�ص 22

�شراكات علمية جتمع
بني اجلامعات الأمريكية
وجامعة الإمارات
�ص 27
ن�ســــرين �إمـــام:

�أحب التمثيل وال �أعمل
من �أجل املال
الثالثاء  12 -مارس  2013م  -العـدد 10738
2013 - Issue No 10738

March

Tuesday 12

ر�ضيع يف النفايات
عرث على جثة ر�ضيع قد تكون وال��دت��ه مراهقة يف الرابعة ع�شرة يف
كي�س بال�سيتيكي يف بلجيكا على ما ذكرت و�سائل �إعالم بلجيكية.
واكت�شفت ام��ر�أة من �شارلوروا (الو�سط اجلنوبي) جثة الر�ضيع وقد
توجهت ال�شبهات ف��وراً �إىل حفيدتها البالغة  14عاماً على ما ذكرت
وكالة «بيلغا» للأنباء.
ومل تكن �أو��س��اط ال�شابة على علم بحملها وق��د �أجن�ب��ت طفلها قبل
�أ�سبوعني على ما يبدو.
وقالت النيابة العامة يف �شارلوروا �أن جثة الر�ضيع �ستخ�ضع للت�شريح
لتحديد �أ�سباب الوفاة فيما ال�شرطة ت�ستجوب ال�شابة وعائلتها.

اجلرذان ت�شم بع�ضها لتفادي العدائية
من املعروف �أن اجل��رذان ت�ستخدم حا�سة ال�شم لديها للح�صول على
معلومات ح��ول اجل ��رذان الأخ ��رى ،غ�ير �أن درا��س��ة �أم�يرك�ي��ة جديدة
وج ��دت �أن �ه��ا ت���س�ت�خ��دم �أي �� �ض �اً ه ��ذه احل��ا��س��ة ل�ل�ت��أك�ي��د ع�ل��ى مرتبتها
الإجتماعية وتفادي ح�صول عدائية فيما بينها.
وب ّينت ال��درا��س��ة التي ن�شرت يف دوري��ة ك��ارن��ت بيولوجي العلمية �أن
اجل ��رذان ت�ستخدم حا�سة ال�شم للت�أكيد على مرتبتها الإجتماعية
وتفادي الإ�شتباك فيما بينها.
وق��ام الباحث دانيال وي�سون ،املتخ�ص�ص بعلم الأع�صاب من جامعة
ال�ط��ب (ك��اي����س و��س�ترن ري ��زف) ب��درا��س��ة على اجل� ��رذان ،حيث راقب
الطريقة التي كانت اجل ��رذان ت�شت ّم بع�ضها ل��دى ت��واج��ده��ا باملكان
عينه.
والحظ �أنه عندما كان يبد�أ جرذ ب�شم ج�سم �أو خلفية �آخر ،كانا يكثفان
معدل ال�شم غري �أنه عندما كان جرذ يبد�أ ب�شم وجه الآخر ،كان الأخر
يرتاجع ويخ ّف�ض معدل ال�شم.
ً
ووج��د �أن اجل��رذان امل�سيطرة ،الأك�بر حجما �أو الأك�ثر عدائية ،كانت
ترف�ض تخفي�ض معدل ال�شم� ،أو تزيده يف بع�ض الأحيان ،يف حال بد�أ
جرذ تابع ب�شمها يف وجهها .غري �أنه يف حال بد�أ جرذ م�سيطر ب�شم جرذ
تابع بوجهه ،ورف�ض الأخري تخفي�ض معدل ال�شم ،كان �سلوك اجلرذ
امل�سيطر ي�صبح عدائياً ،ويبد�أ بالركل ،والع�ض .وا�ستنتج �أن ال�شم يتيح
للجرذان امل�سيطرة الت�أكيد على �سيطرتها الإجتماعية ،فيما تتيح
للجرذان التابعة ا�سرت�ضاءها واحل�ؤول دون الإ�شتباك معها.

الت�صلب ال�شرياين عمره � 4آالف عام
طاملا اعتقد الأ�شخا�ص ب�أن �أمرا�ض القلب الناجمة عن تناول الأطعمة
الدهنية وقلة احلركة هي حكر على الع�صر الذي نعي�ش فيه ،غري �أن
درا�سة جديدة على مومياوات تعود �إىل ح�ضارات قدمية �أثبتت �أن هذه
الأمرا�ض تعود �إىل � 4آالف عام م�ضت.
وب ّينت الدرا�سة التي ن�شرت يف دورية ذا الن�ست العلمية �أن املومياوات
التي تعود �إىل احل�ضارات القدمية حتمل �آثاراً للت�صلب الع�صيدي.
والت�صلب الع�صيدي هو مر�ض �شرياين ي�ؤثر يف الأوعية الدموية ،ينتج
باملجمل من تر�سب الربوتينات ال�شحمية التي حتمل الكول�سرتول.
وق��ام الباحثون من مركز لونغ بيت�ش الطبي يف كاليفورنيا بت�صوير
مقطعي على  137مومياء ،من بينها مومياوات م�صرية ،وبريوفية،
و�أخرى تعود �إىل �سكان جزر �ألوتيان ،و�شعب بويبلو.
وقر�أ الت�صوير املقطعي � 7أطباء الحظوا تكل�ساً يف جدران ال�شرايني ،ما
ينبئ بالت�صلب الع�صيدي.
و�أ�شاروا �إىل �أن درا�سات �سابقة عرثت على �آثار الت�صلب الع�صيدي لدى
املومياوات امل�صرية ،غري �أنها لفتت �إىل �أن عمليات التحنيط كانت
جت��ري بني نخبة امل�صريني التي ك��ان نظامها الغذائي خمتلفاً ،على
الأرجح ،من عا ّمة ال�شعب.
و�أ ّكدوا �أنهم عرثوا على �آثار هذا املر�ض لدى  29من بني  76مومياء
م�صرية.

�أوز ال �ع �ظ �ي��م وال� �ق ��وي
ي� �ت� ��� �ص ��در االي � � � � ��رادات
ت�صدر فيلم املغامرات اجلديد �أوز
العظيم والقوي اي��رادات ال�سينما
يف ام ��ري �ك ��ا ال �� �ش �م��ال �ي��ة م�سجال
3ر 80مليون دوالر .الفيلم من
اخراج �سام رميي وبطولة جيم�س
فرانكو ومي�شيل ويليامز ورا�شيل
وايز.
وت��راج��ع ف�ي�ل��م االث � ��ارة واحلركة
احل ��رب م��ع ال�ع�م��ال�ق��ة م��ن املركز
االول الذي احتله اال�سبوع املا�ضي
اىل امل��رك��ز ال�ث��اين ب��اي��رادات بلغت
ع �� �ش��رة م�ل�اي�ي�ن دوالر .الفيلم
بطولة نيكوال�س هولت واليانور
ت��وم �ل �ي �ن �� �س��ون واخ � � � ��راج ب ��راي ��ان
�سينجر.
كما تراجع فيلم الل�صة من املركز
الثاين الذي احتله اال�سبوع املا�ضي
اىل املركز الثالث ب��اي��رادات بلغت
3ر 6مليون دوالر .يقوم ببطولة
ال�ف�ي�ل��م ج��ا��س��ون ب�ت�م��ان وميلي�سا
مكارثي وجون ت�شو ويخرجه �سيث
جوردون.
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ي� � �ح � ��ول م � �ن� ��زل� ��ه �إىل
م� �ت� �ح���ف ل� �ل� ��� �س� �ي ��ارات

ّ
�سخر ال�صلة بني ذهنك وج�سمك
ب�شكل �صحي
لت�أكل
ٍ
يالحظ خرباء التغذية �أن كرث ًا ال ي�أكلون بل
يلتهمون الطعام ب�شراهة ،يبتلعونه ومي�ضون.
وقد �أفادوا ب�أن تناول الطعام على عجلة ال
يدلّ على انعدام الثقافة فح�سب �إمنا ي�ضر
بال�صحة �أي�ضاً.
عندما تبد�أ بتناول طعامك ،يحتاج دماغك �إىل 20
دقيقة قبل �أن ير�سل �أوام ��ر �إىل اجل�سم ي��وق��ف من
خاللها �شهيته ،يف غ�ضون ه��ذه الدقائق الع�شرين،
ي�سهل على املرء �أن يتناول كميات �إ�ضافية من ال�سعرات
احلرارية تفوق حاجته فيك�سب بالتايل وزنًا �إ�ضاف ًيا.
ع�لاو ًة على ذلكُ ،ي�ضر تناول وجبات كبرية بالقلب.
فعلى �سبيل املثال� ،أظهرت الدرا�سات �أن ابتالع كميات
كبرية م��ن ال��ده��ون امل�شبعة ُي�ضعِف ق��درة ال�شرايني
على اال�ستجابة للتغريات ال�سريعة التي قد تطر�أ على
جمرى الدم .ولكن حتى بعد �أن جتد نف�سك منتفخً ا
متخ ًما بفعل الإف� ��راط يف ت�ن��اول ال�ط�ع��ام ،عليك �أال
ت�ست�سلم للأمر الواقع.
ثمة طريق ٍة تعدّل من خاللها ما تتناوله من �أطعمة
م��ن دون �أن جت�بر نف�سك على ات�ب��اع حمي ٍة قا�سية.
يتوىل بيغ بامي �إدارة مركز التدريب يف معهد بان�سون-
لطب ذهن اجل�سد يف م�ست�شفى ما�سا�شو�ست�س
هرني ّ
العام التابع جلامعة هارفارد ،يقول يف هذا املجال �إن
اخلطوة الأوىل ليتخل�ص املرء من نهمه �أثناء تناول
ال�ط�ع��ام تكمن يف التمهل ويف اال��س�ت�م�ت��اع بالطعام.
وي ��ؤك��د �أن ه��ذا النهج ي�ساعد الإن���س��ان على ال�شعور
بال�سعادة وال�صحة واال�سرتخاء الذهني.
علّم فمك �أن ي�أكل بوعي
ي�ساعد معهد بان�سون هرني النا�س على دعم العالقة
بني اجل�سم وال��ذه��ن تعزيزًا لل�صحة ،و ُيعترب تناول
ال�ط�ع��ام ب��وع��ي �أح ��د �أ� �ش �ك��ال ال �ت��دري��ب ال�ت��ي يقدّمها
املعهد .ت�ن��درج طريقة ت�ن��اول الطعام بوعي �ضمن
تطبيق ُيعرف با�سم تنبيه الذهن .يعتقد معظم
النا�س �أن هذا املنهج يعني ت�شجيع املرء على �أن
ي�ستمتع باللحظة و�أين ي�شعر بوجوده ويعي
جتاربه الآنية .يقول بامي يف هذا ال�صدد:
(تربطنا التجربة الواعية بذاتنا
اليقظة ،فيجد الإن�سان
نف�سه يف حالة وجود
ط �ب �ي �ع �ي��ة رائ� � �ع � ��ة).

الأجنة تتعلم نربة حديث الوالدين!!
�أعلن باحثون �أملان ان اجلنني يبد�أ بتعلم نربة حديث الوالدين خالل وجوده يف رحم الأم بعد دار�سة
�شملت �أكرث من  60طفال حديث الوالدة.وبينت الدرا�سة التي �شملت  30مولودا �أملانيا وعددا
مماثال من املواليد الفرن�سيني ان املولود من �أبوين فرن�سيني يبكي بنربة ت�صاعدية بينما
يبكي قرينه الأملاين بنربة تنازلية.
و�أ� �ش��ارت ال��درا��س��ة ال�ت��ي ق��ام��ت بها جامعة ورزب� ��ورج الأمل��ان�ي��ة ون���ش��رت يف جملة علم
البيولوجيا املعا�صر الدورية اىل ان املواليد اجلدد يحاولون االرتباط ب�أمهاتهم عن
طريق تقليدهن.وي�شري البحث اىل ان الأجنة تت�أثر ب�أ�صوات �أول لغة لتي تخرتق
ج��دار ال��رح��م .من امل�ع��روف ان الأج�ن��ة ق��ادرة على تذكر الأ��ص��وات التي ت�سمعها يف
الأ�شهر الثالثة الأخ�يرة من احلمل وانها تت�أثر ب�شكل خا�ص بالإيقاعات املوجودة
يف املو�سيقى والأ�صوات الب�شرية .وقالت الباحثة كاثلني فرميكة التي �أ�شرفت على
الدرا�سة ان ما تو�صلت الدرا�سة مل تثبت ان الأجنة قادرة على �إ�صدار �أ�صوات بنربات
خمتلفة لكنها تف�ضل �أي�ضاً ان ت�صدر �إيقاعات �صوتية مماثلة لإيقاعات اللغة التي
�سمعتها خالل احلمل .و�أ�ضافت ان الدرا�سة بعك�س التف�سريات اجلامدة ت�ؤكد �أهمية
مرحلة وجود اجلنني يف رحم الأم فيما يتعلق بتطور اللغة لديه الحقا  ،وبعد ت�سجيل
وحتليل �صراخ الأطفال ال�ستني الأ�صحاء بعد  3اىل � 5أي��ام من ال��والدة لوحظ ان
�إيقاع �صراخهم ميا�شي �إيقاع لغة �أمهاتهم .و�أ�شارت الباحثة فرميكة اىل ان املواليد
اجلدد ينزعون اىل تقليد �أمهاتهم بغر�ض لفت اهتمامهن وتعزيز ال�صلة بهن عن
طريق تقليد �إيقاعاتهن ال�صوتية الن املواليد اجلديد قد ال ميتلكون و�سيلة غري
ذل��ك وه��و م��ا يف�سر تقليدهم للإيقاعات ال�صوتية ل�لام يف مرحلة مبكرة من

وي�شري �إىل �إمكان تطبيق منهج تنبيه الذهن يف �أن�شطة
احلياة اليومية ،مبا فيها تناول الطعام.
مت ّهل وام�ضغ طعامك
ابد�أ مبنح كل جز ٍء من �أجزاء عملية الطعام املزيد من
الوقت .يقرتح بامي تخ�صي�ص � 15إىل  20دقيقة على
الأقل لتناول وجب ٍة معينة ،فيقول( :حتكمنا ثقافتنا
ال �ي��وم وجت�برن��ا ع�ل��ى ت �ن��اول طعامنا ب�سرعة كبرية.
ول�ك��ن يجد الإن �� �س��ان نف�سه بحاجة �إىل وق ��تٍ طويل
الخ�ت�ب��ار طعم ال��وج��ود الطبيعي .مل��ا ك��ان ه��ذا الأمر
�صع ًبا لبع�ض الأ�شخا�ص ،يتعني عليك �أن ت�ستلم له
وتعطيه ما ي�ستلزم من وقت).
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،احر�ص على �إن�شاء بيئة �صديقة
ح�سا�سا
للتيقظ من الأط�ب��اق .ملا ك��ان الإن�سان كائنًا
ً
جتاه البيئات ،لذلك من الأف�ضل �أن تتناول طعامك يف
مكان هادئ ن�سب ًيا وخالٍ من ّ
كل ما قد ي�شتت انتباهك.
ريا
عالو ًة على ذلك ،قد ت�ضيف املو�سيقى الهادئة ت�أث ً
مهد ًئا يف حني �أن مكانًا يعج ب�صوت تلفاز عالٍ جدًا قد
ُيف�شِ ل حماوالتك الرامية �إىل تناول طعامك يف �شكلٍ
يقظ.
وه � � � � ��ا ق ��د
ح� � � � � ��ان

الوقت املنا�سب لتذكريك بالن�صيحة التي لطاملا رددتها
وال��دت��ك على م�سمعك :خذ وقتك يف م�ضغ الطعام.
يف�سر ب��امي ق��ائ�لا( :عندما ت��أك��ل يف �شكلِ �سريع ،ال
يتلقى دماغك �إ��ش��ارة تفيده ما �إذا ك��ان ال�غ��ذاء الذي
تتناوله منا�س ًبا وبهذا جتد نف�سك ت�أكل كميات كبرية.
�أم��ا عندما ت��أك��ل بتيقظ ،ف�ستتيح الفر�صة جل�سمك
بامت�صا�ص املغذيات و�إر� �س��ال الإ� �ش��ارات ال�لازم��ة �إىل
دم��اغ��ك) .نتيج ًة لذلك� ،ست�شعر بال�شبع املريح بدال
من �أن تكون متخ ًما كديك رومي ،ويبد�أ ال�ضغط ُيثقل
قلبك و�أوعيتك الدموية.
قد ي�ساعدك التيقظ على تناول كميات معتدلة من
الطعام فيما ت�ستمتع يف الوقت عينه بوجبتك وبفعل
ت�ن��اول ال�ط�ع��ام .الأه ��م م��ن ذل��ك� ،أن��ك �ستتمكن عرب
تطوير مهارتك يف التيقظ م��ن �إن�شاء حاجز �ضغط
طبيعي يف ح�ي��ات��ك و�أن تخفف م��ن رغ�ب�ت��ك بالتهام
الطعام ب�شراهة وابتالعه وامل�ضي.
يقول بامي( :يتطلب امل�ضغ وقتًا طويال وكذلك الأمر
بالن�سبة �إىل عملية اله�ضم و�إدراك ال��وج��ود .يف حال
عرفنا كيف من�ضي هذا الوقت �سن�شعر باملتعة ونزيل
ال�ضغط عنا).
م��ا �إن ت �ب��د�أ ب��ات �ب��اع ه ��ذا ال�سلوك
اجل � ��دي � ��د� � ،س �ت �ع��ود �إىل حالة
ال �ه��دوء وال��راح��ة الطبيعية
ال �ت��ي اع �ت��دت �ه��ا ،ع�ل��ى الأق ��ل
لفرتة ق�صرية.

�إ�سماعيل الناظر� ،سعودي �صاحبته
هوايته يف اقتناء كل ق��دمي ،حتى
ح ّول جزءا من منزله �إىل متحف
ل �ع �� �ش��رات ال �� �س �ي��ارات ال �ت��ي تعود
ب�ت��اري�خ�ه��ا ل�ل�ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر،
ومنها ما كانت متلكه �شخ�صيات
ع��امل �ي��ة ك �� �س �ي��ارة امل �ل �ك��ة �إليزابث،
و�أخ��رى يقال �إنها لأدول��ف هتلر،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ع��دد م��ن الدراجات
املختلفة.
عن بدايته مع هذه الهواية يقول
�إ�سماعيل ن��اظ��ر �صاحب املتحف
“خالل ط �ف��ول �ت��ي ك �ن��ت �أجمع
ال�سيارات ،وعندما كربت و�أ�صبح
لدي املال ،ا�شرتيت نف�س ال�سيارات
التي كنت �أقوم بجمعها».
وال يقت�صر ��ش�غ��ف ال �ن��اظ��ر على
ام �ت�ل�اك م ��ا ه ��و ق ��دمي فح�سب،
بل �إىل نوعية ما يقتنيه بال�شراء
مبا�شرة �أو م��ن خ�لال دخ��ول��ه يف
م��زادات عاملية للفوز مبا تعر�ضه،
ك��ال�ل��وح��ة ال�ت��ي ر��س�م��ت لنابليون
بونابرت والتي ال توجد منها �سوى
ن�سختني ،امتلك واحدة فيما تعود
الأخرى ملتحف اللوفر يف باري�س،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ع ��دد م��ن الأ�سلحة
ب�أنواعها ومقتنيات �أثرية �أخرى.
وع ��ن �أك�ث�ر امل��واق��ف ال �ت��ي �شدته
�أثناء م�شاركته يف املزادات العاملية،
يقول الناظر“ :عند دخويل لأي
م � ��زاد ،ك ��ان ي�ل�ق�ب�ن��ي احلا�ضرون
ب��ال�ع��رب��ي امل�ج�ن��ون ال ��ذي ي�شرتي
�أي �شيء».

عا�صفة �سيبرييا تقتل 10
ارتفع عدد قتلى العا�صفة ب�سيبرييا
�إىل  ،10بعد العثور على جثث 6
�أ�شخا�ص �آخرين يف �سيارتني بعد
اختناقهم �أو جتمدهم.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة �أن �ب ��اء �إيتار-تا�س
الرو�سية عن م�صدر بالفرع املحلي
للجنة التحقيق ال��رو��س�ي��ة ،قوله
ام ����س �إن ع �م ��ا ًال ك ��ان ��وا ينظفون
الطرق من الثلوج عندما الحظوا
�سطح ��س�ي��ارة م�ط�م��ورة يف الثلج،
فات�صلوا بال�سلطات التي ح�ضرت
�إىل م��وق��ع احل ��ادث ��ة ،ل�ت�ع�ثر على
جثث رجل وامر�أتني.
و�أ� � �ض� ��اف امل �� �ص��در �أن املعلومات
الأول �ي��ة تفيد ب ��أن ال�سيارة علقت
يف ال�ث�ل��ج ،فات�صل مالكها ليقول
�إن ��ه ع��ال��ق و�إن ��ه �سينتظر كا�سحة
اجلليد ،غري �أنه لفت �إىل �أن الثلج
طمر ال�سيارة.

رحيل فا�سيلييف �أبرز الكتاب ال�سوفييت
تويف بوري�س فا�سيلييف� ،أحد �أبرز كتاب العهد ال�سوفيتي ،عن عمر يناهز
الـ 89عاماً.
ونقلت وكالة �أنباء (رو�سيا اليوم) عن �سريغي فيالتوف ،رئي�س احتاد
كتاب مو�سكو ،قوله ام�س� ،إن الثقافة الرو�سية منيت بخ�سارة ال تعو�ض
بفقدان فا�سيلييف� ،أحد �شيوخ الأدب الرو�سي املعا�صر.
ي�شار �إىل �أن فا�سيلييف ولد عام  1924مبنطقة �سمولين�سك يف �أ�سرة
�أحد قادة اجلي�ش الأحمر ،وتطوع يف �سن الـ 17عاماً للقتال يف اجلبهة
عام � ،1941أي بعد �أن غزت القوات الأملانية بزعامة �أدولف هتلر �أرا�ضي
الإحتاد ال�سوفيتي ،ووقع مع وحدته يف احل�صار  3مرات ،غري �أنه جنا
من الأ�سر يف كل مرة.
والتحق عقب احلرب بكلية �ستالني للقوات املدرعة وامليكانيكية وتخرج
منها برتبة مالزم ،وقد حددت �أحداث حياته يف تلك الفرتة حلد كبري
موا�ضيع رواياته وطابعها.
وج��ذب فا�سيلييف انتباه النقاد لأول م��رة ع��ام  ،1954حني �أخرجت
م���س��رح�ي�ت��ه رج� ��ال ال��دب��اب��ات ع �ل��ى خ���ش�ب��ة امل �� �س��رح امل ��رك ��زي للجي�ش
ال�سوفيتي.
وتركت روايته والفجر هادئ هنا � 1969صدى كبرياً لدى القراء ،بعد
�أن تناولت الفتيات اللواتي قاتلن يف اجلبهة وم�صريهن الفاجع.
وم�ن��ح فا�سيلييف ج��ائ��زة ال��دول��ة ،وج��ائ��زة رئ�ي����س رو��س�ي��ا االحتادية،
واجلائزة امل�ستقلة حلركة الأكادميي �أندريه �ساخاروف� ،أبريل ،واجلائزة
الأدبية الدولية ،مو�سكو – بينيه ،وجائزة احتاد كتاب مو�سكو،الإكليل،
وجائزة �أكادميية الفنون ال�سينمائية الرو�سية ،نيكا ،كما منح راية العمل
احلمراء ،وو�سامي ال�صداقة بني ال�شعوب وغريها.
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زايد العليا تعلن عن تنظيم
ملتقى العني الدويل ال�سابع

�شراكات علمية جتمع بني اجلامعات الأمريكية وجامعة الإمارات

•• العني  -الفجر:

•• العني – الفجر:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ نهيان بن زاي��د �آل نهيان رئي�س جمل�س �أبوظبي
الريا�ضي ،تنظم م�ؤ�س�سة زايد العليا للرعاية االن�سانية وذوي االحتياجات
اخل��ا��ص��ة ممثلة يف ن ��ادي ال�ع�ين للمعاقني ال�ت��اب��ع ل�ه��ا خ�ل�ال ي��وم��ي 19
و 20م��ار���س احل ��ايل م�ن��اف���س��ات ملتقى ال �ع�ين ال ��دويل ال���س��اب��ع لألعاب
القوى للمعاقني  ،2013وذل��ك على امللعب الرئي�سي للنادي مبنطقة
فلج هزاع مبدينة العني .وتعقد امل�ؤ�س�سة يف احلادية ع�شرة والن�صف من
�صباح اليوم م�ؤمتراً �صحافياً بفندق هيلتون العني للإعالن عن ترتيبات
تنظيم امللتقى ،والك�شف عن عدد امل�شاركني ،واملفاج�آت التي اعدتها اللجنة
املنظمة العليا ،حيث ي�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحايف ممثلوا امل�ؤ�س�سات والهيئات
وال�شركات الراعية .وق��ال را�شد الهاجري رئي�س اللجنة الإعالمية �إن
امللتقى يعد من �أهم املنا�سبات الريا�ضية التي تنظمها م�ؤ�س�سة زايد العليا
للرعاية الإن�سانية ،حيث �أن البطولة مدرجة على �أجندة اللجنة الباراملبية
الدولية خا�صة مع م�شاركة العدد الكبري من الفرق العاملية ،الأمر الذي
يك�سب امللتقى �أهمية كبرية تزايدت مع اعتماد نتائجه للت�أهيل للبطوالت
العاملية حتت مظلة اللجنة .و�أ�ضاف :اللجنة الإعالمية تعمل من خالل
التوا�صل مع كافة �أجهزة وو�سائل الإعالم املحلي والدويل لت�سليط ال�ضوء
على امللتقى و�إبراز اجلهود التي تبذلها كافة �أجهزة الدولة لتقدمي الدعم
والرعاية الكاملني لفئات ذوي الإعاقة التي �أثبتت قدرات و�إمكانيات كبرية
وجنحت يف ت�شريف الدولة بالعديد من املحافل الريا�ضية العاملية.
وقال الهاجري �أن امللتقى �شهد على مدار �سنواته ال�ست ال�سابقة ارتفاعا
تدريجياً ملحوظاً يف �أع��داد ال��دول والالعبني وال�لاع�ب��ات امل�شاركني يف
املناف�سات ،وال�سيما مع حتطيم العديد من االرقام القيا�سية العاملية خالل
مناف�ساته ،حيث يف ملتقى  2007ك��ان �أول ح��دث م��ن نوعه يف الدولة
ومنطقة ال�شرق الأو�سط.
بينما يف ملتقى � 2008شهد م�شاركة الفتيات لأول مرة يف ريا�ضة �سباقات
الكرا�سي املتحركة بالدولة ف�ض ً
ال عن حتقيق رق��م عاملي جديد ي�سجل
للذكور يف �سباق الطريق  10كم ( فاهورام براوات من تايالند) وال يزال
�إىل الآن �أف�ضل رقم يف العامل .
يف ملتقى � 2009شهد م�شاركة �أول فتاة �إماراتية يف امللتقى� ،إ�ضافة �إىل
ت�سجيل رقم عاملي جديد ي�سجل للإناث يف �سباق الطريق  10كم ( �ساندرا
جراف من �سوي�سرا ) وال يزال �إىل الآن �أف�ضل رقم يف العامل  ،وكان هناك
متثيل للقارات اخلم�سة يف امللتقى .
يف ملتقى  2010مت للمرة الأوىل �إدراج م�سابقات امل�ي��دان يف امللتقى ،
وج��رى �إق��ام��ة بطولة العامل ل�سباق الطريق مل�سافة  10كيلومرت لأول
مرة يف الوطن العربي وذلك على هام�ش املناف�سات ،وحتول امللتقى لي�صبح
منوذجا عامليا يحتذى به واللجان املنظمة للبطوالت حول العامل تر�سل
مندوبني للتعرف على و�صفة هذا النجاح .يف ملتقى  2011جتاوز امللتقى
حدود امل�ضمار وامليدان لي�صبح م�شروعا منوذجيا للبحث العلمي لتطوير
ريا�ضة املعاقني حول العامل من خالل خمترب الت�صنيف الطبي الذي مت
افتتاحه مبقر نادي العني للمعاقني على هام�ش املناف�سات و�شهد ملتقى
 2012رقم قيا�سي لعدد الدول امل�شاركة والالعبني واللجنة البارملبية
الدولية تروج للحدث ك�أحد �أبرز املحطات قبل �أوملبياد لندن .2012

ا�ستقبل �سعادة ال��دك�ت��ور علي را��ش��د النعيمي مدير
اجلامعة مبكتبه �صباح اليوم �سعادة مايكل كوربني
ال�سفري الأم��ري �ك��ي ل��دى ال��دول��ة بح�ضور الدكتور
ب �ه��رام رج��ائ��ي ملحق ال �� �ش ��ؤون ال�ث�ق��اف�ي��ة بال�سفارة
الأمريكية ،وق��د ا�ستعر�ض اجلانبان �أوج��ه التعاون
القائم بني جامعة الإم ��ارات واجلامعات الأمريكية
حيث تطرقا �إىل �أهمية تو�سيع �آف��اق هذا التعاون يف
جمال الدرا�سات العليا والبحوث العلمية امل�شرتكة
�إىل ج��ان��ب �إي �ف��اد ال�ط�ل�ب��ة يف دورات ت��دري�ب�ي��ة لدى
اجلامعات واملراكز وامل�ؤ�س�سات الأمريكية وال�شركات
التابعة لها داخل وخارج الدولة .
وقد رحب �سعادة ال�سفري الأمريكي بتقدمي املزيد من
فر�ص التدريب للطلبة م�شريا �إىل دور ال�سفارة التي
تقوم بدور فاعل كحلقة و�صل بني اجلامعات و مراكز
االبحاث الأمريكية وجامعة الإمارات يف ذات االجتاه
الذي يدعم �سبل التعزيز وتوطيد التعاون مبا يحقق
امل���ص��ال��ح امل���ش�ترك��ة وامل�ن��اف��ع امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين ال�شعبني
ال�صديقني.
من ناحيته ن��وه �سعادة الدكتور علي را�شد النعيمي
م��دي��ر اجلامعة ب��دور اجل��ام�ع��ات الأم��ري�ك�ي��ة يف دعم
اجلهود امل�شرتكة لأع�ضاء الهيئة التدري�سية وتبادل
زي� ��ارات الطلبة ع�ل��ى ح��د � �س��واء ،وق ��ال �أن اللقاءات
املتجددة لأع�ضاء الهيئة التدري�سية بني اجلانبني من
�ش�أنها �أن تعزز م�سرية التعليم يف خمتلف الأطوار.
بعد ذلك عقد �سعادة ال�سفري الأمريكي اجتماع �ضم
ع �م��داء ك�ل�ي��ات ال�ط��ب وال�ع�ل��وم ال�صحية ،والأغذية
وال��زراع��ة ،والهند�سة ،وال�ع�ل��وم ،و العلوم االن�سانية
واالجتماعية ،حيث تناول االجتماع بحث ال�شراكات
ال �ع �ل �م �ي��ة ال �ت ��ي ت ��رب ��ط ب�ي�ن اجل��ام �ع��ة واجلامعات
الأم��ري �ك �ي��ة .ث��م �أل �ق��ى ��س�ع��ادة ال���س�ف�ير ع�ل��ى هام�ش
لقاءاته بالقيادات الأكادميية حما�ضرة بكلية العلوم
الإن�سانية واالجتماعية بح�ضور جمموعة من طلبة
ال �ع �ل��وم ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالت �� �ص��ال اجل �م��اه�يري حتدث
خاللها عن جتربته يف العمل الدبلوما�سي وقال �أنه
تبو�أ �أول من�صب ك�سفري لبالده يف الإم��ارات وهو ما
يعتز ب��ه ك�ث�يراً م�شريا يف ال��وق��ت نف�سه �إىل عالقات
ال �ت �ع��اون ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال���ص��دي�ق�ين والتي
�شهدت تطورات متالحقة وجيدة على كافة الأ�صعدة
خ���ص��و��ص��ا يف اجل ��وان ��ب االق �ت �� �ص��ادي��ة وال�صناعية
والتكنولوجية وال�سيا�سية والثقافية.
و�أ� �ش ��اد ��س�ع��ادت��ه يف ه ��ذا اجل��ان��ب ب�ن�م��و وت �ط��ور هذه
العالقات ب�شكل بناء وفعال.

رئي�س ق�سم ال�صيدلة مب�ست�شفى توام

خم�سون يف املائة من املر�ضى ي�ستخدمون الأدوية بطريقة خاطئة
بالتح�سن �أو تقدم على تناول �أدوية قدمية دون ا�ست�شارة الطبيب .
•• العني-الفجر:
كما قدم الدكتور الطريفى يف حديثه ن�صائح حول الوقوع يف �أخطاء
قام م�ست�شفى توام باال�شرتاك مع جونز هوبكنز الطبية بنتظيم �أ�سبوع الدوائية ك�إطالع الطبيب املعالج على �أية ح�سا�سية �أو ت�أثريات جانبية
ال�سالمة الدوائية ال�سنوي الثامن بهدف ن�شر التوعية ورفع م�ستوى يعاين منها املري�ض مما ي�ساعده على جتنب الأدوية التي قد ت�ضر به.
املعرفة لدى املجتمع ،و�إر�شاد املر�ضى حول كيفية ا�ستخدامهم للأدوية وطالب الدكتور املر�ضى بعدم الرتدد يف طرح �أي �س�ؤال على ال�صيدالين
بطريقة �صحيحة للحفاظ على �سالمتهم وحمايتهم من �أية ت�أثريات ح��ول التعليمات امل��ذك��ورة على مل�صق ال��دواء من مثل م��دة ا�ستعمال
جانبية.حيث القى هذا احلدث �إقبا ًال كبرياً من اجلمهور .
الدواء واجلرعة املقررة والآثار اجلانبية املحتملة.
وت�ضمن احل��دث ع��ر��ض�اً تو�ضيحياً لال�ستخدام الأم �ث��ل و ال�صحيح وتطرق رئي�س ق�سم ال�صيدلة �إىل مو�ضوع اال�ستعمال الآمن للأدوية
للأدوية قام بتقدميه الدكتور ها�شم الطريفي رئي�س ق�سم ال�صيدلة الع�شبية وامل�ك�م�لات ال�غ��ذائ�ي��ة م�شريا �إىل �أن كلمة طبيعي ال تعني
وع��دد م��ن املخت�صني يف ه��ذا امل�ج��ال .تطرقت العرو�ض التو�ضيحية بال�ضرورة �آمن فهناك العديد من الأدوي��ة الع�شبية التي تتفاعل مع
�أهمية ات�ب��اع ار� �ش��ادات الطبيب يف ا�ستخدام ال��دواء م��ن حيث التقيد الأدوية الطبية املو�صوفة مثل الأدوية املميعة للدم (امل�ضادة للتخرث).
بالكمية امل�ح��ددة وال��وق��ت امل�ح��دد ،وال�ت��أك��د م��ن م��دة �صالحية الدواء و �أن بع�ض الأع�شاب قد تقلل �أو تزيد من الت�أثري املرجو للدواء مما
 ،و�إب�ع��اد الأدوي��ة عن متناول الأط�ف��ال وغريها الكثري من االر�شادات ي��ؤث��ر �سلباً على خطة ال �ع�لاج ،ف� ��إذا كنت ت�ت�ن��اول ع�لاج�اً و�صفه لك
الطبية.
طبيبك حلالة �صحية معينة ،عليك االمتناع عن �أخذ �أي عالج ع�شبي
ب��داي � ًة ك�شف ال��دك�ت��ور ها�شم الطريفي على �أن  50%م��ن املر�ضى �أو مكمل غذائي ملعاجلة احلالة ذاتها دون ا�ست�شارة طبيبك .
ي�ستخدمون الأدوي� ��ة بطريقة خ��اط�ئ��ة مم��ا ي� ��ؤدي �إىل ع��دم حتقيق ويف نهاية العر�ض مت تقدمي ن�صائح عامة لل�سالمة الدوائية حتت
النتائج املرجوة من العالج و�أن  7%من �أ�سباب تردد املر�ضى �إىل ق�سم عنوان افعل وال تفعل  ،ت�ضمنت وج��وب االحتفاظ ب��الأدوي��ة يف علبها
احل��وادث وال �ط��وارئ يف امل�ست�شفيات يعود �إىل م�شاكل �صحية تتعلق الأ�صلية وعدم تركها يف �أماكن �شديدة احلرارة �أو الربودة ،فعلى �سبيل
ب��الأخ�ط��اء ال��دوائ�ي��ة وم��ا يتبعها م��ن �آث��ار جانبية� .إذ ق��ال و م��ؤك��داً  :املثال ال حتفظ �أدويتك يف خزانة احلمام لأن الرطوبة تف�سد الدواء كما
يجب �أخذ الأدوية وفق تعليمات الطبيب �أو ال�صيدالين ،بالإ�ضافة �إىل �أ�شري �إىل �ضرورة �إح�ضار املري�ض لعبوات الدواء معه عند زيارة الطبيب
عدم التوقف عن ا�ستخدام ال��دواء من تلقاء نف�سك يف حالة �شعورك �أو ق�سم احلوادث و�أي�ضا عدم تتناول الأدوية املو�صوفة لغريك.
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و�صفات �سريعة للفطور والوجبات اخلفيفة

حلوى لفافات القرفة ال�سهلة واللذيذة
يع�شق اجلميع لفافات القرفة ( )cinnamon rollاللذيذة� ،إال �أن ن�ساء كثريات ميتنعن عن �إعدادها لأنها تتطلب جهد ًا
ووقت ًا� .إليك بع�ض الو�صفات ال�سريعة وال�سهلة ،من كتاب  ،!I Love Cinnamon Rollsالتي تتيح لك ولأ�سرتك
التلذذ بهذه احللوى �سواء على الفطور �أو كوجبة خفيفة.
عجينة لفافات القرفة التقليدية
عجينة �سهلة الإع��داد تتحول بعد خبزها �إىل حلوى
ه�شة طرية .ميكنك عجنها يدوياً �أو بوا�سطة خالط
ك�ه��رب��ائ��ي .وت�ع��رف�ين �أن �ه��ا �أ��ص�ب�ح��ت ج��اه��زة عندما
تقحمني ي��دك فيها وت��رت��د كما ل��و �أن�ه��ا ا�صطدمت
بو�سادة.
• ع��دد احل���ص����ص 6 :ل�ف��اف��ات �ضخمة 12 ،لفافة
كبرية� 16 ،إىل  20لفافة متو�سطة� ،أو  48لفافة
�صغرية.
• املقادير
 كوب من احلليب الكامل الد�سم.  4مالعق كبرية من الزبدة الطرية غري اململحة. ثلث كوب من ال�سكر. ملعقة �صغرية من امللح. بي�ضتان كبريتان. ثالثة �أك��واب وثلث ك��وب من الطحني ،ف�ضال عنالقليل منه لتغطية ال�سطح الذي تعملني عليه.
 ملعقتان �صغريتان ون�صف امللعقة م��ن اخلمريةالفورية.
• الطريقة
 -1يف وعاء كبري ،امزجي احلليب مع الزبدة وال�سكر
وامل �ل��ح�� .ض�ع��ي اخل�ل�ي��ط يف امل �ي �ك��رووي��ف ع�ل��ى ح ��رارة
مرتفعة مدة دقيقة �أو �إىل �أن ي�سخن (احر�صي على
ف�سدت
�أال تتخطى ح��رارت��ه  55درج��ة مئوية ،و�إال ُ
اخلمرية)� .أخرجي اخلليط من امليكروويف و�أ�ضيفي
�إليه البي�ض واخلطيه قليال.
� -2ضعي الطحني واخلمرية يف اخلالط الكهربائي
الثابت و�أ�ضيفي �إليهما املكونات ال�سائلة .اخلطي هذا
املزيج ب�سرعة منخف�ضة ،متوقفة من حني �إىل �آخر
لك�شط جوانب اخلالط� ،إىل �أن تتحول العجينة �إىل
كتلة طرية وتبد�أ باالنف�صال عن جوانب اخلالط� ،أي
نحو � 5إىل  6دقائق.
 -3ا� �س �ت �ب��ديل ع �ن��دئ��ذٍ �أداة اخل �ل��ط ال �ع��ادي��ة بتلك
املخ�ص�صة للعجن ،وتابعي العجن ب�سرعة منخف�ضة.
ر��ش��ي ملعقة ك�ب�يرة م��ن ال�ط�ح�ين ع�ل��ى العجينة �إن
دعت احلاجة ملنعها من االلت�صاق بجوانب اخلالط.
عندما تالحظني �أن العجينة ��ص��ارت متما�سكة وما
ع ��ادت تلت�صق ب��اخل�لاط و�أن �ه��ا ت��رت��د ع�ن��د ال�ضغط
عليها ب�إ�صبعك ،تكونني قد انتهيت من عملية العجن
(� 4إىل  6دق��ائ��ق) .انقلي العجينة �إىل وع��اء كبرية
تكونني قد طليته بالزيت .غطي العجينة مبن�شفة
مطبخ �صغرية و�ضعيها يف مكان دافئ (نحو  30درجة
مئوية) لتختمر مدة � 45إىل  60دقيقة� ،أو �إىل �أن
يت�ضاعف حجمها.
 -4انتقلي بعد ذلك �إىل �إعداد لفافات القرفة.
يف احل���ص��ة ( 12ل �ف��اف��ة)� � 209 :س �ع��رات حرارية
( 25%منها من الدهون) 6 ،غرامات من الدهون
( 3غرامات من الدهون امل�شبعة) 49 ،مليغراماً من
الكول�سرتول 33 ،غراماً من الن�شويات 6 ،غرامات
من الربوتني 200 ،مليغرام من ال�صوديوم ،وغرام
من الألياف الغذائية.

من الدهون) 14 ،غراماً من الدهون ( 9غرامات من
الدهون امل�شبعة) 72 ،مليغراماً من الكول�سرتول73 ،
مليغراماً من الن�شويات 6 ،غرامات من الربوتني،
 221م �ل �ي �غ��رام �اً م��ن ال �� �ص��ودي��وم ،وغ ��رام ��ان من
الألياف الغذائية.

عجينة لفافات القرفة النباتية
��س�ت�ح���ص�ل�ين م��ع ه ��ذه ال��و� �ص �ف��ة ع �ل��ى ع�ج�ي�ن��ة ه�شة
ولذيذة جداً ،ولن ي�صدق �أحد �أنها خالية من البي�ض
والزبدة.
• ع��دد احل�ص�ص 6 :لفافات �ضخمة 12 ،لفافة
كبرية� 16 ،إىل  20لفافة متو�سطة� ،أو  48لفافة
�صغرية.
• املقادير
 ربع كوب من املاء. ثالثة �أرباع كوب من حليب ال�صويا �أو الأرز �أو اللوز،ويُف�ضل �أن يكون بنكهة الفانيال.
 ن�صف كوب من ال�سكر العادي �أو �سكر النخيل.• عدد احل�ص�ص 48 :لفافة �صغرية.
  4مالعق كبرية من الزبدة النباتية الطرية.لفافات قرفة كال�سيكية
• املقادير
مل�ن��ح ه��ذه ال��و��ص�ف��ة ن�ك�ه��ة مم �ي��زة ،ا��س� ُت�ب��دل��ت اجلبنة  -ملعقة �صغرية ون�صف امللعقة من امللح.
ً
.
ا
�سابق
الواردة
التقليدية
القرفة
 عجينة ملعقة كبرية من م�سحوق بديل البي�ض.الطرية بكرميا بنكهة القهوة وع�صري القيقب.
 � 3أك� ��واب وث�ل��ث ال �ك��وب م��ن ال�ط�ح�ين ،ف�ضال عن قليل من الطحني لتغطية ال�سطح ال��ذي تعملني • عدد احل�ص�ص 12 :لفافات كبرية.عليه.
القليل منه للعجن.
• املقادير
 ن�صف كوب من ال�سكر. م�ل�ع�ق�ت��ان ك �ب�يرت��ان ون���ص��ف م�ل�ع�ق��ة م��ن اخلمرية عجينة القرفة التقليدية الواردة �أعاله. ملعقة كبرية من القرفة. قليل م��ن الطحني لتغطية ال�سطح ال��ذي تعملني الفورية. ملعقة �صغرية من الهال.• الطريقة
عليه.
  4مالعق كبرية من الزبدة الذائبة غري اململحة. -1يف وع��اء ك�ب�ير ،ام��زج��ي امل��اء م��ع حليب ال�صويا،
  8مالعق كبرية من الزبدة غري اململحة الطرية.ال���س�ك��ر ،ال��زب��دة ال�ن�ب��ات�ي��ة ،وامل �ل��ح� .ضعي اخل�ل�ي��ط يف
 ��ص�ف��ار ب�ي���ض�ت�ين ك�ب�يرت�ين خم �ف��وق م��ع ملعقتني  -كوب من ال�سكر الأ�سمر.�صغريتني من املاء.
امليكروويف على ح��رارة مرتفعة م��دة دقيقة ون�صف
 ملعقتان كبريتان ون�صف امللعقة من القرفة. ثالثة �أرباع كوب من مكعبات ال�سكر املك�سرة.ال��دق�ي�ق��ة �أو �إىل �أن ي���س�خ��ن� .أخ��رج��ي اخل�ل�ي��ط من
 كوبان من ال�سكر الناعم.• الطريقة
امل�ي�ك��رووي��ف و�أ��ض�ي�ف��ي �إل�ي��ه ب��دي��ل البي�ض واخلطيه
 قليل من امللح.قليال.
�� -1ض�ع��ي يف  48ق��ال�ب�اً ل�صنع امل��اف��ن ورق الزبدة  -ملعقة كبرية من احلليب الكامل الد�سم.
املخ�ص�ص لها.
� -2ضعي الطحني واخلمرية يف اخلالط الكهربائي
 ملعقة كبرية من الزبدة غري اململحة الذائبة.الثابت و�أ�ضيفي �إليهما املكونات ال�سائلة .اخلطي هذا
 -2انقلي العجينة �إىل �سطح بعد تغطيته بطبقة  -ملعقتان كبريتان من القهوة القوية النكهة.
املزيج ب�سرعة منخف�ضة ،متوقفة من حني �إىل �آخر
رقيقة م��ن الطحني .قطعيها �إىل �أرب��ع قطع .مدي  -ن�صف ملعقة كبرية من ع�صري القيقب.
�إحدى هذه القطع على �شكل م�ستطيل.
لك�شط جوانب اخلالط� ،إىل �أن تتحول العجينة �إىل
• الطريقة
 -3لإعداد احل�شوة اخلطي ال�سكر مع القرفة والهال � -1أع��دي �صينية اخلبز .مدي  4مالعق من الزبدة كتلة طرية وتبد�أ باالنف�صال عن جوانب اخلالط� ،أي
يف وعاء �صغري.
الطرية يف قاع �صينية � 23سنتمرتاً xه� 33سنتمرتاً .نحو � 5إىل  6دقائق.
 -4اطلي امل�ستطيل بربع كمية الزبدة ور�شي فوقه ربع  -2انقلي العجينة �إىل �سطح بعد تغطيته بطبقة  -3ا� �س �ت �ب��ديل ع �ن��دئ��ذٍ �أداة اخل �ل��ط ال �ع��ادي��ة بتلك
خليط التوابل.
املخ�ص�صة للعجن ،وتابعي العجن ب�سرعة منخف�ضة.
رقيقة من الطحني ،ومديها على �شكل م�ستطيل.
 -5لفيه وح��ول�ي��ه �إىل �أ��س�ط��وان��ة قطعيها �إىل  -3 12لإع��داد احل�شوة ،اخلطي ال�سكر الأ�سمر والقرفة ر��ش��ي ملعقة ك�ب�يرة م��ن ال�ط�ح�ين ع�ل��ى العجينة �إن
دعت احلاجة ملنعها من االلت�صاق بجوانب اخلالط.
قطعة� ،ضعي كل منها يف �أحد قوالب املافن ،واحر�صي يف وعاء.
على �أن ي�ك��ون �سطحها اللولبي �إىل الأع �ل��ى .كرري  -4اط�ل��ي العجينة ب��أرب��ع م�لاع��ق ك�ب�يرة م��ن الزبدة عندما تالحظني �أن العجينة ��ص��ارت متما�سكة وما
عادت تلت�صق باخلالط و�أنها ترتد �إن �ضغطي عليها
العملية م��ع قطع العجينة املتبقية .غطي القوالب ور�شي فوقها مزيج القرفة وال�سكر.
مبن�شفة �صغرية واتركيها ج��ان�ب�اً �إىل �أن يت�ضاعف  -5لفي العجينة ب��دءاً من �أح��د جانبيها ال�صغريين ب�إ�صبعك ،تكونني قد انتهيت من عملية العجن (3
حجمها تقريباً� ،أي نحو � 45إىل  60دقيقة.
�إىل  5دق��ائ��ق) .ان�ق�ل��ي العجينة �إىل وع ��اء كبرية
لتح�صلي على �أ�سطوانة .قطعيها �إىل  12لفافة.
 -6اطلي �أعلى اللفافات بقليل من مزيج البي�ض واملاء � -6ضعي اللفافات يف ال�صينية التي �أعددتها م�سبقاً ،تكونني قد طليته بالزيت .غطي العجينة مبن�شفة
ور�شي فوقها قطع ال�سكر.
واحر�صي على �أن يكون جانبها اللولبي نحو الأعلى .مطبخ �صغرية و�ضعيها يف مكان دافئ (نحو  30درجة
 -7ح�م��ي ال �ف��رن ع�ل��ى ح� ��رارة  175درج ��ة مئوية  -7غطي اللفافات مبن�شفة �صغرية واتركيها لتختمر مئوية) لتختمر مدة � 45إىل  60دقيقة� ،أو �إىل �أن
واتركي القوالب يف الفرن من � 12إىل  14دقيقة� ،أو يف مكان دافئ �إىل �أن يت�ضاعف حجمها� ،أي نحو  45يت�ضاعف حجمها.
�إىل �أن حتمر قلي ً
ال.
 -4انتقلي بعد ذلك �إىل �إعداد لفافات القرفة.
�إىل  60دقيقة.
• يف اللفافة� 439 :سعرة حرارية ( 29%منها من  -8حمي الفرن على حرارة  175درجة مئوية واتركي • يف احل�صة ( 12لفافة)� 205 :سعرات حرارية
لفافات القرفة ال�سويدية
ال��ده��ون) 14 ،غ��رام�اً م��ن ال��ده��ون ( 9غ��رام��ات من اللفافات يف الفرن من � 12إىل  14دقيقة� ،أو �إىل �أن ( 22%منها من الدهون) 5 ،غرامات من الدهون
ً
ي ّ
( 3غ��رام��ات م��ن ال��ده��ون امل�شبعة) 0 ،مليغرام من
ُف�ضل ال�سويديون �أن تكون نكهة التوابل ب��ادي��ة يف ال��ده��ون امل�شبعة) 72 ،مليغراما من الكول�سرتول ،حتمر قليال.
ً
لفافات ال�ق��رف��ة .وت�ستمد ه��ذه اللفافات ال�سويدية  73مليغراما من الن�شويات 6 ،غرامات من الربوتني -9 ،اخلطي ما تبقى من مكونات يف وع��اء متو�سط الكول�سرتول 35 ،غراماً من الن�شويات 4 ،غرامات
من الربوتني 271 ،مليغراماً من ال�صوديوم ،وغرام
نكهتها ورائحتها الطيبتني من الهال ،و ُتعترب رفيقاً  221مليغراماً من ال�صوديوم ،و غرامان من الألياف احلجم ووزعيه فوق اللفافات ال�ساخنة.
ممتازاً للقهوة.
الغذائية.
• يف اللفافة� 439 :سعرة ح��راري��ة ( 29%منها من الألياف الغذائية.

حذار متلمل ال�ساقني
ِ
فيما ي�شري بع�ض ال��درا� �س��ات �إىل وج ��ود راب ��ط ب�ين �أم��را���ض القلب
وم�ت�لازم��ة متلمل ال���س��اق�ين (ي�شعر امل��ري����ض ب��داف��ع ق��وي لتحريك
ال�ساقني خالل الليل يف العادة) ،ف�شلت درا�سات �أخرى يف �إثبات �صحة
هذا الرابط .لكن عند مراجعة (درا�سة �صحة املمر�ضات) ،قد ن�صبح
�أقرب �إىل فهم تلك العالقة .ورد تف�سري لذلك الرابط يقول :الحظ
باحثون من (خمترب ت�شانينج) يف هارفارد ارتفاع خطر الإ�صابة مبر�ض
ال�شريان التاجي عند امل�شاركات امل�صابات مبتالزمة متلمل ال�ساقني
منذ ثالث �سنوات �أو �أكرث ،وتبني �أن هذا اخلطر يزداد مع ارتفاع مدة
�إ�صابة املر�أة بهذه املتالزمة .غالباً ما تظهر متالزمة متلمل ال�ساقني
قبل ت�شخي�ص مر�ض ال�شريان التاجي .مبا �أن امل�شاركات يف الدرا�سة
(� 71ألف امر�أة) هنّ ن�ساء �سليمات عموماً ،يتّ�ضح �أن متالزمة متلمل
ال�ساقني هي عامل خطر حمتمل للإ�صابة مبر�ض ال�شريان التاجي.
ي�سهل �شرح الرابط املوجود بني حركة ال�ساقني و�أمرا�ض القلب .عند
 %80من امل�صابني مبتالزمة متلمل ال�ساقني ،حت�صل حركة م�ستمرة
للأطراف خالل فرتة النوم فيح ّركون ال�ساقني بني  300و 500مرة
يف الليلة .ي�ؤدي هذا الأمر �إىل تن�شيط اجلهاز الع�صبي الودي ،ما يزيد
نب�ضات القلب ويرفع �ضغط الدم .لهذا ال�سبب �أي�ضاً ي�ضطرب النوم،
وتكون هذه الظاهرة مرتبطة بارتفاع خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
ك��ذل��ك ،يكون الأ�شخا�ص امل�صابون مبتالزمة متلمل ال�ساقني �أكرث
عر�ضة مل�شاكل مثل ارتفاع �ضغط الدم الذي يزيد بدوره خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب.

فئة الدم مرتبطة بالأمرا�ض
�إذا كانت فئة دمك ( ،)Oقد يرتاجع خطر �إ�صابتك مبر�ض ال�شريان
التاجي مقارن ًة بحاملي فئات الدم الأخرى .راجع الباحثون يف (كلية
ه��ارف��ارد لل�صحة العامة) درا�ستني امتدّتا على ف�ترة طويلة و�شملتا
 27400رجل و� 62أل��ف ام��ر�أة ،وربطوا بني �صحة قلب امل�شاركني
يف الدرا�سة وفئة دمهم .نُ�شرت ا�ستنتاجاتهم يف عدد جملة (اجلمعية
الطبية الأمريكية) بتاريخ � 3أكتوبر  2012وقد الحظوا تراجع خطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب عند حاملي فئة الدم (� .)Oأما حاملو فئة
الدم ( ،)Aفهم �أكرث عر�ضة للإ�صابة مبر�ض ال�شريان التاجي بن�سبة
 .5%يف ما يخ�ص �أ�صحاب فئة الدم ( ،)Bفهم �أكرث عر�ضة للإ�صابة
بذلك املر�ض بن�سبة  ،10%بينما يرتفع خطر الإ�صابة عند حاملي
فئة الدم ( )ABبن�سبة .23%
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مب�شاركة �أهل الفكر والثقافة واخلرباء و�صانعي القرار

�سل�سلة ندوات رواق الفكر تربز التزام مهرجان
�أبوظبي بتنمية الفكر ولقاء العقول
24
جمل�س �إدارة جائزة ال�صحافة العربية يجتمع
غدا يف دبي العتماد الأعمال املر�شحة
�أعلنت الأم��ان��ة العامة جل��ائ��زة ال�صحافة العربية �أن جمل�س �إدارة
اجلائزة �سيجتمع غدا الأربعاء يف دبي وذلك بعد �أن �إنتهت يوم �أم�س
االول ل�ق��اءات ممثلي جل��ان التحكيم والتي رفعت الأع�م��ال املر�شحة
للفوز لالعتماد النهائي من قبل املجل�س.
و�سيعمل املجل�س ع�ل��ى م��راج�ع��ة ت�ق��اري��ر وم�لاح�ظ��ات �أع���ض��اء جلان
التحكيم والتدقيق يف حيثيات الفوز قبل اعتماده ر�سميا للأعمال
املر�شحة للفوز و�سيتم الإعالن عن نتائج االجتماع وخمرجاته مطلع
الأ�سبوع القادم.
وق��د انتهى ممثلو املجل�س من الت�أكد من �سالمة عمل كافة اللجان
وفق املعايري ال�صارمة التي تعتمدها اجلائزة ور�صد النتائج التي تزكي
الأعمال الثالثة الأوىل املر�شحة عن كل فئة ومن ثم رفعها العتماد
جمل�س �إدارة اجلائزة ب�شكل نهائي حيث �ستقوم الأمانة العامة بالك�شف
عن �أ�سماء املر�شحني الأوائل يف �شهر �أبريل.
وتعترب �أ�سماء �أع�ضاء اللجان �سرية قبل فرتة ق�صرية من حفل توزيع
اجلوائز الذي �سيعقد يوم  15مايو  2013وميثل كل فئة من فئات
اجلائزة ع�ضو واحد من �أ�صل  60حمكما من خمتلف الدول العربية
من نخبة ال�صحفيني والأك��ادمي�ي�ين املخت�صني يف املجال الإعالمي
والذين عملوا على تقييم الأعمال امل�شاركة منذ بداية �شهر فرباير
املا�ضي.
جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن اجل��ائ��زة ح�صدت يف دورت�ه��ا احلالية �أك�ثر من
�أربعة �آالف م�شاركة من خمتلف �أرجاء الوطن العربي والعامل برز فيها
م�شاركة وا�سعة لل�صحفيني ال�شباب كما ر�صدت تفوقا يف فئة ال�صحافة
الإن�سانية التي مت ا�ستحداثها �أول مرة خالل هذه الدورة.
يذكر �أن جمل�س الإدارة ي�ضم  17من نخبة الإعالميني واملفكرين
من نخبة القيادات الإعالمية العربية و�أ�صحاب التجارب واخلربات
وت�ستمر واليته ثالث �سنوات برئا�سة معايل خلفان الرومي والكاتب
ال�صحفي حممد بركات نائبا وي�ضم كال من �أحمد بهبهاين رئي�س
جمعية ال�صحفيني الكويتية وحممد يو�سف رئي�س جمعية ال�صحفيني
الإماراتية والكاتبة ال�صحفية والأديبة امل�صرية �سكينة ف�ؤاد والكاتب
وامل�ف�ك��ر امل�غ��رب��ي ال��دك �ت��ور ع �ب��دالإل��ه بلقزيز وظ��اع��ن ��ش��اه�ين املدير
التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحفية يف م�ؤ�س�سة دب��ي ل�ل�إع�لام وامل�ست�شار
الإعالمي غ�سان طهبوب والكاتب ال�صحفي نا�صر الظاهري والدكتورة
ح�صة ل��وت��اه �أ�ستاذ م�ساعد بجامعة الإم ��ارات وجميل مطر الكاتب
ال�صحفي وع�ضو جمل�س حت��ري��ر �صحيفة ال���ش��روق امل�صرية ورائد
برقاوي مدير حترير �صحيفة اخلليج الإماراتية ورم�ضان الروا�شدة
مدير عام م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردين وجورج �سمعان رئي�س
حترير احلياة �أل بي �سي اللبنانية والدكتور علي بن �شويل القرين
رئي�س اجلمعية ال�سعودية ل�ل�إع�لام واالت���ص��ال وال�ك��ات��ب ال�صحفي
الدكتور �أحمد عبدامللك من دولة قطر والدكتور حميي الدين عميمور
وزير الثقافة واالت�صال اجلزائري الأ�سبق والكاتب ال�صحفي .

•• �أبوظبي-الفجر:

افتتحت ي��وم �أم�س االول فعاليات مبادرة رواق الفكر
�ضمن �أم�سيات مهرجان �أبوظبي  ،2013وقد �شارك
يف الندوة االفتتاحية ل�سل�سلة ندوات رواق الفكر عد ٌد
من اخلرباء و�أ�صحاب ال�ش�أن يف ميدان الثقافة والفكر
والإب ��داع ك�سعادة �سفري مملكة �إ�سبانيا ل��دى الدولة
خو�سيه يوجينيو �ساالري�ش ،وامل�خ��رج ماني�ش باندي
الذي �أخرج فيلم �سينا احلائز على العديد من اجلوائز
ال�ع��امل�ي��ة ،ح��ول ��س��ائ��ق � �س �ي��ارات ��س�ب��اق��ات الفورموال1
�أي��رت��ون �سينا ال��ذي يعترب �أ��س�ط��ورة يف ع��امل �سباقات
ال�سيارات ،وال�شاعر والباحث �سلطان العميمي مدير
�أكادميية ال�شعر يف هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة،
والدكتورة عائ�شة باخلري من املركز الوطني للوثائق
وال �ب �ح��وث ،وق ��د �أدار ال �ن ��دوة � �ص��ان��ع الأف �ل��ام �سامل
االبراهيمي ،ورجل الأعمال والفنان الت�شكيلي حممد
عبد اللطيف كانو مقرراً.
وت��أت��ي �سل�سلة ن��دوات رواق الفكر ه��ذا ال�ع��ام لت�ضفي
امل��زي��د م��ن ال��زخ��م ال�ف�ك��ري ع�ل��ى الأن���ش�ط��ة التوعوية
املجتمعية يف �إط��ار فعاليات مهرجان �أب��وظ�ب��ي الذي
ي�ستمر برناجمه طوال �شهر مار�س ويت�ضمن عرو�ضاً
ل�ل�ف�ن��ون ال�ت���ش�ك�ي�ل�ي��ة والأوب � � ��را وامل �� �س��رح واملو�سيقى
وال�ب��ال�ي��ه ،وق��د مت�ي��زت الأم�سية ال�ت��ي اقيمت يف مقر
جامعة نيويورك �أبوظبي بح�ضور جماهريي وا�سع،
حول قدرة التعبري الثقايف على ت�شكيل الهوية املميزة
للجماعة وال �ف��رد وك�ي��ف ت�ستجيب ال�ف�ن��ون املعا�صرة
لأ�سئلة الهوية واالنتماء.
ح��ول م�ب��ادرة رواق الفكر التي تعترب �أح��د الفعاليات
الرئي�سية للمهرجان مبا ت�ضفيه من ثراء فكري وفني
و�إ�سهام يف التنمية الثقافية واالرتقاء بالوعي املجتمعي،
قالت ال�سيدة هدى اخلمي�س كانوُ ،م�ؤ�س�س جمموعة
�أب��وظ �ب��ي للثقافة وال �ف �ن��ون ،امل��ؤ�� ِّ�س����س وامل��دي��ر الفني
ملهرجان �أبوظبي :ال �شك �إن تبادل الأف�ك��ار واملعارف
�أم ٌر حيويٌّ ها ٌّم بالن�سبة حلوار الثقافات ولقاء العقول
والتنمية املجتمعية امل�ستدامة ،ويكون ذلك مدخ ً
ال �إىل
ا�ستدامة التعبري احل��ر والإب ��داع ع�بر تعليم الفنون
و�إث��راء احل��وار حولها بني �أف��راد املجتمع ،وه��ذا الأمر
يتعلق مبا نقدمه يف مهرجان �أبوظبي ،لأن الهدف من
الفن ال ينح�صر فقط يف �شكله التعبريي ،ولكنه يتعلق
بت�أثري احل��وار والنقا�ش والتحليل يف ق�ضايا الثقافة

املعا�صرة وعنا�صر الهوية الثقافية واحلوار مع الآخر
�أي�ضاً
و�أ�ضافت� :إن �سل�سلة ن��دوات رواق الفكر التي نقدمها
لل�سنة الرابعة على ال�ت��وايل ،ت��ؤك��د جم��ددا �أن للفكر
ال اللفنون فقط� ،أهمية مركزية بالن�سبة لنا جميعاً،
�سواء �أف��راد �أو جمموعات ،ونحن يف مهرجان �أبوظبي
ف�خ��ورون بتنظيم ه��ذه ال �ن��دوات ال�ت��ي يجتمع حولها
ال �ك �ث�يرون م��ن رواد الإب � ��داع املعنيني ب ��إث��راء احلوار
الثقايف يف �أبوظبي وكذلك �أهل الفكر والثقافة الذين
يقدّمون خال�صة جتاربهم لأف��راد ملجتمع الإماراتي
و�ضيوف الإم� ��ارات م��ن املهتمني ب��احل��وارات الفكرية
وتبادل الر�ؤى .
وكان ال�سري كاليف غيلين�سن ،املدير التنفيذي والفني
لكارنيغي هول نيويورك ،قد �ألقى حما�ضرة يف �صبيحة
ذات اليوم �أمام طلبة جامعة زايد حول �أهمية املو�سيقى
وال�ف�ن��ون يف ح�ي��اة امل�ج�ت�م�ع��ات ،وحت�ف�ي��ز الإل �ه��ام لدى
الأجيال ال�شابة ،انطالقاً من جتربته الإبداعية ،ودوره
ك�م��دي��ر لأورك �� �س�ترا ل�ن��دن ال�سيمفونية .وق��د تطرق
خالل املحا�ضرة �إىل �أهمية ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني
مهرجان �أبوظبي وكارنيغي هول منذ عام .2011
تعقد الندوة الثانية من �سل�سلة رواق الفكر م�ساء يوم
 27م��ار���س ب�ين ال�ساعة 6:30م وال�ساعة 8:30م
مب�شاركة امل��ؤل��ف املو�سيقي اللبناين امل�ع��روف �أ�سامة
الرحباين والذي �سين�ضم له خرباء من املقربني لعائلة
ال��رح�ب��اين ملناق�شة الإرث ال��رح�ب��اين وا��س�ه��ام��ات هذه
العائلة املو�سيقية بداية من عا�صي ومن�صور الرحباين
وحتى اليوم.
ي��ذك��ر � ّأن م�ه��رج��ان �أب��وظ�ب��ي ي �ق �دّم ن��دوات��ه احلوارية
�ضمن م �ب��ادرة رواق ال�ف�ك��ر يف �إط ��ار ال�ت��زام��ه بتعزيز
التعليم واالرتقاء بالوعي املجتمعي والذائقة الفكرية
يف العا�صمة �أبوظبي ،وقد قدّم رواق الفكر منذ �إطالقه
ال �ع��ام  2010ت���س��ع ن� ��دوات ح ��واري ��ة ،مب���ش��ارك��ة 40
حما�ضراً وح�ضور  500من اجلمهور ،يف ما ال يقل
عن � 14ساعة حوار.
وقد قدّمت كل ندوة حوارية �ضمن رواق الفكر ندوات
امل �ه��رج��ان ،ف��ر� �ص � ًة ف��ري��د ًة ل�ل�ج�م�ه��ور واملتخ�ص�صني
م��ن كبار �ضيوف مهرجان �أب��وظ�ب��ي ،و�صانعي القرار
واخل �ب�راء ،ل�ل�ح��وار التفاعلي احل��ي ال��ذي ي�ه��دف �إىل
ا�ستك�شاف �آف ��اق ج��دي��دة يف ال�ت�ن��اول و�أمن ��اط مغايرة
للطرح ،وقد م ّكنت هذه الندوات اجلمهور من التعرف

على منجز الرواد واملبدعني العرب يف جماالت عديدة،
ف �ك��ان��ت ال� �ن ��دوة احل ��واري ��ة اخل��ا� �ص��ة ب�ت�ج��رب��ة وحياة
امل��و��س�ي�ق��ار ال��رائ��د ال��راح��ل ول �ي��د غلمية (-1938
 ،)2011وال�ن��دوة احل��واري��ة اخلا�صة بتجربة وحياة
�أب النحت العراقي الفنان الت�شكيلي والنحات الراحل
حممد غني حكمت (.)2011-1929
كما تناولت ندوات املهرجان /رواق الفكر تاريخ املنطقة
العربية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،ملا للتاريخ
من دور يف قراءة وفهم التحوالت الثقافية واملعرفية يف
حياة املجتمعات والأمم ،فكانت الندوات منا�سب ًة فريدة
لت�سليط ال�ضوء على ثيمة الهوية والوعي واالنتماء يف
حياتنا املعا�صرة ،ولالحتفاء ب�أعالم املفكرين واملبدعني
العرب عرب التاريخ ،فكانت الندوات احلوارية اخلا�صة
بتكرمي املو�سيقي الكبري زري ��اب م��ن ال�ق��رن التا�سع،
وال��ذي م ّثل رائ��داً من رواد النه�ضة الإن�سانية وحوار
ح���ض��ارات ال�ع��رب وال �غ��رب يف ذاك ال��زم��ان ،كما كانت
ن ��دوات بحثت يف ت��اري��خ ال�ف�ن��ون الت�شكيلية والأوب ��را
وتطور منجزها ،وا�ستك�شفت �آفاق التعاون بني امل�ؤ�س�سات
الثقافية والفنية يف خدمة املجتمعات الإن�سانية.
كما تناولت ندوات رواق الفكر  2010التعليم والإبداع
والدور املجتمعي للفنون ،و�آليات االرتقاء بوعي املجتمع
ب�أهميتها ،مب�شاركة رواد من �أبوظبي ،اململكة املتحدة،
وبولندة ،كما انعقدت بعدها بعامني ندوة تناولت الأثر
املجتمعي للفعاليات الفنية واملبادرات الثقافية� ،ضمت
املخت�صني م��ن الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،الواليات
املتحدة ،و�سوي�سرا.
ومل ��ا ل�ل�ث�ق��اف��ة وال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة م ��ن م �� �س��اح��ة اهتمام
م�شرتك ،ودور تفاعلي ،فقد قدّمت ندوات رواق الفكر

العديد من اجلل�سات التي تناولت هذا املو�ضوع الهام،
فانعقدت ن��دوة الثقافة والدبلوما�سية  2011ب�إدارة
مارتن نيومن ،مدير التحرير يف �صحيفة ذا نا�شيونال،
وم�شاركة �سعادة �سفري مملكة بلجيكا لدى الإمارات،
وامل�ست�شار الثقايف لرئي�س املفو�ضية الأوروب�ي��ة� ،أ�ستاذ
الدبلوما�سية يف جامعة ج��ورج ت��اون ،و�سعادة د .زكي
ن�سيبة ،امل�ست�شار يف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة ،ثم تناولت
ال �ن��دوة نف�سها ع��ام  2012امل��و��ض��وع��ات ذات ال�صلة،
ب� ��إدارة معايل داف�ي��د ميلر ،وزي��ر ال��دول��ة الربيطاين،
وم���ش��ارك��ة امل�ب�ع��وث الأمم ��ي وال��دب�ل��وم��ا��س��ي املخ�ضرم
معايل الأخ�ضر الإبراهيمي ،الذي �أ�شار �إىل �أهمية هذا
التناول يف �سياق النه�ضة الثقافية العربية والعاملية،
فقال� :أال يجدر بنا �أن ننظر �إىل العامل العربي على
النحو ال�ت��ايل :رواف��د م��ن التاريخ والثقافة والهوية
ت�صب كلها يف نهر واح ��د؟ ،تغذي بع�ضها يف ان�سجام
من �أج��ل ت�شييد العامل العربي ال��ذي نعرفه ،وت�سهم
�سوي ًة ومع ما تقدمه الأمم الأخ��رى يف بناء احل�ضارة
ُّ
ي�ستحق �أن يكر�س الإن�سان
الإن�سانية� ،إن هذا هدف �سا ٍم
حياته من �أجل بلوغه ،وهو هدف يتطلب جهداً د�ؤوباً
وع �م� ً
لا ��ش��اق�اً ،م��ن �أج ��ل ه��ذا ال �ه��دف ال���س��ام��ي ي�سعى
مهرجان �أبوظبي �سن ًة بعد �سنة .
وت�ستمر ن��دوات رواق الفكر يف �إث��راء الوعي املجتمعي
بالدور الكبري للفنون ،وتقدّم يف دورة مهرجان �أبوظبي
ال �ع��ا� �ش��رة  2013جم�م��وع��ة م�ت�م�ي��زة م��ن املفكرين
و�صانعي ال�ق��رار واخل�ب�راء لي�ساهموا يف احل��وار حول
مو�ضوعات التنمية الثقافية واملعرفة ،و�آليات التعبري
الفني وا�ستدامته ،وال�ت��ي تهم املخت�صني ،الباحثني
واجلمهور على ال�سواء.

وزارة (الثقافة) تطلق الدورة الرابعة
من م�سابقة امل�شروع الثقايف املبتكر
جائزة ال�شيخ زايد تعلن الكتب املر�شحة للقائمة
الق�صرية يف فرعي التنمية والفنون
•• دبي-الفجر:

�أطلقت وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
�أم�س االثنني  12مار�س اجلاري الدورة الرابعة
م��ن م���س��اب�ق��ة امل �� �ش��روع ال�ث�ق��ايف امل�ب�ت�ك��ر ع�ل��ى �أن
يكون  24من �شهر مايو القادم املوعد الأخري
لتقدمي الأعمال امل�شاركة� ،سواء كانت من نوادي
الإب��داع يف اجلامعات والكليات الإمارتية� ،أو من
مواطني دولة الإمارات ،دعماً وت�شجيعاً للمواهب
والإبداعات يف جماالت الثقافة املتنوعة.
ب��دوره� ،أك��د �سعادة بالل البدور الوكيل امل�ساعد
ل�ش�ؤون الثقافة والفنون يف وزارة الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع �أن م�سابقة امل�شروع الثقايف املبتكر
ت��أت��ي حتقيقا للهدف اال�سرتاتيجي الأول من
�أه��داف وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
( )2013-2011يف دع��م الأن�شطة الثقافية

ورف� ��ع م���س�ت��وى ال��وع��ي ب��ال�ث�ق��اف��ة الإم ��ارات �ي ��ة ،النادي بتنفيذ اخلطة وفعالياته كما ورد باخلطة،
واك �ت �� �ش��اف ال� �ت� �ج ��ارب الإب ��داع� �ي ��ة الإم ��ارات� �ي ��ة م�ستعيناً بتقدمي �أدلة على تنفيذها.
وت�شجيعها ،وامل���س��اع��دة ع�ل��ى االرت �ق��اء بامل�شهد و�أ� �ض��اف ال �ب��دور �أن ال � ��وزارة و��ض�ع��ت جمموعة
ال�ث�ق��ايف ع��ام��ة ،وت��رج�م��ة ج�ه��د ال� ��وزارة وعملها من ال�شروط للم�سابقة منها؛ �أن تكون املناف�سة
الد�ؤوب على تذليل العقبات و�إزالة املع ّوقات التي م�ت��اح��ة للمبدعني امل��واط �ن�ين ون� ��وادي الإب� ��داع
حت��ول دون اق�ت��دار املبدعني وط�لاب اجلامعات الإم��ارات��ي يف اجلامعات الإماراتية التي حتتوي
�أن�شطتها على فعاليات تروج للإبداع الإماراتي،
على التعبري ع ّما ميتلكونه من طاقات.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن امل���س��اب�ق��ة ت���ش�ترط ت��واف��ر بع�ض و�أن ت��ر��س��ل م ��واد امل���ش��ارك��ة ع�ل��ى وزارة الثقافة
املعايري منها؛ �أن يتم تقدمي م�شاريع وخطط وال�شباب وتنمية املجتمع ويكتب على مظروف
ت�ن�ف�ي��ذ ال�ب�رن��ام��ج ال �� �س �ن��وي ل �ل �ن��ادي الإب ��داع ��ي امل�شاركة م�سابقة امل�شروع الثقايف املبتكر �أو ت�سلم
الطالبي على �أن يت�ضمن تر�سيخ الهوية الوطنية باليد داخل مبنى ال��وزارة  ،حيث �ستقوم الوزارة
وتعزيز القيم الإماراتية ودعم اللغة العربية ،و�أن باختيار جلنة متخ�ص�صة من املحكمني لتقييم
يكون القائم على تنفيذ امل�شاريع من املتناف�سني االع�م��ال ،واختيار اف�ضل الأع�م��ال امل�شاركة من
امل�ب��دع�ين وال �ط�لاب وال�ط��ال�ب��ات الإم��ارات �ي�ين يف املبدعني ونوادي الإبداع امل�شاركة وتعلن النتائج
اجلامعة ،و�أن يكون امل�شروع الثقايف مبني على يف م ��ؤمت��ر �صحفي ي�ق��ام باملنا�سبة وي�ت��م �إبالغ
التخطيط الت�شغيلي امل�سبق� ،شريطة �أن يلتزم الفائزين مبوعد امل�ؤمتر ال�صحفي.

�أع�ل�ن��ت ج��ائ��زة ال�شيخ زاي��د للكتاب
الكتب املر�شحة للقائمة الق�صرية
يف ف��رع��ي التنمية وب �ن��اء ال��دول��ة و
الفنون والدرا�سات النقدية ..وذلك
بعد الإجتماع الأول للهيئة العلمية
يف الدورة ال�سابعة للجائزة 2012
  2013ال� � � ��ذي مت � ��ت خ�ل�ال ��همراجعة تقارير املحكمني اخلا�صة
بكل الفروع .وقال الدكتور علي بن
متيم �أم�ين ع��ام اجل��ائ��زة �إن الهيئة
العلمية اجتمعت خالل �شهر فرباير
امل��ا��ض��ي ب�ك��ام��ل �أع���ض��ائ�ه��ا وراجعت
ال �ت �ق ��اري ��ر اخل ��ا� �ص ��ة برت�شيحات
القائمة الطويلة و�أج��رت مقارنات
ع �ل �م �ي��ة ب �ي�ن ال �ك �ت��ب امل��ر� �ش �ح��ة يف
��ض��وء ت�ق��اري��ر جل��ان التحكيم حتى
ت��و� �ص �ل��ت �إىل ت��ر� �ش �ي��ح ث�ل��اث من
امل �� �ش��ارك��ات يف ف ��رع ال�ت�ن�م�ي��ة وبناء

ال��دول��ة وث�لاث م�شاركات �أخ��رى يف
ف��رع ال�ف�ن��ون وال��درا� �س��ات النقدية.
و�ضمت القائمة الق�صرية يف فرع
التنمية وبناء الدولة كتاب الباحث
ال �� �س �ع��ودي ال��دك �ت��ور ع �ب��د العزيز
حممد الدخيل التنمية االقت�صادية
يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادر
ع ��ن دار ال �� �س��اق��ي يف ب �ي��روت عام
 2012وك�ت��اب الباحثة اللبنانية
ال��دك�ت��ورة �إل�ي��زاب�ي��ث � �س��وزان ك�ساب
الفكر ال�ع��رب��ي امل�ع��ا��ص��ر..درا��س��ة يف
النقد ال�ث�ق��ايف امل �ق��ارن ال���ص��ادر عن
م��رك��ز درا� �س��ات ال��وح��دة العربية يف
بريوت عام � 2012إ�ضافة �إىل كتاب
الباحث اللبناين الدكتور �أنطوان
زح�لان العلم وال�سيادة..التوقعات
والإم� �ك ��ان ��ات يف ال �ب �ل��دان العربية
ال�صادر عن مركز درا��س��ات الوحدة

العربية يف بريوت عام � .2012أما
القائمة الق�صرية يف ف��رع الفنون
والدرا�سات النقدية فقد �ضمت كتاب
ال�ب��اح��ث ال�ت��ون���س��ي ال��دك �ت��ور �أحمد
�أب ��و ب�ك��ر اجل ��وة امل�ط��ول��ة يف ال�شعر
العربي احلديث ال�صادر عن مطبعة
الت�سفري الفني وجامعة �صفاق�س يف
تون�س ع��ام  2011وكتاب الباحث
ال�ع��راق��ي امل�ق�ي��م يف اململكة املتحدة
ال��دك�ت��ور �إب��راه�ي��م احل �ي��دري النقد
ب�ي�ن احل ��داث ��ة وم� ��ا ب �ع��د احلداثة
ال���ص��ادر ع��ن دار ال�ساقي يف بريوت
عام  2012وكتاب الباحث العراقي
الدكتور عبد اهلل �إبراهيم التخيل
التاريخي..ال�سرد والإمرباطورية
ال� ��� �ص ��ادر ع ��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ة العربية
ل�ل��درا��س��ات وال�ن���ش��ر يف ب�ي�روت عام
 .2011وكانت اجلائزة تلقت خالل

هذه ال��دورة �ألفا و 262 /تر�شيحا
يف كل فروعها و�أعلنت تر�شيح 45
م�شاركة يف القوائم الطويلة كافة
وال �ت��ي �ضمت ت�سعة ع�ن��اوي��ن لفرع
التنمية وبناء ال��دول��ة وع��ن ثمانية
ع�ن��اوي��ن ل�ف��رع ال�ف�ن��ون والدرا�سات
النقدية .يذكر �أن اجل��ائ��زة �ستعلن
�أ�سماء الفائزين يف كل الفروع خالل
امل��ؤمت��ر ال�صحفي ال��ذي يعقد يوم
ال�ث�لاث��اء امل��واف��ق ال �ث��اين م��ن �شهر
�أب��ري��ل امل�ق�ب��ل ب�ع��د ع��ر���ض الأ�سماء
امل��ر� �ش �ح��ة ع �ل��ى جم �ل ����س الأم � �ن ��اء.
و�سيتم تكرمي الفائزين يف احلفل
ال��ذي �ستقيمه اجل��ائ��زة م�ساء يوم
� 28أب� ��ري� ��ل امل �ق �ب��ل ع �ل��ى هام�ش
م�ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي ال� ��دويل للكتاب
ال ��ذي �ستجري فعالياته يف مركز
�أبوظبي الدويل للمعار�ض.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12مار�س  2013العدد 10738
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةTOMS:

بتاريخ 2012/2/26:م
املودعة حتت رقم169817 :
با�ســم�:سايز ميدل اي�ست للتجارة �ش.ذ.م.م
وعنوانه�:ص.ب 4615:مكتب رقم  306-305ملك حمي الدين بن هندي  -الكرامة دبي .
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
االحذية بجميع انوعها واملالب�س اجلاهزة بكل انواعها رجايل وحرميي واوالدي اردية الر�أ�س والقدم املالب�س
واملت�ضمنة الف�ساتني واجلاكيتات والبنطلونات الف�ضفا�ضة والبنطلونات والقم�صان وال�ت�ن��ورات والبدل
والقم�صان التائية واملالب�س ال�صدرية الفوقية وال�سرتات واملالب�س املحبوكة وربطات العنق واملعاطف وحمالة
البنطلون واملالب�س املحكمة والبيجامات املالب�س وباالخ�ص املالب�س الريا�ضية القبعات والقبعات الريا�ضية
واغطية الر�أ�س وارواب احلمامات واالحزمة الريا�ضية واجلوارب واجلوارب املانعة للعرق واجلوارب الطويلة
واجل��وارب الق�صرية واملالب�س ال�ضيقة والقم�صان التحتية وقم�صان التعرق والكنزات املعرقة واالربطة
وال�شورتات واالردي��ة ال�سروالية (مالب�س) والقفازات (ا�ضافة للملب�س) وب��دالت الرك�ض الكاملة للفرق
الريا�ضية وبدالت التدريب واالحذية واربطة الر�أ�س واالربطة املا�صة للعرق -.الواقـعة بالفئة25:
و�صف العالمة:هي عبارة عن كلمة  TOMSمكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون اال�سود الداكن
على خلفية ذات لون بنف�سجي فاحت والكل داخل م�ستطيل ا�ضالعة باللون اال�سود الداكن ح�سب ال�شكل املبني
اعاله.
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12مار�س  2013العدد 10738
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التاليةGULF THINNER:

املودعة بالرقم51805 :
با�ســم�:ش.االمارات الوطنية لل�صناعات الكيماوية .
وعنوانه�:ص.ب - 37750:م�ستودع عبد اهلل عبا�س �شاكر  -بر دبي  -القوز ال�صناعية  -دبي  -االمارات العربية
املتحدة .
وامل�سجلة حتت رقم )43893(:بتاريخ2003/12/15:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية يف  2013/3/1وحتى
تاريخ2023/3/1:
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12مار�س  2013العدد 10738
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية�:إميكيم EMICHEM

املودعة بالرقم51804 :
با�ســم�:ش.االمارات الوطنية لل�صناعات الكيماوية .
وعنوانه�:ص.ب - 37750:م�ستودع عبد اهلل عبا�س �شاكر  -بر دبي  -القوز ال�صناعية  -دبي  -االمارات العربية
املتحدة .
وامل�سجلة حتت رقم )43892(:بتاريخ2003/12/15:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية يف  2013/3/1وحتى
تاريخ2023/3/1:
�إدارة العالمات التجارية

الثالثاء  12 -مارس  2013م  -العـدد 10738
2013 - Issue No 10738

March

Tuesday 12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  12مار�س  2013العدد 10738
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم  167908 :بتاريخ 2012 / 01/ 15 :
تاريخ �إيداع الأولوية 20 / / :م
با�ســمRock Mars :
وعنوانه 103B :مركز قرقا�ش� ،شارع بني يا�س ،مقابل جاكي�س للإلكرتونيات ،دي��رة ،دب��ي �ص.ب22991:
هاتف2242120-04 :فاك�س2242120-04 :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�أجهزة ت�سلية ت�ستعمل مع �أجهزة �أو �شا�شات عر�ض خارجية� ،أجهزة �شحن البطاريات ،م�سجالت الكا�سيت،
�أجهزة ت�شغيل الأقرا�ص املدجمة� ،أقرا�ص مدجمة �سمعية -ب�صرية� ،أجهزة قيا�س امل�سافات� ،أجهزة ت�سجيل
امل�سافات� ،أجهزة ت�شغيل �أقرا�ص فيديو رقمية ،مكربات �صوت ،م�شغالت �أقرا�ص الفيديو الرقمية� ،أجهزة
راديو للمركبات� ،أجهزة حتكم عن بعد.
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :هي عبارة عن الكلمتني  Rock Marsمكتوبة باحلروف الالتينية باللون الأحمر وحتتها
خط �أحمر وفوق احلرف � Mشعار مميز باللون الأحمر ح�سب ال�شكل املبني �أعاله.
اال�شــرتاطات :فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة
االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجاري
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مكتوم بن حممد يقرع جر�س �إدراج �صكوك ديوا يف نا�سداك دبي
•• دبي-وام:

26
بور�صة الإمارات ت�سجل �أف�ضل
�أداء يف الأ�سواق العربية
•• �أبوظبي-وام:

�سجلت بور�صة الإم��ارات �أف�ضل �أداء بني �أ��س��واق ال��دول العربية خالل
الأ�سابيع الأوىل من العام  2013حيث ارتفعت حوايل �أربعة مليارات
دوالر مم��ا ��س��اه��م يف ال�ت�ع��وي����ض ع��ن االن�خ�ف��ا���ض يف م�ع�ظ��م بور�صات
املنطقة.
و�أظهرت �إح�صائيات تقرير �صندوق النقد العربي ومقره �أبوظبي �أن
�أ��س��واق الأ�سهم يف �أبوظبي ودب��ي واململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة
عمان كانت ت�شهد ارتفاعا منذ بداية العام احل��ايل لكن معظم الزيادة
�سجلت يف �سوقي �أبوظبي ودبي .وذكر التقرير �أن بور�صة �أبوظبي �سجلت
�أف�ضل �أداء حيث ارتفعت قيمتها ال�سوقية من  82.7مليار دوالر يف
بداية العام �إىل  1ر 86مليار دوالر يوم �أم�س االول بينما زادت القيمة
ال�سوقية لبور�صة دبي �إىل  6ر 57مليار مقابل  9ر 55مليار دوالر �أي
�أن �إجمايل الزيادة يف �سوقي الإمارات بلغت  4.1مليار دوالر.

قام �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب حاكم دبي رئي�س مركز دبي املايل العاملي ام�س
بقرع جر�س الإدراج يف �سوق دبي املايل وذلك �إيذانا
ب ��إدراج �صكوك قيمتها مليار دوالر �أمريكي �صادرة
ع��ن هيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي دي��وا يف ن��ا��س��داك دبي
البور�صة العاملية للمنطقة .وي ��أت��ي ه��ذا الإ�صدار
الناجح يف �أعقاب املبادرة التي �أطلقها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل م�ؤخرا
والتي تهدف �إىل حتويل �إم��ارة دبي �إىل مركز عاملي
لل�صكوك الإ�سالمية ومبا يتوافق مع ر�ؤية �سموه يف
جعل دب��ي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي يف العامل.
وق ��ال �سمو ال�شيخ م�ك�ت��وم ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م�ك�ت��وم مت�ت�ل��ك دب ��ي ��س��وق��ا مي�ث��ل م�ن���ص��ة متكاملة
ورائدة يف العامل من الناحية التنظيمية والت�شغيلية
ويحظى ال�سوق بثقة متزايدة من قبل امل�ستثمرين يف
خمتلف �أنحاء العامل واليوم نحن جاهزون لإ�صدار
و�إدراج وتداول ال�صكوك الإ�سالمية بدرجة عالية من
النجاح والكفاءة .
و�أ�ضاف �سموه جنحت دولة الإمارات يف توفري منوذج
متطور لالقت�صاد الإ�سالمي يحتذى به على م�ستوى
العامل الأم��ر ال��ذي �سهل من جعل دب��ي مركز عاملي
لل�صكوك الإ��س�لام�ي��ة وذل��ك بف�ضل مكانتها عامليا
وتبنيها لأف�ضل ال�سيا�سات واملعايري العاملية يف هذا
املجال بالإ�ضافة �إىل حر�صها على ال�شفافية كنهج
يف عملها وتوا�صلها مع امل�ستثمرين  .ولقي �إ�صدار
�صكوك ديوا �إقباال من جانب امل�ستثمرين الإقليميني
والعامليني من كل من ال�شرق الأو�سط �آ�سيا و�أوروبا.
وتبعا لذلك فقد ارتفعت قيمة ال�صكوك املدرجة يف
نا�سداك دبي �إىل  6.24مليار دوالر يف حني ارتفعت
قيمة ال�صكوك املدرجة يف بور�صات الإمارة جمتمعة
�إىل  10.173م�ل�ي��ار دوالر .وق ��ال م�ع��ايل حممد
عبد اهلل القرقاوي رئي�س املكتب التنفيذي ل�صاحب

�إميال متنح جرنال �إلكرتيك عقود ًا
بقيمة ن�صف مليار دوالر
•• �أبوظبي-وام:

فازت �شركة جرنال �إلكرتيك بعقود تبلغ قيمتها قرابة ن�صف مليار دوالر �أمريكي لتزويد تقنيات التحديث وخدمات
ال�صيانة على املدى الطويل للتوربينات الغازية امل�ستخدمة يف م�صهر الإمارات للأملنيوم �إميال .
و�سي�ساهم امل�شروع يف خف�ض انبعاث الغازات ال�ضارة وتعزيز كفاءة العمليات يف امل�صهر مبا ين�سجم يف امل�ضمون
والأهداف مع م�ساعي دولة الإمارات العربية املتحدة الرامية �إىل اعتماد منهجيات �أكرث ا�ستدامة وكفاءة يف عمليات
التنمية ال�صناعية.
وقال �سعيد املزروعي الرئي�س واملدير التنفيذي ل�شركة �إميال تقدم االتفاقيات اجلديدة �إمكانية حتديث الأنظمة
امل�ستخدمة حاليا لتكون متوافقة مع �أكرث املعايري التقنية كفاءة و�ستعمل جرنال �إلكرتيك على تزويد التوربينات
الغازية والبخارية واملولدات و�أنظمة التحكم ال�شاملة باملن�ش�آت ال�ستخدامها يف م�شروع تو�سعة املرحلة الثانية من
امل�صهر مما ير�سخ مكانة �إميال كواحد من �أكرب م�صاهر الأملنيوم يف العامل على الإطالق.
و�ستقدم جرنال �إلكرتيك حتديثات تقنية للتوربينات الغازية التي يجري ت�شغيلها �ضمن املرحلة الأوىل من جممع
�إميال وتت�ضمن هذه اخلدمات �أحدث تقنيات االحرتاق التي تخف�ض انبعاث �أك�سيد النرتوجني �إىل ما يقل عن 10
يف املائة بالإ�ضافة �إىل متديد عمر قطع التوربينات الغازية مبا ي�صل �إىل ثالثة �أ�ضعاف و�ستبلغ الطاقة الإنتاجية
للمرحلة الثانية من �إميال �أكرث من �ألف ميجاواط لدعم التو�سع يف العمليات الت�شغيلية.
من جانبه قال حممد حمي�سن املديرالتنفيذي ملبيعات منتجات وخدمات توليد الطاقة لدى �شركة جرنال �إلكرتيك
للطاقة واملياه يف منطقة ال�شرق الأو�سط ميثل م�شروع تو�سعة �إميال الفر�ص املتنامية التي تتوفر يف منطقة ال�شرق
الأو�سط والعامل من حيث تطبيق تقنياتنا املبتكرة يف م�شاريع ت�ستخدم موارد الطاقة لتنفيذ العمليات ال�صناعية
ومن املتوقع البدء بتطبيق حزمة التحديث الأوىل خالل الربع الأول من العام احلايل .و�ستعمل جرنال �إلكرتيك
وفقا التفاقية خدمات ال�صيانة طويلة الأمد على تقدمي الدعم وال�صيانة �إىل التوربينات التي طورتها ويجري
ا�ستخدامها حاليا �ضمن املرحلتني الأوىل والثانية من املجمع  .و�ست�ساعد هذه االتفاقية على �ضمان �أداء التوربينات
وتوقع مواعيد وتكاليف ال�صيانة بالإ�ضافة للح�صول على �أحدث تقنيات جرنال �إلكرتيك وخربتها العاملية.

ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ورئي�س
اللجنة العليا لتطوير قطاع االقت�صاد الإ�سالمي
ميثل �إدراج ه��ذا الإ��ص��دار الكبري من جانب �إحدى
م�ؤ�س�سات دبي ويف �إحدى بور�صات دبي خطوة مهمة
يف �إطار اجلهود الرامية �إىل حتويل دبي �إىل عا�صمة
االقت�صاد الإ�سالمي يف العامل كما ي�ؤكد على امتالك
الإم��ارة لل��إرادة والبنية الأ�سا�سية الالزمة التخاذ
اخلطوات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف .
و�أ�ضاف معاليه �سيكون هناك �إقبال �أو�سع و�أكرب على
�إ��ص��دارات ال�صكوك يف املرحلة املقبلة خا�صة ونحن
مقبلون على �إط�لاق املزيد من املبادرات ذات ال�صلة
مب�سارات االقت�صاد الإ�سالمي املختلفة .
وق��ال �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب
والرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي تتمتع
الهيئة بقوة �أداء ووفرة �سيولة ومبالءة مالية قوية
وهذا الأمر ي�ؤكده الثقة التي تتمتع بها الهيئة �أمام
�شركاءها ومورديها وكافة املتعاملني والتي انعك�ست

رئي�س جمل�س الإدارة على ر�أ�س وفد رفيع امل�ستوى لتد�شني الرحلة االفتتاحية

العربية للطريان تطلق رحالتها �إىل العا�صمة العراقية بغداد
�أع�ل�ن��ت العربية ل�ل�ط�يران � ،أول و�أك�ب�ر �شركة
ط�يران اقت�صادي يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،اليوم عن بدء ت�سيري رحالتها
املبا�شرة �إىل العا�صمة العراقية بغداد ،وذلك
انطالقاً من مركزها الرئي�سي يف ال�شارقة يف
دولة الإمارات العربية امل ّتحدة.
ود� �ش��ن ال��رح�ل��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة اىل ب �غ��داد رئي�س
جمل�س �إدارة العربية للطريان ال�شيخ عبداهلل
بن حممد �آل ثاين على ر�أ�س وفد رفيع امل�ستوى
�ضم عادل علي ،الرئي�س التنفيذي للمجموعة،
اىل جانب القن�صل العام العراقي ،ف�ض ً
ال عن
ح�شد من امل�س�ؤولني يف قطاع ال�ط�يران وعدد
م��ن الإع�لام�ي�ين .وق��د ّ
مت تنظيم حفل خا�ص
ب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة يف ك��ل م��ن م �ط��اري ال�شارقة
وب � �غ� ��داد ،ت�ب�ع�ه�م��ا م� ��ؤمت ��ر ��ص�ح�ف��ي �أق� �ي ��م يف
العا�صمة العراقية.
وبهذه املنا�سبة قال ال�شيخ عبد اهلل بن حممد
�آل ثاين ،رئي�س جمل�س �إدارة العربية للطريان
 :ي �� �س��رن��ا ال� �ت ��واج ��د يف ق �ل��ب م��دي �ن��ة بغداد
التاريخية لإط�لاق خدمات العربية للطريان
مبا�شر ًة م��ن ال�شارقة .وب�ه��ذه املنا�سبة ن�شكر

نظراءنا العراقيني على دعمهم امل�ستمر الذي
ي�سهم يف تر�سيخ العالقات الوطيدة التي جتمع
بني بلدينا .
وا� �ض��اف �آل ث��اين يف كلمة �أل�ق��اه��ا باملنا�سبة:
ت�ع�ت�بر ال �� �ش��ارق��ة وب� �غ ��داد م��رك��زي��ن مميزين
للثقافة والأعمال يف املنطقة ،ونحن متفائلون
ل�ل�غ��اي��ة ب� ��أن �إع �ل�ان ال �ي��وم �سي�سهم يف تعزيز
الروابط االقت�صادية واالجتماعية املتينة بني
وجت�سد
الإم� ��ارات العربية امل� ّت�ح��دة وال �ع��راق.
ّ
رحلة العربية للطريان االفتتاحية �إىل بغداد
�إجن� ��ازاً ب� ��ارزاً �آخ ��ر يف ه��ذه ال�ع�لاق��ة املتميزة،
ونحن ع��ازم��ون على موا�صلة التزامنا اجلاد
بتعزيز التوا�صل بني البلدين ،مما ميثل حافزاً
هاماً للتنمية االقت�صادية .
و�ستبد�أ العربية للطريان بت�سيري ثالث رحالت
�أ�سبوعية من ال�شارقة �إىل بغداد ،تقوم برفعها يف
الأ�سابيع القادمة �إىل خم�س رحالت �أ�سبوعية.
وتغادر رحالت الذهاب مطار ال�شارقة الدويل
يف مت��ام ال�ساعة  14:30لت�صل �إىل بغداد يف
متام ال�ساعة  .16:10يف حني تنطلق رحالت
الإي��اب يف نف�س اليوم من مطار بغداد الدويل

�شروق تعلن بدء العمل بفندق البيت يف م�شروع قلب ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام:

�أعلنت هيئة ال�شارقة للإ�ستثمار والتطوير
� �ش��روق ب��دء ال�ع�م��ل يف م���ش��روع ف�ن��دق البيت
ال �ف��اخ��ر م��ن ف �ئ��ة اخل �م ����س جن ��وم وه ��و �أول
فندق تراثي �إماراتي يف م�شروع قلب ال�شارقة
وت�صل تكلفته �إىل  100مليون درهم ويقام
على م�ساحة تزيد على � 10آالف مرت مربع.
وي�أتي م�شروع فندق البيت املقرر اكتماله يف
دي�سمرب � 2014أو يناير  2015ان�سجاما
مع م�ب��ادرة �إع��ادة �إح�ي��اء ال�تراث يف ال�شارقة
التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأع �ل��ى ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة وال �ت��ي ت �ه��دف �إىل
حماية و�إع ��ادة ت�أهيل الن�سيج التاريخي يف
املدينة والإمارة ب�شكل عام.
ويعترب م�شروع قلب ال�شارقة �أك�بر م�شروع
�سياحي ت��راث��ي يف املنطقة الأه ��م ب�ين كافة
برامج الرتميم و�إعادة �إحياء املناطق الرتاثية
التي مت �إطالقها بالإمارة حتى الآن.
ويت�ألف فندق البيت من  54غرفة فندقية
ت�تراوح ما بني الغرف ال�سياحية والفاخرة
والأجنحة والأجنحة ال�صغرية وي�ضم �أي�ضا
منتجعا ون��ادي��ا �صحيا وم �ن��اط��ق م�أكوالت
وم �� �ش��روب��ات ت�ت���ض�م��ن ع � ��ددا م ��ن املطاعم
وامل �ن �� �ش ��آت ل �ل �م��وظ �ف�ين وم �ن �ط �ق��ة خدمات
اخلدمية اىل جانب ع��دد م��ن اال��س��واق مثل
�سوق العر�صة املال�صق للم�شروع ال��ذي يعد
من بني �أهم و�أقدم الأ�سواق يف املنطقة.
جاء الإعالن عن م�شروع الفندق خالل م�ؤمتر
�صحفي عقد يف بيت النابودة يف قلب ال�شارقة
ح �ي��ث اب ��رم ��ت ه�ي�ئ��ة ال �� �ش��ارق��ة للإ�ستثمار
والتطوير �شروق خالله �إتفاقية مع جرنال
هوتيل ماجنمت جي �إت�ش �إم املتخ�ص�صة يف
ت�صميم وتطوير وت�شغيل جمموعة ح�صرية

من الفنادق واملنتجعات حول العامل وبحيث
تق�ضي الإتفاقية بتويل ال�شركة �إدارة الفندق
املزمع تطويره.
وق ��ع الإت �ف��اق �ي��ة ع��ن � �ش��روق ال���ش�ي�خ��ة بدور
بنت �سلطان القا�سمي رئي�س هيئة ال�شارقة
للإ�ستثمار والتطوير ��ش��روق وه��ان��ز جيني
رئي�س �شركة ج��ي �إت����ش �إم بح�ضور ال�شيخة
ح��ور بنت �سلطان القا�سمي رئي�س م�ؤ�س�سة
ال���ش��ارق��ة للفنون وال�شيخة ن ��وار القا�سمي
ومروان بن جا�سم ال�سركال املدير التنفيذي
لهيئة ال�شارقة للإ�ستثمار والتطوير �شروق
وعدد من امل�س�ؤولني وممثلي و�سائل الإعالم.
كانت �شروق قد وقعت اتفاقية �سابقة مع جي
�إت�ش �إم ع��ام  2011لإدارة وت�شغيل منتجع
خ��ورف�ك��ان ال��ذي ت�شرف على تطويره هيئة
ال�شارقة للإ�ستثمار والتطوير ��ش��روق من
قبل فنادق ذا �شيدي التي تتوىل جي �إت�ش �إم
�إدارتها.
وقالت ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي ان
فندق البيت يعترب الأول من نوعه يف الإمارة
واملنطقة ومن املتوقع �أن ميثل رمزا �سياحيا
فريدا و�سي�ساهم بال �شك يف ا�ستقطاب املزيد
م��ن ال�سياح م��ن خ��ارج ال��دول��ة وم��ن داخلها
على ح��د ��س��واء وتن�شيط ال�سياحة الرتاثية
والثقافية يف الدولة.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن الأه��داف الرئي�سية ل�شروق
ت���ش�م��ل الإ� �س �ت �ث �م��ار يف ت� ��راث الإم � � ��ارات من
خ�لال جتديد و�إع��ادة �إحياء امل��وروث الثقايف
ال�تراث��ي الأ�صيل م��ؤك��دة ان امل�شروع يهدف
اىل ت�سليط ال�ضوء على تاريخ الدولة ب�شكل
م�ب�ت�ك��ر م ��ن خ �ل�ال ه� ��ذا ال �ف �ن��دق الفاخر.
و�أكدت حر�ص ال�شارقة على �أن تقدم ل�سكانها
ول��زوار الإم��ارات العربية املتحدة من خالل
م�شروعاتها املختلفة جتربة خمتلفة وفريدة
على م�ستوى املنطقة م�شرية اىل �أن �شروق

�إيجابا على �إمارة دبي وم�ؤ�س�ساتها والقاعدة ال�صلبة
التي تنطلق منها م�شاريعها اال�ستثمارية .ويعك�س
الإق �ب��ال ال�ع��امل��ي الكبري على �صكوك هيئة كهرباء
وم�ي��اه دب��ي الو�ضع الت�شغيلي والأداء امل��ايل املمتاز
للهيئة من جهة واالهتمام املتزايد باملنتجات املالية
الإ�سالمية م��ن جانب خمتلف �شرائح امل�ستثمرين
من جهة �أخ��رى .وع�لاوة على ذل��ك ف ��إن �إدراج تلك
ال�صكوك يف نا�سداك دبي مينحها ح�ضورا عامليا يف
�سوق يعمل وف��ق املعايري الدولية كما تت�سم عملية
الإدراج فيه بال�سال�سة والفعالية الأمر الذي يجعله
اخليار الطبيعي للإدراج من قبل امل�صدرين يف املنطقة
وخارجها .من جهته قال عي�سى كاظم الع�ضو املنتدب
والرئي�س التنفيذي ل�سوق دبي املايل والأم�ين العام
للجنة العليا لتطوير ق�ط��اع االقت�صاد الإ�سالمي
ي�سعدنا الرتحيب بهيئة كهرباء ومياه دبي ديوا ك�أول
م�ؤ�س�سة ت�صدر وتدرج �صكوكا يف دبي بعد �أيام قليلة
من �إعالن احلكومة عزمها حتويل دبي مركزا عامليا

لل�صكوك وبدورنا ف�إننا نتطلع �إىل مزيد من �إ�صدار
و�إدراج ال�صكوك مع ت�سارع وترية جهود دبي لتعزيز
�أن�شطتها وبنيتها الأ�سا�سية الأمر الذي �سيدعم كافة
قطاعات االقت�صاد الإ�سالمي يف الإمارة .
وق��د �سجل �إج�م��ايل قيمة ال�صكوك امل���ص��درة عامليا
زي � ��ادة ن���س�ب�ت�ه��ا  64يف امل �ئ��ة خ�ل�ال ال �ع��ام 2012
لي�صل �إىل  140م�ل�ي��ار دوالر م�ق��اب��ل  85مليار
دوالر يف ال�ع��ام  2011وف��ق ت�ق��دي��رات زاوي ��ة منها
�إ� �ص ��دارات بقيمة ف��اق��ت ال�ستة م�ل�ي��ارات دوالر من
ج��ان��ب امل���ص��دري��ن يف دول ��ة الإم � ��ارات .وب� ��دوره قال
عبدالواحد الفهيم رئي�س جمل�س الإدارة نا�سداك
دبي ميثل هذا الإ�صدار الكبري لل�صكوك من جانب
ديوا والتي تعترب �إحدى �أبرز امل�ؤ�س�سات يف دبي دفعة
لدور دبي كمركز رائد لأ�سواق ر�أ�س املال الإ�سالمية
ويف ت�ق��دي��رن��ا ف� ��إن الإ� � �ص� ��دارات ال �ع��دي��دة املرتقبة
واملزمع �إدراجها يف نا�سداك دبي �ستلعب دورا كبريا
يف ت�سارع وت�ي�رة ج�ه��ود الإم ��ارة للتحول �إىل مركز
عاملي لل�صكوك .و�أ��ض��اف يعك�س �إدراج �صكوك ديوا
جم��ددا امل��زاي��ا ال�ع��دي��دة التي توفرها ن��ا��س��داك دبي
للم�صدرين يف منطقة ال�شرق الأو�سط وت�شمل تلك
املزايا على �سبيل املثال اال�ستفادة من كافة مقومات
الإدراج يف بور�صة عاملية امل�ستوى وت�سجيل ح�ضور
م�ل�م��و���س ع�ل��ى ال���س��اح��ة ال�ع��امل�ي��ة وذل� ��ك م��ن خالل
ب��ور��ص��ة تنتمي للمنطقة يف ذات ال��وق��ت .وتتطلع
نا�سداك دبي �إىل الرتحيب مبزيد من الإدراجات من
جانب م�ؤ�س�سات عامة وخا�صة يف املنطقة وخارجها
مع توجه ال�شركات الإقليمية والعاملية للتو�سع يف
�إ�صدار ال�صكوك بهدف جمع ر�ؤو�س الأموال الالزمة
لها .وق��د مت قبول �صكوك دي��وا من جانب نا�سداك
دبي بالتزامن مع �إ�ضافتها �إىل الئحة الأوراق املالية
ل�سلطة دب��ي للخدمات املالية وه��ي �سلطة الإدراج
يف مركز دب��ي امل��ايل العاملي .ويعد ه��ذا هو الإ�صدار
الثاين الذي تدرجه ديوا يف نا�سداك دبي حيث �سبق
و�أن �أدرجت �صكوكا بقيمة  3.2مليار درهم يف يونيو
.2008

يف مت��ام ال�ساعة  16:50لت�صل �إىل ال�شارقة
يف متام ال�ساعة ( 20:05بالتوقيت املحلي).
وي�ت��و ّف��ر ج��دول ال��رح�لات الكامل على املوقع
الإلكرتوين.www.airarabia.com :
ونتيجة للطلب امل�ت��زاي��د م��ن قبل امل�سافرين
من قطاع الأعمال� ،أ�صبح العراق خالل العام

املا�ضي �إحدى الوجهات الرئي�سية لدى العربية
للطريان  ،ولهذا تقوم الناقلة حالياً بت�سيري
 17رحلة �أ�سبوعية �إىل العراق .وتعترب بغداد
�أحدث الوجهات التي ّ
متت �إ�ضافتها �إىل �شبكة
وجهات ال�شركة يف العراق والتي ت�ض ّم ك ً
ال من
الب�صرة و�أربيل والنجف.

غرفة دبي ت�ستعر�ض قوة القطاع ال�سياحي يف الإمارة
•• دبي-وام:

تعمل على الدوام على خلق التوازن بني ال�سعي
حلماية الهوية العربية والعمل على انتهاج
خطط التطور والتقدم بحيث ميكن لل�سياح
القادمني �إىل ال�شارقة الإ�ستمتاع بعدد كبري
م��ن اخل �ي��ارات الثقافية وال�تراث�ي��ة والفنية
وال�ترف �ي �ه �ي��ة خ��ا� �ص��ة وان ه ��ذه الإمكانات
تتزايد با�ستمرار مع موا�صلة تطور الإمارة.
ون��وه��ت اىل ان قلب ال�شارقة �سيكون املكان
ال��ذي ي�ستقطب ال ��زوار م��ن ك��اف��ة الأطياف
خا�صة وان امل��وق��ع يتميز بت�صاميم مبتكرة
حتمل مزيجا من املا�ضي واحلا�ضر ويعترب
حتفة معمارية تعك�س الوجه احلقيقي امل�شرق
للإمارة ومينح الزوار فر�صة فريدة لتجربة
ال�ضيافة العربية الأ�صيلة والرتاث التقليدي
و�سط �أجواء من الفخامة والراحة.
م ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال � �س �ع��ادة م � ��روان ب ��ن جا�سم
ال���س��رك��ال امل��دي��ر التنفيذي لهيئة ال�شارقة
للإ�ستثمار والتطوير �شروق خالل امل�ؤمتر ان
م�شروع فندق البيت ي�أتي تنفيذا لتوجيهات
ور�ؤى � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ الدكتور

�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة ب�إعادة �إحياء وحماية
اجلانب ال�تراث��ي يف ال��دول��ة واملنطقة ب�شكل
ع��ام واح�ي��اء الهوية الرتاثية لل�شارقة على
وج��ه اخل�صو�ص وحتويلها �إىل �إح ��دى �أهم
نقاط اجلذب ال�سياحي الرئي�سية يف الإمارة
وال��دول��ة واملنطقة وبدعم ومتابعة مبا�شرة
من قبل ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي
رئي�س هيئة ال�شارقة للإ�ستثمار والتطوير
�شروق  .و�أ��ض��اف ال�سركال ان م�شروع فندق
البيت ميتد على م�ساحة � 10آالف مرت مربع
وي�ضم جمموعة م��ن البيوت وامل�ب��اين منها
خم�سة مبان تراثية قائمة �سيتم ترميمها
وهي بيت ابراهيم املدفع وبيت عي�سى املدفع
وب �ي��ت ع�ب��د ال��رح �م��ن امل��دف��ع وب �ي��ت عبداهلل
امل �ح �م��ود وجم �ل ����س امل ��دف ��ع وجم �م��وع��ة من
البيوت الأخرى التي �ستبنى وفقا لإحداثيات
البيوت القدمية وت�صاميمها مع ادخال مل�سات
ع���ص��ري��ة ت���ض�م��ن اجل� ��ودة وال ��راح ��ة لنزالء
الفندق.

نظمت غرفة جتارة و�صناعة دبي ام�س
ن ��دوة خ��ا��ص��ة ل�ل��ر�ؤ��س��اء التنفيذيني
حتت عنوان �صناعة ال�سياحة يف دبي
الإجن ��ازات ون�ق��اط ال�ق��وة ومعطيات
النمو امل�ستقبلي وذلك بح�ضور ح�شد
من ممثلي جمتمع الأعمال.
وق��دم��ت ال �ن��دوة ال �ت��ي ع �ق��دت مبقر
الغرفة بدبي �أحدث مرئيات القطاع
من اخلرباء واملعنيني الذين عر�ضوا
الفر�ص احلالية والتوجهات املرتبطة
ب�أداء وفعالية قطاع ال�سياحة يف دبي
ومن بينهم جريالد لولي�س الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ج�م��وع��ة ج �م�يرا و�أالن
ليبمان الرئي�س التنفيذي ل�شركة
كريزنر انرتنا�شيونال .
و�أكد �سعادة حمد بوعميم مدير عام
غرفة جت��ارة و�صناعة دب��ي يف كلمته
االفتتاحية �أهمية الدور الذي يلعبه
ق �ط��اع ال �� �س �ي��اح��ة يف دع ��م النه�ضة
التنموية يف �إمارة دبي وا�صفا القطاع
ب��ال��رك�ي��زة الأ��س��ا��س�ي��ة الق�ت���ص��اد دبي
القائم على التنوع.
وع� ��زا ب��وع�م�ي��م ال �ن �م��و احل��ا� �ص��ل يف
ال �ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ي �إىل اال�ستقرار
والأم� ��ان ال�ل��ذي��ن ت��وف��ره�م��ا الإم ��ارة
وك�ثرة الأماكن الرتفيهية وتنوعها
وت ��وف ��ر ال �ب �ي �ئ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة املالئمة
م��ن ف �ن��ادق وم��وا� �ص�لات وات�صاالت
حديثة متطورة بالإ�ضافة �إىل الدعم
احلكومي املتميز للقطاع.
و�أ�شار مدير عام غرفة دبي �إىل �أن ما
مييز قطاع ال�سياحة يف دب��ي انت�شار
�سياحة الأعمال وامل��ؤمت��رات واعتبار

دب � ��ي وج� �ه ��ة م�ل�ائ� �م ��ة ل �ل ��إج � ��ازات
الق�صرية من ال�سياح القادمني من
�أوروب��ا وال�شرق الأو��س��ط منوها �إىل
�أن ال �ن��اق�لات اجل��وي��ة ذات التكلفة
امل�ن�خ�ف���ض��ة ل�ع�ب��ت دورا يف اجتذاب
املزيد من ال�سياح �إىل دبي.
وع��دد �سعادته م��ؤ��ش��رات من��و قطاع
ال�سياحة والتي تتمثل يف زي��ادة عدد
امل�سافرين القادمني �إىل دبي وافتتاح
املزيد من الفنادق ووجود �سل�سلة من
�أفخم الفنادق العاملية وزي��ادة ن�سب
�إ��ش�غ��ال ال�ف�ن��ادق وال�شقق الفندقية
وتزايد معدالت منو �إيرادات الفنادق
بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار �أعمال تطوير
البنية التحتية.
ول �ف��ت ب��وع�م�ي��م �إىل �أن ع ��دد �سياح
دب ��ي خ�ل�ال ال �ع ��ام  2012تخطى
 10ماليني �سائح بنمو بن�سبة 9.3
ب��امل��ائ��ة م �ق��ارن��ة ب�ن�ف����س ال �ف�ت�رة من
ال �ع��ام  2011يف ح�ي�ن ارت �ف��ع عدد
الليايل الفندقية �إىل  37.4مليون
ليلة بنمو بن�سبة  14باملائة مقارنة

ب�ن�ف����س ال �ف�ت�رة م ��ن ال �ع ��ام 2011
مو�ضحا �أن �إيرادات الفنادق وال�شقق
الفندقية ارتفعت بن�سبة  18باملائة
لت�صل �إىل  18.8مليار درهم خالل
العام  2012مقارنة بنف�س الفرتة
من .2011
و�أع� ��رب ع��ن �أم �ل��ه يف �أن ي���ص��ل عدد
ال�سياح يف دبي بحلول العام 2015
حوايل  15مليون �سائح م�شريا �إىل
�أن اجلهود م�ستمرة ومكثفة للو�صول
�إىل هذا الرقم وتوقع �أن يتخطى عدد
الغرف الفندقية �أكرث من � 100ألف
غرفة بحلول العام .2015
بدوره �أكد الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ك�يرزن��ر ان�ترن��ا��ش�ي��ون��ال �أن م��ا مييز
قطاع ال�سياحة يف دب��ي هو ا�ستدامة
منوه حتى يف �أوقات الأزمات معتربا
�أن دب � ��ي ح ��اف� �ظ ��ت ع� �ل ��ى مكانتها
ال�سياحية املتميزة حيث ان منو قطاع
ال�سياحة ينعك�س �إيجابا وي�ؤثر على
ال �ق �ط��اع��ات الأخ � ��رى م�ث��ل الإم � ��داد
والتوزيع.
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م�شروعات ا�ستثمارية م�شرتكة بني الإمارات وال�سودان
•• ابوظبي  -الفجر:

ا�ستقبل ال�شيخ م�سلم �سامل ب��ن ح��م ع�ضو املجل�س
اال�ست�شاري الوطني لإمارة ابوظبي ،رئي�س جمموعة
ب��ن ح��م � �س �ع��ادة �أح �م��د ��ص��دي��ق ع�ب��د احل ��ي ال�سفري
ال���س��وداين ل��دى ال��دول��ة  ،ال��ذي ا�ستعر�ض بح�ضور
منرية �أبو ق�صي�صة امل�ست�شارة االقت�صادية لل�سفارة
 ،جم��االت اال�ستثمار املتاحة يف ال�سودان  ،واجلهود
ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا احل �ك��وم��ة ال �� �س��ودان �ي��ة ال�ستقطاب
اال�ستثمارات بوجه عام ومن دولة الإمارات على وجه
اخل�صو�ص.
وخ�لال اللقاء رح��ب ال�شيخ م�سلم بن حم بال�سفري
ال�سوداين  ،كما �أكد اهتمام جمموعة بن حم بدرا�سة
فر�ص اال�ستثمار املتاحة يف ال�سودان و�إمكانية تنفيذ
م�شاريع ا�ستثمارية بها ،م�شريا �إىل �أن املجموعة لن

ت�تردد يف �إقامة �أي��ة م�شروعات تثبت جدواها نظرا
للعالقات الأخ��وي��ة ال�ق��دمي��ة الوثيقة ال�ت��ي تربط
بني دول��ة الإم��ارات و ال�سودان ال�شقيقة  ،خا�صة يف
املجالني العقاري والفندقي.
م��ن ج��ان �ب��ه �أ�� �ش ��اد ال���س�ف�ير ال� ��� �س ��وداين ،بالنه�ضة
احل �� �ض��اري��ة ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي ت���ش�ه��ده��ا الإم � � ��ارات يف
خمتلف امليادين ،وباملكانة املتميزة التي تتمتع بها
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية بف�ضل ال�سيا�سة
احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،كما �أكد على �أهمية
دعم عالقات التعاون بني رجال الأعمال يف الإمارات
وال�سودان ،من خالل زي��ادة حجم التبادل التجاري
و�إقامة م�شروعات ا�ستثمارية م�شرتكة بهدف رفع
م�ستوى التعاون التجاري واالقت�صادي بني البلدين
ال�شقيقني.
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الإمارات وبنني توقعان اتفاقيتي جتنب االزدواج ال�ضريبي على الدخل وحماية وت�شجيع اال�ستثمار يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

يف �إط��ار تن�شيط احلركة اال�ستثمارية بني البلدين،
وت�سهيل ع�م�ل�ي��ات ان�ت�ق��ال ر�ؤو�� ��س الأم � ��وال وتوفري
احلماية ال�لازم��ة لها م��ن ك��اف��ة املخاطر التجارية،
وقعت دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ،ممثلة بوزارة
املالية ،م�ؤخراً؛ اتفاقيتني لتجنب الإزدواج ال�ضريبي
وح�م��اي��ة وت�شجيع اال�ستثمار م��ع جمهورية بينني،
وذلك مبقر الوزارة يف �أبوظبي.
ووق ��ع االت�ف��اق�ي�ت�ين � �س �ع��ادة ي��ون����س ح��اج��ي اخل ��وري
وك �ي��ل وزارة امل��ال �ي��ة ،و� �س �ع��ادة ع�ي���س��ى م��و��س��ى توري
�سفري جمهورية بنني ل��دى ال��دول��ة .وتعك�س هاتان
االت�ف��اق�ي�ت��ان ح��ر���ص وزارة امل��ال�ي��ة على تعزيز قدرة
اال�ستثمارات الإماراتية لتحقيق �أكرب ا�ستفادة ممكنة
م��ن ��س�ي��ا��س��ة اخل�صخ�صة ال �ت��ي ت�ت�ب�ن��اه��ا جمهورية
ب �ني��ن يف ق �ط��اع��ات م �ت �ن��وع��ة ك ��االت� ��� �ص ��االت ،امل �ي ��اه،
الكهرباء والزراعة ،حيث تتمحور ال�سمات الرئي�سية
لالتفاقيتني حول منح اعفاءات �ضريبية ال�ستثمارات
امل�ؤ�س�سات احلكومية مبا يف ذلك االرباح الر�أ�سمالية،
�إىل جانب �إعفاء امل�ؤ�س�سات احلكومية من جميع �أنواع
ال�ضرائب عن �أي دخل تك�سبه يف خمتلف القطاعات

وق�ع��ت دو اتفاقية �شراكة م��ع فيجيوال يونيتي ب�ه��دف ت��وف�ير احللول
املتكاملة ل�شركات الإذاعة والتلفزيون يف ال�شرق الأو�سط.
و�شركة فيجيوال يونيتي هي �شركة متخ�ص�صة يف جمال توفري حلول بث
املحتوى التلفزيوين على �شا�شات و�أجهزة متعددة.
و�ستعزز االتفاقيه مكانة دو كموفر خلدمات بث املحتوى التلفزيوين على
م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�ست�ساهم يف فتح املجال �أمام فيجيوال يونيتي
لتو�سيع نطاق عملياتها وقاعدة عمالئها يف قطاع الإذاعة والتلفزيون.
و�ستتيح هذه االتفاقية ل�شركة دو توفري خدمات بث املحتوى املتكاملة
مل�ؤ�س�سات الإذاعة والتلفزيون الراغبة بتوفري براجمها عرب الإنرتنت.
و�ستقوم دو مب��وج��ب ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة بتوفري اخل��دم��ات واحل �ل��ول التي
تقدمها فيجيوال يونيتي �ضمن �إط��ار باقة متكاملة من حلولها ت�شمل
تطبيقات االت�صال والبث عرب الأقمار ال�صناعية والعر�ض و�شبكات توزيع
املحتوى.
و�سي�ستفيد عمالء دو مبزيد من التحكم باملحتوى بف�ضل حلول فيجيوال
يونيتي ملكاملة �أنظمة البث وحلول بث املحتوى التلفزيوين على �شا�شات
متعددة .وقال فريد فريدوين الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون التجارية يف دو
ان جناح ال�شركة يف اال�ستحواذ على حمطة �سماكوم خالل عام 2007
قد �ساهم يف تبو�ؤ مكانة رائدة يف قطاع البث الف�ضائي م�شددا على حر�ص
ال�شركة على تبني مبادرات جديدة ترمي �إىل تلبية احتياجات عمالئها
ويف مقدمتها اال�ستثمار يف جمال البث التلفزيوين �إىل �أجهزة خمتلفة.

•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

�أعلنت دائرة التنمية االقت�صادية يف ر�أ�س اخليمة يف اعقاب االجتماع الذي
عقدته �أم�س مع ال�شركات املعنية بتعبئة وتوزيع الغاز يف االمارة عن ا�ستقرار
�أ�سعار بيع ا�سطوانات الغاز اىل امل�ستهلكني خالل �شهر مار�س اجلاري .
ونتيجة ال�ستقرار الأ�سعار لل�شهر اخلام�س على التوايل فان ا�سطوانة الغاز
الكبرية تبلغ قيمتها  260درهم  ،واملتو�سطة  130درهم  ،يف حني يبلغ
�سعر الأ�سطوانة ال�صغرية  65درهم .
وعزت دائ��رة التنمية االقت�صادية اال�ستقرار الذي ت�شهده �أ�سعار الغاز يف
امارة ر�أ�س اخليمة لل�شهر اخلام�س على التوايل نتيجة لال�ستقرار املماثل
يف ال�سوق العاملي حيث تقوم الدائرة مبتابعة �شهرية ويف �ضوء ن�شرات مبا
يحدث من التغريات وابالغها اىل امل�ستهلكني من باب التوعية .
و من جانبها �شددت مرمي الزعابي مدير مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي على
�أهمية التزام ال�شركات املوزعة بالأ�سعار املتفق عليها مع الدائرة ،وذلك
لتجنب التعر�ض للمخالفة والغرامات والتي ت�صل �إىل � 20ألف درهما،
كما نا�شدت امل�ستهلكني �إىل �ضرورة االنتباه لأ�سعار الأ�سطوانة عند تعبئتها
�أياً كان حجمها ،والتعرف على �أ�سعار الأ�سطوانات �شهريا من الن�شرات التي
ت�صدرها الدائرة ،وطالبت باحلر�ص على �صالحية �أ�سطوانة الغاز وجتنب
التعامل مع اال�سطوانات القدمية �ضمانا ل�سالمة الأ�سرة كما طلبت منهم
التعامل مع الباعة من خالل فاتورة ال�شراء بال�سعر املباع  ،والإب�لاغ عن
تالعب التجار بالأ�سعار ،وذلك بالتوا�صل مع ق�سم العناية باملتعاملني يف
الدائرة على اخلط ال�ساخن . 8007333

�ستاندرد ت�شارترد ّ
ينظم منتدى حول �صناديق اال�ستثمار بدبي

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

االنتاجية.
وتعليقاً على هاتني االتفاقيتني ،ق��ال �سعادة يون�س
حاجي اخلوري ،وكيل وزارة املالية :ت�صنف اتفاقياتي
جتنب االزدواج ال�ضريبي ،وحماية وت�شجيع اال�ستثمار
ك�أهم الأدوات القانونية اخلا�صة بحماية املكلفني من
تبعات الإزدواج ال�ضريبي ،نظراً لدورهما يف ت�سهيل
انتقال ر�ؤو���س االم��وال وحمايتها من جميع املخاطر
غ�ير التجارية .و�أ��ض��اف �سعادته :لقد �أب��رم��ت دولة
االمارات العربية املتحدة اتفاقيات مع جميع �شركائها
اال��س�ترات�ي�ج�ي�ين م��ن �أن �ح��اء ال �ع��امل ح�ت��ى ا�صبحت
ال��دول��ة رائ��دة يف بناء �شبكة وا�سعة م��ن االتفاقيات،
وج� ��اءت الإم � � ��ارات يف امل��رت �ب��ة  24ع��امل �ي �اً م��ن حيث
اتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي؛ كما �إنها �أول دولة
غري ع�ضو يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
وتكون لها عالقة و�شراكة ا�سرتاتيجية مع املنظمة
ال�ت��ي اع�ترف��ت ب�ه��ا ك�م��رك��ز ملنطقة ال���ش��رق االو�سط
و��ش�م��ال اف��ري�ق�ي��ا ل�ب�ن��اء ح ��وار اقليمي ع��ن الق�ضايا
ال���ض��ري�ب�ي��ة ،مم��ا ي���س��اع��د ه ��ذه ال � ��دول ع �ل��ى ت�أمني
ح�ص�صهم العادلة من القاعدة ال�ضريبية وت�شجيع
تدفق ر�ؤو���س االم��وال عن طريق تطبيق االتفاقيات
ال�ضريبية وفقا للمعايري الدولية.

التنمية االقت�صادية تعلن ا�ستقرار
�أ�سعار غاز الطبخ بر�أ�س اخليمة

•• دبي-الفجر:

�أق � � ��ام ب �ن��ك �� �س� �ت ��ان ��درد ت� ��� �ش ��ارت ��رد (Standard
 )Charteredم ��ؤخ ��راً م�ن�ت�دًى ل�ل�ع�م�لاء حول
خدمات �صناديق الإ�ستثمار يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا؛ بح�ضور نخبة من عمالء اخلدمات
امل�صرفية لل�شركات يف البنك وعدد من الإداريني فيه.
وتخ ّلل املنتدى نقا�شات مو�سعة ومفتوحة حول تطور
ومنو واجتاهات هذه ال�صناديق والتغيريات التنظيمية
التي �شهدتها والتي ت�ؤثر يف هذا القطاع يف املنطقة.
وبحث �أم�ين اخل��ويل ،مدير �إدارة الأ� �ص��ول يف �شركة
�أرقام كابيتال  ،ب�إمكانيات �صناديق الإ�ستثمار باملقارنة
م��ع امل��وج��ة التقليدية للإ�ستثمار املبا�شر يف �أ�سواق
الأ�سهم .كما مت احلديث عن بع�ض الأ�سواق الإقليمية
التي ت�شهد من��واً ملحوظاً يف هذا املجال وعلى ر�أ�سها
اململكة العربية ال�سعودية ودول ��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة.
وبدوره� ،أو�ضح مارك هامباك ،املدير التنفيذي ل�شركة
جلف مينا للإ�ستثمارات املتبادلة  ،الأن ��واع املختلفة
لهياكل �صناديق الإ�ستثمار ال�سائدة يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،م�شرياً �إىل تزايد الإقبال يف املنطقة

ع�ل��ى ج��زر ك��امي��ان وغ�يره��ا م��ن ��ص�ن��ادي��ق الإ�ستثمار
القائمة يف اخلارج.
وم��ن ث��م ق �دّم �سوميت ��ش��ارم��ا ،رئي�س ق�سم املنتجات
اال�ستثمارية واال�ست�شارات يف بنك �ستاندرد ت�شارترد
 ،مل�ح��ة ع��ام��ة ع��ن م��اه�ي��ة ال���ص�ن��ادي��ق امل�ستث َمر ب�ه��ا يف
املنطقة ،م�سلطاً ال�ضوء على �أف�ضل املمار�سات املعتمدة
لإختيار �صناديق الإ�ستثمار.
ويف معر�ض تعليقه على هذه ال�صناعة يف املنطقة ،قال
�ستيوارت �أدامز ،الرئي�س الإقليمي خلدمات امل�ستثمرين
وال��و��س�ط��اء للمعامالت امل�صرفية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف بنك �ستاندرد ت�شارترد :
تقل ن�سبة ال�صناديق اال�ستثمارية عن  10باملائة من
�إجمايل القيمة ال�سوقية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا .ويعزى ذل��ك �إىل ع��دد من العوامل
الهامة ،منها توجه امل�ستثمرين ب�صورة �أكرب للإ�ستثمار
املبا�شر يف �أ�سواق الأ�سهم ،والبيئة التنظيمية التي ما
زال��ت قيد التطور  ،و�ضعف الأ��س��واق املالية من حيث
توفري ال�سيولة والأ�صول مبختلف انواعها.
و�أ� �ض ��اف :ال ب��د م��ن الإ� �ش ��ارة �إىل �أن ال�ق�ط��اع يتمتع
ب�إمكانات منو هائلة� ،سيما بعد �أن دفعت الأزمة املالية
الأخ�ي�رة بامل�ستثمرين يف املنطقة �إىل ال�ترك�ي��ز على

تنويع حمافظهم املالية الكبرية .وق��د �شهدت بع�ض ال�شرق الأو�سط لأكرث من  92عاماً ويقدم جمموعة
الأ�سواق �أمثال الكويت واململكة العربية ال�سعودية منواً متنوعة من املنتجات واخلدمات اال�ستثمارية لعمالئه
ملحوظاً يف جمال �صناديق الإ�ستثمار ،ومن املرجح �أن م��ن الأف ��راد وال���ش��رك��ات ،مب��ا يف ذل��ك ت��وف�ير حمفظة
�شاملة من اخلدمات لتلبية متطلبات قطاع �صناديق
ميتد هذا الأمر �إىل �سائر الأ�سواق يف املنطقة.
وي��ذك��ر �أن بنك �ستاندرد ت�شارترد ين�شط يف منطقة الإ�ستثمار.

�ضمن مبادرة �أب�شر

الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء ت�شارك يف برنامج خلق فر�ص عمل للمواطنني
•• الهيئة تعتمد توفري  2000وظيفة خالل خم�س �سنوات
•• عجمان ـ حممد بدير :

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بدعم
برامج مبادرة اب�شر خا�صة ما يتعلق منها بتوفري
احل�ي��اة ال�ك��رمي��ة للمواطنني وف��ر���ص العمل لهم
 ،وب��امل�ت��اب�ع��ة احلثيثة م��ن ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،و�سمو
ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر �شئون
الرئا�سة ،وتوجيههما بدعم جهود تنمية الكوادر
الوطنية ال�شابة وتطويرها وتوظيفها  ،مت �إطالق
م �ب��ادرة رئي�س ال��دول��ة لتوظيف امل��واط�ن�ين �أب�شر
والتي تهدف ب�صفة ا�سا�سية اىل خلق العديد من
فر�ص العمل وح��ث املواطنني على االن�خ��راط يف
ال�سلك الوظيفي واال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ف��ر���ص التي
تقدمها خمتلف اجلهات املعنية.
و�ضمن م�ب��ادرة اب�شر �إ�ستقبلت الهيئة االحتادية
للكهرباء وامل ��اء ع��دد م��ن ال���ش�ب��اب امل��واط�ن�ين من
اجلن�سني �ضمن برنامج توظيف املواطنني الذي
تعتمده خ�ل�ال خم�س ��س�ن��وات ح�ت��ى ي�ت��م توظيف
ما ال يقل عن  2000مواطن ،وذلك �صباح ام�س
بفندق كمبين�سكي عجمان.
واك ��د ��س�ع��ادة حم�م��د حم�م��د ��ص��ال��ح م��دي��ر الهيئة
االحتادية للكهرباء واملاء ان الهيئة قامت بالفعل

بتوظيف ع��دد م��ن ال�شباب م��ؤخ��را حيث خ�ضعوا
ل�ت��دري�ب��ات عملية ا��س�ت�ه��دف��ت ت�ط��وي��ر مهاراتهم
وت ��أه �ي �ل �ه��م الجن� ��از ال �ع �م��ل امل �ط �ل��وب م�ن�ه��م على
ال��وج��ه االك �م ��ل ،م ��ؤك ��دا �أن ال�ه�ي�ئ��ة ت�ع��د �شريكا
ا�سا�سيا باملبادرة التي تهدف اىل االرتقاء مب�ستوى
امل�سئولية الوطنية وتكري�س اجلانب الوطني و�إبراز
جوانب التنمية االقت�صادية امل�ستدامة باالمارات.
م��ن ج��ان�ب��ه او� �ض��ح ع��دن��ان ن�صيب ��س��امل  ،املدير
التنفيذي لدائرة اخلدمات امل�شرتكة� ،أن الربنامج
ال��ذي تعتمده الهيئة لتوظيف ال�شباب وال�شابات
خ�لال خم�س ��س�ن��وات يعتمد على توظيف 200

�شخ�ص خ�لال العام  2012و 400خ�لال العام
 2013و 400خالل العام  2014و 500خالل
العام  2015و 500خالل العام .2016
وبني ان برنامج ا�ستقبال ال�شباب وال�شابات االول
ب�ع�ج�م��ان ي�ن�ظ��م ل�ل�م��رة االويل وي���س�ت�ق�ب��ل 105
مواطن ومواطنة على ان ينظم برامج ا�ستقبال
خ�لال الفرتات القادمة لآخرين عن طريق �آلية

ال�ت��وا��ص��ل م��ع جمل�س �أب��وظ �ب��ي ل�ل�ت��وط�ين .وقال
ان جم ��ال ال�ع �م��ل م�ف �ت��وح ل�ل�ج�م�ي��ع ن �ظ��را لتعدد
التخ�ص�صات ال�ت��ي ت��وف��ره��ا الهيئة ح�ي��ث اعتمد
ب��رن��ام��ج اال�ستقبال االول بعجمان على  9جلان
ا�ستقبال للطلبات وهي  ،جلنة التوليد واالنتاج ،
الكهرباء  ،املياه  ،نظم املعلومات  ،خدمة املتعاملني،
امل���ش�تري��ات ،ال�صحة وال���س�لام��ة البيئية ،املالية،

املوارد الب�شرية.
وب�ين �أن م��ن مم�ي��زات التوظيف بالهيئة مراعاة
امل���س��اف��ة وخ��ا��ص��ة ل�ل�م��واط�ن��ات بحيث ي�ت��م توفري
الوظيفة للمتقدمة ب��الإم��ارة التي تعي�ش فيها �أو
�أق��رب ف��رع لها ،كما �أو�ضح �أهمية اختيار عجمان
ال�ستقبال الطلبات ب�سبب موقعها املتو�سط لكافة
مناطق االمارات ال�شمالية.

وقد �أ�شاد املتقدمني من ال�شباب وال�شابات بح�سن
اال�ستقبال والتنظيم و�سهولة التعامل م��ن قبل
اللجان امل�ستقبلة للطلبات حيث �أثنى نا�صر �سرحان
ب�سرعة اال�ستجابة وعملية التوا�صل وم��ؤك��دا ان
مبادرة اب�شر حتث ال�شباب على العمل وامل�ساهمة يف
بناء الوطن وهي دليل وا�ضح على اهتمام حكومتنا
الر�شيدة بفئة ال�شباب وتقدمي كل الدعم لهم.
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العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1953جتاري كلي

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/684عمايل جزئي

العدد  10738بتاريخ2013/3/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/456عمايل كلي

العدد  10738بتاريخ2013/3/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/907عقاري كلي

اىل املدعى عليه -1/جواد خور�شيد احمد جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي  /كيه زد كابيتال للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م وميثله� :صالح ح�سن
حممد مبا�شري قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى
عليه مببلغ وقدره ( 1267000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية بواقع �%9سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/31ال�ساعة � 9.30ص
بالقاعة  ch1.C.15او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على
االقل(.نعلمكم بان مت احالة الدعوى اىل الدائرة التجارية الكلية االوىل)

اىل املدعى عليه -1/هيديل انرتنا�شيونال االمارات للمقاوالت ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد ندمي �ضياء احلق �ضياء وميثله� :صالح
ح�سن حممد مبا�شري قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات
عمالية وقدرها ( 31950دره��م ) وتذكرة ع��ودة مببلغ ( 2000دره��م) والر�سوم
وامل�صاريف والفائدة  %9من املطالبة الق�ضائية لل�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بالكفالة .رقم ال�شكوى ( .)2013/138530وح��ددت لها جل�سة
يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/21ال�ساعة � 8.30ص مبكتب القا�ضي لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

اىل املدعى عليه -1/حدائق بابل للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /حانا ا�سيجديو دمي�سيو قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها (13500درهم) وتذكرة عوده مببلغ (2000
درهم) والر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية  %9من املطالبة .رقم ال�شكوى
( .)2013/136189وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة
��� 8.30ص مبكتب القا�ضي ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او م��ن ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل.

اىل املدعى عليه� -1/شركة الديوان لل�صيانة العامة ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي /بيتري ج��وزي��ف ه��اث�يريل ج��ري��ن ومي�ث�ل��ه :ري��ا���ض عبداملجيد
حممود الكبان قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقد بني
املدعى واملدعى عليهما والزام املدعي عليهما بالتكافل والت�ضامن مببلغ وقدره
( 235678دره��م) والفائدة بواقع  %9من تاريخ اال�ستالم والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/4/4ال�ساعة
� 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة.

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا التجارية

ق�سم الق�ضايا العمالية

ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

ق�سم الدعاوي العقارية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1595جتاري كلي

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/928عقاري كلي
اىل املدعى عليه� -1/شركة ك��راون اي�ستيت�س للو�ساطة العقارية ���ش.ذ.م.م -وميثلها/
في�شال �شارما جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  /حميد ر�ضا �سيد ح�سن نواب زادة
وميثله :علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم
بالزام املدعي عليهم بنقل امللكية الوحدة حمل التداعي با�سم املدعى وان ي�ؤدوا للمدعي
مببلغ وقدره ( 100.000درهم) وتعوي�ضا جابرا عن اال�ضرار من التي حلقت به والفائدة
القانونية بواقع  %9من تا ريخ املطالبة حتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/4/21ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة
 ch1.A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

العدد  10738بتاريخ2013/3/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1965جتاري كلي

العدد  10738بتاريخ2013/3/12
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2012/43تظلم عقاري

اىل املدعى عليه -1/فايزه عبداهلل حممد زوجة جمال ابراهيم حممد جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي � /شركة هامني جلوبال امل�ح��دودة وميثله :علي
ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بامام
عداله حمكمتكم املوقرة ا�صدار حكمكم الكا�شف بحل وت�صفية �شركة هامني
انرتنا�شيونال ميدل اي�ست الدارة املن�ش�أت ( �� ��ش.ذ.م.م) وتعيني م�صفي لها
لت�صفيتها وفقا القانون والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . .وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/31ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة ch1.C.15
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

اىل املتظلم �ضده� -1/سيفيني الدار �ستاروفا (�ست�شوارز �شفارتز) جمهول حمل
االقامة مبا ان املتظلم  /توما�س �ست�شوارز وميثله :ط��ارق ح�سني عبداللطيف
عبدالرحمن ال�سركال قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من
القرار ال�صادر يف احلجز التحفظي (عقاري) رقم  2012/18والر�سوم وامل�صاريف.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب�ع��اء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 ch1.B.6ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
مالديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون
مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/ماجد هالل للمقاوالت ���ش.ذ.م.م وميثلها ال�سيد ماجد
هالل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  /غ�سان للنقليات ذ.م.م وميثلها
ال�سيد -امين ف ��ؤاد ابو �ضاهر قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بندب خبري متخ�ص�ص مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة ch2.E.22
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

ق�سم الدعاوي العقارية

حماكم دبي

رئي�س الق�س

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1272مدين جزئي

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

العدد  10738بتاريخ2013/3/12

العدد  10738بتاريخ2013/3/12

اىل املدعى عليه -1/اجلنة للنقل الربي العام � -ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة التامني االيرانية وميثله :ابراهيم حممد احمد حممد
القا�سم قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما
بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره ( 9450درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة التاخريية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
ال�ت��ام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2013/4/3ال�ساعة � 8.30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل.
ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/3014تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/جلوريو�س للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ /امداد احلق ريبون اكرام احلق
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )11350.6درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
.باال�ضافة اىل مبلغ ( )677درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/1092تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �ضدهما -1/ليليان ا�سحق مينا  -2كرمي ا�سحق مينا جمهويل حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ /مي للعقارات ���ش.ذ.م.م ومبوجب القرار ال�صادر
من اللجنة الق�ضائية اخلا�صة بالف�صل بني امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين ببلدية دبي
ف��ان��ك مكلف ب��الآت��ي�� -1 :س��داد املبلغ املنفذ ب��ه وق��دره ( 38145دره��م) على ان
يت�ضامن املنفذ �ضده الثاين مع املنفذ �ضدها االوىل يف حدود املبلغ ( 28000درهم)
وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل  15يوم من تاريخ ن�شر
هذا االعالن .و عليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2011/609تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ ��ض��ده -1/كيانا للتجارة �ش .ذ.م.م جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان
طالب التنفيذ /نا�صر عبداهلل ح�سني لوتاه وميثله :ح�سني علي عبدالرحمن
لوتاه ومبوجب القرار ال�صادر من اللجنة الق�ضائية اخلا�صة بالف�صل بني
امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي� -1 :سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 172.370درهم) اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل
 15يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن .و عليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار املذكور خ�لال  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/293تنفيذ عقاري
اىل املنفذ ��ض��ده� -1/شيفيلد للعقارات �ش ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان طالب التنفيذ /هاين ال�صالح وميثله :حممد �سيف عبيد علي احلفيتي
نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2011/256عقاري كلي يوم االربعاء
بتاريخ  2011/10/5باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك -1 :بالزامكم ب�سداد مبلغ
وقدره ( 1406668درهم) وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل
 15يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن .و عليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار املذكور خ�لال  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/738عمايل جزئي

العدد  10738بتاريخ2013/3/12
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2012/110تظلم مدين

العدد  10738بتاريخ2013/3/12
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1272مدين جزئي

اىل املدعى عليه� -1/شركة ال�صيعري الكهروميكانيكية � ��ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي � /سومنات ب��وران �شاند قد اق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها  19234درهم وتذكرة عوده
مببلغ (2000دره ��م) والر�سوم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة والفائدة  %9من
املطالبة الق�ضائية لل�سداد التام .رقم ال�شكوى ( .)2013/138229وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8.30ص مبكتب القا�ضي لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

اىل املتظلم �ضده -1/حامت حممد عبدالرحمن غالب جمهول حمل االقامة
مبا ان املتظلم  /جوجل موبايل زون للتجارة �ش ذ.م.م (حاليا) جنمة الرا�س
( �سابقا) قد اقام عليلكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار
ال�صادر يف االمر على عري�ضة (مدين) رقم  2012/420والر�سوم وامل�صاريف.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 ch1.B.6لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على
االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/حممد احمد منظور ا�صف جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة التامني االيرانية وميثله :ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم
قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن
والت�ضامم مببلغ وق��دره ( 9450دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
وال�ف��ائ��دة التاخريية ب��واق��ع  %9م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/4/3ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على
االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

ق�سم الق�ضايا العمالية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

ق�سم الق�ضايا املدنية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

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

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

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

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

مدعي/حممد �شهيد �سيد احلق بيج اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :املوج
العايل للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه : /املوج العايل للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24

مدعي/حممد م�صطفيج الرحمن حممد ف�ضلل كرمي موال اجلن�سية:
بنغالدي�ش مدعي عليه :جنم الليل ال�ساطع للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية:
االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /جنم الليل
ال�ساطع للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق
 2013/3/20موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة
ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24

مدعي/رباين نو�سيد علي اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :جاالك�سي
العاملية للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/جاالك�سي العاملية للمقاوالت وال�صيانة
العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/2/25

مدعي/حممد مامون ح�سني عبداملنان اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه:
اك�س مون للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /اك�س مون للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

قلم املحكمة

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/57جت كل -م ر-ب -ع ن
املتخ�ص�صة:املقاوالتوالنزاعاتاالن�شائية
مدعي/جمعة �سامل �سلوم الرا�شدي اجلن�سية :االمارات مدعي عليه� :شركة دار العز
لبيع احلجر والرخام وتوريد وتركيب اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :ندب
خبري املطلوب اعالنه�/شركة دار العز لبيع احلجر والرخام وتوريد وتركيب اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم االثنني املوافق  2013/3/25موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة العني االبتدائية  -الكائنة املركز
االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل.
�صدر بتاريخ 2013/3/11

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

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

مدعي/حممد ايجاز �سناء اهلل اجلن�سية :باك�ستان مدعي عليه :كا�سا ارت
لالعمال الفنية اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية
املطلوب اعالنه/كا�سا ارت لالعمال الفنية اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء
املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/4

مدعي�/شاهد حممود حممد ر�شيد اجلن�سية :باك�ستان مدعي عليه� :سا�س
احلمرانية للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه� /سا�س احلمرانية للمقاوالت العامة اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24

قلم املحكمة

قلم املحكمة

قلم املحكمة

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/12ت عام� -س ع -ت  -ظ ف)
طالب التنفيذ /ال�سيد عبداهلل الغندوري ح�سانني عجيزة اجلن�سية :م�صر
املنفذ �ضده  :خليفة �سيف ال�شام�سي اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:
خليفة �سيف ال�شام�سي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر(مو�ضوع التنفيذ
�سداد مبلغ  5400درهم) مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ
ال�صادر يف الدعوى رقم وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/25
موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة
التنفيذ -حمكمة ال�سلع االبتدائية الكائنة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القا�ضي /خالد م�صطفى
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غيث هامل �آل غيث �سفري ًا لل�سياحة العربية

جلوريا �أف�ضل فندق عربي مالئم للأ�سرة العربية لعام 2013
•• دبي-الفجر:

ك ��رم امل��رك��ز ال �ع��رب��ي لل��إع�ل�ام ال���س�ي��اح��ي الفائزين
ب�ج��وائ��ز ال�سياحة ال�ع��رب�ي��ة ل�ع��ام  ، 2013يف حفل
�ضخم �أقيم بالعا�صمة امل�صرية القاهرة.
و��س�ل��م وزي ��ر الإع �ل�ام امل���ص��ري ��ص�لاح ع�ب��د املق�صود
��ش�ه��ادات التقدير ودروع التكرمي للفائزين ،و�سط
ح���ش��د م ��ن خ�ب��راء ال �� �س �ي��اح��ة وال �ف �ن��دق��ة واالع�ل��ام
ال�سياحي من خمتلف انحاء الوطن العربي وال�شرق
الأو�سط.
وفاز بلقب بلقب �سفري ال�سياحة العربية لعام 2013
رجل االعمال الإماراتي الدكتور غيث هامل بن خادم
�آل غيث ،لعطائه امل�ستمر يف جمال ال�سياحة ،واقامته
فندق جلوريا يف دبي الذي يعد �أكرب فندق يف ال�شرق
االو�سط كما يعد �أحد ال�شباب العربي الطموح والناجح
يف جمال االقت�صاد ،ويعد قدوة لل�شباب العربي .
وت�سلم اجلائزة نيابة عنه ه�شام مراد نائب رئي�س �شركة
جلوريا للفنادق وفاز فندق جلوريا دبي بلقب �أف�ضل
فندق عربي مالئم للأ�سرة العربية لعام ،2013
كونه يلبي احتياجات اال�سرة العربية ويحافظ على
عاداتها وتقاليدها ويعترب الأك�بر عربيا� ،إذ يحتوي
على  2029جناحاً ما يعادل � 3آالف غرفة  ،وت�سلم
اجلائزة فريدي فريد مدير عام فندق جلوريا.
ومينح اجلوائز املركز العربي للإعالم ال�سياحي ،الذي
ي�ضم حتت مظلته �صحفيون و�إعالميون متخ�ص�صون

29
يف ال�ش�أن ال�سياحي يف خمتلف الدول العربية ،يتولون
الت�صويت على ا�سماء الفائزين.
وحاز برج خليفة بدبي على لقب �أف�ضل معلم �سياحي
عربي للعام احلايل ،كونه �أطول برج يف العامل �أن�ش�أته
�شركة �إعمار الإم��ارات�ي��ة ،وح��ازت دول��ة ال�سودان على ال�سياحي ان ج��وائ��ز الإع�ل�ام ال�سياحي التي يعلنها
جائزة املدن العربية ال�سياحة الأكرث منواً وتقا�سمتها املركز كل عام تعد حافزاً وتقديراً للهيئات ال�سياحية
مدينتي (ب��ورت �� �س��ودان واخل ��رط ��وم) ،ون ��ال اجلائزة العربية وال�شخ�صيات العربية ال�ت��ي �أث ��رت وترثي
ال�سياحة العربية و ُت ْ�سهِم يف تقدمها.
اخلا�صة للفنادق (فندق ال�سيفة ب�سلطنة عمان).
وق��ال ح�سني املناعي رئي�س امل��رك��ز العربي لالعالم وا�� �ض ��اف ي� ��أت ��ي االخ �ت �ي ��ار ع ��ن ط��ري��ق ال�صحفيني

جويك  :دول اخلليج تنتج �ستة مليارات
برميل من النفط اخلام خالل 2011
•• �أبوظبي -وام:

بلغ �إنتاج النفط اخلام يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية حوايل
�ستة مليارات برميل يف العام  2011حيث كانت احل�صة الأك�بر من ن�صيب
اململكة العربية ال�سعودية التي بلغ �إنتاجها حوايل  4ر 3مليار برميل وذكرت
منظمة اخلليج لال�ست�شارات ال�صناعية جويك �أن دولة الكويت جاءت يف املركز
الثاين بـ  970مليون برميل ثم دولة الإمارات العربية املتحدة بـ  936مليون
برميل ف�سلطنة عمان بـ  323مليون برميل ودولة قطر  268مليون برميل
تلتها مملكة البحرين ب�ـ  69مليون برميل .ج��اءت البيانات �ضمن العدد
ال�سنوي اجلديد من �سل�سلة ملف اخلليج الإح�صائي لدول جمل�س التعاون
اخلليجي  2012ال��ذي ت�صدره جويك ويعد من �أه��م م�صادر املعلومات يف
املنطقة و�أحد ثالثة كتب متخ�ص�صة ت�صدرها املنظمة وهي مالمح االقت�صاد
ال�صناعي يف دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية و �صناعة وجتارة
منتجات الألومنيوم يف دول جمل�س التعاون و ملف اخلليج الإح�صائي لدول
جمل�س التعاون اخلليجي  . 2012وقالت جويك �إن �صادرات دول املجل�س
خالل العام  2011من النفط اخلام بلغت  4.6مليار برميل منها 2.6مليار
من ال�سعودية و  850مليون برميل ت�صدرها الإمارات و  663مليون برميل
ت�صدرها الكويت بينما ت�صدر عمان  269مليون برميل وقطر 215مليون
برميل .ومتتلك دول جمل�س التعاون احتياطيا م�ؤكدا من النفط اخلام بلغ
عام  2011وفق بيانات جويك  495.6مليار برميل منها  265.4مليار
برميل يف ال�سعودية و  101.5مليار برميل يف الكويت و  8ر 97مليار برميل
يف الإم��ارات و  3ر 25مليار برميل يف قطر و  5.5مليار يف عمان و 100
مليون برميل نفط خام احتياطي يف البحرين .و�أ�شارت الإح�صاءات الواردة يف
ملف اخلليج الإح�صائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي � 2012إىل �أن قيمة
ال�صادرات البرتولية يف دول املجل�س �أي النفط اخلام بلغت عام  2011حوايل
 604مليارات دوالر �أمريكي كان ن�صيب ال�سعودية منها  318مليار دوالر
والإم��ارات  104مليارات والكويت  96.7مليار وقطر  44.7مليار وعمان
 33مليارا والبحرين  6.3مليار دوالر .و�صرح عبد العزيز بن حمد العقيل
الأم�ين العام ملنظمة اخلليج لال�ست�شارات ال�صناعية �أن املنظمة د�أب��ت على
�إ�صدار العديد من امللفات والتقارير املتخ�ص�صة ويعد ملف اخلليج الإح�صائي
ل ��دول جمل�س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي  2012م��رج�ع�ي��ة ل�ل�ب�ي��ان��ات وامل�ؤ�شرات
االقت�صادية واالجتماعية احلديثة واملوثوقة عن دول جمل�س التعاون .

اقت�صادية دبي % 85 :من م�ساحة الت�أجري
حجزت يف معر�ض باور براندز
•• دبي-الفجر:

�أع�ل�ن��ت دائ� ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة يف دبي
�أن  % 85م��ن م�ساحة ال�ت��أج�ير ح�ج��زت يف
معر�ض باور براندز التجاري الدويل للعالمات
التجارية� ،أول معر�ض توعوي ي�ستهدف الزوار
وامل���س�ت�ه�ل�ك�ين ع�ل��ى م���س�ت��وى دول ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة واملنطقة .ويقام املعر�ض من
� 1إىل � 3أبريل  2013بالتزامن مع م�ؤمتر
دبي العاملي حلماية امل�ستهلك ،الذي يعد الأول
من نوعه على م�ستوى املنطقة ،حيث يجمع
نخبة م��ن �أ�صحاب الفكر اخل�ب�راء يف حماية
حقوق امل�ستهلك وامللكية الفكرية من خم�س
قارات حول العامل ،برعاية ر�سمية من �شركة
دبي للمرطبات بيب�سي  ،وبالتعاون مع �شركة
الفجر للمعلومات واخلدمات.
و�شملت امل�ساحة ال�ت��أج�يري��ة م�شاركة وا�سعة
م��ن ال���ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة وامل�ح�ل�ي��ة يف ع��دد من
القطاعات املتخ�ص�صة ،منها على �سبيل املثال
ال احل�صر :قطاع التجزئة ،وقطاع مواد البناء،
وقطاع ال�سيارات والإطارات ،والقطاع امل�صريف،
وغ�يره��ا م��ن ال�ق�ط��اع��ات احل�ي��وي��ة ال�ت��ي تعنى
بحقوق امل�ستهلكني والعمالء .ومن املتوقع �أن
ت�ستقطب امل�ساحة الت�أجريية املتبقية ما ال يقل
عن  % 15من ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة
يف قطاع الأغذية وامل�شروبات.
ويف ال�سياق ذاته ،قال حممد لوتاه ،نائب املدير
التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية
امل�ستهلك يف دائرة التنمية االقت�صادية :ت�سعى

اقت�صادية دبي �إىل خلق بيئة مثالية و�صحية
تت�سم بال�شفافية واحل�ي��ادي��ة يف التعامل مع
امل�ستهلكني ،وميثل �إطالق معر�ض باور براندز
ت ��أك �ي��دا ع �ل��ى ال �ت��زام �ن��ا يف ال�ت�م���س��ك بتوفري
�أعلى معايري اجل��ودة يف التعامالت التجارية
ب�ين امل�ستهلك وال�ت��اج��ر ،وه��ي �أح��د املحركات
الرئي�سية يف تطوير اقت�صادنا املحلي ودعم
مفهوم التجارة و�سط بيئة تناف�سية وم�ستدامة
اقت�صادياً .
و�أ� �ض��اف ل��وت��اه :ي�ستهدف امل�ع��ر���ض �شريحة
وا�سعة من امل�ستهلكني والزوار من خالل تواجد
ك�برى ال���ش��رك��ات وامل��ؤ��س���س��ات امل���ش��ارك��ة والتي
�سيكون ب�إمكانها ع��ر���ض امل�ع�ل��وم��ات اخلا�صة
ب�ه��ا ،وم�ع��اي�ير اجل ��ودة وخ �ط��وات الت�صنيع يف
املنتجات ،و�أف�ضل املمار�سات العاملية املعمولة،

جافزا تنظم جولة ت�سويقية وندوة للأعمال يف الهند

ومعدل دخ��ل الفرد ،ولكن مع احلاجة لتطوير البنية التحتية ،وتطوير
القطاع ال�صناعي وامل��وارد الزراعية ،كان من الطبيعي �أن تعتمد املنطقة
على اال�سترياد ل�سد حاجاتها .وا�ستمر النمو يف عدد ال�سكان والدخل املتاح
يف دفع الطلب على الب�ضائع اال�ستهالكية مبا فيها املنتجات الغذائية ،وهو
ما يجعل ال�شرق الأو�سط واح��دة من �أ�سرع الأ�سواق اال�ستهالكية منواً يف
ال�ع��امل .تركز معظم دول املنطقة الآن على تنويع اقت�صادها عن طريق
االعتماد ب�شكل �أك�بر على القطاعات غري النفطية .وي�صل حجم الإنفاق
املتوقع على تطوير البنية التحتية يف املنطقة خالل ال�سنوات الع�شر املقبلة
�إىل  4تريليون دوالر �أم�يرك��ي ،وه��و م��ا ي��وف��ر ف��ر��ص�اً �ضخمة لل�شركات
الهندية �إقليمياً .وتهدف ال�ن��دوة التي نظمتها جافزا �إىل تعريف رجال
الأعمال يف الهند مبوقع جافزا املتميز والقدرات اللوج�ستية التي ت�ؤهلها
لأن تكون وجهة ميكن من خاللها خدمة �أ�سواق املنطقة بكفاءة.
وجنحت جافزا يف ا�ستقطاب �أكرث من � 6900شركة من �أف�ضل ال�شركات
العاملية من �ضمنها � 120شركة مدرجة يف قائمة فورت�شن  500تقوم
جميعها بخدمة �أ�سواق املنطقة انطالقاً من املنطقة احلرة.
ومع و�صول عدد �شركاتها �إىل � 698شركة ،تعد الهند الدولة الرائدة �ضمن
جمتمع �أعمال جافزا.

االتفاق اجلديد ي�س ّرع تو�صيل حمتوى الإنرتنت يف املنطقة

ً
اتفاقا مع �شركة Level 3
ات�صاالت تربم
لتو�سيع نطاق �شبكة توزيع املحتوى � ً
إقليميا

�أول معر�ض توعوي ي�ستهدف امل�ستهلكني والعمالء

ت�ضاعف عدد ال�شركات الهندية يف املنطقة احلرة  3مرات

�شهد عدد ال�شركات الهندية يف املنطقة احلرة جلبل علي (جافزا) ،امل�ؤ�س�سة
ال��رائ��دة يف جمموعة املناطق االقت�صادية العاملية ،زي��ادة ملحوظة خالل
الفرتة املا�ضية ،حيث ت�ضاعف عدد هذه ال�شركات  3مرات خالل ال�سنوات
الع�شر الأخ�يرة .وارتفع عدد ال�شركات الهندية من � 236شركة يف العام
� ،2002إىل  698بنهاية العام املا�ضي  ،2012ما يجعل الهند واحدة من
�أهم ال�شركاء التجاريني للمنطقة احلرة.
وو��ص��ل �إج�م��ايل جت��ارة ال�شركات الهندية يف ج��اف��زا خ�لال ال�ع��ام 2011
�إىل نحو  12.25مليار دره��م .وا�ستمر حجم التجارة بني جافزا والهند
يف النمو بقوة ،ال�سيما يف ظل وج��ود فر�ص �ضخمة لل�شركات الهندية يف
املنطقة .وانطالقاً من �أهمية ال�سوق الهندي لديها ،نظمت جافزا جولة
تعريفية وت�سويقية يف الهند� ،شملت مدينتي دلهي ما بني يومي  11و12
من ال�شهر اجلاري ،ومدينة مومباي بني يومي  13و 15من ال�شهر ذاته.
وتت�ضمن اجلولة ندوة عن الأعمال يوم  12من ال�شهر اجلاري.
ومت تنظيم ندوة الأعمال اخلا�صة بجافزا بالتعاون مع �شركة �إم �إ�س غلوبال
تريد لينكيج�س ممثل املنطقة احل��رة يف الهند ،حيث تركز ال�ن��دوة على
فر�ص اال�ستثمار يف جافزا ،كونها وجهة التجارة واخلدمات اللوج�ستية يف
املنطقة ،و�سهولة الو�صول من خاللها �إىل الأ�سواق املحيطة مثل مناطق
غرب �آ�سيا و�أفريقيا ورابطة الدول امل�ستقلة.
وق��ال اب��راه�ي��م حممد اجل�ن��اح��ي ،ن��ائ��ب امل��دي��ر التنفيذي جل��اف��زا واملدير
التنفيذي لل�ش�ؤون التجارية يف املناطق االقت�صادية العاملية:
ً
�شهدت العالقات التاريخية بني دب��ي والهند تطوراً كبريا خ�لال الفرتة
املا�ضية عن طريق تبادل اخل�برات والثقافات والأفكار والتبادل التجاري
على م��دى ق��رون ع��دي��دة .وب ��د�أت العالقة ب�ين البلدين ب��رح�لات ال�سفن
اخل�شبية التي يقودها بحارة من دبي وحتمل على متنها عدد من التجار
الذين جنحوا يف خلق ط��رق للتجارة تربط اخلليج العربي ب�شبه القارة
الهندية .وعلى ال��رغ��م م��ن م�ضي ال��وق��ت ،ف ��إن ه��ذه ال�ت�ج��ارة مل تتوقف،
وهو ما حافظ على �أهمية الهند ك�أحد �أهم ال�شركاء اال�سرتاتيجيني لدبي
وجافزا.
و�أ��ض��اف :تطورت منطقة ال�شرق الأو��س��ط خ�لال العقود القليلة املا�ضية
لت�صبح واحدة من �أغنى مناطق العامل من ناحية احتياطي النفط والغاز

والإع�لام �ي�ين املتخ�ص�صني يف ال���ش��أن ال�سياحي يف
الوطن العربي ،ويتم تر�شيح الهيئات وال�شخ�صيات
م��ن قبل امل��رك��ز العربي ل�ل�إع�لام ال�سياحي بالوطن
العربي ،ثم يطرح لت�صويت الإعالميني املتخ�ص�صني،
ويفوز احلا�صل على �أعلى ن�سبة ت�صويت .

وت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى امل �ن �ت �ج��ات اجلديدة،
بالإ�ضافة �إىل تعريف احل�ضور من امل�ستهلكني
وال�ع�م�لاء ب��و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل معهم للتعرف
ع�ل��ى امل�ق�ترح��ات وال���ش�ك��اوي اخل��ا��ص��ة ب�ه��م يف
امل�ستقبل.
و�أف� ��اد ل��وت��اه �أن ب ��إم �ك��ان ال���ش��رك��ات العار�ضة
يف احل� ��دث اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال�ت�روي ��ج جماناً
ملنتجاتها م��ن خ�لال احل���ص��ول على ت�صريح
جت��اري للخ�صومات بن�سبة ت�صل �إىل % 75
مل��دة � 3أ�سابيع على املبيعات يف جميع منافذ
البيع ب�إمارة دبي التابعة لل�شركة امل�شاركة دون
احل��اج��ة �إىل ��س��داد ر��س��وم الت�صريح التجاري
مع و�ضع �شعار دبي باور براندز على من�شورات
منافذ البيع ،وذكر عبارات خ�صم بن�سبة ت�صل
�إىل  % 75وفقا للأنظمة واللوائح ال�صادرة
عن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي.
وي �� �س �ت �ق �ط��ب م �ع��ر���ض ب� � ��اور ب� ��ران� ��دز كربى
العالمات التجارية على م�ستوى دولة الإمارات
والعامل لتقريب وجهات النظر ،واحلديث حول
�أبرز مفاهيم القطاع وتبادل اخلربات ووجهات
النظر �إىل جانب الرتويج للعالمة التجارية.
وب�إمكان ال�شركات العار�ضة يف احلدث احل�صول
على اعتماد و�إجازة منتجاتها كعالمة جتارية
قوية يف دب��ي ،والوقوف يف طليعة ما يهتم به
امل�ستهلك واغتنام الفر�صة لإظ�ه��ار �سيا�سات
اجل ��ودة ال�ت��ي ل��دي�ه��ا ،وع�ق��د االج�ت�م��اع��ات مع
الزوار من التجار وامل�ستثمرين ،وزيادة م�ساحة
العالمة التجارية وو�ضوحها وم�صداقيتها يف
ال�سوق من خالل امل�شاركة يف احلدث.

�أعلنت م�ؤ�س�سة الإم��ارات لالت�صاالت ات�صاالت اليوم عن �إب��رام اتفاق مع
�شركة  Level 3العاملية لالت�صاالت وذل��ك ال�ست�ضافة عقدة Node
جديدة ل�شبكة توزيع املحتوى تابعة ل�شركة . Level 3
ويتم ا�ست�ضافة عقدة االت�صال اجلديدة ل�شبكة توزيع املحتوى �ضمن مركز
ات�صاالت الذكي  SmartHubبحيث تتمكن �شبكة �شركة Level 3
لتوزيع املحتوى من االرتباط مع ات�صاالت مبا ي�ؤمن لعمالئها يف املنطقة
م��دى و��ص��ول �أك�بر لل�شبكات و�أداء �أف�ضل .ويو�سع االت�ف��اق اجل��دي��د من
حمفظة اخلدمات املتنوعة التي تقدمها ات�صاالت با�ستخدام �شبكات توزيع
املحتوى لتقدمي خ��دم��ات الفيديو وغ�يره��ا م��ن اخل��دم��ات التي تتطلب
عر�ض نطاق كبري.
و�سوف تقوم ات�صاالت و  Level3بتوزيع حركة الإنرتنت حملياً لتلبية
الزيادة الكبرية يف الطلب على خدمات الإنرتنت من قبل عمالئهما ،وتعزز
الإ�ضافة اجلديدة ل�شبكة توزيع املحتوى التزام �شركة  Level3مبوا�صلة
التو�سع يف نطاق خدماتها ل�شبكات توزيع املحتوى على م�ستوى العامل.
وميكن خلدمات �شبكات توزيع املحتوى من � Level3أن تكون ذات فائدة
كبرية ملنتجي املحتوى وال�شركات وذل��ك م��ن خ�لال التقليل م��ن �أوقات
حتميل الفيديو و�صفحات االنرتنت مما يجعل الو�صول �إىل املحتوى �أي�سر
للم�ستخدمني ،كما �أن حلول �شبكات توزيع املحتوى ت�ساعد على احلد من
احلاجة لإر�سال حركة البيانات املحلية خارج ال�شبكة.
و�أع ��رب علي �أم�ي�ري ،ن��ائ��ب الرئي�س وامل��دي��ر التنفيذي ،وح��دة خدمات
امل�شغلني واملبيعات باجلملة يف ات�صاالت عن �سعادة امل�ؤ�س�سة ال�ست�ضافتها
يف الإم��ارات �شرك ًة تعد من كبار م��زودي �شبكات توزيع املحتوى و�أهمهم،
و�أ�ضاف �أن ات�صاالت تعمل با�ستمرار على حت�سني جودة خدمات الإنرتنت
التي تقدمها مل�شرتكيها يف دولة الإمارات ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إف��ري�ق�ي��ا وحت�ق��ق ه��ذا ع��ن ط��ري��ق ت�ك��وي��ن ف�ه� ٍ�م دق�ي��ق ملتطلبات الأ�سواق
واحتياجاتها وتطبيق �أحدث التقنيات املتاحة مثل �شبكات توزيع املحتوى.
ومن جانبه قال جيم�س هريد ،الرئي�س الإقليمي ملنطقة �أوروب��ا وال�شرق
الأو�سط و�إفريقيا يف � Level3أن مركز ات�صاالت الذكي SmartHub
ي�ؤمن �إمكانية الو�صول �إىل مق�سم الإم��ارات للإنرتنت  EMIXالذي
يخدم �أه��م مرافق عبور حركة الإن�ترن��ت يف املنطقة ،ومي ّكن ه��ذا �شركة
 Level3م��ن الو�صول �إىل ماليني م�ستخدمي الإن�ترن��ت على �شبكة
ات�صاالت الإقليمية ،وبهذا تو�سع ال�شركة نطاقها لت�صل �إىل منطقة ال�شرق
الأو�سط وهذا يربز �أهمية تو�صيل املحتوى للعمالء مهما بعدت امل�سافة.

بنك الإمارات دبي الوطني ّ
يقدم حلو ًال تر�سي معايري
جديدة يف اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية
�أعلن بنك الإمارات دبي الوطني  ،البنك الرائد يف
منطقة ال�شرق الأو�سط ،و جمموعة الإمارات اليوم
عن توقيعهما مذكرة تفاهم يز ّود البنك مبوجبها
حلو ًال رائ��دة لإ�ستالم وقبول ال�شهادات والر�سائل
الإل �ك�ترون �ي��ة اخل��ا��ص��ة ب�ت�ح��وي��ل روات ��ب موظفي
امل�ج�م��وع��ة ،ال �ت��ي ت���ض��م ط�ي�ران الإم� � ��ارات ودناتا
و��ش��رك��ات �أخ ��رى ت��اب�ع��ة ،مم��ا يتيح �إمت ��ام عمليات
ط�ل��ب اخل ��دم ��ات امل���ص��رف�ي��ة ب���ش�ك��ل �أ� �س ��رع و�أك�ث�ر
ك�ف��اءة .وق��د ق��ام كل من �سوفو �سركار ،مدير عام
الأع�م��ال امل�صرفية ل�ل�أف��راد يف بنك الإم��ارات دبي
الوطني  ،وح�سني �شيخ ،نائب الرئي�س خلدمات
امل��وارد الب�شرية واملوظفني يف جمموعة الإمارات
 ،بالتوقيع على مذكرة التفاهم بح�ضور عدد من
كبار امل�س�ؤولني من الطرفني.
ومبوجب هذه االتفاقية� ،سيقوم بنك الإمارات دبي
الوطني ب�إ�ستالم وقبول �شهادات الرواتب املر�سلة
�إلكرتونياً ور�سائل حتويل ال��روات��ب من موظفي
املجموعة ،مما يخ ّف�ض من فرتة ا�ستكمال عمليات
طلب حت��وي��ل الأم ��وال ومي� ّك��ن البنك م��ن تقدمي
خدمات �أكرث كفاءة �إىل العمالء.
ويف ه��ذا ال���س�ي��اق ق��ال ��س��وف��و � �س��رك��ار :ت ��أت��ي هذه
احل�ل��ول املبتكرة م��ن بنك الإم ��ارات دب��ي الوطني
من�سجمة م��ع ه��دف�ن��ا اال��س�ترات�ي�ج��ي امل�ت�م� ّث��ل يف
تزويد العمالء بخدمات عاملية امل�ستوى ،والعمل يف
الوقت ذاته على تلبية االحتياجات املتزايدة لل�سوق
يف ت��وف�ير اخل��دم��ات امل�صرفية الآم �ن��ة على مدار
ال�ساعة ،والتي ميكن احل�صول عليها من �أي مكان.
ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني ب�أن يكون الأول
يف املنطقة يف �إط�ل�اق مثل ه��ذه اخل��دم��ة املبتكرة
ال�صديقة للبيئة ،وي�سعدنا �أن يكون �شريكنا على

املدى الطويل ،جمموعة الإمارات� ،أول امل�ستفيدين
من هذه اخلدمة اال�ستثنائية .
و�أردف بقوله :نحن على ثقة تامة من �أن حلول
ال��ر��س��ائ��ل الإل �ك�ترون �ي��ة ل�ت�ح��وي��ل ال��روات��ب �سوف
تكون �إجنازاً جديداً ي�ضاف �إىل �إجنازاتنا يف قطاع
اخل��دم��ات امل���ص��رف�ي��ة الإل �ك�ترون �ي��ة ع�ل��ى م�ستوى
امل�ن�ط�ق��ة ،ح�ي��ث �أن �ه��ا �ستلغي العملية الروتينية
الرتيبة يف احل�صول على �شهادة رات��ب ورق�ي��ة �أو
ر�سالة حتويل للراتب ،مما �سيقلل ب�شكل ملحوظ
م��ن ه��ام����ش اخل �ط ��أ و�سيخف�ض م��ن ف�ت�رة �إجناز
طلب احل�صول على املعاملة  .و�سيكون احل��ل يف
متناول جميع موظفي جمموعة الإم ��ارات الذي
يقدّمون طلبات للح�صول على قر�ض �شخ�صي �أو
قر�ض �سيارة �أو قر�ض �سكني من بنك الإمارات دبي

الوطني  ،وه��و يتيح للعمالء تلبية م�ستلزماتهم
املالية �ضمن ف�ترة حم��دودة من الزمن .و�سيقوم
البنك خالل الفرتة القليلة املقبلة بتو�سعة نطاق
هذه اخلدمة لت�شمل عمالء �آخرين.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ح���س�ين � �ش �ي��خ ،ن��ائ��ب الرئي�س
خلدمات امل��وارد الب�شرية واملوظفني يف جمموعة
الإم� � ��ارات� :إن االب �ت �ك��ار يف ت�ق��دمي اخل��دم��ات من
الأمور التي ت�سعى جمموعة الإمارات �إىل حتقيقها
على الدوام ،ال�سيما عندما يكون موظفي املجموعة
ال�ف�ئ��ة امل���س�ت�ه��دف��ة ل �ه��ذه اخل ��دم ��ة� .إن �ن��ا ن �ق��وم يف
املجموعة ب�إ�صدار �آالف الر�سائل البنكية ملوظفينا
يف كل �شهر ،ولهذا �أردنا �أن ندمج هذه اخلدمة مع
البنوك الأخ��رى بهدف جعل العملية �أك�ثر كفاءة
و�أكرث �صداقة للبيئة.

الثالثاء  12 -مارس  2013م  -العـدد 10738
2013 - Issue No 10738

March

علوم وتكنولوجيا

Tuesday 12

30

العلماء ير�سمون (خارطة الدماغ)
اطبع يل � ً
أذنا...
ال عجب يف �أن يكون �صنع �أذن من ال�صفر مهمة بالغة ال�صعوبة .فغ�ضروف
الأذن م��رن ج��داً لكنه ق��وي .وق��د ا�ستحال على العلماء �إنتاجه من مواد
ا�صطناعية .لذلك �إذا ُولد طفل اليوم من دون �أذن ،يع ّد الأطباء بدي ً
ال عنها
من غ�ضروف �ضلع .رغم ذلك تفتقر �إىل مرونة الأذن الطبيعية وقوتها،
ف�ض ً
ال عن �أنها ال تبدو جميلة عاد ًة .فل َم ال نحاول �إذاً طباعة واحدة؟
يعمل العلماء راهناً على التو�صل �إىل طريقة جلعل الطابعات الثالثية
الأب�ع��اد تنحت غ�ضروف �أذن من خاليا حية� .صحيح �أن الأذن املطبوعة
مل ُت�ستخدم على الب�شر� ،إال �أن ه��دف العلماء جعل ه��ذه الأذن طبيعية
كفاية ل ُتقدّم للأوالد الذين يولدون بت�شوهات يف الأذن �أو للبالغني الذين
يفقدونها جراء حادث �أو �إ�صابة.
يذكر لوران�س بون�سار ،بروف�سور م�ساعد يف الهند�سة الطبية احليوية يف
جامعة كورنل يعمل مع جمموعة لتطوير �أذن بديلة �أف�ضل( :من وجهة
النظر امليكانيكية ،الأذن مذهلة ح � ّق �اً) .ولإع ��داد الأذن� ،أج��رى بون�سار
وزمال�ؤها م�سحاً لآذان ابنتيه التو�أم ،اللتني كانتا �آنذاك يف اخلام�سة من
عمرهما .ثم ا�ستخدموا الطابعة الثالثية ل�صنع منوذج بال�ستكي ا�ستناداً
�إىل ال�صور املن�سوخةُ .عدّلت هذه الطابعات ،ال�شبيهة بالطابعة النافث
للحرب يف منزلك ،لإجراء جتارب على ال�شوكوال والأ�سلحة وحتى الكلى.
حقن بون�سار وفريقه بعد ذلك القالب بخليط من الكوالجني ،اخلاليا
الغ�ضروفية احلية ،وو�سيط منو .فتجمد اخلليط (مثل حلوى اجليلو)،
وفق بون�سار .ي�ضيف( :يحدث ذلك ب�سرعة .نحقن القالب ،ويف ع�ضون
 15دقيقة نح�صل على �أذن جاهزة).
لي�س متاماً ،فما يح�صلون عليه هو قطع من اخلاليا ت�شبه الأذن حتتاج
�إىل �أن يقحمها جراح جتميلي حتت اجللد يف الر�أ�س قبل �أن ت�صبح �أذناً.
كي يخترب العلماء ما �إذا كان قالب الأذن هذا ميكن �أن يتح ّول �إىل غ�ضروف
�أذن حي فاعل ،زرعوا عينة حتت اجللد يف ظهر جرذان خمترب .ويف غ�ضون
ثالثة �أ�شهر ،فاقت اخلاليا الغ�ضروفية الكوالجني ،وحت ّولت العينة �إىل
قطعة غ�ضروف قا�سية �إمن��ا مرنة ،حمافظة يف الوقت عينه على �شكلها
وحجمهاُ .ن�شرت النتائج يف جملة  PLoS Oneعلى �شبكة الإنرتنت.
يجب اختبار هذه الأذن الفورية على حيوانات �أكرب قبل �أن ُت�ستخدم على
الب�شر ،وفق بون�سار .يذكر( :ما زلنا نعمل على حتديد م�صدر اخلاليا
املثايل لهذه الأذن).
وت�شمل امل�صادر املر�شحة غ�ضروف �أذن الإن�سان �أو خاليا جذعية من نخاع
املري�ض ال�شوكي �أو الدهن.
�ش ّكل �إع ��داد الآذان و�أع���ض��اء اجل�سم ب�ه��ذه الطريقة م�صدر الكثري من
التوقعات والتجارب طوال �سنوات .فبون�سار لي�س الوحيد يف هذا املجال.
لكن ا�ستعمالها على الب�شر كان دوماً بعيداً� .أما زال كذلك؟ يجيب بون�سار:
(�أعتقد �أن�ن��ا م��ا زلنا نحتاج �إىل �سنوات� ،إمن��ا لي�ست ك�ث�يرة .ف ��إن حالفنا
احلظ ،نحتاج �إىل خم�س �سنوات ،ال ع�شر �أو ع�شرين).

لطاملا كان علماء البيولوجيا يح�سدون علماء الفيزياء .فهم الذين يح�صلون على مبالغ طائلة لإجراء �أبحاث علمية كربى .لكن تغري
هذا الو�ضع بف�ضل (م�شروع اجلينوم الب�شري) الذي �أنفق حوايل  3مليارات دوالر يف عقد من الزمن من �أجل قراءة ال�سل�سلة الكاملة
من (احلروف) اجلينية للحم�ض النووي (من دون فهمها دوم ًا) كونها َت ِ�صف طريقة تكوين وت�شغيل الكائن الب�شري .لكن انتهى م�شروع
اجلينوم قبل ع�شر �سنوات .منذ ذلك احلني ،بد�أ علماء البيولوجيا الطموحون يبحثون عن امل�شروع املقبل الكبري .وت�سري �شائعات
مفادها �أن امل�شروع هذا يو�شك على الظهور للعلن.
يبدو �أن ه��ذا امل�شروع �سيحمل ا�سم (خ��ارط��ة ن�شاط
ال ��دم ��اغ) و� �س �ي��در���س ط��ري �ق��ة ت��راب��ط ال ��دم ��اغ على
جميع امل���س�ت��وي��ات ،ب ��دءاً م��ن ال��رواب��ط ب�ين اخلاليا
الع�صبية ال �ف��ردي��ة و� �ص��و ًال �إىل امل �م��رات الع�صبية
ال� �ك�ب�رى ب�ي�ن خم �ت �ل��ف ف �� �ص��و���ص ال ��دم ��اغ والعقد
الع�صبية .من خالل القيام بذلك� ،سيتم تر�سيخ علم
نا�شئ ا�سمه (علم ر�سم الو�صالت الع�صبية يف املخ)
( ،)Connectomicsوك��ان ه��ذا املو�ضوع �أحد
حماور اجتماع (الرابطة الأمريكية للعلوم املتقدمة)
الذي عُقد ال�سنة يف بو�سطن بني  14و 18فرباير.
يحاول املتخ�ص�صون بعلم (ر�سم الو�صالت الع�صبية
يف املخ) �إمتام م�شروع كان قد بد�أ يف عام  1543حني
ن�شر �أندريا�س فيزاليو�س كتاباً بعنوان (حول ن�سيج
اجل�سم الب�شري) ،وكان ذلك الكتاب �أول بحث معا�صر
عن علم الت�شريح� .ساهم علم الت�شريح ،بف�ضل �شعاره
القائل �إن ال�شكل يتبع الوظيفة ،يف تعزيز فهم جميع
الأع�ضاء با�ستثناء الدماغ .اليوم ،ي�أمل املتخ�ص�صون
بعلم (ر�سم الو�صالت الع�صبية يف املخ) �أن ي�ستك�شفوا
ه��ذا اجل��ان��ب ال�غ��ام����ض الأخ�ي�ر و�أن ي�ساهم توفري
�أطل�س �شامل عن علم الت�شريح الع�صبي يف معرفة
تفا�صيل العمليات العقلية والأمرا�ض العقلية.
�شرائح رفيعة
يركز جيف لي�شتمان من جامعة هارفارد على �أدنى
م�ستويات علم الت�شريح على الإط�لاق� ،أي الروابط
القائمة بني اخلاليا الع�صبية الفردية .وي�ستعمل
م�ق��ارب��ة �صناعية لإع� ��داد خ��رائ��ط مم �ت��ازة وثالثية
الأبعاد حول كيفية ترابط هذه اخلاليا يف ما بينها
داخ��ل �أدم�غ��ة ال�ف�ئ��ران .للقيام ب��ذل��ك ،د�� ّ�س وزمال�ؤه
�أدم �غ��ة داخ ��ل ع �ب��وات بال�ستيكية وو��ض�ع��وه��ا يف �آلة
لتقطيعها �إىل � �ش��رائ��ح رف �ي �ع��ة حت��ت امل �ج �ه��ر .تت ّم
معاجلة ال�شرائح ب�شكل �آيل وتخزينها على لوحات

�أول اختبار (لعباءة الإخفاء)
الزلزالية
ال �شك يف �أن القدرة على توجيه موجات كهربائية مغناطي�سية يف
مناطق حمددة �أحدثت ثورة يف عامل الب�صريات وزادت االهتمام
العاملي بعباءات الإخفاء ،على غرار ما ارتداه هاري بوتر .لكن
الفوتونات لي�ست الهدف الوحيدة لهذه الأجهزة.
بد�أ عدد من املهند�سني وعلماء الفيزياء العمل على ن�سخ �صوتية
لتوجيه ال�صوت .وفكرت بع�ض املجموعات يف كيفية ا�ستخدام
هذه التكنولوجيا لتحويل املوجات الزلزالية بعيداً عن الأبنية.
تهدف ه��ذه الفكرة �إىل حماية الأبنية البالغة الأهمية ،مثل
حمطات الطاقة النووية واملطارات.
ال ت��زال ك��ل ه��ذه الأف �ك��ار حتى ال�ي��وم جم��رد درا� �س��ات رقمية.
لكن جمموعة من معهد فري�سنيل يف مر�سيليا و�شركة مينار
الفرن�سية املتخ�ص�صة يف حت�سني الأر�ضية ت�ؤكدان �أنهما بنتا
(ع�ب��اءة �إخ�ف��اء) زلزالية يف حو�ض تربته طمية (alluvial
 )basinيف جنوب فرن�سا .وهذه املرة الأوىل التي يط َّور فيها
جهاز مماثل.
يكمن �سر عباءة الإخفاء هذه يف هند�سة م��ادة مبقيا�س �أ�صغر
من طول املوجات التي �ستُ�ضطر �إىل التالعب بها .وميكن بعد
ذلك ترتيب هذه البنى بطريقة مالئمة لتحويل املوجات.
اب� �ت� �ك ��ر ال � �ف ��ري ��ق ال� �ف ��رن� ��� �س ��ي م � ��ا دع � � ��اه (م� � ��ا وراء امل � � ��ادة)
( )metamaterialبحفر ث�لاث��ة خ�ط��وط م��ن الثقوب

الفارغة عمقها � 5أم�ت��ار يف حو�ض من الطني والطمي ي�صل
ع�م�ق��ه �إىل م�ئ�ت��ي م�ت�ر .ث��م راق �ب��وا امل�ن�ط�ق��ة ب��وا��س�ط��ة �أجهزة
ا�ست�شعار �صوتية.
ً
اقت�ضى االختبار ابتكار موجات برتدد  50هرتزا و�إزاحة �أفقية
بنحو  14مليمرتاً من امل�صدر من جهة واحدة من هذا النظام.
وقا�س الفريق بعد ذلك طريقة انت�شار املوجات عربه.
ي��ؤك��د الفريق الفرن�سي �أن م��ادت��ه اخلا�صة ه��ذه عك�ست بقوة
امل��وج��ات ال��زل��زال�ي��ة ،ال�ت��ي ب��ال�ك��اد اخ�ترق��ت اخل��ط ال �ث��اين من
الثقوب.
�صمم الفريق هذه املادة لتعمل وفق طول املوجات املحدد الذي
اعتُمد يف االختبار .لكن املوجات الزلزالية قد ال تكون بالطول
ذات��ه .ولكن بتكييف ه��ذا النظام مع ت��ردد رن�ين املبنى ،يعتقد
الفريق �أنه قد ي�ؤمن له بع�ض احلماية.
يف هذا االبتكار �شوائب عدة بالغة الأهمية� .أو ًال ،ميكن للموجات
التي يعك�سها هذا النظام �أن ت�سبب املزيد من الأ�ضرار للأبنية
املجاورة .لذلك يحاول هذا الفريق التو�صل �إىل مواد متت�ص
الطاقة ،ال حت ّولها �أو تعك�سها.
رغم ذلك ،قد ت�ستفيد بع�ض املن�ش�آت من هذا النوع من احلماية.
ومبا �أن ابتكار هذه الأنظمة يبدو �سه ً
ال ن�سب ّياً ،فقد ال مير وقت
طويل قبل �أن نراها ُت�ستعمل.

دائرية يف مكتبة .ثم ميكن ت�صوير املناطق ال�صغرية
من تلك الأدمغة بف�ضل جمهر �إل�ك�تروين ،وتتعقب
الربجميات الذكية ك ّل خلية من �شريحة �إىل �أخرى
لإعادة بناء طريقة ترابط اخلاليا تلك يف ما بينها.
تعك�س ال�صورة قطعة ن�سيج تقت�صر م�ساحتها على
 100ميكرون .لكن كان ال بد من �إنتاج �أل َفي �شريحة
وتخزين حواىل تريابايت واحد من البيانات ،وكانت
ال���ش��ري�ح��ة حت �ت��وي ع�ل��ى �أج � ��زاء م��ن �آالف اخلاليا
الع�صبية (ال يظهر �إال الع�شرات منها فقط لتجنب
االرت�ب��اك) .لكن يحتوي الدماغ على مئات املليارات
منها .هنا باخت�صار حم��ور امل�شكلة يف علم ت�شريح
ال��دم��اغ .لكن ال ب��د م��ن ال�ب��دء م��ن م�ك��انٍ م��ا وي�أمل
لي�شتمان �أن تظهر الأمناط تلقائياً بعد التدقيق بعدد
كاف من الكتل ال�صغرية داخل اخلاليا الع�صبية ،ما
ٍ
قد يدفع �أحد العلماء �إىل حتقيق �إجناز مهم و�إ�صدار
نظرية قابلة لالختبار ع ّما يح�صل فعلياً يف الدماغ.
لكن لطرح نظرية �شاملة عن طريقة عمل الدماغ،
ال بد من فهم �أعلى م�ستويات تنظيمه �أي�ضاً .ال �شك
يف �أن �أعلى م�ستويات البحث ،حيث يتم قيا�س البنى
الت�شريحية بال�سنتيمرتات بدل وحدات امليكرون ،هو
حم��ور (م�شروع جمموع و�صالت الدماغ الب�شري).
ن���ش��أ ه ��ذا امل �� �ش��روع ،ك�م��ا ي���ش�ير ا� �س �م��ه ،وك ��أن��ه (ابن
من�سق
بالتبني) لـ)م�شروع اجلينوم الب�شري) .و�إذا ثبتت
ن�شاط ّ
�صحة ال���ش��ائ�ع��ات ،تو�شك (ع � ّراب �ت��ه) اخليالية على ك��ان��ت م�ق��ارب��ة ال�ن���ش��اط الأي �� �ض��ي م�ث�م��رة ع�ل��ى نحو
الو�صول و�سيت�ضاعف قريباً مبلغ الـ 35مليون دوالر خا�ص .خالل االجتماع� ،شرح ماركو�س راي�شل� ،أحد
ال��ذي مت �إن�ف��اق��ه على م��ر خم�س ��س�ن��وات ،ول��و حمل زمالء بيرت�سون يف �سانت لوي�س� ،أنّ املقاربة ك�شفت
��ش�ب�ك��ات ع ��دة ك��ان��ت غ�ير م��رئ�ي��ة ��س��اب�ق�اً يف الدماغ.
امل�شروع ا�سماً خمتلفاً.
ّ
يف الوقت الراهن ،ينق�سم (م�شروع جمموع و�صالت تت�شكل هذه ال�شبكات من �أماكن يف �أنحاء الع�ضو حيث
ال��دم��اغ الب�شري) ب�ين جمموعتني :الأوىل تقودها يرتاجع الن�شاط الأي�ضي �أو يتزايد بوترية متناغمة،
جامعة ه��ارف��ارد والثانية جامعة وا�شنطن يف �سانت حتى عندما يُطلَب من ال�شخ�ص املتواجد يف �آلة امل�سح
لوي�س .خالل االجتماع� ،شرح �ستيفن بيرت�سون الذي ال�ضوئي اال�ستلقاء من دون �أي حركة وعدم التفكري
يعمل على الأبحاث يف �سانت لوي�س ما ينوي العلماء ب�أي �أمر معني .لكنّ اكت�شاف هذه ال�شبكات لي�س مهماً
كلهم فعله.
على عك�س م�شروع لي�شتمان ،يدر�س (م�شروع جمموع
و� �ص�لات ال��دم��اغ ال�ب���ش��ري) ال�ك��ائ�ن��ات ال�ت��ي ال تزال
حية .بدل جتزئة الأدمغة ،هو ي�ستعمل �أحدث �أ�شكال
تكنولوجيا امل�سح ال�ضوئي ،مبا يف ذلك تقنية ت�ستطيع
تعقب مرور جزئيات املاء حول الدماغ وتقنية �أخرى
ت��راق��ب ال�تراب��ط ب�ين الن�شاط الأي���ض��ي يف خمتلف
مناطق الدماغ لر�سم خرائط املمرات غري املرئية بني
خمتلف املراكز الع�صبية.
ت �ع��ود الأدم �غ��ة ال �ت��ي مي�سحها ب�ي�تر��س��ون وزم �ل�ا�ؤه
�إىل  1200متطوع ،منهم � 300أزواج من التوائم
(بع�ضها متطابق وبع�ضها الآخ ��ر غ�ير متطابق).
يح�ضر اجلميع على مدى يومني للخ�ضوع ملجموعة
من اال�ستبيانات و�إج��راء اختبارات وجل�سات معرفية
وهم ي�ستلقون يف �آلة امل�سح ال�ضوئي .بهذه الطريقة،
ي�أمل الباحثون يف (م�شروع جمموع و�صالت الدماغ
ال�ب���ش��ري) حت��دي��د خ���ص��ائ����ص ال�ه�ن��د��س��ة الدماغية
امل�شرتكة بني اجلميع ،ون�سبة اختالفها بني �شخ�ص
و�آخر ،ومدى ارتباطها مبهارات و�سلوكيات ال�شخ�ص،
وم �ع��رف��ة ك�ي��ف ي �غ�ّي�رّ ه��ا االخ �ت�ل�اف ال ��وراث ��ي (عرب
درا�سات على التوائم).

من الناحية الأكادميية ح�صراً� .أو�ضح ويليام �سيلي
م��ن جامعة كاليفورنيا� ،سان فران�سي�سكو� ،أن تلك
ال�شبكات قد تكون �أي�ضاً العامل الأ�سا�سي لفهم بع�ض
الأمرا�ض الع�صبية اخلبيثة.
ح �ت��ى الآن ،الح ��ظ الأط� �ب ��اء �أه �م �ي��ة ال�ت�م�ي�ي��ز بني
ا��ض�ط��راب��ات العقل ال�ت��ي ال ت�ترك �أي �آث ��ار ج�سدية
وا�ضحة ،مثل انف�صام ال�شخ�صية واالكتئاب العيادي،
وا� �ض �ط��راب��ات ال ��دم ��اغ ال �ت��ي ت�خ� ّل��ف �آث� � ��اراً ج�سدية
م�ث��ل �أم ��را� ��ض ال�ب��ارك�ن���س��ون وال��زه��امي��ر .ل �ك��نّ هذا
التمييز خاطئ طبعاً :مل يتم ر�صد �أي �آث��ار ج�سدية
ل�لا� �ض �ط��راب��ات ال�ن�ف���س�ي��ة ب �ع��د ،رمب ��ا لأن �ه ��ا تنجم
ع��ن رواب ��ط �شائبة (اخ �ت�ل�االت يف �أمن ��اط الرتابط
الع�صبي) ال ميكن �أن تتعرف عليها التقنيات الراهنة
لأن�ه��ا تفتقر �إىل ال��ذك��اء ال �ك��ايف .ي�ه��دف علم (ر�سم
الو�صالت الع�صبية يف امل��خ) �إىل �إي�ج��اد ذل��ك اخللل
يف �أمن��اط ال�تراب��ط الع�صبي .يف امل�ق��اب��ل ،مل ت ّت�ضح
طريقة انت�شار الأمرا�ض يف �أنحاء الدماغ مثل مر�ض
الزهامير و�أن��واع اخل��رف الأخ��رى التي ميكن ر�صد
�آثارها اجل�سدية ب�سهولة بف�ضل التقنيات املتوافرة.
لكن يظن �سيلي �أن ج��زءاً مهماً من اجل��واب اك ُت�شف
الآن� ،إذ يبدو �أن منط انت�شار مر�ض الزهامير و�أربعة
�أنواع من حاالت اخلرف املماثلة لكن النادرة ي�ضاهي
املن�سقة التي و�صفها راي�شل .بطريق ٍة
�شبكات الأي�ض ّ
تن�سق هذا الن�شاط م�س�ؤولة
ما ،تكون الروابط التي ّ
�أي�ضاً عن ن�شر املر�ض.
مل يت�ضح بعد ما يح�صل ب�شكل دقيق .لكن قد يكون
ه��ذا االك�ت���ش��اف ال��دل�ي��ل ال ��ذي ي�ح�ت��اج �إل �ي��ه العلماء
ملعرفة كيفية كبح تقدّم اخل��رف� .إذا �ص ّح هذا الأمر
تو�سع فئة كبار ال�سن يف
(نظراً �إىل العبء الناجم عن ّ
بلدان عدة خالل العقود املقبلة)� ،س ُيثبت علم (ر�سم
الو�صالت الع�صبية يف املخ) قيمته حتى قبل و�صول
املبالغ الطائلة التي �ستم ّول امل�شروع.
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�أعي�ش حياة زوجية �سعيدة وم�ستقرة

ن�سرين �إمام� :أحب التمثيل وال �أعمل من �أجل املال
فج�أة �أعلنت الفنانة ال�شابة ن�سرين امام انها تزوجت منذ عام دون ان تعلن ذلك من قبل ،وما ان ادلت بهذا االعرتاف حتى وجدت نف�سها
متهمة �أنها تزوجت �سرا خا�صة مع ا�صرارها على �أال تك�شف عن �شخ�صية زوجها .ن�سرين ردت على هذه االتهامات بكل �صراحة وك�شفت �سبب
احتفاظها بخرب زواجها �سرا ،وملاذا عادت واعلنت عنه الآن ،كما حتدثت عن التغيري الذي حدث يف حياتها بعد الزواج ونيتها تعوي�ض ما
فاتها فنيا ،وحقيقة تر�شيحها للعمل مع عادل امام يف م�سل�سله اجلديد ،ا�ستعدادها لالعتزال يف حالة واحدة فقط.
• ملاذا اخفيت خرب زواجك الكرث من عام؟ وملاذا اعلنت عنه اخريا؟
 زواجي مل يكن �سرا وامنا �أخفيته فقط عن اال�ضواء لأنه كانت هناك رغبة م�شرتكة بيني وبنيزوج��ي على ان نبعد حياتنا اخلا�صة ع��ن ال�ك��ام�يرات مت��ام��ا ،وك��ان زواج�ن��ا معلنا لكل االهل
واال�صدقاء ،اما ملاذا اعلنته �أخريا فهو لأنني منذ زواجي كنت يف اجازة من العمل ،وبالتايل
كنت بعيدة ع��ن �إج ��راء احل ��وارات االع�لام�ي��ة ،ومل يكن ه�ن��اك م��ن ي�س�ألني ع��ن �أحوايل
العاطفية ،ولأنني �أحب �أن �أكون �صادقة مع جمهوري اتفقت مع زوجي على اعالن زواجنا
حتى يعلم اجلمهور.
• وملاذا مل تك�شفي �شخ�صية زوجك؟
 لأن هذا ال يهم احدا باال�ضافة اىل انه يريد ان يكون بعيدا عن اال�ضواء وهذا حقه،وباملنا�سبة ل�ست الفنانة الوحيدة التي تزوجت ومل تعلن من هو زوجها ولذلك ال
ارى االمر غريبا.
• حتدثت عن حق اجلمهور يف معرفة زواجك �ألي�س من حقه اي�ضا ان يعرف
من هو الرجل الذي ارتبطت به؟
 ال �أظن ذلك ،ويكفي انني اعلنت عن زواج��ي ،اما �شخ�صية زوجي فمن حقيوحقه هو اي�ضا ان نحتفظ بخ�صو�صية حياتنا بعيدا عن مطاردة الكامريات
واال�ضواء ،وهذا لي�س من �أجل ا�ضفاء غمو�ض على حياتي اخلا�صة او لالثارة،
وامن��ا فقط اح�ترام��ا للخ�صو�صيات ،وعندما ي�أتي وق��ت يريد هو فيه ان يظهر
�إعالميا بجواري �سوف نفعل هذا بالت�أكيد.
• امل يعرت�ض على عملك بالفن؟
 اطالقا فهو مقتنع متاما مبوهبتي وي�شجعني على النجاح وعملي كفنانة الي�سبب له اي م�شكلة.
• هل ت�ست�شريين زوجك يف ادوارك؟
 بالفعل احر�ص على ا�ست�شارته يف �أعمايل الفنية وا�ستمع لن�صائحه ،وغالبايكون على ح ق وهو يقدر الفن جدا ويثق باختياراتي ،خ�صو�صا �أننيال �أ�شارك
�إال يف عمل واحد يف ال�سنة لأنني ال �أعمل من �أجل املال ،وامنا اعمل من اجل حبي
للتمثيل وهذا �سيكون من �ضمن �أ�سباب جناحي يف التوفيق بني عملي كفنانة وبني
مراعاة بيتي وزوجي.
• معنى هذا انه ميكن ان تتنازيل عن الفن يف اي حلظة ت�شعرين فيها ب�أنه يت�سبب يف
ان�شغالك عن بيتك وزوجك؟
 -بالت�أكيد هذا وارد لأنني �إذا وجدت �أن عملي ي�أتي علي ح�ساب زوجي �أو على ح�ساب حقوقه
بالفعل �س�أن�سحب فورا من الفن ،فالفنانة مهما طال عمرها الفني فهي يف النهاية تعمل يف
مهنة م�ؤقتة �أو على االقل هذا هو احلال بالن�سبة يل لكن الزوج والأ�سرة هما رقم واحد.
• ما الذي تغري يف حياتك بعد الزواج؟
 �أ�شعر بفارق كبري بني حياتي قبل الزواج وحياتي بعده ،فحاليا �أ�صبح لدي مواعيد للعودةللبيت ،وكذلك اخلروج مع �أ�صدقائي �أ�صبح �أقل بكثري مقارنة بحياتي قبل الزواج ف�أ�صبح لدي
العديد من امل�س�ؤوليات و�أ�صبحت ملتزمة بوجودي يف البيت ب�شكل �أكرب.
• هل حتلمني باالمومة؟
 �أمتنى �أن �أ�صبح �أما قريبا ،وال ارى مثل االخريات ان االمومة تعطل عن النجاح يف احلياةالعملية وبخا�صة يف جمال الفن ،بدليل �أن هناك جنمات امهات ويحققن جناحات كبرية
مثل منى زكي وهند �صربي ويا�سمني عبد العزيز وغريهن.
• هل كان زواجك �سبب اعتذارك عن اكرث من عمل خالل الفرتة االخرية؟
 ان�شغلت فرتة طويلة برتتيبات الزواج ثم بحياتي اجلديدة بعده وهو ما جعلنياعتذر عن ع��دة اعمال عر�ضت يف رم�ضان املا�ضي ،لكنني ل�ست نادمة على هذه
االعمال لأنني يف املقابل �أعي�ش الآن حياة زوجية �سعيدة وم�ستقرة و�أنوي تعوي�ض
غيابي الفرتة املقبلة.
• هل �صحيح انك مر�شحة مل�شاركة عادل امام بطولة م�سل�سله اجلديد؟
 بالفعل تلقيت عر�ضا للم�شاركة يف امل�سل�سل اجلديد للفنان عادل امام ،وارىانها فر�صة ان اعمل مع هذا الفنان �صاحب امل�شوار الفني الطويل وال�شعبية
ال�ضخمة ،لكن يهمني اي�ضا ان اكون مقتنعة بالدور ،ولذلك طلبت من �شركة
االنتاج ان متنحني فر�صة لقراءة ال�سيناريو قبل ان اتخذ قراري النهائي.
• هل ت�شرتطني ان تكون م�ساحة ادوارك كبرية؟
 عندما �شاركت الفنان �شريف منري بطولة م�سل�سل (قلب ميت) مل تكن م�ساحة دوريكبرية ،ورغم ذلك حققت به جناحا �ضخما ورغم انني قدمت بعده �أدوارا اكرب يف م�ساحتها
وحققت بها جناحا اي�ضا ،لكنني ال اهتم كثريا مب�ساحة الدور ،وامنا مبدى ت�أثريها وقدرتها
اي�ضا على ان تظهر امكاناتي يف التمثيل.

31

�إميي �سمري غامن م�شغولة بـ( 6لـ )1
ت�ص ّور الفنانة امل�صرية ال�شابة �إمي��ي �سمري غامن حالياً دوره��ا يف الفيلم
اجلديد ( 6لـ  ،)1املقرر �أن يعر�ض يف مو�سم ال�صيف ال�سينمائي.
و�أو�ضحت غامن �أن الفيلم يتناول العالقة بني الن�ساء والرجال يف �إطار
اجتماعي كوميدي ويطرح امل�شاكل واملفارقات بينهما ،وي�شاركها البطولة
�أحمد الفي�شاوي و�شريف رمزي وكرمي فهمي ومن �إخراج حممد �شاكر.
كما ت�ستعد غامن للم�شاركة يف بطولة م�سرحية (البا�شا �أ�شفور) ،والتي
�ستعر�ض خالل مو�سم ال�صيف املقبل على خ�شبة م�سرح ال�سالم ،وي�شاركها
البطولة الفنان حممد رم�ضان ،وتدور �أحداثه حول �شاب فقري يتعر�ض
ملوقف �صعب �أثناء حجزه ل�شقة من الدولة.

رزان يف
(حرمي
ال�سلطان)

نوال الزغبي
وفيّة ل�سيمون
�أ�سمر

بد�أت النجمة رزان
املغربي ت�صوير
م�شاهدها يف م�سل�سل
(حرمي ال�سلطان)
بالن�سخة امل�صرية ،من
�إخراج �إينا�س الدغيدي،
جت�سد فيه �شخ�صية
ّ
غريبة ومعقدة �إال �أنها
رف�ضت الك�شف عن
تفا�صيلها .كذلك تدر�س
رزان �أكرث من عر�ض
�سينمائي.

�أكدت نوال الزغبي �أن الفن
ال ي�ؤثر على م�س�ؤولياتها
العائلية ،و�أنها توفق بني
فنها و�أوالدها وقالت يف
حديث لها�( :إذا وجدت
�أن حفلة معينة ال تقدم
وال ت�ؤخر ال �أوافق على
�إحيائها) ،م�شددة على �أن
املخرج �سيمون �أ�سمر �صاحب
الف�ضل الأكرب يف �صناعة
جنوميتها �إ�ضافة �إىل
جمهودها ال�شخ�صي.
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طرق عالج ال�شد الع�ضلي ومتزق الألياف الع�ضلية
اكد اخ�صائى الطب الريا�ضى االملانى ماركو�س كلينغنربغ
ان الريا�ضيني الهواة يجب ان يعرفوا �إطالة الع�ضالت
على نحو �سليم ،كي يتجنبوا الإ�صابة بال�شد الع�ضلي �أو
متزق الألياف الع�ضلية �أثناء ممار�سة الريا�ضة.
و�أو� �ض��ح كلينغنربغ ،ع�ضو احت��اد الأط �ب��اء الريا�ضيني
مبدينة ب��ون الأملانية قائ ً
ال :يمُ كن �أن نت�صور الع�ضلة
وك��أن�ه��ا ح�ب��ل ي�ت�ك� ّون م��ن ال�ع��دي��د م��ن ال�ع�ن��ا��ص��ر ،وهذه
ال�ع�ن��ا��ص��ر ه��ي �آالف الأل� �ي ��اف ال�ع���ض�ل�ي��ة ،و�إذا متددت
جمموعة من ه��ذه الأل�ي��اف ب�شكل زائ��د عن احل��د �أثناء
مم��ار��س��ة ال��ري��ا��ض��ة�� ،س�ي��ؤدي ذل��ك حينئذٍ �إىل الإ�صابة
بال�شد الع�ضلي ،ومن الوهلة الأوىل �سيظهر هذا ال�شد
يف �صورة ت�شنج.

وللتخل�ص م��ن ه��ذا ال���ش�ع��ور ،ي�ق��ول ال�ط�ب�ي��ب الأمل ��اين
:ينبغي تربيد الع�ضالت على الفور ملدة ربع �ساعة كاملة
بعد التعر�ض ملثل هذه املواقف ،م�ؤكداً على �ضرورة �إرخاء
الع�ضالت بحذر والعمل على �إطالتها دون القيام بحركات
عنيفة خالل الأي��ام التالية للإ�صابة .و�أ�شار كلينغنربغ
�إىل �أنه عاد ًة ما ي�ستغرق العالج مدة ترتاوح من خم�سة
�أيام �إىل �سبعة �أيام.
و�أكد الطبيب الأملاين على �أهمية �سرعة العالج ،مو�ضحاً
:ي�ن�ب�غ��ي ع�ل��ى ال��ري��ا��ض��ي �إراح� ��ة الع�ضلة امل���ص��اب��ة على
الفور ،ثم يقوم بو�ضع �ضمادة �ضغط مرنة عليها ،وتابع
كلينغنربغ :ينبغي �أن يتم رفع مو�ضع الع�ضلة امل�صابة
عالياً ملدة يوم كامل على الأقل مع تربيدها.

اال�شخا�ص البدناء تزيد عندهم
م�ؤ�شرات نق�ص فيتامني د

فوائد القمح

ك�شفت درا�سة علمية حديثة ان اال�شخا�ص الذين يعانون من البدانة
تنخف�ض لديهم م�ستويات فيتامني د مقارنة مع �أولئك الذين يتمتعون
بوزن �أقل.
ذكرت جملة بلو�س مدي�سني العلمية�،أن �أبحاثا طبية حديثة ك�شفت
عن وجود عالقة بني البدانة وانخفا�ض م�ستوى فيتامني د يف اجل�سم،
و�أج��ري��ت الأب�ح��اث على � 42شخ�صا ،مت حتليل بياناتهم اجلينية و
قيا�س م�ستوى فيتامني د لديهم.
�أ�شارت نتائج البيانات� ،أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من البدانة ،وتزيد
�أوزانهم عن املعدل الطبيعي بنحو  ،10%وي�صنفون كمفرطي البدانة
مع معادل كتلة اجل�سم يتخطى  40نقطة ،يعانون من تدين م�ستوى
فيتامني د بن�سبة  4%مقارنة مبن يتمتعون ب�أوزان قليلة.
قالت الباحثة �إلينا هيبونني ،امل��در��س��ة يف معهد �صحة الأط �ف��ال يف
جامعة ل�ن��دن� :إن ه��ذه ال��درا��س��ة ت�س ّلط ال�ضوء على �أهمية مراقبة
وع�لاج نق�ص فيتامني د عند البدناء ،بغية التخ ّل�ص من الت�أثريات
ال�صحية الناجمة عنه.

ل�صحة الإن�سان
يعترب من �أهّ م احلبوب املفيدة ّ
غ ّني جدا بالفيتامينات وخا�صة جمموعة فيتامني(ب) امل ّركب
يحتوي على معادن كثرية مثل احلديد  ,الف�سفور  ,ال�سليكون  ,واليود
يقّوي اجلهاز الع�صبي ومينح اجل�سم الق ّوة والن�شاط
ي�ساعد يف بناء العظام ويقوي الأ�سنان
ي�ساهم يف تقوية ال�شعر ويزيده ملعانا
ي�ساعد يف عمل الغدّة الدرق ّية
ي�ساهم يف تكوين الأن�سجة والع�صارات الها�ضمة
دقيق القمح ي�ستخدم كعالج لأمرا�ض اجللد املختلفة
لال�ستفادة من جميع هذه الفوائد يجب تناول (اخلبز الأ�سمر) الناجت من
طحن حبوب القمح كامله

تناول برتقالة يوميا ي�ساعد على اله�ضم

• من الذي اخرتع الكربيت ؟
العامل الفرن�سي �شارل �صويا هو خمرتع الكربيت يف عام  1381وكان
يتكون من الف�سفور االبي�ض وكلورات البوتا�سيوم وال�صمغ والن�شارة،
وي�شتعل باالحتكاك على �سطح خ�شن وب�سبب �سمية وخطورة الفو�سفور
االبي�ض توقف ت�صنيعه وا�ستخدم ب��دال عنه الف�سفور االحمر حتى
وقتنا هذا .
• متى �أعدمت كاترين هوارد ملكة اجنلرتا؟
اعدمت عام � 2451شهر فرباير .
• متى بد�أت اجنلرتا مرحلة (احلريات العامة)؟
بد�أت اجنلرتا مرحلة احلريات العامة عندما اقر الربملان الربيطاين
تبني ميثاق احلقوق يف . 9861--2 31

ك�شفت درا� �س��ة ح��دي�ث��ة �أن ال�برت �ق��ال ي�ح�ت��وي ع�ل��ى م��رك�ب��ات دهنية
وكربوهيدراتية وبروتينية ي�سهل ه�ضمها وامت�صا�صها من دون �إجهاد
اجلهاز اله�ضمي ،حيث �أن تناول برتقالة واح��دة عقب الأك��ل ي�ساعد
كثرياً على اله�ضم ،لأن احلام�ض امل��وج��ود فيها يثري الغدد املعدية
فتن�شط خمرية البب�سني التي تقوم به�ضم الطعام ،وك��ذل��ك يعترب
الربتقال م�شهياً ممتازاً �إذا تناوله الإن�سان قبل الطعام.
كما �أن الربتقال غني بفيتامني ج ال��ذي يجعله يف مقدمة الأغذية
الواقية وال�شافية ،فهو ي�ساعد على تثبيت الكال�سيوم يف العظام ،كما
�أن��ه له �أث��ر فعال يف ح��االت النزف مهما ك��ان من�ش�ؤها ويف وق��ف قيء
احلامل.
ويحتوي الربتقال على �أحما�ض مثل حم�ض ال�سرتيك تتحول يف
اجل�سم �إىل م��واد قلوية تفيد اخلاليا اجل�سمية ،وت�ساعد على ادرار
ال �ب��ول ،وت�ه��دئ��ة االل�ت�ه��اب��ات يف اجل �ه��از ال �ب��ويل ،ول��ذل��ك ك��ان �إعطاء
الع�صائر �ضرورياً لطرد ال�سموم عن طريق البول.

زرافاتان تلعبان وتتعانقان في الصباح الباكر بحديقة نيروبي الوطنية( .رويترز)

• هل تعلم �أن �أكرب عدد حروف يف لغة هي حروف اللغة الكمبودية التي يبلغ عدد حروفها  72حرف.
• هل تعلم �أن ع�صري الفاكهة و حده �أو خملوط يجب تناوله يف احلال فاالنتظار عليه يعر�ض فيتاميناته
لأك�سدة الهواء كما �أن بع�ض الأنواع تف�سد ب�سرعة و يف مقدمتها ع�صري اجلزر
• هل تعلم �أن �أغرب �إح�صائية عن ال�سمنة �أفادت �أن م�شاهدة التليفزيون امللون ت�ؤدي �إىل ال�سمنة املفرطة.
• هل تعلم �أن القطط غنية ب�ألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات.
• هل تعلم �أن جزيرة تايوان �أو ال�صني الوطنية �أطلق عليها امل�ستك�شفون الربتغاليون عام  1580م ا�سم (
فورموزا ) �أي اجلميلة.
• هل تعلم �أن املخلفات الناجتة عن ه�ضم �أوراق ال�شجر التي ت�أكلها الديدان تعترب �سماداً جيداً للرتبة و �أن
الديدان ت�ستطيع �أن تغطي الأر�ض بطبقة من ال�سماد خالل ثالثة �أ�شهر من الأوراق التي التهمتها خالل
عام تقريباً.
• هل تعلم �أن �أطول احل�شرات عمراً من ف�صيلة اخلناف�س حتمل ا�سم ـ اخلنف�ساء الرائعة ـ �إذ �أن حتولها من
طور الريقة �إىل طور العذراء فقط يحتاج �إىل � 47سنة كاملة.
• هل تعلم �أن �أقدم جي�ش نظامي �أوربي هو احلر�س ال�سوي�سري يف الفاتيكان �إذ يعود تاريخ ت�أ�سي�سه �إىل عام
1400م.

لعنة ال�سمكة

�سيف ح�سني بدران

تاج الدين

يو�سف حممد اخلطيب

عائ�شة �سامل ال�شام�سي

متفوق يف درا�سته ..ومتعاون مع زمالئه..
يهوى القراءة و�ألعاب الكمبيوتر..
ويتمنى ان ي�صبح مهند�سا يف
امل�ستقبل ..ويهدي �صورته �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوق يف درا�سته ..ومتعاون مع
زمالئه ..يهوى القراءة و�ألعاب
الكمبيوتر ..ويتمنى ان ي�صبح معلم
يف امل�ستقبل ..ويهدي �صورته �إىل
جميع الأهل والأ�صدقاء.

متفوق يف درا�سته ..ومتعاون مع
زمالئه ..يهوى القراءة و�ألعاب
الكمبيوتر ..ويتمنى ان ي�صبح كابنت
طيار يف امل�ستقبل ..ويهدي �صورته �إىل
جميع الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم والتلوين..
وتتمنى ان ت�صبح طبيبة �أطفال يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

مر احد االمراء بجوار نهر �صغري ف�سمع �صوتا يناديه وقف وتلفت فر�أى �سمكة وقد برز ر�أ�سها من املاء وهي
تنادي عليه وتقول ايها االمري انقذين هناك �شيئ يقف يف حلقي مينعني من ابتالع الطعام ف�سخر منها
االمري وقال انا اترك ما ورائي النظر يف فم �سمكة ملعونة؟ اذهبي واتركيني يف حايل.
فغ�ضبت ال�سمكة وقالت ادعو عليك بان ي�صيبك مثل ما ا�صابني وال ي�سعفك احد ،ثم مر تاجر كبري بجانب
النهر فنادت عليه ال�سمكة لينقذها فقال لها عندي عمل كثري ول�ست بغبي لأ�ضيع وقتي معك اع��دك لو
وجدت ان�سانا قريبا من هنا الر�سله لك ..فقالت اذهب ادعو عليك بالندم طوال عمرك ،ثم مر راع فقري
بجانب النهر فنادت عليه ال�سمكة فلما اقرتب منها حكت له ما هي فيه فاقرتب منها وقال ب�سم اهلل ال�شايف
املعايف ..ومد ا�صبعه يف فمها فاخرج من حلقها جوهرة كبرية كانت قد انح�شرت فيه ومنعتها من ابتالع
طعامها ،وعندما اخرج اجلوهرة تنف�ست ال�سمكة ال�صعداء وقالت :احلمد اهلل انقذتني اراحك اهلل ايها الفتى
وجعلك مددا ملن مثلي .فقال الغالم ح�سنا خذي هذه هي جوهوتك .فقالت :ال هذه من االن لك افعل بها
مات�شاء ومن االن نحن ا�صدقاء ان احتجتني  ..ف�شكرها الراعي وان�صرف ..جل�س االمري يف ق�صره ليتناول
طعامه فوقفت عظمة يف حلقه �سدت عنه الهواء واخذ يحاول التنف�س ومل ي�ستطع وحاول الكثري ا�سعافه
ومل تنجح حماوالتهم فتعذب حتى مات مت�أثرا مبا ا�صابه ،اما التاجر فقد ا�صابت جتارته خ�سارة كبرية
وا�صبح فقريا وعندما ظهر يف ال�سوق تاجر �شاب جديد ميلك من االموال ما مل ميلكه احد ب�سبب جوهرة
نادرة الوجود باعها لأغنى امللوك وعرف ان هذه اجلوهرة اخرجها الفتى من فم ال�سمكة ندم ا�شد الندم وقال
لو كنت انقذتها لكنت اغنى ان�سان ..انها لعنة ال�سمكة يا لندمي  ..يا لندمي واخذ ي�ضرب ر�أ�سه بيده ف�سمع
من خلفه من يقول امدد يدك بامل�ساعدة جتد وقت احلاجة الف يد متتد اليك ..فنظر فاذا بها ال�سمكة التي
اختفت ب�سرعة وعلى فمها ابت�سامة �ساخرة.

