تقيم عليها ال�سركة. واأثنى املزروعي 
ع��ل��ى ج���ه���ود ك���اف���ة م��وظ��ف��ي اإمي����ال 
الفائزين على ما حققوه من  مهّنئاً 
اختيارهم  وعلى  ا�ستثنائية  اإجن��ازات 

كقدوة للجميع لتقدمي الأف�سل.

من جانبه، اأكد عبد احلكيم امل�ستغل، 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض اإمي����ال ل�����س��وؤون امل���وارد 
التنظيمية  وال����ك����ف����اءة  ال���ب�������س���ري���ة 
املتميز  امل��وظ��ف  ت��ك��رمي  اأه��م��ي��ة  على 
قدرات  تطلق  عمل  ثقافة  لتاأ�سي�ض 
لتحقيق  طاقاتهم  وتبلور  املوظفني 
ال����ذات وال��ن��ج��اح يف ���س��رك��ة اإمي����ال ؛ 
ال���ذي���ن متيزوا  امل��وظ��ف��ني  م��ع��ت��رباً 
م���ث���اًل ي��ج�����س��د ك���ل م���ا ي�����س��ع��ى اإليه 
اأفق  اجل��دي��د  ب�سعاره  ف��الح  برنامج 

جديد للتميز . 
وخ��الل احلفل، ق��ّدم ك��ٌل من معايل 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  املبارك  خلدون 

، وعبداهلل كلبان نائب رئي�ض  اإميال 
ب�ستكي،  وي��و���س��ف  الإدارة،  جم��ل�����ض 
للم�ساريع، وعبد  اإميال  رئي�ض  نائب 
احلكيم امل�ستغل، نائب رئي�ض ال�سركة 
والكفاءة  الب�سرية  امل����وارد  ل�����س��وؤون 
البالتينية  فالح  جوائز  التنظيمية، 
الذهبية  وف�����الح  حم���م���د،  ل�����س��ف��ي��ق 
ل�����س��ن��ج��ي��ب ����س���ن���درا ����س���رك���ار وف���الح 
الف�سية لعبد النزير فاروق وجائزة 
املتميز  الإم����ارات����ي  ل��ل��م��وظ��ف  ف���الح 
لأح��م��د امل��رزوق��ي وج��ائ��زة �سخ�سية 
فالح القيادية للعام يف م�سهر اإميال 

لأنطوين ثيبرامبيل.

اإميال تكّرم كوادرها املتفوقني يف حفل جوائز فالح ال�سنوي الثايناأبوظبي ت�ست�سيف اأعمال اللجنة الإماراتية الرو�سية امل�سرتكة
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•• اأبوظبي-دبي-الفجر: 

الرائد  البنك  الوطني،  اأبوظبي  بنك  نظم 
يف دول���ة الإم�����ارات، ال���س��ب��وع امل��ا���س��ي ور�سة 
حول  الأع��م��ال  ل�سيدات  خم�س�سة  تعليمية 
ال��ت��ف��او���ض وك��ي��ف��ي��ة اك��ت�����س��اب ال��ث��ق��ة خالل 

املفاو�سات. 
اخلا�سة  امل�سرفية  اخلدمات  وحدة  وقامت 
خمملي  الوطني  اأبوظبي  بنك  يف  لل�سيدات 
للم�ساركة  ال�����س��ي��دات  م��ن  عمالئها  ب��دع��وة 
التعليمية وال��ت��ي ه��ي ج��زء من  ال��ور���س��ة  يف 
برنامج فر�ستي . وا�ستقطبت الور�سة، التي 
التفاو�ض  واأ���س��ال��ي��ب  اأ�سا�سيات  على  رك���زت 

الناجح، عدداً من امل�ساركات.
وقالت ماريا خان، رئي�سة اخلدمات امل�سرفية 
اخلا�سة بال�سيدات خمملي : يهدف برنامج 
الن�ساء  وم���ه���ارات  ق����درات  لتعزيز  فر�ستي 
ل��ذا �سي�ستمر  ك��رائ��دات و���س��ي��دات الأع��م��ال 
ت��ن��ظ��ي��م دورات  ال��وط��ن��ي يف  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك 
فر�ستي  يعد  حيث  امل���راأة  لتمكني  تعليمية 
ل�سمان  و�سمم  نوعه  م��ن  ف��ري��دا  برناجما 

تنمية املجتمع.  اأطلق بنك اأبوظبي الوطني 
نوفمرب  الأعمال يف  لإدارة  برنامج فر�ستي 
وور�ض  ن���دوات  ال��ربن��ام��ج  وي�سم   .2012
تعليمية يف جمال اإدارة الأعمال كما يتما�سى 
مع منتجات وخدمات بنك اأبوظبي الوطني 
وقام  الأع���م���ال.  ���س��ي��دات  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
فريق اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة بالتعاون 
مع اأكادميية بنك اأبوظبي الوطني بت�سميم 
الأعمال  لإدارة  فر�ستي  ب��رن��ام��ج  وتنفيذ 
من  لتمكينهن  الن�ساء  واإع���داد  تاأهيل  بغية 
اإدارة الأعمال وت�سليحهن باملهارات الالزمة 

ملواجهة حتديات ال�سوق. 
وج����اء اإط�����الق ف��ر���س��ت��ي ب��ال��ت��ع��اون جمل�ض 
تو�سيع  البنك  ويعتزم  دب��ي  اأع��م��ال  �سيدات 
املوؤ�س�سات  لي�سمل عدد من  الربنامج  نطاق 
املعنية يف اأبوظبي والعني. ويف 18 نوفمرب 
تعليمية  ور�سة  اأول  البنك  نظم   ،2012
ور�سة  وه���ي   ، امل�����س��اري��ع  اإدارة  اأدوات  ح���ول 
الذين  وامل���دراء  الأع��م��ال  لأ�سحاب  اأ�سا�سية 
يرغبون يف اكت�ساب املزيد من املعرفة حول 
واإدارة  بامتالك  املرتبطة  الأ�سا�سية  املبادئ 

الأعمال التجارية اأو البدء بامل�ساريع.
فر�ستي  برنامج  اأن  خ��ان  م��اري��ا  واأو���س��ح��ت 
جزء من ا�سرتاتيجية بنك اأبوظبي الوطني 
لبناء عالقات مع العمالء والنا�ض على الأمد 

وقالت:  املجتمع،  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  ال��ط��وي��ل 
تلعب الن�ساء والأطفال دورا مهما يف التنمية 
القت�سادية، لذا نعمل على ت�سجيعهن على 
البتكار واملبادرة وتنمية مهاراتهن الدارية، 

وهو ما ميثل ا�ستثماراً يف اأعمالنا وم�ستقبل 
ب��رن��ام��ج فر�ستي  اق��ت�����س��ادن��ا. وم���ن خ���الل 
عمالئه  احتياجات  تلبية  على  البنك  يعمل 

وتنمية مهاراتهم الدارية واملهنية. 

•• دبي-وام:

اأكد والرت لوزر م�ست�سار هيئة ال�سياحة يف مقاطعة 
اأ�سبحت من  ال�سوي�سرية..اأن دولة الإم��ارات  لوزان 
النخبة  ل�سياحة  جذبا  الأو���س��ط  ال�سرق  دول  اأك��رث 
والأمن  املتميز  وامل��وق��ع  ال��راق��ي��ة  اخل��دم��ات  بف�سل 
بالوجهات  مقارنة  الأ�سعار  وتناف�سية  وال�ستقرار 
ال�سياحية الأخرى يف املنطقة. وقال والرت لوزر يف 
ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات وام اإن اأبوظبي جنحت 
يف اأن ت�سبح مق�سدا �سياحيا عامليا بف�سل امتالكها 
املنتجعات  اأف�����س��ل  ب��ج��ان��ب  م��ت��ط��ورة  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة 
هام�ض  على  واأ�ساف  ال�سياحية.  واملرافق  والفنادق 
كافة  ي�سم  وف��د  بها  يقوم  التي  اخلليجية  اجلولة 
حكومة  اهتمام  اإن  ال�سوي�سرية  ال�سياحية  الهيئات 
اأبوظبي بالفن والثقافة يت�سح من خالل م�سروعات 
ما  ابوظبي  اإم��ارة  يف  وال�سياحية  الثقافية  النه�سة 
 . ال�سياحية  للخدمات  ن��وع��ي  تطوير  اأك���رب  ي�سكل 
يتم  التي  وال�سياحية  الثقافية  امل�ساريع  اأن  واأو�سح 
تنفيذها يف جزيرة ال�سعديات خا�سة متاحف ال�سيخ 
زايد الوطني واللوفر وغوغنهامي ت�سكل قفزة هائلة 
اإىل  واأ���س��ار   . اأبوظبي  يف  ال�سياحي  املنتج  تنويع  يف 
ارتفاع عدد الزوار من دولة الإمارات ودول جمل�ض 
التعاون لدول اخلليج العربية اإىل لوزان بن�سبة 15 
الكثر  املقاطعة  على  اأن��ه  �سنويا..موؤكدا  امل��ائ��ة  يف 
لعمله لتوفر مزيد من اخلدمات ال�سياحية الراقية 
لزوارها من منطقة اخلليج العربية خا�سة يف ف�سل 
تعتزم  ل���وزان  يف  ال�سياحة  هيئة  اإن  وق��ال  ال�سيف. 

تطوير املنتج ال�سياحي للمدينة يف جمالت �سياحة 
العالجية  وال�سياحة  والعطالت  والتعليم  الأعمال 
لوزان  مقاطعة  يف  ال�سياحة  هيئة  م�ست�سار  واأ�سار   .
اأن كل هذه املجالت تعترب حيوية  اإىل  ال�سوي�سرية 
دول  وبقية  الإم����ارات  دول��ة  يف  �سركائها  م��ع  للعمل 
اخلليج الأخري . واأ�ساف اأنه خالل عامي 2014 
و2015 �سيتم افتتاح مالعب ريا�سية مبوا�سفات 
املزيد من  ل��وزان  الريا�سة يف  عاملية لعطاء ع�ساق 
الفر�ض وتن�سيط ال�سياحة الريا�سية . وحول عدد 
 67 حاليا  ت�سم  ل��وزان  اإن  ق��ال  املدينة  يف  الفنادق 
اخري  فندقية  غرفة   900 و  اآلف  وثالثة  فندقا 
املائة.. يف   86 اإىل  �سنويا  الإ�سغال  وت�سل معدلت 

العام  افتتاح خم�سة فنادق جديدة هذا  �سيتم  بينما 
عائدات  اأن  اإىل  واأ���س��ار  خليجي.  ا�ستثمار  اإح��داه��ا 
7 ر2 مليار  ل��وزان تبلغ �سنويا ح��وايل  ال�سياحة يف 
اإىل  الفندقية  الليايل  فرنك �سوي�سري وت�سل عدد 
مليون ليلة �سنويا .. بينما الليايل ال�سياحية خارج 
الفنادق ت�سل اإىل 1.3 ليلة �سنويا. وردا على �سوؤال 
اإن  ق��ال  ال�سياحة  التعليم اجلامعي يف جم��ال  ح��ول 
هناك األفا و 500 طالب �سوي�سري وعربي واأجنبي 
وفقا  ل��وزان  ال�سياحة  وم��دار���ض  كليات  يف  يدر�سون 
الفرن�سي والإجنليزي ومتنح لوزان حاليا  للمنهاج 
درجة املاج�ستر يف علوم الفندقة وال�سيافة . واأ�سار 
اأول  ه��ي  ال��دول��ي��ة  بريليانتمونت  م��در���س��ة  اأن  اإىل 
اأ�س�ست يف لوزان  مدر�سة لتعليم ال�سياحة يف العامل 
الأول يف  املركز  1820 ولت���زال حتافظ علي  ع��ام 
اتفاقية  بتوقيع  هذا..منوها  يومنا  حتي  �سوي�سرا 

لإر�سال  ال�سعودية  ج��دة  مدينة  يف  ك��ربي  هيئة  مع 
املدر�سة.  ال�سعوديني للدار�سة يف  مزيد من الطلبة 
واأ�ساف اأن �سيف هذا العام يف لوزان �سيكون متميزا 
ل���ل���زوار اخل��ل��ي��ج��ي��ني وال���ع���رب ن��ظ��را حل��ل��ول �سهر 
رم�سان يف وقت مبكر من العطالت ال�سيفية . واأكد 
م�ساركة هيئة �سياحة لوزان ال�سوي�سرية يف فعاليات 
التي   2013 امللتقى  العربي  ال�سفر  �سوق  معر�ض 
تقام خالل �سهر مايو القادم يف مركز دبي التجاري 
�سياحية  منتجات  طرح  خاللها  �سيتم  حيث  العاملي 
ج��دي��دة ت��ق��دم��ه��ا ���س��ي��اح��ة ل����وزان ل���ل���زوار م��ن دولة 
ال�سيف  مل��و���س��م  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ودول  الم������ارات 
احل����ايل . وق����ال وال����رت ل����وزر اإن ه���ذا احل����دث يعد 
م�سدرا  وي�سكل  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  الأه��م 

من  العديد  مع  ال�سياحية  ال�سفقات  لعقد  متميزا 
الوكالء ال�سياحيني يف املنطقة اخلليجية والعربية. 
الثالثة  املرتبة  احتلت  الإم����ارات  دول��ة  اأن  واأ���س��اف 
خالل  �سوي�سرا  اإىل  ال�سياح  عدد  حيث  من  خليجيا 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي ب��ع��د ال�����س��ع��ودي��ة وال��ك��وي��ت . وو�سف 
اجلولة اخلليجية التي قام بها مع عدد من ممثلي 
خاللها  التقوا  �سوي�سرا  يف  ال�سياحية  القطاعات 
ممثلي �سركات ال�سياحة وال�سفر يف دبي والبحرين 
والكويت والدمام وجدة باأنها كانت اإيجابية وناجحة 
ال�سياحة  �سهدتها  ال��ت��ى  ال��ت��ط��ورات  اإىل  واأ����س���ار   .
ال�سوي�سرية خالل الفرتة الأخرة والربامج املعدة 
اخلا�سة  �سوي�سرا  خطط  بجانب  ال�سياح  ل�ستقبال 
وا�ستعداداتها  اخلليجيني  وال�سياح  املنطقة  دول  يف 
لل�سيف املقبل . واأو�سح م�ست�سار هيئة ال�سياحة يف 
اأن الح�سائيات تو�سح  مقاطعة لوزان ال�سوي�سرية 
ارتفاع عدد ال�سياح اخلليجيني حيث ينفق املواطن 
اليوم  يف  �سوي�سريا  فرنكا   530 عموما  اخلليجي 
املرتبة  املجل�ض  دول  مواطنو  يحتل  وبهذا  ال��واح��د 
ال��ي��وم��ي على  الأوىل م��ن ح��ي��ث م�����س��ت��وى الن���ف���اق 
اإن هيئة �سياحة لوزان  العامل. وقال  م�ستوى �سياح 
تركز على الربامج ال�سياحية العائلية واأعدت برامج 
الغر�ض ميكن احل�سول  بهذا  تفي  عائلية  �سياحية 
عليها لدى كل الوكالت ال�سياحية..م�سرا اإىل اأنه 
اإع��داد هذه الربامج باللغة العربية وهي ت�سمل  مت 
ت��ق��دمي و�سف  م��ع  زي��ارت��ه��ا  �سياحية ميكن  م��واق��ع 
زيارة  امل�سافرين من  التي متكن  للمعلومات  موجز 

تلك املواقع واخل�سومات املتوافرة. 
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بنك اأبوظبي الوطني ينظم ور�سة حول التفاو�س ل�سيدات الأعمال

�سرياميك راأ�س اخليمة حتقق اأكرث من 50 مليون وحدة من مبيعات الأدوات ال�سحية حول العامل

م�سوؤول �سوي�سري: الإمارات من اأكرث دول ال�سرق الأو�سط جذبًا ل�سياحة النخبة

طاقة حتقق اكت�سافات 
نفطية يف بحر ال�سمال 

•• اأبوظبي-وام:

مكمني  اكت�ساف  عن  ام�ض  طاقة  للطاقة  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت 
نفط جديدين يف منطقة داروين بالقرب من جزر �ستالند يف اأ�سكتلندا.

وال�سوؤون  ال�سرتاتيجية  للعالقات  الرئي�ض  نائب  ال�سيعري  خالد  وق��ال 
العامة بال�سركة اإن هذه الكت�سافات تثبت باأن بحر ال�سمال ل يزال يزخر 
بالإمكانات واأنه من املمكن ا�ستثمار هذه الفر�ض وزيادة النتاج من خالل 
مثرة  تعد  الفر�سة  هذه  اأن  اإىل  م�سرا  املتطورة  التكنولوجيا  ا�ستخدام 
برنامج  خ��الل  ه��ذا  جناحنا  تكرار  اإىل  نتطلع  ونحن  بالتحديات  ومليئة 

احلفر الذي تقوم به ال�سركة يف بحر ال�سمال .
وقد ا�ستحوذت طاقة على ح�سة بن�سبة 50 باملائة يف م�ساحة ال�ستك�ساف 
التي ت�سمل منطقة داروين يف �سهر فرباير 2012 والتي تقع جنوب حقل 
هاتن. وقد مت اكت�ساف مكمني نفط خالل برنامج احلفر يف داروين والذي 

بداأ يف �سهر نوفمرب من العام املا�سي.
�ساوث  بالقرب من حقول كورمورانت  داروين ال�ستك�سافية  وتقع منطقة 
ونورث كورمورانت وبيليكان يف �سمال بحر ال�سمال على بعد حوايل 130 

كلومرت �سمال �سرق جزر �ستالند.
ويتم حاليا تقيم الحتياطيات النفطية املحتملة يف داروين بالإ�سافة اإىل 
اإمكانية اإعادة تطوير حقل هاتن وتقوم طاقة حاليا بدرا�سة جميع اخليارات 
ل�سمان حتقيق اأف�سل مردود ممكن. وعالوة على ذلك قامت طاقة موؤخرا 
اإب��رام اتفاقيات تهدف  ال�سمال من خالل  ا�ستك�ساف بحر  بتو�سيع برنامج 

اإىل امل�ساركة يف العديد من حمالت احلفر وم�ساريع التطوير.
دورة  ال�سرتاتيجية �سمن  الرتاخي�ض  �سركة طاقة عددا من  كما منحت 

تراخي�ض النفط والغاز ال�سابعة والع�سرين يف بحر ال�سمال.
حقل  م�سروع  من  اإنتاجها  باكورة  املا�سي  ال�سهر  خ��الل  طاقة  ب��داأت  وق��د 
اأن  املتوقع  وال��ذي من  املتحدة  باململكة  ال�سمال  اإي�ست يف بحر  كورمورانت 

النفط. من  برميل  مليون   30 اإىل  ماليني  ينتج ما بني 10 
اتفقت طاقة على  ال�سمال  تواجدها يف بحر  تعزيز  اإىل  ويف خطوة تهدف 
�سراء اأ�سول للنفط والغاز من �سركة بريتي�ض برتوليوم والتي تبلغ قيمتها 
اأكرث من مليار دولر اأمريكي. ومن املتوقع اأن ت�سهم هذه الأ�سول يف زيادة 
معدل الإنتاج اليومي بنحو 21 األف برميل نفط مكافئ كما اأنها �ستخلق 
فر�ض  م��ن  امل��زي��د  لإت��اح��ة  ال�سمال  بحر  و�سط  ث��ان  رئي�سي  تطوير  مركز 
ال�ستثمار. وتعد طاقة اأكرب م�ستثمر من دولة الإمارات العربية املتحدة يف 

اململكة املتحدة حيث ا�ستثمرت اأكرث من 4 مليارات دولر يف اأربع �سنوات.
اأ�سول  من  تتكون  املتحدة  اململكة  يف  طاقة  اأ���س��ول  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
اأن��اب��ي��ب وحمطة �ساج ف�سال  ب��راي وح��ق��ول ب��ني وب��رامي��ار وخ��ط  منطقة 
عن خط الربط براي ميلر. ومتتلك طاقة حقول ترن وكي�سرتيل واإيدر 
 100 بن�سبة  وبيليكان  وفالكون  كورمورانت  و�ساوث  ن��ورث  وكورمورانت 
باملائة كما متتلك طاقة ح�سة يف حمطة �سولوم فوي بحقل هد�سون هذا 

ف�سال عن اأنها تتوىل ت�سغيل نظام خط اأنابيب برنت. 

•• دبي-الفجر: 

املعاهد  اأح��د  ال�سيافة،  لإدارة  الإم���ارات  اأكادميية  طرحت 
التابعة  وال�سيافة  الأع��م��ال  اإدارة  يف  ال��ع��امل  يف  ال��رائ��دة 
دبي،  يف  الفاخرة  العاملية  الفنادق  لإدارة  جمرا  ملجموعة 
الطلبة  م��ن  وامل��ق��ي��م��ني  ل��ل��م��واط��ن��ني  درا���س��ي��ة  م��ن��ح   10
الراغبني يف متابعة م�سرة منوهم التعليمي واملهني لعام 

ال�سيافة. قطاع  يف   2013
ومن اجلدير ذكره باأن املنح الدرا�سية مق�سمة اإىل فئتني 
ملواطني  والتكاليف  الر�سوم  �ساملة  �ستكون  الأوىل  حيث 
دولة الإمارات الراغبني يف تويل مراكز قيادية يف خمتلف 
الثانية  الفئة  بيما  الوظيفية،  جمرا  جمموعة  قطاعات 
الدولة  ار���ض  على  املقيمني  للطالب  جزئية  منح  �ستكون 
وم���ن ا���س��ح��اب ال��ك��ف��اءات وال��ت��ف��وق الأك���ادمي���ي الراغبني 
الدرا�سي  الف�سل  و�سيبداأ  ال�سيافة.  �سوق  اإىل  بالإن�سمام 
تهدف  حيث  �سبتمرب2013،  يف  الإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  يف 
الربامج املطروحة يف الأكادميية اإىل اإعداد قادة امل�ستقبل 
القطاعات يف  اأق��وى  وال��ذي يعد من  ال�سياحي  القطاع  يف 
الدولة.  واأ�سافت الأكادميية اأن جميع املر�سحني الطلبة 
�سيحظون بفر�سة عمل م�سمونة ملدة �سنتني يف جمموعة 
جمرا كموظفني بدوام كامل. وعلق رون هيلفرت، املدير 
الإداري لأكادميية الإمارات لإدارة ال�سيافة قائاًل اإن طرح 
امل��ن��ح ال��درا���س��ي��ة ي��وؤك��د ال��ت��زام اأك��ادمي��ي��ة الإم����ارات باإعداد 

كوادر وطنية ت�ساهم يف تطوير املجتمع وتعمل على تعزيز 
معاير اإدارة ال�سيافة على م�ستوى دولة الإمارات، ونحن 

ملتزمون بتطوير اجليل القادم وتاأهيلهم للح�سول على 
مهن مبنا�سب اإدارية يف قطاع ال�سيافة. 

اأكادميية الإمارات لإدارة ال�سيافة تطرح 10 منح درا�سية لعام 2013 التجارة اخلارجية تنظم ور�سة 
الأ�ساليب احلديثة لتنمية ال�سادرات

•• اأبوظبي-وام:

اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  وزارة  ت��ع��ق��د 
الأ�ساليب  ور����س���ة  امل��ق��ب��ل  الأرب����ع����اء 
احلديثة لتنمية ال�سادرات والهادفة 
التناف�سية  ال��ق��درات  وت��ق��وي��ة  ل��دع��م 
ل���ك���ي���ان���ات الأع������م������ال وامل���وؤ����س�������س���ات 
كافة  يف  ب����ال����دول����ة  ال���ت�������س���دي���ري���ة 
الت�سديرية  وال��ق��ط��اع��ات  امل��ج��الت 
وتاأمني نفاذها الأمثل لتلك الأ�سواق 
وجت���م���ع ال���ور����س���ة ال���ت���ي ���س��ت��ع��ق��د يف 
ف�ستيفال  انرتكونتينينتال  ف��ن��دق 
اخل���رباء  م��ن  ع����ددا   .. ب��دب��ي  �سيتي 
واملوؤ�س�سات  الأعمال  كيانات  وممثلي 
تنظيم  وي��اأت��ي  بالدولة  الت�سديرية 
الور�سة انطالقا من حر�ض الوزارة 
للدولة  التجارية  املكانة  تعزيز  على 
يف خمتلف الأ�سواق العاملية والرتقاء 
م�سوؤويل  ل�����دى  امل����ع����ريف  ب���ال���وع���ي 
باأحدث  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني 
الأ�ساليب واملمار�سات الدولية املتبعة 
وم��ا يرتتب على  ال�����س��ادرات  لتنمية 
على  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  م��ن  تطبيقها 
ملختلف  الق��ت�����س��ادي  والأداء  ال��ن��م��و 

القطاعات الإنتاجية .

•• را�س اخليمة-وام:

اأك��رب م�سنع  را���ض اخليمة  حققت �سركة �سراميك 
لل�سراميك ح��ول ال��ع��امل م��وؤخ��را خ��ط��وة ب���ارزة يف 
جمال الأدوات ال�سحية ببيع ما يزيد عن 50 مليون 

وحدة حول العامل منذ تاريخ تاأ�سي�ض ال�سركة.
لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  م�سعد  ع��ب��داهلل  وع��رب 
عن الفخر مبا و�سلت اإليه �سراميك راأ�ض اخليمة 
النجاحات  م��ن  م�سبوقة  غ��ر  م�سرة  �سمن  ال��ي��وم 
على مدى عقدين من الزمن منذ اإطالق عملياتها 

الإنتاجية لالأدوات ال�سحية.
اأعلى  اعتماد  يف  يكمن  النجاح  ه��ذا  �سر  ان  واأو���س��ح 
م�ستويات التميز يف اخلدمات واملنتجات والإجراءات 
الأمر الذي �ساهم يف تعزيز م�سرةال�سركة التو�سعية 
والعمالء  ال�����س��رك��اء  ان  اىل  م�����س��را  وال��ت��ن��م��وي��ة 
اإجن���ازات  �سجل  ت�سطر  يف  دورا  لعبوا  وامل��وظ��ف��ني 

�سركة �سراميك راأ�ض اخليمة الالمعة.

وك��ان��ت ال�����س��رك��ة اأع��ل��ن��ت ال��ع��ام امل��ا���س��ي ع��ن تغطية 
م�ساحة ما يعادل مليار مرت مربع من البالط منذ 
املكانة  يوؤكد  1991 مما  ع��ام  عملياتها  ب��دء  تاريخ 
الرا�سخة واملرموقة التي حتتلها ال�سركة بف�سل ما 
تقدمه من جمموعة مبتكرة بالتعاون مع م�سممني 
الأكرث  التكنولوجيا  و���س��ائ��ل  وب��ا���س��ت��خ��دام  ع��امل��ي��ني 
خدمة  م�ستويات  اأع��ل��ى  ت��وف��ر  ج��ان��ب  اإىل  ت��ط��ورا 
العمالء والتميز بعالمة جتارية ي�سهد لها يف جميع 

اأنحاء العامل.
جدير بالذكر اأن �سراميك راأ�ض اخليمة تقوم باإنتاج 
الأدوات  م��ن  خمتلف  ت�سميم  األ���ف   13 م��ن  اأك���رث 
اذ  العاملي  الإن��ت��اج  م��ن  باملائة   40 بن�سبة  ال�سحية 
اإىل  املبيعات  اإج��م��ايل  من  كبر  ج��زء  على  ي�ستحوذ 
اأوروب��ا حيث ان مقدار يوم واح��د من الإنتاج كفيل 
بتلبية جميع متطلبات برج خليفة ال�سحية واأنه يتم 
اإنتاج ما يوازي 500 وحدة من الأدوات ال�سحية يف 

كل �ساعة حول العامل. 
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�ساركت الفنانة مّنة ف�سايل اأخريًا يف اأربعة م�سل�سات درامية من بينها �ست كوم )الهايل �سامل(، وتوؤدي فيها اأدوارًا 
خمتلفة ومتنوعة بع�سها م�ساحته حمدودة اإال اأنها يف جمملها حمورية ولها اأهميتها يف االأحداث. عن هذه االأعمال كان 

هذا احلوار مع مّنة.

اأمتنى تقدمي اأعمال جيدة تنال اإعجاب اجلمهور

منة ف�سايل: اأحلم ببلوغ جنومية الفخراين وال�سريف

�سالح عبداهلل: اأنا ل اأخ�سى 
املوت لأنه حقيقة ل مفر منها

اأكد املمثل امل�سري �سالح عبداهلل اأنه ب�سحة جيدة واأنه يتعافى من الزمة 
ال�سحية التي تعر�ض لها منذ مدة، واأعرب عن اندها�سه من ال�سائعة التي 
اأن��ا زي الفل، واأرج���و من القائمني على  ت��رددت ح��ول خرب وف��ات��ه. وق��ال: 
اأي  اأو نقل اأي خرب عن وفاة  ال�سحافة والإع��الم حتري الدقة قبل كتابة 
ا بالهلع..  فنان، خا�سة اأن هذا النوع من الأخبار ي�سيب عائالت واأ�سخا�سً
م�سيفاً: اأنا ل اأخ�سى املوت لأنه حقيقة ل مفر منها، لكن لكل اأجل كتاب، 
واأجلي مل ياأت بعد. كما و�سرح اأنه �سيكمل ت�سوير م�سل�سل )الوالدة با�سا( 

و فيلم )ر�سائل حب( بعد ا�ستقرار الإو�ساع يف م�سر.

نيللي كرمي: اأمتنى تكرار جتربة 
التمثيل اأمام الزعيم

الوقوف  جتربة  تكرار  يف  اأملها  عن  ك��رمي  نيللي  امل�سرية  املمثلة  ك�سفت 
اأمام املمثل عادل اإمام بعد فيلم )زهامير(، موؤكدة اأنه فنان جميل مبعنى 
الكلمة وكوالي�ض العمل معه ممتعة للغاية. ومن جهة اأخرى عرّبت كرمي 
عن راأيها يف املمثل هاين رمزي، وقالت: هاين رمزي من جنوم الكوميديا 
املتميزين، وله القدرة على ر�سم البت�سامة على وجوه امل�ساهدين، وما زاد 
اأي�ساً، واأ�سعر براحة يف التعامل معه  اأنا  اأنه ي�سحكني  حبي للتعاون معه 

ويجمعنا مقدار كبر من التفاهم، وهو لديه روح جميلة جداً.

منفردة  اأغ��ن��ي��ة  ميلي�سا  اللبنانية  ال��ف��ن��ان��ة  اأ����س���درت 
كلمات  م��ن   NananaHe ع��ن��وان  حتمل  ج��دي��دة 

جان �سليبا. واإنتاج   Jenny B
اأول عمل تقدمه ميلي�سا كامال  وتعترب هذه الأغنية 
ج��م��ه��وره��ا يف  ب��ه��ا  ح��ي��ث تتخطى  الأن��ك��ل��ي��زي��ة  باللغة 
الوطن العربي اإىل العامل لت�سبح بذلك اأو فنانة تغني 
النجاح  بعد  كاملة  اإجنليزية  اأغنية  وت��ق��ّدم  العربية 
الكبر الذي حققته من خالل اأغنياتها امل�سرتكة مع 

.Akonو Dr Alban كل من
من ناحية اأخرى، ت�سور ميلي�سا الأغنية على طريقة 
الفيديو كليب نهاية الأ�سبوع احلايل حتت اإدارة املخرج 
واإ�ستقدمت  ك��م��ا   ،Fabien Dufils الفرن�سي 
التي   Johanne Debas ال��ع��امل��ي��ة   DOP ال���� 
يف ر���س��ي��ده��ا ال��ع��دي��د م���ن الأع���م���ال ال��ع��امل��ي��ة ومنها 
 Jennifer «Le الفرن�سية  الفنانة  كليب  فيديو 
 Elisa والفنانة   «souvenir de ce jour
Tovati باأغنية Debil Menthole والعديد 
العامل  ال�سركات يف  التلفزيونية لأهم  الإعالنات  من 
 L’Oreal Paris، Maybelline، وم��ن��ه��ا 
باإطاللة  اإه���ت���م  وق���د  وغ���ره���ا.   Dove، C&A
 Louis ميلي�سا يف الفيديو كليب امل�سمم الفرن�سي 

.Azzaro
وتوزيع  ت��وق��ي��ع  م��ن  �سي�سدر  ال��ع��م��ل  ه���ذا  اأن  ي��ذك��ر 
الوطن  يف  مّرة  لأول   Microsoft on Xbox

العربي والعامل.

ميلي�سا تطلق اغنية بالجنليزية

هذه  على  الفعل  ردود  تقيمني  كيف   •
امل�سل�سالت؟

اأدواري  واأثنت يف معظمها على  - ممتازة 
ج�ّسدت  وق��د  تنّوعها،  على  حر�ست  التي 
وال�سعيدية  الفالحة  �سخ�سّيات:  فيها 

والقاهرية وزعيمة املافيا...
اأرب���ع���ة  يف  م�����س��ارك��ت��ك  ج������اءت  ك���ي���ف   •

م�سل�سالت دفعة واحدة؟
اأوق��ات خمتلفة  - عر�ست علي الأدوار يف 
ول���ي�������ض م�����رة واح���������دة، ولإع����ج����اب����ي بها 
م�سل�سل  ك��ل  يف  العمل  بفريق  وان��ب��ه��اري 

وافقت عليها.
التن�سيق بينها؟ ا�ستطعت  • كيف 

األ��ت��زم باأكرث  - ح��اول��ت ق��در الإم��ك��ان األ 
ك��ي ل تختلط علّي  ال��ي��وم،  ع��م��ل يف  م��ن 

ال�سخ�سيات، مع اأن ذلك اأرهقني.
يف  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ي��ح��ف��زك  ال�����ذي  • م���ا 

م�سل�سالت عدة يف الوقت نف�سه؟
- النتقال من مرحلة النت�سار والو�سول 
الدكتور  اأمثال  الكبار  النجوم  مكانة  اإىل 
ي��ح��ي��ى ال��ف��خ��راين وال��ف��ن��ان ال��ق��دي��ر نور 
اأك��ت��ف��ي بعمل واح���د يف  ال�����س��ري��ف، عندها 

العام.
• تعاونت مع النجم حممود عبد العزيز 
اخللق(،  )ب��اب  م�سل�سل  يف  الأوىل  للمرة 

كيف تقّيمني هذه التجربة؟
اإن وج��ود ه��ذا النجم  اأق��ول لك  - دعيني 
امل�سل�سل  يف  امل�ساركة  على  اأواف���ق  جعلني 
على  اطلعت  وعندما  ال���ورق،  ق���راءة  قبل 
فخراً  يكفيني  اأك����رث.  ب��ه  مت�سكت  دوري 
قدمت  اأنني  الذاتية  �سرتي  يف  يحُكتب  اأن 

عمال مع هذا النجم العظيم.
اأمل ي�����س��اي��ق��ك ���س��غ��ر م�����س��اح��ة ال���دور   •

فيه؟
اأنه  واأعتقد  الأح���داث  لأن��ه مهّم يف  ل،   -
امل�����س��اه��د، وقد  ل���دى  ت���رك ب�سمة ج��ي��دة 
�ساعدين املخرج عادل اأديب على ا�ستغالل 
اأحمد  اأدوار  ث���م  ب��ح��ري��ة،  امل�����س��اح��ة  ه���ذه 
ف��ل��وك�����ض وت��ام��ر ه��ج��ر���ض و���س��ري عادل 
�سغرة  ه��ي  العزيز  عبد  حممود  وك��رمي 
كّم  م�ساركة  اإىل  ذل��ك  يرجع  رمب��ا  اأي�ساً، 
م��ن ال��ف��ن��ان��ني يف ال��ع��م��ل ف��ك��ان ل ب��د من 
حت��دي��د م�����س��اح��ة ظ��ه��وره��م ف��ي��ه خلدمة 

الق�سة.
• اأديِت دور اخلادمة يف م�سل�سل )الإخوة 
الأعداء(، ما الذي جذبك اإليه رغم �سغر 

م�ساحته؟
خادمة  �سخ�سية  اأج�سد  الأوىل  للمرة   -
�سديدة  عفوية  فيها  مل�ست  وق��د  ف��الح��ة، 
خط  وفيها  اجلميع  مع  بطيبة  وتتعامل 
امل�سل�سل  ي�ساهد  وم��ن  ظ��ري��ف،  كوميدي 
يعرف اأنها حمور الأحداث. بالإ�سافة اإىل 
اأن العمل مع النجوم ال�سباب اأمثال فتحي 
عبد الوهاب واأحمد رزق فر�سة ل تتكرر.

 امل�����س��ل�����س��ل م����اأخ����وذ ع���ن ق�����س��ة )الإخ������وة 
ك������������رام������������ازوف( ل�����ل�����ك�����ات�����ب ال�����رو������س�����ي 
�سريف  وح���وار  �سيناريو  دو�ستويف�سكي، 

حلمي، واإخراج حممد النقلي.
�سعيدة  باأنك  م��رة  من  اأك��رث  �سرحت   •

النبوي يف )ابن موت(،  بالعمل مع خالد 
ملاذا؟

اأم��ام هذا النجم  - لطاملا متنيت الوقوف 
ال�����س��اب ال���ذي و���س��ل اإىل ال��ع��امل��ي��ة يف هذا 
التي  بامل�ساهد  ا�ستمتعت  ال�سغر.  العمر 

جمعتني به واأديت فيها دور �سقيقته.

• لكن انت�سرت اأخبار باأن خالفات ن�سبت 
بينكما خالل الت�سوير.

- غر �سحيحة.
امل�سل�سل؟ حول  الأ�سداء  تقّيمني  • كيف 

اأن��ه مل يعر�ض ب�سكل وا���س��ع على  -  رغ��م 
ال��ف�����س��ائ��ي��ات ف�����اإن ���س��ري��ح��ة وا���س��ع��ة من 

امل�ساهدين تابعته واأثنت عليه.
ال�������س���ت كوم  يف  جت���رب���ت���ك  ع����ن  م������اذا   •

)الهاليل �سالمل(؟
الفنية،  م�سرتي  اإىل  وت�سيف  مميزة   -
يتكّون  �سيت كوم كوميدي اجتماعي  فهو 
من 30 حلقة مدة كل واحدة 25 دقيقة، 

ن�سال  ب��ال��ف��ن��ان  ي��ج��م��ع��ن��ي  ع��م��ل  واأول 
وي�سارك  متثيله،  اأع�سق  ال��ذي  ال�سافعي 
�سعيد  تيخا،  مدحت  ج��الل،  �سفاء  فيه: 
تاأليف ور�سة عمل  طرابيك، ح�سام داغر، 
موؤمن  واأح��م��د  فتحي  مهدي  من  مكونة 
�سالح،  اأح��م��د  اإخ���راج  ال�سباعي،  وحممد 
واإن����ت����اج )م���ي���دي���ا ���س��ي��ت��ي( وحم���م���د عبد 

اللطيف.
حول  امل�ساهدين  فعل  ردود  كانت  ما   •

دورك فيه؟
زعيمة  �سخ�سية  على  و�سحك  ده�سة   -
عندما  خ�سو�ساً  اأج�����س��ده��ا،  ال��ت��ي  امل��اف��ي��ا 
ي��ق��ارن امل�����س��اه��دون ب��ني ح��ج��م��ي وطويل 

وبني �سكل الزعيمة املتعارف عليه.
بالذات  ال�سخ�سية  ه��ذه  طبيعة  ه��ل   •

�سبب قبولك للدور؟
راأيت  وعندما  ا�ستفزتني  فقد  بالطبع،   -
مالب�سها اأعجبتني، فهي خطيبة الهاليل 
ال���ت���ي ت��وق��ع��ه يف م�����س��اك��ل ك��وم��ي��دي��ة مع 
ما  باأنها على حق دوم��اً، وكثراً  اقتناعها 
النهاية  يف  يتفقان  لكنهما  معه  تختلف 

على عدم التخلي عن بع�سهما البع�ض.
كوميدي،  دور  اأداء  م��ن  تقلقي  اأمل   •
خ�سو�ساً اأنها التجربة الكوميدية الأوىل 

لِك؟
- بل هي التجربة الثانية يل بعد م�سل�سل 
)الل�ض والكتاب( الذي �ساركت يف بطولته 
م���ع ال��ف��ن��ان ���س��ام��ح ح�����س��ني، م���ا ق��ل��ل من 
رهبتي يف تقدمي هذا اللون، اإىل جانب اأن 
ب�سكل  يكن كوميدياً  ك��وم مل  ال�سيت  ه��ذا 
مبالغ فيه، لكن تتخلله اأحداث اجتماعية 
النا�ض  يعجب  ل  فال�سحك  وت�سويقية، 

على الدوام.
ال�سيت  ل��ه��ذا  ت��رك��ي��زك  خ�س�سِت  ه��ل   •
ببقية  مقارنة  فيه  بطلة  باعتبارك  ك��وم 

الأعمال؟
لقناعتي  نف�سه  الهتمام  اأدواري  اأمنح   -
الأحداث  حوله  تتمحور  من  البطل  ب��اأن 
اأو  امل�ساهد  م��ن  ك��ّم  اأك���رب  �ساحب  ولي�ض 
ت��ع��د ه���ذه الفكرة  اجل��م��ل احل���واري���ة، مل 
موجودة كما كانت يف ال�سابق، لذا اأركز يف 
اختيار  واأح���اول  حقه  واأعطيه  كله  عملي 

اأدوار يحبها اجلمهور.
اأنت من ال�سينما؟ • اأين 

- اأنكّب حالياً على قراءة �سيناريو لفيلمني 
ذكر  ع��ن  اأحت��ّف��ظ  ينا�سبني،  م��ا  لخ��ت��ي��ار 

التفا�سيل حتى اأوقع على العقد.
�سايقتك؟ اإ�ساعة  اأكرث  • ما 

- ال��ق��ول اإن��ن��ي م��غ��رورة وغ��ر ملتزمة يف 
اأم��ي. ل  العمل وثمة خالفات بيني وبني 
بيننا يف حني  ت��ك��ون خ��الف��ات  اأع��ل��م كيف 
اأمتنى  اأعمايل!  ت�سوير  يف  ترافقني  اأنها 
من الذين يروجون هذه الإ�ساعات حتّري 

الدقة.
اأمنياتك يف العام اجلديد؟ • ما 

- اأمتنى تقدمي اأعمال جيدة تنال اإعجاب 
�سخ�ض  اأي  مني  يغ�سب  واأل  اجل��م��ه��ور، 
يعتاد  يعرفني  من  لكن  ع�سبيتي،  ب�سبب 

على ذلك ول يقع بيننا خ�سام.
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اللياقة البدنية ت�سهم يف ال�سفاء 
من ال�سكتات الدماغية 

فر�ض  ت��ك��ون  بدنية  بلياقة  يتمتعون  م��ن  اأن  ج��دي��دة،  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 
�سفائهم اأف�سل يف حال اإ�سابتهم بال�سكتات الدماغية.

وقال الباحثون يف امل�ست�سفى اجلامعي )جرمانز تريا�ض اإي بوجول( يف 
مدينة بر�سلونة الأ�سبانية، اإن الأ�سخا�ض الذين كانوا يتمتعون بن�ساط 
لالأدوية،  اأف�سل  ب�سكل  ي�ستجيبون  دماغية  ب�سكتة  الإ�سابة  قبل  بدين 
اأرجحية �سفاء مهاراتهم احلركية  اأقل وتكون  وي�سابون ب�سرر دماغي 

اأكرث مقارنة بالآخرين.
وقال الباحثون: يبدو اأن الن�ساط البدين يحُعّد الدماغ ملواجهة ال�سكتات 
ب�سكل اأف�سل وبطريقة فعالة اأكرث، وتوقعنا بو�سوح احل�سول على نتائج 

اإيجابية، لكنها كانت ملحوظة جداً ولي�ست اإيجابية فقط .
و�ساروا اإىل اأن الن�ساط البدين ال�سابق لل�سكتة الدماغية، يرتبط ب�سكل 
قوي باأرجحية ال�سفاء، وكلما زاد م�ستوى الن�ساط البدين قبل ال�سكتة، 

ارتفعت اإمكانية احل�سول على نتيجة اأف�سل.

الكيوي 

ف����اك����ه����ة غ���ن���ي���ة ج����دا 
حيث   C ب��ف��ي��ت��ام��ني 
حت��������ت��������وي ال�����ث�����م�����رة 
ن�سبة  ع��ل��ى  ال���واح���دة 
عالية منه ت��رتاوح ما 
 300 اإىل   200 بني 
م����ل����غ����م ل�����ك�����ل م����ائ����ة 
غ���رام اي ح���وايل وزن 
متو�سطتي  ث��م��رت��ني 

احلجم. 
فوائدها: 

اجل�سم  تعطي  الواحدة  فالثمرة  للج�سم،  قليلة  حرارية  وح��دات  توؤمن   -
من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  انها  اىل  نظرا  ح��راري��ة  �سعرة   20 ح��وايل 

الألياف. 
- مفيدة جدا للنظم الغذائية اخلا�سة بعمليات انقا�ض الوزن لنها ت�ساعد 

على ال�سعور بال�سبع والمتالء. 
الن�سجة  ال��ت��ه��اب��ات  م��ق��اوم��ة  ع��ل��ى  للم�ساعدة  ال��ك��ي��وي  ب��ت��ن��اول  ين�سح   -

والتخل�ض من حالت الر�سح ال�سديد. 
الكولي�سرتول  معدل  وتخفي�ض  تطهر  ويف  اله�سم  عمليات  يف  ت�ساعد   -

يف الدم. 
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املمثلة فاطمة بتاسيك خالل حضورها احتفاالت األوسكار في أكادميية املسرح الدولية في مدينة نيويورك. 
)ا ف ب(

ال�سا�سل؟ ذات  معركة  قائد  هو  • من 
- عمرو بن العا�ض

االأموية؟ الدولة  موؤ�س�س  هو  • من 
- معاوية بن اأبي �سفيان

طالب؟ اأبي  بن  علي  طعن  الذي  هو  • من 
- عبد الرحمن بن ملجم

ال�سّديق؟ بكر  اأبو  تويف  • متى 
- عام 13 للهجرة

معركة الريموك؟ يف  امل�سلمني  عدد  كان  • كم 
- 13 األف مقاتل

عائ�سة؟ املوؤمنني  اأم  توفيت  • متى 
- عام 57 للهجرة

هي اإل بقايا املاء الذي تعي�ض فيه فهي- اإذن- دموع خداع زائفة، ولذا ي�سرب به املثل يف اخلداع والزيف.
عن بدء البحث عنه عقب الإع��الن عن وقوع كارثة جوية  ن�سمع  ما  كثراً  وال��ذي  الأ�سود(  )ال�سندوق   •
اأ�سود اللون كما يظن البع�ض، ولكن  اأ�سباب احلادث، هذا ال�سندوق الأ�سود لي�ض  لإحدى الطائرات ملعرفة 
ت�سميته  يف  وال�سبب  املحيطات،  اأعماق  يف  اأو  الطائرة  حطام  و�سط  عليه  العثور  ي�سهل  حتى  برتقايل  لونه 

بال�سندوق الأ�سود يرجع لرتباطه دائماً بالكوارث وامل�سائب اجلوية.
الربيان يف را�سه. • قلب 

6 بالذات ومل��اذا ل يقول  6 على  اإن نظرك  اإذا كان نظرك قوياً  العيون  طبيب  لك  يقول  ملاذا  تعلم  هل   •
اإن نظرك 10 على ع�سرة اأو 100 على 100، وال�سبب يف ذلك اأن العني ال�سحيحة هي التي ترى بو�سوح 
الأرقام والإ�سارات امل�ستعملة لفح�ض قوة العني من على بعد �ستة اأمتار فالرقم يف الب�سط ميثل قوة العني 

وهكذا. اأمتار   4 يعد  على  اأنت  تراه  اأمتار   6 بعد  من  ال�سحيح  يراه  ما  اأن  يعني   6 على  فمثاًل 4 

كانت املراأه جتل�ض يف دارها وقد انحنى ظهرها من كرثة العمل ال�ساق الذي تقوم به كل يوم لأطعام �سغارها 
وكم كانت تتمنى ان يكون فيهم من ي�ستطيع م�ساعدتها لكن لالأ�سف ثالثتهم �سغار.. مر عليها رجل غليظ 
القلب وقال لها بغ�سب مازلت ت�سرين على ان حتتفظي بهذا البيت.. بيعيه يل وكلي بثمنه، فقالت له وما 
فائدة الطعام بدون بيت ياأوينا و�سقف يحمينا.. مالك ببيتي اتركنى حلايل، فقال ح�سناً لن يحميك احد 
مني ولن جتدي عماًل منذ الغد يف اأي بيت وفكري جيداً يف ان ترتكي القرية قبل ان متوتي و�سغارك من 
ال�سغر  بيتها  اإىل  فعادت  وترتزق  لتعمل  لأم م�سعد  ابوابهم  فتح  الغد واجلميع يف خوف من  ،ج��اء  اجل��وع 
تبكي وعند الظهرة كان النا�ض يف ذهاب واياب ينظرون اإىل بيتها يف حزن فهم يخافون م�ساعدتها فيغ�سب 
عليهم عمدتهم ووقفوا يتهام�سون حني جاءت حداأة كبرة حتمل بني خمالبها ديك كبر يرفرف ب�سدة حيث 
القت به فوق بيت ام م�سعد فاألتقطت ام م�سعد الديك وقالت رزقاً من اهلل.. وتعاىل الهم�ض و�سط الده�سة 
الكبرة حني قال النا�ض احلداأه القت بالديك لأم م�سعد هذا �سئ فوق الو�سف انها امراأه يف حرا�سة اهلل يا 
لها من بركة، غ�سب العمدة ملا حدث وقال �سدفة وحدثت.. يوم اخر مر ومل جتد عمل لتعود حزينة.. ومل 
مير وقت حتى مرت �سيارة بقرب بيتها وانفلب املقود من ال�سائق وادى ذلك اإىل ت�ساقط بع�ض الأقفا�ض من 
ال�سيارة فوقف �سغار ام م�سعد ي�ساعدون ال�سائق يف ترتيب �سيارته مرة اخرى فمنحهم بع�ض من اخل�سر 
انها  ام م�سعد وقالت حمدهلل رزق��اً من اهلل وكرث احلديث مرة اخرى  والفاكهة جزاء م�ساعدتهم ف�سكرته 
امراأه يحميها اهلل، جاء اليوم الثالث ومل جتد عماًل فخرجت اإىل الطريق العام حيث املحطة الكبرة رمبا 
تعمل يف حمل الأمتعه من واىل القطار ومل جتد من يناديها فهى امراأه واثناء خروجها من املحطة حزينة 
اذ بها جتد حقيبة �سغرة ح�سرت بني الكرا�سي ومدت يدها لتذهب باحلقيبة اإىل ك�سك ال�سرطة وت�سلمها 
فوجدت امراأه انيقة تبكي حقيبتها ال�سائعه ومل مت�ض حلظات حتى كانت ام م�سعد تقب�ض مبلغ كبر من 
املال مكافاأه لها، بعد ذلك اليوم خاف العمدة من القرتاب منها فقد كان النا�ض يقولون انها امراأه كلها بركة 
ومن يوؤذيها �ست�سيبه اللعنات فرتكها وحالها، اما مال املكافاأة فقد ا�سرتت به ما تبيعه لرواد املحطة الكبرة 

وهى الن ل حتتاج للعمل يف خدمة �سكان القرية. 

املراأة الطيبة 

ا�سطرابات النمو ت�ستلزم العالج يف الوقت املنا�سب

ممار�سة امل�سى للمراهقني مفيد لل�سحة
 

ك�سفت درا�سة هولندية با�ستبدال التمارين املرهقة يف النوادي الريا�سية 
الكولي�سرتول  م��ع��دلت  حت�سني  ال�سخ�ض  اأراد  ح��ال  يف  امل�سي  بريا�سة 

والأن�سولني يف الدم.
التمارين  اأن  اليوم  الأمريكية  بلو�ض وان  التي ن�سرت يف دورية  الدرا�سة 
الأن�سولني  معدلت  حت�سن  امل�سي  ريا�سة  غ��رار  على  احل��دة  منخف�سة 
والدهون يف الدم اأكرث من �ساعة من التمارين املرتفعة احلدة يف النادي 

الريا�سي.
وقال الطبيب هان�ض �سافلبرغ الباحث الأ�سا�سي يف الدرا�سة: اإن �ساعة 
ال�سلبية  الآث���ار  تعوي�ض  ميكنها  ل  اليومية  الريا�سية  التمارين  م��ن 
للجمود على معدلت الأن�سولني والدهون يف حال اأم�سى ال�سخ�ض بقية 

نهاره جال�سا .
واأ�ساف اأن تخفي�ض هذا اجلمود من خالل ممار�سة التمارين منخف�سة 
احلدة مثل ال�سر ببطء اأو الوقوف اأكرث فعالية من ممار�سة التمارين 
الريا�سية يف حت�سني هذه املتغرات )معدلت الدهون والن�سولني( لدى 
التي  الطبية  الن�سائح  عن  ف�سال  اإنه  وقال  احلركة.  قليلي  الأ�سخا�ض 
ت�سدد على اأهمية ا�ستهالك طاقة كافية بهدف احلفاظ على ميزان طاقة 
الذي  الوقت  زي��ادة  لفكرة  الرتويج  يجب  اأن��ه  درا�ستنا  تفرت�ض  متوازن 

من�سيه يوميا يف احلركة وعدم اجللو�ض.

مرمي �شيف اجلابري 
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.

عائ�شة جمعة العتيبة
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
وتتمنى ان ت�سبح مذيعة اإعالمية يف 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

وليد م��شى
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.

اأك����ّد ال��ط��ب��ي��ب الأمل�����اين دي����رك ���س��ن��اب��ل ع��ل��ى ����س���رورة عالج 
ا�سطرابات النمو لدى الأطفال يف الوقت املنا�سب؛ ف�سحيح 
اأنه يحُوجد بع�ض الأطفال، الذين يتاأخر منوهم حتى مرحلة 
املراهقة، اإل اأن �سنابل يحُحذر من اإتباع مبداأ النتظار اعتقاداً 
ذل��ك يف  يت�سبب  اأن  كن  ينمو؛ حيث ميحُ ي��زال  الطفل ل  ب��اأن 

�سياع الوقت املنا�سب لتلقي العالج.
الأطفال  لدى  النمو  ا�سطرابات  اأخ�سائي  �سنابل،  واأ�ساف 
طول  اأن  ب��رل��ني،  الأمل��ان��ي��ة  بالعا�سمة  �سارييته  مب�ست�سفى 
:تحُ�سهم  قائاًل  العوامل،  للعديد من  وفقاً  يتحدد  اإن�سان  اأي 
العوامل الوراثية يف حتديد الطول النهائي جل�سم الإن�سان 
ي�سر  اأن  كن  ميحُ ل  ل��ذا  %؛   90 اأو   85 اإىل  ت�سل  بن�سبة 
يزيد عن  ل  اأبويه  ط��ول  ك��ان  ما  اإذا  للغاية،  الطفل طوياًل 

مثاًل. �سنتيمرتاً   170
املوؤثرة  الهرمونات  نوعية  :ع��ن  الأمل���اين  الطبيب  واأو���س��ح 
النمو  هرمونات  اأن  �سنابل  اأو���س��ح  وط��ول��ه،  الطفل  من��و  يف 
والغدة الدرقية تلعب هذا الدور يف مرحلة الطفولة، بينما 
يتوىل هرمون الإ�سرتوجني الأنثوي لدى الفتيات وهرمون 
الت�ستو�سترون الذكوري لدى ال�سباب هذا الدور بدًءا من 
النمو الأملاين  اأخ�سائي ا�سطرابات  واأ�سار  املراهقة.  مرحلة 
القامة،  ق�سر  من  نوعني  بني  التفرقة  يتم  اأن��ه  اإىل  �سنابل 
ه��م��ا ال��ق��زام��ة امل��ت��ك��اف��ئ��ة وغ���ر امل��ت��ك��اف��ئ��ة، م��و���س��ح��اً :عند 
الإ�سابة بالقزامة غر املتكافئة تكون الن�سب الطولية بني 
اأجزاء اجل�سم غر متنا�سقة متاماً وغالباً ما تكون الأطراف 

ال�سفلية اأق�سر من العلوية.

مرمي خالد املقبايل
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


