
الدرا�سة؟  يف  ك�����س��ول  امل���راه���ق  اب���ن���ِك 
اأن ينجح، واأن يتفّوق من دون  تتمنني 
م�ساعدة؟ ل داعي لل�سعور بالإحباط، 
النف�س  ���س��يء ح���ّل! ح���اول علماء  ل��ك��ّل 
فّك رموز هذه امل�سكلة، فاّت�سح لهم اأّن 
كبرية،  بقدرات  يتمّتع  الأطفال  بع�س 

لكنه لي�س لمعاً يف الدرا�سة. 
)فر�سة(  ت��ن��ل  مل  ال��ت��ي  الأم  ت��ت��ذّم��ر 
اإجناب طفل )عبقري( من �سوؤال غالباً 
ما يطرحه كرث: )كيف يبلي ابنِك يف 
امل�ستقبل  من  خوفنا  يزيد  املدر�سة؟(. 
ق��ل��ق��ن��ا ع��ل��ى اأولدن�������ا، ل��ذل��ك ي�سغط 

الأهل اأكرث من اللزوم على اأولدهم.
والتهديد  ال�����س��راخ  اأ���س��ال��ي��ب  تفيد  ل 
�سيء،  يف  والعقاب  العاطفي  والب��ت��زاز 
بل تزيد من معاناة الأهل والأطفال. 
جميعاً  املراهقني  اأّن  نن�سى  األ  يجب 

يرغبون يف النجاح.

�أ�سباب نف�سية
عن  ال�سيئة  الدرا�سية  النتائج  تنجم 
م�ساكل  �سحّية:  غ��ري  نف�سّية  اأ���س��ب��اب 
عائلية ت�سحن طاقة املراهق العاطفّية 
���س��ل��ب��اً، ���س��غ��ط ك��ب��ري مي��ار���س��ه الأه����ل 
عك�سية،  نتائج  اإىل  ي��وؤدي  الأولد  على 
متفّهمة..  وغ��ري  قا�سية  عائلية  بيئة 
بعدم  الأه����ل  الخ��ت�����س��ا���س��ّي��ون  ين�سح 
يعطيهم  م��ا  ك���ّل  م��ن  الأولد  ح��رم��ان 
اإظهار  متعة حقيقّية، ويحّثونهم على 
الأحكام  اإ�سدار  بدل  لأبنائهم  دعمهم 

عليهم.

حلول عملّية
ابنِك  مل�ساعدة  الن�سائح  بع�س  اإل��ي��ِك 

على تدّبر اأمره يف حياته الدرا�سية:
ال��درام��ي: حاويل  - خففي من الوقع 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ه��دوء وال��ت��ع��ام��ل مع 
. تفادي اأن تدور اأحاديثِك  امل�سكلة برتوٍّ

دون  الدرا�سية  احلياة  ح��ول  ابنِك  مع 
�سواها، فذلك ي�سّمم الأجواء العائلية. 
)هل  يومياً  ت�ساأليه  اأن  جتّنبي  كذلك 
ال����ي����وم؟(،  ع���ام���ة  اأّي  ع��ل��ى  ح�����س��ل��َت 

حتديداً اأثناء تناول الطعام. 
و���س��غ��ف��ه: لكّل  اأذواق�������ه  ا���س��ت��ك�����س��ف��ي   -
يف  ت�ساعده  معّينة  اهتمامات  م��راه��ق 
با  طاقة  لديه  تنتج  ورمب��ا  الدرا�سة، 

حدود. 
- اجعليه يفكر مبتعة الأمور: حتى اإن 
للت�سلية،  معّداً  مكاناً  املدر�سة  تكن  مل 
التامذة  اإىل  بالن�سبة  امل��ت��ع��ة  ت��ب��ق��ى 
حافز التعّلم الأكرب. ل تن�سي اإذاً اإظهار 
ابنِك  اأم���ام  اأن���ِت يف عملِك  يحّفزِك  م��ا 

لأنِك مبثابة قدوة بالن�سبة اإليه. 
واق��ع��ّي��ة: ل ترفعي  اأه���داف���اً  - ح����ّددي 
ح�سل  اإذا  ال��ت��وق��ع��ات.  ���س��ق��ف  لب���ن���ِك 
م���ادة  يف   20-5 ع���ام���ة  ع��ل��ى  م���ث���ًا 
الريا�سيات، اطلبي منه احل�سول على 

املقبلة.  املرة  يف   20-10 اأو   8
- �سجعي: كّل تقّدم ب�سيط يف الجّتاه 
وُيعترب  الت�سجيع.  ي�ستحّق  ال�سحيح 
 ،20/10 اأو   8 اإىل   5 م��ن  الن��ت��ق��ال 

تقّدماً جّيداً. 
ل  يف�سّ تفكريه:  طريقة  اإىل  تعّريف   -
اإذا  ُي�ساأل  حني  بنعم  الإج��اب��ة  التلميذ 
يفهم،  مل  اإن  حتى  الأ�ستاذ،  �سرح  فهم 
كي ل يبدو مبظهر الغبّي. اإذا نال مثًا 
الفيزياء، من  م��اّدة  5-20 يف  عامة 
ال�سرورّي التعّرف اإىل طريقة تفكريه 
لذلك، ين�سح اخلرباء بتخ�سي�س 10 
من  التلميذ  مع  الأم��ر  ملناق�سة  دقائق 

دون توبيخه اأو اإ�سدار الأحكام عليه. 
بها:  يتفّوه  التي  رم��وز اجلمل  فكي   -
)ل اأعرف �سيئاً( عبارة منوذجّية. اإنها 
طريقة لف�ّس احلديث وجتّنب حتليل 
لإطاق  بامل�سكلة.  والتفكري  الأم����ور 
اأعيدي  ح��وار مثمر،  واإق��ام��ة  احلديث 

تعرف  ك��ن��ت  )اإذا  ال�������س���وؤال:  ���س��ي��اغ��ة 
ال�����س��ب��ب ال�����ذي ج��ع��ل��ك ت���ن���ال عامة 

�سيئة، اأطلعني عليه!(. 
ينتظرون  الأ�ساتذة  اأّن  يعرف  دعيه   -
اأب��رز الطرق  اإح��دى  اإنها  الكثري:  منه 
التي تنّم عن ذكاء يف اإقامة العاقات، 
الدرا�سة  م��راح��ل  يف  ت��ب��داأ  اأن  وي��ج��ب 

الأوىل. 
حني  الأ�سا�سّي:  اأ�ستاذه  مع  تعاوين   -
على  واأ�ساتذته  اأهله  اأّن  امل��راه��ق  ي��رى 

توا�سل دائم، يعيد حتفيز نف�سه. 
- �ساعديه لإيجاد طريقة عمل فاعلة: 
ي�سّكل  الدرا�سة  اّتباع قواعد معّينة يف 
اأم������ام ح���رّي���ة امل����راه����ق. يكمن  ع��ائ��ق��اً 
التحّدي يف اأن يثبت الأهل له اأّن اّتباع 
احلياة،  اأم���ور  ي�سّهل  حم���ّددة  طريقة 
التحّكم  يف  ي�����س��اع��د  ال���ع���م���ل،  ي��ن��ّظ��م 
ويوؤدي  �سعبة،  كانت  مهما  بالأو�ساع 
نتائج  اإىل حتقيق  الطويل  امل��دى  على 

اأف�سل. 
- ح�������س���ري ج�������دول اأع�����م�����ال ي���وم���ّي 
وقت  خ�س�سي  ل��ل��ن��ق��ا���س:  ق��اب��ل  غ��ري 
الثامنة  حتى  ال�ساد�سة  من  الدرا�سة، 

ذلك  يكون  األ  ل  وُيف�سَّ مثًا،  م�ساًء، 
يف غرفته، بل على مكتب مرّتب للعمل 

كما يجب. 
ل  ال���ط���ري���ق���ة،  ه������ذه  ت���ن���ج���ح  مل  اإذا 
عزميتِك  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ي  ت�ست�سلمي! 
اأحد الخت�سا�سّيني  واطلبي م�ساعدة 
ل��ت��ح��دي��د ن��ق��اط ال�����س��ع��ف ل���دى ابنِك 

ونقاط قّوته ب�سكل اأو�سح.

�أ�سباب غياب �حلو�فز 
من  اأ���س��ه��ل  ال���س��ت�����س��ام  اأح��ي��ان��اً،   1-

اإر�ساء توقعات الآخرين.
رغبات  اإر���س��اء  امل��راه��ق  ي��ري��د  ل   2-

اأهله.
التمّرد،  م��ن  ن��وع��اً  الك�سل  ي�سّكل   3-
اإىل  ر�سالة  لتوجيه  ال�سلبّية  واملقاومة 
الأه����ل: )ك��ف��ى! ت��وق��ف��وا ع��ن ال�سغط 

علّي!(.
دائماً  ال��ك�����س��ول  التلميذ  يحظى   4-

ب�سعبّية وا�سعة بني اأ�سحابه. 
يعاين ابنِك من الإحباط. رمبا   5-

درو�سه  اإهمال  اإىل  التلميذ  يلجاأ   6-
للح�سول على اهتمام اأهله.
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ابن التا�سعة يقود فرياري 
وّجهت ال�سرطة يف ولية كريال الهندية اجلنوبية لئحة اتهام بحق رجل 
الريا�سية  �سيارته  بقيادة  �سنوات  ت�سع  العمر  من  البالغ  لولده  ل�سماحه 
اإىل الرجل، ويدعى  ال�سرطة  العام. ووجهت  ال�سارع  من نوع ف��رياري يف 
حممد ني�سام، تهمة تعري�س حياة طفل للخطر وال�سماح لقا�سر بقيادة 

�سيارة.
يقود  وه��و  رته  �سوَّ الطفل  وال��دة  اأن  فهو  املو�سوع  الأك��رث غرابة يف  اأم��ا 
ال�سيارة الفائقة ال�سرعة واإىل جواره �سقيقه البالغ من العمر 7 �سنوات 
موقع  على  ال�سريط  بن�سر  وقامت  اأ�سبوعني.  قبل  مياده  عيد  ي��وم  يف 
التي  ال�سرطة  اإىل  وو�سل  وا�سع  ب�سكل  انت�سر  اأن  اإل  ك��ان  فما   ، يوتيوب 

قامت مبقا�ساة الأب، بح�سب ما اأوردت �سحيفة الغارديان الربيطانية.
ويف املقابل، اأعلن مفت�س ال�سرطة اأم يف فريغيز اأن والد الطفل، الذي يعمل 
يف جمايل التبغ والعقارات، ميتلك 18 �سيارة تبلغ قيمتها الإجمالية 4 
كفالة،  بدفع  يكتفي  اأن  طلب  ني�سام  اأن  واأ�ساف  اأمريكي.  دولر  مايني 
واأنه �سي�سلم نف�سه ملركز �سرطة قريب من منزله يف ميناء كو�سي قريباً. 
وختم املفت�س قائًا اإن ال�سرطة قد حتجز على الفرياري بينما يتم النظر 

يف الدعوى.
لكن يبدو اأن كل تلك اخلطوات مل تكبح جماح الوالدة من املفاخرة باأن 
ابنها يقود ال�سيارة منذ كان يف اخلام�سة ، م�سيفة اأنه �سبق له اأن قاد اأي�ساً 

�سيارات اأبيه الأخرى ومنها �سيارة لمبورغيني وبنتلي.
وقالت الوالدة: كان عيد مياده التا�سع، ومبا اأنه كان يلّح على والده منذ 
اأ�سهر عدة اأن ي�سمح له بقيادة الفرياري فقد نزلنا عند طلبه، هو �سائق 
واثق من نف�سه ويقود ال�سيارة بكل عناية واهتمام . وختمت م�سددة على 

اأنه لي�س من الي�سري على طفل اأن يقوم بهذا العمل وهو يف هذا العمر .

يحاول االنتحار اأمام رفاقه
اأم��ري��ك��ي��ة الن��ت��ح��ار بوا�سطة �ساح  ح���اول ط��ال��ب يف م��در���س��ة ث��ان��وي��ة 
اأمام رفاق �سفه يف مدر�سة خا�سة يف �سين�سيناتي بولية اوهايو  ناري 

الأمريكية ح�سب ما اأفادت ال�سرطة واملدر�سة.
واأطلق املراهق الذي مل يك�سف عن هويته ر�سا�سة باجتاه راأ�سه �سباح 

الثنني واأدخل على اإثرها امل�ست�سفى.
وقال غريغ تانكري�سلي الناطق با�سم ثانوية ل�سال : اأنه حادث منعزل 
مل يكن هناك اأي تهديد وقد اأخليت املدر�سة واأقفلت احرتازا ، مو�سحا 
اإن الفتى يكافح من اأجل البقاء . وقد �سكلت ا�سقفية �سين�سيناتي مبا اأن 

املدر�سة كاثوليكية، خلية للدعم النف�سي.

احلذاء يك�سف مالمح ال�سخ�سية
اإن كنت تريدين عك�س �سورة تدل على جديتك يف العمل، عليك البتعاد 

عن الكعب العايل.
هذا ما ن�سحت به خبرية التوظيف الأملانية نادين مايدن، حيث اأ�سارت 
اإىل اأن اختيار احلذاء للذهاب اإىل العمل يجب اأن يحظى بعناية فائقة، 

كونه يك�سف مامح ال�سخ�سية.
اأحذية الكعب العايل كما تقول مايدن ترمز لاأنوثة الطاغية، ما قد 
العمل  األ يزيد طول كعب حذاء  ينبغي  يعك�س عدم جدتيها، وقالت: 

عن اأربعة �سنتيمرتات حداً اأق�سى، كما جاء يف وكالة الأنباء الأملانية .
واأو�ست اخلبرية املوظفات بارتداء الأحذية ذات الكعب العري�س بدل 
من املدبب، للظهور مبظهر اجلدية والكفاءة، واأكدت على اأنه ل يجوز 
للموظفني ن�ساء اأو رجال ارتداء اأحذية ذات نعال بالية اأو اأربطة ممزقة، 
وقالت:يجب اأن يكون احلذاء دائماً يف اأف�سل حالة عند الذهاب به اإىل 
العمل، لأن عدم اعتناء املوظف بحذائه مُيكن اأن ُيثري م�ساعر اخلوف 

لدى الكثريين من اأرباب العمل .

احلجم ال يهم يف عامل االأ�سماك
يف عامل الأ�سماك، يبدو اأن احلجم ل يهّم، فقد اأظهرت درا�سة جديدة 
اأن الأ�سماك الأ�سغر حجماً والتي تتمتع بالعدوانية قادرة على التفّوق 

على اأ�سماك اأكرب منها يف معركة البقاء.
اأند  اأي  انكلرتا وجامعة تك�سا�س  اأك�ستري يف  وقال باحثون من جامعة 
يحدد  ما  هي  ال�سخ�سية  الطعام،  على  الأ�سماك  تتناف�س  حني  اأن��ه  اأم 
ال�سلوك  دوري��ة  ن�سرت يف  التي  الدرا�سة  واأو�سحت  �ستفوز.  واح��دة  اأي 
والبيئة وعملة الأحياء الجتماعي اأنه يف حال �سّح املوارد، تلعب ال�سفات 
ال�سخ�سية مثل العدائية دوراً اأهم من القوة يف ما يتعلق بالقدرة على 
البقاء. وقال الباحث األي�ستري ويل�سون، اإن الأ�سماك ال�سغرية العدائية 
متكنت من اإحراز نتائج جيدة يف املناف�سات على الطعام. وبغ�س النظر 
اأو  م�ستمر  عدائي  ب�سلوك  تتمتع  التي  ال�سمكة  اأن  ظهر  احلجم،  عن 
ذلك  نتيجة  ومتكنت  الطعام  على  ح�سلت  التي  هي  عدائية  �سخ�سية 

من اكت�ساب املزيد من الوزن.

كولني فريث يف فيلم جا�سو�سية 
يجري املمثل الربيطاين، كولني فريث، حمادثات لاإن�سمام اإىل فيلم 

جا�سو�سية م�ستند اإىل جملة هزلية.
ال��ف��ائ��ز بجائزة  ف���ريث،  اأن   ، ام�����س  بريطانية،  اإع���ام  و���س��ائ��ل  وذك���رت 
اأو�سكار عن دوره يف فيلم خطاب امللك ، يجري حمادثات لان�سمام اإىل 
الفيلم اجلديد من اإخراج ماثيو فون، حول �ساب متهور من منطقة يف 
اإىل مدر�سة رائدة تدرب  لندن ت�سهد م�ساكل، يجنده عّمه لاإن�سمام 

اجلوا�سي�س. ويجري احلديث حول اأداء فريث دور العم.
ومل يحدد بعد املمثل الذي �سيوؤدي دور البطولة، حيث جرى احلديث 

عن املمثل، اأرون جون�سون، ولكنه �سيكون من�سغًا.

م�سل�سل  باجتماع  �ق���ر�ح 
 80 �ل���  )�أ���س��دق��اء( يف �سن 
�سي�سطر حمبو م�سل�سل اأ�سدقاء 
الراغبون يف مّل �سمل طاقم متثيل 
انتظار  �سعبية،  الأك���رث  امل�سل�سل 
ح���ي���ث يقرتح  ����س���ن���وات ط���وي���ل���ة، 
يجتمع  اأن  ب��ريي،  ماثيو  املمثل، 
يف  ال�سابقني  زمائه  مع  جم��دداً 

عمر ال� 80.
، عن  اأون لي���ن  اإي  م��وق��ع  ون��ق��ل 
دور  يف  ا����س���ت���ه���ر  ال�������ذي  ب�������ريي، 
ت�ساندلري بينغ يف امل�سل�سل، قوله 
م�سل�سل  ان��ت��اج  علينا  اأن  اأع��ت��ق��د 
ب��ع��ن��وان اأ����س���دق���اء ع���ج���زة، نكون 
جنل�س فيه على مقعد يف حديقة 

ونحن يف ال� 80 من العمر .
ال�سائعات  موؤخراً  تزايدت  وكانت 
م���ن م�سل�سل  ح���ول ج���زء ج��دي��د 
املمثلني،  يجمع  فيلم  اأو  اأ�سدقاء 
والنجوم  الإن���ت���اج  ���س��رك��ات  ول��ك��ن 

نفوا ذلك ب�سكل قاطع.
الذي  اأ�سدقاء  م�سل�سل  اأن  يذكر 
يعترب امل�سل�سل الكوميدي �ساحب 
العامل،  الأعلى يف  امل�ساهدة  ن�سبة 
وّدع ال�سا�سة عام 2004 بعد 10 

�سنوات على الهواء.

�أخ�سر  ب�سعر  مادونا  �بنة 
ت�سري ابنة جنمة البوب الأمريكية 
مادونا على خطى والدتها، اإذ انها 
اأحياناً،  الغريبة  بطاتها  تعرف 
�����س����وارع  ال�������س���ري يف  وج����دي����ده����ا 

نيويورك ب�سعر اأخ�سر .
ان  الأمريكي  بيبول  واأف��اد موقع 
16 �سنة ، �سبغت  لوردي�س ليون 
يثري  ما  يف  اأخ�سر،  بلون  �سعرها 
والدتها  ك��ان��ت  اذا  عما  ال��ت�����س��اوؤل 
تقول  ، لنها  الأم��ر  موافقة على 
انها تفكر يف اأن تكون اأماً �سارمة 

بع�س ال�سيء.
ول��ف��ت امل��وق��ع اإىل ان���ه يف م��ا عدا 
ماب�س  ك��ان��ت  الأخ�����س��ر،  ال�سعر 

لوردي�س ب�سيطة وحمت�سمة.
ابنة  ه��ي  ل��وردي�����س  ان  اإىل  ي�����س��ار 
م��ادون��ا 54 ع��ام��اً ال��وح��ي��دة من 
���س��ن��ة ، وقد   46 ل��ي��ون  ك��ارل��و���س 
العام  يف  ال���ب���وب  جن��م��ة  ال��ت��ق��ت��ه 
يف  اب��ن��ت��ه��م��ا  واأجن����ب����ت   1990

ال�1996.

ج������ي������م������ي ف�����وك�����������س 
)�آين( ف����ي����ل����م  �إىل 

جيمي  الأمريكي،  املمثل  يجري 
فوك�س، حمادثات لاإن�سمام اإىل 
فيلم جديد ي�ستند اإىل امل�سرحية 

املو�سيقية ال�سهرية اآين .
وذكر موقع )هوليوود ريبورتر(، 
حم���ادث���ات  ي���ج���ري  ف���وك�������س  اأن 
لاإن�سمام اإىل م�سرحية اآين اإىل 
كيويفينجاهناي  املمثلة  جانب 
�سنوات   9 ال��ع��م��ر  م���ن  ال��ب��ال��غ��ة 
الطفلة  دور  ����س���ت���وؤدي  وال����ت����ي 

اليتمية واجلريئة اآين .
ومن املتوقع اأن يوؤدي فوك�س دور 

الوالد ووربك�س .
وت�سعى �سركة )�سوين بيكت�سرز( 
اإىل تعيني النجمني، ويل �سميث، 

وجاي زي، كمنتجني.
و����س���ي���ت���وىل وي�����ل غ������اك، ال����ذي 
اأ���س��دق��اء م��ع فوائد  اأخ���رج فيلم 

اإخراج الفيلم اجلديد.

التاأمل يفيد يف عالج االأرق 
اأفاد باحثون اأمريكيون باأن التاأمل قد يفيد يف عاج حالت الأرق عند الأفراد، فهو يح�سن من نوعية 

النوم لديهم ويزيد من طول مدته. 
واأ�سارت النتائج اإىل اأن التاأمل عند املر�سى امل�سابني بالأرق اأ�سهم يف حت�سني النوم وتقلي�س الفرتة 
التي يق�سيها الفرد قبل ال�ستغراق يف النوم، كما طراأ حت�سن على بع�س العوامل املتعلقة بالنوم مثل 

طول مدة ال�ستيقاظ، وفعالية النوم والكتئاب الذي ي�سيب هوؤلء الأ�سخا�س. 
وكان فريق الدرا�سة الذي �سم خمت�سني من الأكادميية الأمريكية لطب النوم، اأجرى درا�سة �سملت 
الأرق  يعانون من  ع��ام��اً، جميعهم   45-25 بني  ما  اأعمارهم  ت��راوح��ت  الأف���راد ممن  جمموعة من 

الأ�سا�سي وهي ال�سعوبة يف النوم التي مل تن�ساأ عن عوامل مر�سية اأو بيئية اأو نف�سية. 
ومت توزيع امل�ساركني اإىل جمموعتني، حيث خ�سع الأفراد من املجموعة الأوىل لربنامج تاأمل بوا�سطة 
نوع من متارين اليوجا ، فيما تلقى الأف��راد يف املجموعة الثانية تثقيفاً حول طرق حت�سني احلالة 
ال�سحية بالتغذية املنا�سبة وممار�سة التمارين الريا�سية، كما متت توعيتهم بالأ�ساليب ال�سليمة حول 

كيفية التعامل مع القلق والتوتر. 

 هكذا حتّفزون اأبناءكم

على الدرا�سة بجدية!
�حيانا يق�سد �أوالدنا �ملدر�سة رغمًا عنهم، ونتائجهم لي�ست 

مر�سية، لكنهم �أذكياء! كيف ميكننا حتفيزهم كي يعطو� �أف�سل ما 

لديهم يف �لدر��سة؟ �إليِك �قر�حات فاعلة و�سهلة يف �آن.



•• العني - الفجر:

املرموقة  اجل��ام��ع��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  لأط���ر  تو�سيعاً 
الأكادميي  للتطوير  و���س��ع��ي��اً  البحثية  وامل���راك���ز 
والبحثي وقعت جامعة الإمارات العربية املتحدة 
حول  الكورية  دانكوك  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة 
البحثية والأك��ادمي��ي��ة مبا  امل��ج��الت  ال��ت��ع��اون يف 
يعزز م�سار التعليم النوعي الذي يت�سدر خطط 
التطوير ال�سائدة واملتاحقة يف جامعة الإمارات 

العربية املتحدة.
العربية  الإم�����ارات  وّق���ع ع��ن ج��ان��ب جامعة  وق��د 
املتحدة �سعادة الدكتور علي را�سد النعيمي مدير 
الهايل  املبنى  يف  العليا  الإدارة  مبقر  اجلامعة 
الدكتور  الكوري  اجلانب  عن  وّق��ع  فيما  اجلديد 

هو�سنج �ساجن رئي�س اجلامعة.
ت���ن���اول���ت م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م و����س���ع اإط������ار للعمل 
امل�����س��رتك ب���ني اجل��ام��ع��ت��ني ف��ي��م��ا ي��خ�����س اإج����راء 
البحوث امل�سرتكة بني اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
للجامعتني ملواجهة الق�سايا امل�ستقبلية املتجددة 
املحور  باعتبارها  دور اجلامعات  التي يربز معها 
الأ�سا�سي واملوؤ�سر لقيا�س تقدم التعليم اجلامعي 
الأن�سطة  وك��ذل��ك  امل��ج��ت��م��ع  نه�سة  ع��ن  وامل���ع���رّب 
امل�����س��رتك��ة ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون الق���ت�������س���ادي بني 

البلدين.

تبادل  ���س��رورة  امل��ذك��رة  ا�ستهدفت  ل��ذل��ك  وت��ب��ع��اً 
اأع�ساء هيئة التدري�س لدى اجلانبني يف املجالت 

التعليمية والبحثية امل�سرتكة.
والدرا�سات  جلامعية  املرحلة  طلبة  تبادل  كذلك 
الدرا�سات  ب��ربام��ج  امل��ل��ت��ح��ق��ني  امل��وؤه��ل��ني  ال��ع��ل��ي��ا 
وفق معايري  �سيتم قبولهم لحقاً  والذين  العليا 
و�سروط كل جامعة على حدة كما �سملت مذكرة 
ال��ت��ف��اه��م ب���ني اجل��ام��ع��ت��ني ت��ل��م�����س احل���اج���ة اإىل 

تو�سيع التعاون يف املجالت البحثية ذات الهتمام 
التاأليف  خ����ال  م���ن  وال��ن�����س��ر لح���ق���اً  امل�����س��رتك 

امل�سرتك.
النعيمي مدير  را�سد  الدكتور علي  اأكد  هذا وقد 
وغريها  امل��ذك��رة  ه��ذه  مثل  اأهمية  على  اجلامعة 

من اتفاقيات ال�سراكة مع اجلامعات الأخرى.
وقال اأن هذا التعاون يجئ من�سجماً �سمن عاقات 
التي  ال�سديقني  الدولتني  بني  الوثيق  التعاون 

و�سيا�سية  اقت�سادية  م�سالح  عاقات  تربطهما 
الإم���ارات  جامعة  اأن  اإىل  م�سرياً  قوية  وثقافية 
العربية املتحدة تدعم مثل هذه التفاقيات ملنفعة 
اجلانبني مبا �سيتوفر لهما من خربات مكت�سبة 
وهذا  والباحثني  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  لدى 
�سيوؤدي حتماً اإىل تعزيز امل�سار البحثي بل وتطوير 

القدرات من خال التبادل العلمي واخلربات.
الكورية  اجلامعات  ب��دور  النعيمي  الدكتور  ون��وه 

جامعة  م��ع  الوثيق  ال��ت��ع��اون  ل��ربام��ج  وتكري�سها 
تهم  التي  املجالت  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
اأ�سد  حتر�س  اجلامعة  اأن  واأ���س��اف   ، اجلامعتني 
ظل  يف  وال��ن��وع��ي  التقني  التعليم  على  احل��ر���س 
ع�سر التقنيات والتحديات الهائلة التي ل ميكن 
يف  والتطوير  التحديث  با�ستمرار  اإل  جمابهتها 
كافة  يف  التعليم  م�سرية  بعمليات  يحيط  ما  كل 
اجلامعة  رئي�س  ،و���س��ف  جانبه  م��ن  اجت��اه��ات��ه��ا. 

ال��ك��وري��ة م��ذك��رة ل��ت��ف��اه��م م��ع ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
ناجحة  �ستكون  ب��ان��ه��ا جت��رب��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
لدى  امل��رتاك��م��ة  ال��ت��ج��ارب  اإىل  م�سرياً  م�ستقبًا 
اجلامعتني يف �سياق الإعداد والتاأهيل والتدريب 
واأكد   ، امل�سرتكة  وال��درا���س��ات  البحوث  وعمليات 
التعاون  لهذا  تنظر  الكورية  دان��ك��وك  جامعة  اأن 
نتائجه  ل�ستثمار  وتتطلع  كبري  بتفاوؤل  املرتقب 

مبا يعود على الباحثني بامل�سلحة امل�سرتكة. 

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

بجامعة  الرتبية  كلية  اختارته  الذي  العنوان  هو  الرتبية  يوم  كرنفال 
الإمارات للعام الثاين للتوا�سل مع املجتمع لتبادر العديد من الرو�سات 

واملدار�س للم�ساركة رغبة منها يف اإثراء العمل الرتبوي والرتقاء به.
الهايل  باملبنى  امل��وؤمت��رات  قاعة  م��ن  اتخذ  ال��ذي  الكرنفال  ب��داي��ة  يف 
باحلرم اجلامعي اجلديد بجامعة الإمارات حتدث وكيل كلية الرتبية 
الدكتور علي الكعبي ليوؤكد على اأن هذا الكرنفال جاء ليوؤكد دور كلية 
تزويد  يف  �ساهمت  الكلية  اأن  خا�سة  الإم�����ارات  جمتمع  قبل  ال��رتب��ي��ة 
قطاعات التعليم بالدولة باأكرث من ع�سرة اآلف خريج وخريجة م�سريا 
الكلية  اأن  وق���ال  اجلامعة  كليات  اأق���دم  م��ن  تعد  الرتبية  كلية  اأن  اإىل 
لي�س فقط  توؤكد وجودها  اأن  ا�ستطاعت  اأك��رث من ثاثني عاما  خال 
املنطقة  كليات  اأوىل  كانت  حيث  اخل���ارج  يف  اأي�سا  ولكن  ال��دول��ة  داخ��ل 
التي حت�سل على العرتاف الأكادميي العاملي وقال اأن املهم اأن يتعرف 
اإجن��ازات من  الكلية من  ما حققته  على  الرتبوي  امليدان  العاملون يف 

خال مثل هذه اللقاءات .
كلية  عميد  م�ساعد  احلو�سني  جن��وى  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  جانبها  وم��ن 
حري�سة  الكلية  اأن  وقالت  املجتمع  مع  التوا�سل  اأهمية  على  الرتبية 
على هذا التوا�سل الذي ي�سكل دعما للكلية وامليدان الرتبوي يف نف�س 

الوقت.
للدكتورة  حم��ا���س��رة  ال��رتب��وي  ال��ك��رن��ف��ال  فعاليات  ت�سمنت  وق��د  ه��ذا 
�سم�سة البلو�سي مديرة رو�سة الطوية بعنوان الذكاء العاطفي وقال اأن 
ي�سغل مكانة هامة ومتميزة �سمن  الوجداين  العاطفي  الذكاء  مفهوم 
ما مت حتقيقة من اإجنازات علمية نف�سية خال العقود الثاثة الأخرية 
من القرن الع�سرين م�سرية اإىل اأن النجاح يف العمل يعتمد ثمانني يف 
اأن الذكاء العاطفي يعترب املكون  املائة منه على الذكاء العاطفي حيث 

اأن  اجلوهري للو�سول والبقاء يف القمة يف اأي ميدان وقالت من املهم 
ال�سعادة  م��ن  ممكنا  ق��درا  يحقق  بحيث  عواطفه  م��ع  الإن�����س��ان  يتعامل 
التي  والجتماعية  العاطفية  امل��ه��ارات  اأن  واأ�سافت  حوله  ومل��ن  لنف�سه 
ت�سكل ما ن�سميه بال�سخ�سية يتوقف على �سبط النف�س وقراءة امل�ساعر 
فر�س  لتحديد  ه��ذا  تنمية  يف  دور  وامل��رب��ني  للوالدين  يكون  هنا  وم��ن 
النجاح يف احلياة واأ�سافت الدكتورة �سم�سة اأن للذكاء العاطفي دور يف 
الذاتية  الدافعية  اإىل  اإ�سافة  اأف�سل  القرارات احلياتية بطريقة  اتخاذ 
والعمل �سمن فريق واأ�سارت اإىل اأن كل هذا ينعك�س ب�سكل مبا�سرة على 
تكوين العاقات وال�سداقات كما تناولت الدكتورة �سم�سة اأهمية تطوير 

الذكاء العاطفي لدى الأطفال وكذلك دور معلمات الرو�سة يف تنمية 
هذا الذكاء.

لرو�سة  م�سرحي  عر�س  الرتبية  كرنفال  فعاليات  ت�سمنت  وق��د  ه��ذا 
اجليمي ت��ن��اول اأهمية ال��ق��راءة جت��اوب��ا م��ع م��ب��ادرة اأب��وظ��ب��ي ت��ق��راأ كما 
بناء  املعلم يف  دور  تناول  الرتبية م�سهد م�سرحي  كلية  قدمت طالبات 
طالبات  نظمته  م�ساحب  معر�س  الفعاليات  ت�سمنت  كما  الأج��ي��ال.  
كلية الرتبية تناول التخ�س�سات التي تطرحها الكلية ليكون من بينها 
الطفولة املبكرة حيث تعرف طاب وطالبات الرو�سات على املج�سمات 

التي تعرب عن هذا.

ال�سندوق املبت�سم.. ينجح يف اإعادة تدوير 
النفايات ويفوز باملركز الثاين يف اليابان

•• العني – الفجر:

ك�سف عدد من طلبة واأ�ساتذة كلية تقنية املعلومات اأن باإمكانهم جعل عملية 
اإعادة التدوير عملية م�سلية و ممتعة وجتربة رائعة يف نف�س الوقت، وذلك 
الذي  املبت�سم  النفايات  اإع��ادة تدوير  اإن�ساء �سندوق  من خال طرح فكرة 
اعتمد عليه د. خو�سيه برينيجري�س الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية تقنية املعلومات 
)البت�سامة(  وهي  عاطفيه  تعبريية  �سورة  ا�ستخدم  الذي  الفريق  وقائد 
حلث النا�س وت�سجيعهم على اإعادة التدوير. فما اأن ت�سع علبة البوليثني 
يف  لها  املخ�س�س  امل��ك��ان  يف  العلب(  منها  ت�سنع  التي  )امل���ادة  ترييفثالت 
وجه  �سورة  فتظهر  معدنية  عملة  خ�سخ�سة  �سوت  ت�سمع  حتى  ال�سندوق 
مبت�سم يف ال�سا�سة التي اأمامك، قام الفريق بر�سد النتائج التي اأثبتت جناح 
التجربة ،  فعلى مدى اأربعة اأ�سابيع، ا�ستطاع الفريق جمع 103 علبة من 
�سندوق اإعادة التدوير العادي يف ردهة ا�ستقبال مبنى كلية تقنية املعلومات 
مبعدل 27 علبة ا�سبوعيا، بعدها قام الفريق با�ستبدال ال�سندوق القدمي 
باآخر جديد  ال�سندوق املبت�سم ومت و�سعه يف نف�س املكان ملدة اأربع اأ�سابيع 
اأخرى وكانت النتيجة اأن ال�سندوق بحلته اجلديدة ا�ستطاع جتميع 360 

علبة مبعدل 95 علبة اأ�سبوعيا. 
النف�س  يف  وال�����س��ع��ادة  امل���رح  ب��ث  اإن  ق���ال  برينيجري�س  د.  م��ع  ح��دي��ث  ويف 
با�ستطاعته حتقيق نتائج اأف�سل من املكافاآت املادية وهذا ما اأثبتناه فعًا 
اأ�سابيع   5 ال�سندوق  ه��ذا  ت�سنيع  ا�ستغرق   ، البت�سامة  م��ب��داأ  با�ستخدام 
ال�ست�سعار  جهاز  و  الآيل  احلا�سب  جهاز  ثمن  هي  دره��م   1500 بتكلفة 
باأن  بالذكر  وجدير  ال�سندوق،  بداخل  و�سعها  عند  العلبة  يك�سف  ال��ذي 
الطالبة الإماراتية فاطمة ال�سويري هي من قام بكتابة �سيفرة الربنامج 
بتحليل  الأخ��ري��ات  الطالبات  وقامت   ، املبت�سم  الوجه  �سورة  يظهر  ال��ذي 
النتائج.  يقوم الفريق حالًيا بتجربة بديل اآخر اأقل �سعًرا با�ستخدام جهاز 
اأندرويد اللوحي، ومب�ساعدة اأ. توين جن- مدر�س خارج الهيئة بق�سم نظم 
الراقية يف  الختبار يف مدر�سة  اإج��راء  وبعد  الإم���ارات،  املوؤ�س�سات بجامعة 
علبة   300 جتميع  ا�ستطاعوا  اأنهم  برينيجري�س  د.  اأف��اد   ، العني  مدينة 
امل�سروع  نتائج  بعر�س  برينيجري�س  د.  ق��ام  اأ�سبوعني،  غ�سون  يف  تقريبا 
يف موؤمتر تفاعل الروبوت الب�سري يف طوكيو باليابان وح�سل على املركز 
الثاين كاأح�سن فيديو.  هناأ �سعادة د. علي را�سد النعيمي مدير اجلامعة د. 
برينيجري�س وطلبته على هذا الجناز و الذي يوؤكد على التزام اجلامعة 
وحر�سها على اإيجاد احللول للق�سايا التي ت�سغل الدولة وهي تتمثل اليوم 

يف هذا الجناز الذي من �ساأنه امل�ساهمة يف حت�سني الأو�ساع البيئية.
لتقليل  التعديات  بع�س  اإج��راء  على  العمل  يف  م�ستمًرا  الفريق  زال  وما 
تكلفة النظام واأي�سا اجراء بع�س املحادثات مع الهيئات احلكومية بالدولة 
وال�سركات لبدء ا�ستخدام اأجهزة مماثلة تعد دولة الإمارات العربية املتحدة 
من اأكرث الدول ارتفاعا يف معدلت انتاج النفايات على م�ستوى العامل ويف 
اأجراءها  اإع��ادة تدويره �سئيل ج��ًدا ويف درا�سة مت  اإن ن�سبة ما يتم  املقابل 
عام 2010 تبني اأن معدل انتاج �سكان يف مدينة اأبوظبي بلغ ما بني 1.8 
كجم اإىل 2.4 كجم للفرد الواحد يوميا واذا ا�ستمر الأمر، �ستتكبد حكومة 
اأبوظبي دفع ما يقارب 22 مليار درهم �سنويا لإدارة هذه النفايات بحلول 

�سنة 2030. 
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كرنفال يوم الرتبية مب�ساركة طلبة املدار�س وكلية الرتبية

تعاون م�سرتك بني جامعتي االإمارات ودانكوك الكورية



املوؤ�س�سات  الأ�ساتذة يف  يفعله معظم  يقوم مبا  هارفارد  �سنوات يف جامعة   10 بيزاغايل حواىل  دييغو  اأم�سى 
النخبوية: البحث. اأجرى اأبحاثاً عن الكتئاب حتديداً، فر�سد كمية كبرية من املادة الرمادية يف الدماغ عرب 
يف  اأعماله  معظم  بقي  لكن  للدماغ.  الكهربائي  والتخطيط  الوظيفي  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير  تقنيات 
اإىل تطبيق فاعل يف عامل الواقع. ثم طور اأم��راً كان ي�ستحق النتباه بدل اأن  نطاق املخترب ومل يتحول يوماً 

يقبع يف اأدراج املوؤ�س�سات الأكادميية: برنامج قد ي�ساعد يف معاجلة الكتئاب بح�سب قوله.
اليوم، مب�ساعدة ال�سركة احلديثة Canterbury Road Partners العاملة يف بالتيمور، من املنتظر 
اأن يبداأ بيزاغايل بتحويل اخرتاعه املخربي اإىل تطبيق ملمو�س. �ستكون جمموعة MoodTune )مبعنى 
)تعديل املزاج(( عبارة عن �سل�سلة األعاب ب�سيطة ت�ستطيع معاجلة الكتئاب عند لعبها ب�سكل متكرر بح�سب قول 
بيزاغايل وزمائه. عند ت�سغيل التطبيق مدة 15 دقيقة يومياً وامل�ساركة يف بع�س الألعاب، ميكن اأن ي�ستفيد 
امل�ستخدم من ذلك. اأمر )ممكن( بح�سب قولهم، وقد يكون هذا النوع من الألعاب كل ما يحتاج اإليه ال�سخ�س 

الكئيب يف بع�س احلالت. هل ميكن اأن ينجح اأمر بهذه الب�ساطة فعًا؟

موؤ�سر�ت حيوية
بداأ بيزاغايل العمل على مو�سوع الكتئاب يف عام 1999 واأ�سدر عدداً من اأهم درا�ساته يف عام 2001. ركزت 
الدرا�سات على )موؤ�سرات حيوية(، اأي اإ�سارات التجاوب الدماغي مع م�سادات الكتئاب والعاج النف�سي. يكفي 
اأن نلقي نظرة داخل الدماغ كي ن�ساهد مناطق م�ساءة )اأو غري م�ساءة( رداً على العاجات. بح�سب قوله، ت�سري 

اإ�ساءة منطقة معينة اأو عدم اإ�ساءتها، مب�ستوى حمدد من الدقة، اإىل مدى فاعلية العاج.
وفق منطق التفكري هذا، ماذا لو اأ�ساأنا تلك املناطق بطريقة اأخرى؟ ميكن اأن يتكيف الدماغ جمدداً مع احلاجة 
اإىل  اأي�ساً عند احلاجة  الق�سرة احلزامية الأمامية بالكتئاب وتن�سط  املنا�سب. ترتبط  اإىل حبة دواء بال�سكل 
اتخاذ قرارات �سريعة، لذا قد ي�ساهم طلب اتخاذ قرارات �سريعة يف معاجلة الكتئاب بح�سب بيزاغايل. طور 
الأخري برناجماً حمو�سباً وقابًا لاختبار و�سعر ب�سعادة كافية جتاه النتائج التي تو�سل اإليها، ما دفعه اإىل 

التعمق يف هذه التكنولوجيا.
الدماغ  يف  الكهربائي(  الن�ساط  )يقوي  اأن  ميكن  الكتئاب.  ملعاجلة  )ت�ساعدية(  مقاربة  الربنامج  ي�سبح  قد 
الجرتاري. وميكن اأن يقطع دورة التفكري الامتناهي التي ترتافق مع حالت اكتئاب كثرية. وميكن اأن يكون 
اأول عاج من نوعه ُيطَرح يف ال�سوق. لكن لتحويل الأبحاث اإىل اأمر ملمو�س، ل بد من احل�سول على بع�س 

امل�ساعدة من خارج الأو�ساط الأكادميية.
واأعظم  ِف��َرق عمل كبرية ومعدات متطورة  بالأبحاث: متلك  للقيام  الازمة  باملعدات  تكون اجلامعة جمهزة 
العمل  ِف��َرق  الأب��ح��اث؟ تبقى  العمل بعد مرحلة  املفكرين يف جمالهم، وذل��ك �سمن م�ساحة �سغرية. لكن ما 
الكبرية متوافرة لكن ترتاجع اأهميتها. عرّب �سون بول، �سريك عام يف �سركة Canterbury، عن الو�سع 
اإخراج  اإذاً  ال��ذي مينع  م��ا  وع��اج��زة(.  ع��ن جماعات بريوقراطية �سخمة  ع��ب��ارة  اجل��ام��ع��ات  )ع��م��وم��اً،  ق��ائ��ًا: 
املخرتعني من )برجهم العاجي( وحثهم على العمل مع رجال الأعمال واإن�ساء �سركات حديثة كتلك القائمة يف 

منطقة وادي ال�سيليكون واإي�سال منتجاتهم اإىل ال�سوق بوترية اأ�سرع؟
هذا ما تفعله �سركة Canterbury Road حتديداً مع بيزاغايل. جلاأ بيزاغايل يف البداية اإىل جامعة 
ماكلني  م�ست�سفى  اإىل  انتقل  اأن  اإىل  العملية  تاأجلت  لكن  بحثه،  حت��رك  التي  التكنولوجيا  لت�سويق  ه��ارف��ارد 
اجلامعي حيث اقرتحت الإدارة اأن يت�سارك مع �سركة Canterbury. فاأن�ساأت الأخرية م�سروعاً خم�س�ساً 
لبحثه )فريق اإطاق امل�سروع رقم 1(، ومنحت من�سب املدير التنفيذي لأندريه كونيغ، رجل اأعمال كان اأم�سى 
ع�سر �سنوات وهو يعمل يف املجال ال�ست�ساري ثم يف قطاع الأ�سهم اخلا�سة. بعد فرتة ق�سرية، مت ابتكار ا�سم 
MoodTune. لكن ما الذي  ب الدماغ( )BrainTracer(، وتطبيق منوذجي با�سم  للم�سروع، )متعقِّ

اأ�سًا. امل�سروع  من  �سغرية  ح�سة  متلك  منه؟   Canterbury ستك�سبه �سركة�
�سارع كونيغ وبيزاغايل اإىل العمل على تطوير منوذج مهني فتنقلوا بني امل�ستثمرين و�سمموا النموذج املطلوب. 
 MoodTune ب الدماغ( تطبيقه الرئي�س اإذا �سارت الأمور وفق اخلطة املطروحة، �سيطلق م�سروع )متعقِّ
يف نهاية الربيع. تق�سي الفكرة باأن متهد اأبحاث بيزاغايل وعلماء نف�س اآخرين لن�سوء تطبيق قد ي�ساعد يف 
)الطبية(  التطبيقات  )تتعدد  الطبية  الناحية  من  الفكرة موثوقة جداً  تبدو  الكتئاب. ظاهرياً، ل  مكافحة 
اإثباتات  اأف�سل بكثري من الدواء الوهمي(، لكن ي�سر بيزاغايل على وجود  املتوافرة ولكنها ل تعطي مفعوًل 
ب الدماغ( ر�سمياً، لكن قبل اإ�سداره �سيجعله بيزاغايل وكونيغ  علمية لدعم تلك الفكرة. انطلق م�سروع )متعقِّ
يخ�سع لتجربة طبية لختبار مدى فاعليته. ياأمل الرجان تقدمي منحة من املعهد الوطني لل�سحة ل�سالح 

برنامج )التدريب املعريف(.
)تتوافر )�ست  ب�سيطة  لعبة  اإىل  ونوّجهه  التطبيق  نفتح  الطريقة:  بهذه   MoodTune سيعمل تطبيق�
اأو �سبع( األعاب حتى الآن بح�سب كونيغ(. ال�سور التي نراها هنا تاأتي من منوذج معني، لكن �ستكون الن�سخة 
النهائية م�سابهة على الأرجح. اإليكم املثل الذي ا�ستعمله بيزاغايل للتحدث عن لعبة ميكن ا�ستعمالها لإجراء 
فيما  الوجه  اإىل  بالتطبيق(  راأينا  بح�سب  املري�س  )اأو  امل�ستخدم  فينظر  ال�سا�سة.  )مترين(: يظهر وجه على 
تتواىل الكلمات فوقه: )�سعيد(. )�سعيد(. )حزين(. )�سعيد(. في�سبح امل�ستخدم اأمام ظاهرة جدية من التنافر 
املعريف فيما يحاول التوفيق بني الوجوه والكلمات. بعد اأن ينتهي امل�ستخدم، يح�سل على تقييم للنقاط التي 

جمعها يف اللعبة، بالإ�سافة اإىل تطوره العام يف العاج.
اإ�سافية يوؤكد بيزاغايل. بح�سب  اأجزاء معينة من الدماغ لفرتات  اأن ي�ساهم مترين مماثل يف تن�سيط  ميكن 
راأيه، اإنه مترين كاف لل�سماح لبع�س اأجزاء الدماغ ب�)تعديل املزاج(، وكاٍف على ما يبدو ملكافحة بع�س عوار�س 

الكتئاب عند اللعب مدة 15 دقيقة يومياً.
بيزاغايل وكونيغ لي�سا ال�سخ�سني الوحيدين اللذين كانا يبحثان عن مقاربات مماثلة من )التدريب املعريف( يف 
جمال ال�سحة العقلية. ذكرت درا�سة حول تقنيات التدريب املعريف يف جمال انف�سام ال�سخ�سية يف عام 2003 
جملة  يف  متعددة  درا���س��ات  لحظت  امل��ع��ريف(.  الأداء  بتح�ّسن  تنذر  فاعلة  )عنا�سر  وج��ود  اأثبتت  امل��ق��ارب��ة  اأن 

اجلمعية الطبية الأمريكية زيادة متوا�سعة يف الوظيفة الدماغية نتيجة التدريب املعريف.
مع ذلك، تبقى فكرة النجاح يف )تدريب( الدماغ مثرية للجدل. تعّر�س تطبيق Lumosity )�سل�سلة من 

برجميات )تدريب الدماغ(( لانتقاد ب�سبب بيع منتجات رقمية خمادعة. ُيقال اإن الربنامج ي�سمل جمموعة 
من الألعاب الب�سيطة التي ت�ستطيع حت�سني كل �سيء، بدءاً من الذاكرة و�سوًل اإىل الرتكيز )وُيقال اإن األعابه 
حتظى اأي�ساً بدعٍم من علم الأع�ساب(. حني طلبت جمموعة امل�ستهلكني )Which?( من فريق العلماء اأن 
اأدلة تدعم  ي�سرح فاعلية الربجميات الع�سبية، مبا يف ذلك تطبيق Lumosity، ا�ستنتج العلماء عدم وجود 
ادعاءاتهم. يف اأف�سل الأحوال، اعتربوا اأن التدريب قد ي�ساعد بقدر الكلمات املتقاطعة اأو جولة من لعبة )غزاة 

الف�ساء(، وما من جانب خا�س فيه لتقوية الدماغ.

دقة متناهية
بدل  الأول.  املقام  الختاف يف  اأحد عنا�سر  الدقة هي  اإن  بيزاغايل  يقول  التطبيق؟  �ساأن  يف  اإذاً  املختلف  ما 
 ،Lumosity حماولة معاجلة جميع امل�ساكل، ينح�سر الرتكيز على اأمر واحد: يركز التطبيق، على عك�س

اأي�ساً عن عامل النفتاح.  على الكتئاب ح�سراً. مينحه هذا الرتكيز تفوقاً معيناً. يتحدث بيزاغايل 
اإ�سافية عن  للم�ستخدمني معلومات  تقدم  بلوحة  م��زوداً   MoodTune �سيكون تطبيق 

مع  التجاوب  من  اأي�ساً  امل�ستخدمون  �سيتمكن  م�ستواهم.  تطور  عن  وحتديثات  التطبيق 
ب الدماغ( وتقييم اأداء التطبيق كي يعلم فريق العمل مدى فاعليته. م�سروع )متعقِّ

يف مطلق الأح��وال، تبقى التوقعات معتدلة هنا على الأق��ل. بح�سب فريق العمل، ميكن 
الكتئاب  الغرق يف  على  يو�سكون  الذين  الأ�سخا�س  يف حالة  تلقائياً  التطبيق  يعمل  اأن 
النا�س  ي�ستهدف  بل  ر�سمياً  عاجاً  جتعله  التي  املعايري  جميع  يلبي  ل  وهو  العيادي، 
ي�سعر  ولكنه  ب�سيطة  نتائج  الفريق حتقيق  يتمنى  العوار�س.  بع�س  يواجهون  الذين 
بتفاوؤل كاف لإن�ساء منوذج مهني خا�س بالتطبيق. حتى لو مل تكن هذه التكنولوجيا 
الأقل. ميكن  الت�سعري م�سابهة على  Lumosity، تبقى م�ستويات  ت�سبه تطبيق 
حتديث  اأو  دولرات،  ب�سع  مقابل  اأ���س��ه��ر  لب�سعة  اخل��دم��ة  على  للح�سول  ال��دف��ع 
ب الدماغ(،  الربنامج لأ�سهر اإ�سافية مقابل مبلغ اآخر. يف ما يخ�س م�سروع )متعقِّ

قد ترتاوح الكلفة بني 30 و50 دولراً �سهرياً.
على  متعة  )واأك��رث  الكتئاب  دواء  كلفة  من  اأرخ�س  التطبيق  ي�سبح  قد  بالتايل، 

الأرجح(.
طرح  ميكن  ال�سلبية،  الناحية  م��ن  لكن  التطبيق.  م��ن  الإي��ج��اب��ي  اجل��ان��ب  اإن��ه 

ال�سوق  يف  مماثلة  تطبيقات  ثمة  التطبيق؟  هذا  نبيع  كيف  الآت��ي:  ال�سوؤال 
 Google Playوترتكز على علم متخّبط يف اأف�سل الأحوال. يف خدمة

معدة  تطبيقات  وهي   ،binaural beats مثًا، ميكن تنزيل خيار
على  النقر  ميكن  الب��ت��ك��ار؟  بع�س  اإىل  حتتاجون  ه��ل  امل���زاج.  لتغيري 
خيارات عدة. هل تريدون بع�س ال�سرتخاء بكل ب�ساطة؟ ميكن النقر 

على خيارات اأخرى.
ل يح�سل ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ع��ل��ى دع���م ع��ل��م��ي وه���و مل 

احل�سول  ي�ستحق  جتعله  جت���ارب  مل��رح��ل��ة  ح��ت��م��اً  يخ�سع 
على منحة من املعهد الوطني لل�سحة، لذا 

�سيواجه تطبيق MoodTune بع�س 
ال�سغوط كي يثبت متّيزه عن التطبيقات 
الأخرى. بح�سب كونيغ، ميكن اأن تكون 
 MoodTune يف  املعلومات  لوحة 
بعد كل  املجال.  عامًا م�ساعداً يف هذا 
تف�سرياً  امل�ستخدم  يقراأ  اأن  ميكن  لعبة، 
علمياً وراء اللعبة. اإنها ميزة ل ت�ستطيع 
اأن توفرها تطبيقات اأخرى كثرية )اأو ل 
ت�ستطيع توفريها ب�سهولة على الأقل(. 
من املتوقع اأي�ساً اأن يتم ت�سويق التطبيق 
املنظمات  العماء يف موؤ�س�سات مثل  اإىل 
احل��ك��وم��ي��ة ول��ي�����س الأف������راد ح�����س��راً، ما 
التطبيق  فاعلية  اإثبات  معايري  اأن  يعني 
اأع���ل���ى م���ن غ���ريه���ا، ل��ك��ن ���س��ي�����س��ل املنتج 
تلبية  بعد  النا�س  من  اأو�سع  �سريحة  اإىل 
امل�ستثمرين،  ج��ان��ب  )اإىل  امل��ع��اي��ري.  تلك 
 Indiegogo م��وق��ع  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 

للم�ساهمة يف متويل امل�سروع(.
التي  ال�����س��وق  ك��ان��ت  اإذا  اآخ���ر،  �سعيد  على 
تدعو اإىل تعزيز البتكار كبرية، فا �سك 
الكتئاب  مبكافحة  املعنية  ال�����س��وق  اأن  يف 
وا�سعة اأي�ساً. يتم اإهدار تكاليف اإنتاج بقيمة 

الأمرا�س،  ملعاجلة  �سنوياً  املليارات  ع�سرات 
اأن مكافحة تلك الأمرا�س تعني  ول �سك يف 

وجود قطاع ي�ساوي مليارات ال��دولرات. يكرث 
جديدة  عاجات  لتجربة  امل�ستعدون  الأ�سخا�س 

بغ�س النظر عن �سكلها!

عندما يعجز الطفل عن النوم، تلجاأ كل اأٍم اإىل حّل خمتلف... لذلك نادراً ما 
اأطباء  اأ�سلوب معني. يو�سي بع�س  تتحد الآراء يف هذا ال�ساأن وتتوافق على 
الأطفال برتك الطفل يبكي فرتة من الوقت يف حني يف�سل البع�س الآخر 

تدليله. 
لل�سك: طفل يفرك  ع��ام��ات معينة ل جم��ال معها  الأم��ه��ات على  اع��ت��ادت 
عينيه ويبكي من دون �سبب ويبحث عن دميته املف�سلة... ها قد حان موعد 
النوم، اإل اأن الطفل ل ينام ول يبدو الفرج قريباً. بالطبع لن يفهم طفلك 
اأنك و�سعته يف مهده بعد قبلة حنون واأغلقت الباب لينام بل �سي�سعر باخلوف 
والوحدة، لذلك ابقي اإىل جانبه لبع�س الوقت وغّني له حلناً هادئاً واهم�سي 
دقائق  خم�س  ت��دوم  النوم  بال�سرب، فطقو�س  رقيقة وحتلي  كلمات  ب�سع  له 

على الأقل، وانتبهي قد ل تكون هذه التدابري كافية.

تعليمه كيف ينام
الذي  الدكتور فريبري  الأطفال الأمريكي  اأ�سلوب طبيب  اإىل  البع�س  مييل 
�ساع ا�ستعماله يف فرن�سا بعدما عدله د. ثرييون ود. �سالميل. يق�سي هذا 
اأن تطول هذه  البداية على  الوقت يف  لبع�س  يبكي  الطفل  الأ�سلوب برتك 
املدة يف ما بعد اإىل اأن ينام، لكن ُيعتقد اأن هذا الأ�سلوب يحّول ال�سرير اإىل 
حقل خماوف باعتبار اأن التقارب اجل�سدي والطماأنينة مهمان ليغلب النعا�س 

على الطفل. ا�ستمعي اإىل حد�سك فهو اأف�سل مر�سد.
يعتقد دكتور فريبري اأنه يتعني على الطفل اأن يتعلم منذ بلوغه �ستة اأ�سهر 
يخ�سى  الغرب،  الثقافات. يف  باختاف  وهو مبداأ يختلف  وح��ده،  ينام  كيف 
الأهل اعتماد طفلهم عليهم ب�سكل كلي، يف حني اأن الأهل يف اأفريقيا اأو اآ�سيا 

ل ينزعجون اأو يقلقون من ال�ستيقاظ �ست مرات كّل ليلة.

جتنبي �أ�سباب �ال�ستيقاظ
اللتزام  اأن  اإل  اخلطوات،  من  جمموعة  تطبيق  فريبري  د.  اأ�سلوب  يتطلب 
بالأ�سلوب املقرتح وجتاهل طبيعة الطفل قد يوقعان الأم يف �سراع ل مفّر 
اآذان��ه��م. يكمن احلّل  اإىل و���س��ع �سماعات يف  اأح��ي��ان��اً  الأه���ل  م��ن��ه، وي��دف��ع��ان 
اإن  ال�سحيح يف التايل: ابدئي بتخفيف الوجبات الليلية ب�سكٍل تدريجي ما 
يبلغ طفلك �ستة اأ�سهر من العمر، لأنها �ست�سبح م�سدر قلق يوقظ الطفل 

مرات يف الليل.

ما �حلّل الإ�سكاته عندما يحني موعد �لنوم؟
قلبه  لتبعثي يف  ف��رتة ق�سرية  اإىل جانبه  ابقي  ف��ريب��ري:  دك��ت��ور  • اأ�سلوب   
الطماأنينة وحتا�سي حمله بني ذراعيك، ثم اخرجي من الغرفة وعودي بعد 
15 يوماً  خم�س دقائق، ثم بعد ع�سر دقائق. ا�ستمري على هذا املنوال ملدة 
لتعلميه العتماد على نف�سه وتركه يجد اأ�سلوباً خا�ساً به لتخطي امل�ساعب 

التي يواجهها بهدوء.
الطفل: هدهديه وغني له بهدوء واحمليه بني ذراعيك اأو  • احرتام طبيعة 
متددي اإىل جانبه لبع�س الوقت، وفقاً لعمره، ما دام يحتاج اإليك اإىل جانبه، 

فا�ستقالية الطفل ل تعني اأن يتعّلم وينجح من دون م�ساعدة الأهل.

مــنـــ�عـــات
االربعاء -  1   مايو    2013 م    -    العـدد   10781
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بالتن�سيق مع طبيب نف�سي من جامعة هارفارد ي�سعى �إىل �بتكار تطبيق حديث، تقول �سركة جديدة �إنها متلك �الأبحاث 
�البتكار. هذ�  تابعت   Popualar Science .لتي تدعم �دعاء�تها�

كيف جتعلني طفلك ينام ب�سالم؟

تطبيق يعالج االكتئاب! 
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اأدنوك: تطوير طبقات الغاز العايل 
ال�سوائب يف حقل باب 

•• ابوظبي -وام:

اأعلنت �سركة برتول اأبوظبي الوطنية اأدنوك عن عزمها اإبرام اتفاقية �سراكة 
جديدة مع �سركة �سل لتطوير اإنتاج الغاز عايل ال�سوائب من حقل باب يف اإمارة 
اأبوظبي. وطبقا لهذه التفاقية وملحقاتها �ستمتلك �سركة اأدنوك 60 يف املئة 
و�سركة �سل 40 يف املئة من حقوق تطوير احلقل ومن ملكية ال�سركة اجلديدة 
امل�سروع.  وم��راف��ق  م�سانع  وت�سغيل  الإن�����س��اء  عمليات  لإدارة  ان�ساوؤها  امل��زم��ع 
ا�سرتاتيجيا  م�سروعا  ال�سوائب  عايل  للغاز  باب  حقل  تطوير  م�سروع  ويعترب 
وتوفريه  الطبيعي  الغاز  من  الإم���ارة  اإن��ت��اج  زي��ادة  اىل  يهدف  للطاقة  �سخما 
لحتياجات اقت�ساد اأبوظبي املتنامي وذلك عن طريق معاجلة مليار قدم مكعب 
يوميا من الغاز اخلام عايل ال�سوائب. وي�سمل نطاق اأعمال امل�سروع يف منطقة 
باب على بناء وحدات لتجميع الغاز اخلام ومعاجلته وا�ستخراج الكربيت منه 
وذلك لإنتاج حوايل 520 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي املعالج 
الربي  ب��اب  2020. ويقع حقل  ع��ام  الغاز بحلول  توزيع  �سبكة  اإىل  وت��وري��ده 
على بعد 150 كيلومرتا جنوب غرب مدينة اأبوظبي وهو حقل ن�سط بالعديد 
على  تقع  التي  وال��غ��از  اخل��ام  النفط  زي��ت  اإن��ت��اج  تطوير  ومناطق  امل�سانع  من 
مقربة من منطقة تطوير امل�سروع. ولطبيعة تواجد امل�سروع يف هذه املنطقة 
اإ�سافة اإىل طبيعة ال�سوائب املوجودة يف الغاز الذي �سينتجه امل�سروع فاإن تلك 
العوامل �ستجعل امل�سروع عامة فارقة وطموحة يف جمال تطوير حقول الغاز 
اأح��دث واأف�سل  اأبوظبي حيث �سيتم اعتماد  اإم��ارة  ال�سوائب يف  الطبيعي عايل 
التقنيات الفنية ونظم ال�سحة وال�سامة والبيئة مبا يتطابق مع التزام اأدنوك 

مب�سوؤوليتها املجتمعية يف العمل مب�سوؤولية من اأجل ال�ستدامة.

•• دبي –الفجر:

بن  حممد  ب��ن  ماجد  ال�سيخ  �سمو  افتتح 
را�سد اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للثقافة 
والفنون، الدورة الثالثة ع�سرة من معر�س 
الإمارات للوظائف، اأكرب حدث للتوظيف 
والذي  ال���دول���ة،  يف  والتعليم  وال��ت��دري��ب 
لأكرث  وا�سعة  م�ساركة  ال��ع��ام  ه��ذا  ي�سهد 
املوؤ�س�سات  ك���ربى  م��ن  ���س��رك��ة   150 م��ن 
وال�سركات ال�ساعية اإىل توظيف املواطنني 
العام  باملائة عن   20 ب��زي��ادة  الإم��ارات��ي��ني 
ال�سركات  ع��دد  زي���ادة  ي�سهد  كما  املا�سي. 
وقد  باملائة.   7 بن�سبة  امل�ساركة  اخلا�سة 
اأع��داد كبرية من  �سهد اليوم الأول توافد 
فر�س  ع��ن  الباحثني  امل��واط��ن��ني  ال�سباب 
واع����د يف  م��ه��ن��ي  وم�ستقبل  ج��ذاب��ة  ع��م��ل 
قطاعات العمل املختلفة بالدولة، وت�ستمر 
 2 اخلمي�س  ي��وم  حتى  امل��ع��ر���س  فعاليات 

مايو يف مركز دبي التجاري العاملي.
للوظائف  الإم���������ارات  م��ع��ر���س  وي��ن��ع��ق��د 
�ساحب  من  كرمية  رعاية  حتت   2013
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، الذي اأعلن �سابقاً اأن 

العام 2013 هو عام التوطني. 
وقد اأعرب هال �سعيد املري، املدير العام 
لدائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي، 
التجاري  دب��ي  مل��رك��ز  التنفيذي  الرئي�س 
الإمارات  ملعر�س  املنظمة  اجلهة  العاملي، 
للوظائف، عن بالغ �سكره وامتنانه ل�سمو 
ال�����س��ي��خ م��اج��د ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
م��ك��ت��وم، ع��ل��ى دع��م��ه ال���ا حم���دود لقطاع 
امل��ع��ار���س ب��وج��ه ع���ام وم��ع��ر���س الإم����ارات 

ل��ل��وظ��ائ��ف ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س، قائًا 
خا�سة  اأهمية  تكت�سب  العام  ه��ذا  دورة  اإن 
التوطني،  ل��ع��ام  موافقتها  م��ن  ان��ط��اق��اً 
على حجم  اإي��ج��اب��ي��اً  انعك�س  ال���ذي  الأم���ر 
امل�ساركة من املوؤ�س�سات احلكومية واملعاهد 
و�سركات  التدريب  وموؤ�س�سات  واجلامعات 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س. واأ����س���اف امل�����ري: لقد 
ل��ل��وظ��ائ��ف على  الإم������ارات  م��ع��ر���س  �سهد 
زي���ادًة يف حجمه وارتقاًء  13 ع��ام��اً  م��دار 
يف نوعية امل�ساركني فيه، واأتاح لهم من�سة 
فريدة للتعّرف على التوجهات ال�سائدة يف 
املواطنني  متكني  يف  واأ�سهم  العمل،  �سوق 
ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ع��م��ل م��ن احل�����س��ول على 
فر�س  اأف�سل  وتلّقي  املنا�سبة  ال��وظ��ائ��ف 
اأ�سهم  امل��ت��اح��ة، ك��م��ا  ال��ت��دري��ب وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�سركات  م�����س��اع��دة  يف  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
احتياجاتها  �سد  يف  التوظيف  يف  الراغبة 

من الوظائف .
ومُتثل امل�ساَركات ع�سرة قطاعات اقت�سادية 
و�سبه  احلكومية  املوؤ�س�سات  ه��ي  رئي�سية 
والتمويل،  ال�سريفة  وقطاع  احلكومية، 
التوظيف،  و�سركات  التعليمي،  والقطاع 
وال�����س��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة، وق��ط��اع��ات تقنية 
والغاز،  وال��ن��ف��ط  وال�����س��ي��اف��ة،  امل��ع��ل��وم��ات، 
والنقل، والت�سالت. وقد عزز هذا التنوع 
معر�س  �سمعة  املبتكرة  وامل��ب��ادرات  الكبري 
الإمارات للوظائف كمن�سة مف�سلة لرفع 
وع���ي امل��واط��ن��ني ب��ت��وّج��ه��ات ���س��وق العمل 
من  منهم  العمل  ع��ن  الباحثني  ومت��ك��ني 
من  �سواء  الفر�س  اأف�سل  على  احل�سول 
ح��م��ل��ة اخل�����ربات وامل����وؤه����ات ال��ع��ال��ي��ة اأو 

اخلريجني اجلدد اأو الطلبة. 
الُكربى  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اأب��رز  وم��ن 

واأدنوك،  ات�����س��الت،  املعر�س  يف  العار�سة 
وجم��م��وع��ة الإم������ارات، و���س��رك��ة الإم����ارات 
دب�����ي، ودو،  ، وب���ل���دي���ة  اإمي������ال  ل���اأمل���ن���ي���وم 
والت�سويق  ال�����س��ي��اح��ة  ودائ������رة  ودوب�������ال، 
الر�ستماين،  وجمموعة  ب��دب��ي،  التجاري 
وهيئة  وامل�����وا������س�����ات،  ال����ط����رق  وه���ي���ئ���ة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي، وم��وان��ئ دب���ي، وعدد 
ي�سم  فيما  الأخ���رى،  ال�سركات  من  كبري 
ال�سركاء  م��ن  ك��ذل��ك جم��م��وع��ة  امل��ع��ر���س 
التجاري،  دبي  وبنك  ك��وم،  دوت  بيت  هي: 
وتنمية، وجامعة  الوطني،  اأبوظبي  وبنك 
الإمارات، وجامعة زايد، وحر�س الرئا�سة، 
و غ���و غ��ل��وك��ال ، وجم��م��وع��ة ال��ف��ط��ي��م، و 

فري�ست �سيلكت ، وكليات التقنية العليا.
ملزيد  املعر�س  على  القائمني  م��ن  و�سعياً 
الباحثني  م��ن  ال���زوار  على  الت�سهيل  م��ن 
اإطاق  مت  فقد  الوظيفية،  الفر�س  ع��ن 
بالوظائف  اخل���ا����س���ة  وظ��ي��ف��ت��ي  ب����واب����ة 
امل���واط���ن���ني، وال���ت���ي تتميز  اأم�����ام  امل��ت��اح��ة 
بال�سرعة وال�سهولة، وفيها تقوم ال�سركات 
العار�سة بالإعان عن وظائفها ال�ساغرة 

للمواطنني.
ي�����س��ت��م��ل امل���ع���ر����س ع���ل���ى جم���م���وع���ة من 
املبادرات املبتكرة التي من �ساأنها اأن ت�سكل 
نقاط جذب مهمة للزوار، كمبادرة ماجد 
بلغت  التي  املواطنني،  بن حممد لتدريب 
ه����ذا ال���ع���ام ع��ام��ه��ا ال��ث��ال��ث وت���ه���دف اإىل 
تطوير املهارات الوظيفية لدى املواطنني 
واإعدادهم لتويل منا�سب اإدارية. كما يقّدم 
اإطاق  املعر�س طرحاً خمتلفاً، يتمثل يف 
دورة تدريبية بعنوان ليغو ترايننغ ، ي�سعى 
من خالها اإىل ا�ستقراء ال�سلوك الوظيفي 
للمر�سحني للوظائف وو�سع اأهم النقاط 

التحليلة التي تتناول �سخ�سياتهم مو�سع 
ُيكّر�س  مبا  املنا�سبني،  والتدقيق  التحليل 

الإبداع يف �سخ�سياتهم.
املبادرات برنامج القت�ساد  وت�سمل قائمة 
براون  ت�ست�سيفه جملة  الذي   ، الإبداعي 
الذاتية  ال�سرية  عيادة  اإىل  اإ�سافة   ، ب��وك 
التي ينظمها موقع بيت دوت كوم . ويتيح 
والن�ساء  ال��ف��ت��ي��ات  م���ن  ل������زواره  امل��ع��ر���س 
املجتمع  �سيدات  اأجن��ح  من  بنخبة  اللقاء 
الإماراتيات �سمن ور�سة عمل جلنة املراأة 
الإماراتية الرائدة ، التي تقام خال يومه 

الثاين.
املكتب  م�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  تعليقه  ���س��ي��اق  ويف 
حممد  ب��ن  م��اج��د  ال�سيخ  ل�سمو  اخل��ا���س 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، ق��ال م���روان جمعة 
للمكتب اخلا�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ب��ي��ات،  ب��ن 
ل�سمو ال�سيخ ماجد بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم: ن�سجل اليوم اإطاق الدورة الثالثة 
م���ن م���ب���ادرة م��اج��د ب���ن حم��م��د لتدريب 
امل��واط��ن��ني، وال��ت��ي ن��وؤك��د م��ن خ��ال��ه��ا اأن 
وت�����رية اله���ت���م���ام ب��ف��ر���س ال���ت���دري���ب يف 
احلالية  ال����دورة  وت�سهد  م�ستمر،  ت��زاي��د 
قبل  من  م�ساركة  ن�سبة  اأعلى  املبادرة  من 
بو�سفه  التدريب  اأهمية  وتنبع  ال�سركات. 
املهني،  وامل��ج��ال  التعليم  ب��ني  ي�سل  ج�سر 
الأمر الذي يجعل من عملية النتقال بني 
و�سل�سلة،  تتم ب�سورة تدريجية  املرحلتني 
اإنهائهم  مب��ج��رد  املر�سحني  اأن  يعني  م��ا 
قادرين  �سي�سبحون  التدريبية  ل��ل��دورات 

على اللتحاق بركب احلياة املهنية .
ك���م���ا ت��ت��م��ي��ز ن�����س��خ��ة ال����ع����ام احل������ايل من 
ل��ل��وظ��ائ��ف برتكيزها  الإم������ارات  م��ع��ر���س 
ال�سباب  وت�����س��ج��ي��ع  ال��ف��ر���س  ت���ن���وع  ع��ل��ى 

اقت�سادية  الإماراتي ل�ستك�ساف قطاعات 
الإبداعي.  القطاع  مقدمتها  ويف  جديدة 
�سبيب،  ب��ن  اأح��م��د  ق��ال  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
املوؤ�س�س والنا�سر ملجلة بروان بوك للفنون 
والثقافة: ي�سكل اجتماع املوؤ�س�سات والأفراد 
ال��ق��ط��اع الإب����داع����ي حمور  ال��ع��ام��ل��ني يف 
ب��وك لأن���ه يتقاطع  ب���راون  اه��ت��م��ام لنا يف 
اأن  نرى  ونحن  واأهدافنا،  اهتماماتنا  مع 
مثلى  من�سة  للوظائف  الإم��ارات  معر�س 
لانخراط  الإم��ارات��ي  ال�سباب  يق�سدها 
يف قطاعات القت�ساد الإبداعي ل �سيما يف 
دولة  يف  القطاع  لهذا  املت�سارع  النمو  ظل 
العديد  املتحدة وتوافر  العربية  الإم��ارات 
من الفر�س الوظيفية. وي�سطلع برنامج 
القت�ساد الإبداعي مبهمة توعية ال�سباب 
القطاع  ه��ذا  مبعطيات  للمعر�س  ال��زائ��ر 
من  اللون  بهذا  الأخ��رى  املتعلقات  وكافة 

الن�ساط القت�سادي . 
ويعترب معر�س الإمارات للوظائف من�سة 
اأي�ساً  واإمن���ا  للتوظيف  فقط  لي�س  هامة 
ل��ل��ت��دري��ب وال��ت��ع��ل��ي��م م��ن خ���ال م�ساركة 
قطاع وا�سع من املوؤ�س�سات والهيئات العلمية 
املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  ال��رائ��دة.  والأكادميية 
املوارد  اإدارة  مدير  العو�سي،  علي  اأع���رب 
الب�سرية يف جامعة زايد، عن اعتقاده باأن 
ال�سباب  الكبرية من جانب  الإقبال  ن�سبة 
الإم��ارات��ي، ال��ذي ل ت��زال �سريحة وا�سعة 
منه على مقاعد الدرا�سة، توؤكد اأنه ما�ٍس 
الوظيفية  حل��ي��ات��ه  التخطيط  يف  ُق���دم���اً 
ال��ع��م��ل والتوجهات  ���س��وق  ملُ��ع��ي��ط��ات  وف��ق��اً 
ال�����س��ائ��دة، الأم�����ر ال����ذي ���س��ي�����س��اع��ده على 
مع  لتتوافق  واإمكاناته  تطلعاته  مواءمة 

م�ساريعه الوظيفية امل�ستقبلية . 
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للوظائف يف عام التوطني

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب���رم���ت م��وؤ���س�����س��ة الإم������ارات ل��ات�����س��الت - 
ات�����س��الت ال��ي��وم م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع مركز 
اأب��وظ��ب��ي، بق�سد تفعيل  ال��غ��ذائ��ي يف  الأم���ن 
�سبل التعاون وتعزيز ال�سراكة الإ�سرتاتيجية 
اإىل  التفاقية  تهدف  حيث  بينهما،  القائمة 
ب���ني الطرفني  امل�����س��رتك��ة  ت��وح��ي��د اجل���ه���ود 
لتعزيز اآليات العمل املتعلق مبنظومة الأمن 
ال��غ��ذائ��ي ع��رب ���س��م��ان ا���س��ت��م��رار الإم�����دادات 
التعامل  و�سا�سة  اأبوظبي  لإم��ارة  الغذائية 
الكوارث  اأو  والزم�����ات  ال���ط���وارئ  ح���الت  يف 
التعاون يف �سبيل تطوير  الطبيعية، ل�سيما 
رئي�سي  ب�سكل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  خ��ط��ط 
امل�ساركة  وت�سجيع  والإر����س���اد  التوعية  اإىل 
حالت  اأثناء  املجتمع  �سرائح  لكافة  الفعالة 
الطوارئ والأزمات، بالإ�سافة اإىل ال�ستفادة 
اللوجي�ستية  التحتية واخلدمات  البنية  من 
امل��ط��ورة م��ن قبل ات�����س��الت ، ومب��ا يتما�سى 

تطلعاتهم  وحت��ق��ي��ق  ال��ط��رف��ني  �سيا�سة  م��ع 
امل�ستقبلية.

وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق���ال م��ع��ايل حم��م��د اأحمد 
رئي�س  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  ال���ب���واردي 
جمل�س اإدارة مركز الأمن الغذائي باأن املركز 
ل�سمان  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه  ت��ط��ب��ي��ق  يف  م���ا����سٍ 
الأم����ن ال��غ��ذائ��ي يف اإم����ارة اأب���و ظ��ب��ي ودولة 
مبا  ال�سركاء  جميع  مع  بالتن�سيق  الإم���ارات 
فيهم املوؤ�س�سات التي ت�سهل عملية التوا�سل 
م��ع اجل��م��ه��ور يف احل���الت ال��ع��ادي��ة وحالت 
الإم����ارات  ب���اأن موؤ�س�سة  واأ���س��اف  ال��ط��وارئ. 
موؤ�س�سة  ك��ون��ه��ا  – ات�����س��الت  ل��ات�����س��الت 
املبادرات احلكومية  دائم يف  و�سريك  وطنية 
اإقليمياً  رئي�سي  لع��ب  اأ�سبحت  اأن��ه��ا  ومب��ا 
ف��ق��ط يف جم����الت الت�سال  ول��ي�����س حم��ل��ي��اً 
فاإنها  والإع�������ام  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  واخل����دم����ات 
املركز وحتقيق  �ستكون خري داعم لتوجهات 
الأمن  ط���وارئ  بخطط  يتعلق  فيما  روؤي��ت��ه 

الغذائي.

التي ي�سطلع  املهام  اأهم  باأن  البواردي  واأكد 
مع  التن�سيق  هي  الغذائي  الأم��ن  مركز  بها 
املختلفة  والحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
الغذائي �سمن  الأمن  اإدراج متطلبات  ب�ساأن 
ودع��ا يف هذا  التحتية  البنية  خطط تطوير 
الإط��ار جميع املوؤ�س�سات لأخذ هذا الأمر يف 
الأمن  فريق مركز  ب��اأن  واأك��د  العتبار  عني 
امل�سورة  ل��ت��ق��دمي  ا���س��ت��ع��داد  ع��ل��ى  ال���غ���ذائ���ي 
هذا  يف  خططها  ل��دع��م  ج��ه��ة  لأي  وال��دع��م 
املجال. ومن جانبه قال �سعادة عي�سى حممد 
موؤ�س�سة  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال�����س��وي��دي 
الإمارات لات�سالت – ات�سالت اأن املوؤ�س�سة 
لت�سخري  ت�سعى  التفاقية  ه��ذه  وم��ن خ��ال 
اأحدث ما تو�سلت اإليه تكنولوجيا الت�سالت 
وتقنية املعلومات، يف التعاون الهادف والبناء 
مع كافة اجلهات املعنية خلدمة اأمن و�سامة 
املجتمع الإم���ارات���ي، وم��ن ث��م احل��ف��اظ على 
الأم���ن ال��غ��ذائ��ي ل��ل��دول��ة ك��ج��زء م��ن اخلطة 
ال��وط��ن��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة ل��ل��ط��وارىء والزم�����ات. 

واأ�ساف �سعادة رئي�س جمل�س ادراة ات�سالت 
املعلومات  ق��واع��د  خ��ال  وم��ن  املوؤ�س�سة  اأن 
التي  اجل���ودة  عالية  وخدماتها  لديها  التي 
تعتمد على اكرث ال�سبكات تطورا يف العامل، 
املكونة  الأك��رب  لل�سريحة  و�سولها  واإمكانية 

ملجتمع دولة المارات العربية املتحدة ، على 
اأمت ال�ستعداد لتحقيق اأعلى درجات التعاون 
الفاعل والبناء مع كافة فرق العمل الوطنية 
وعلى كل امل�ستويات، باإعتبار هذا التعاون اأحد 
اأوجه امل�سوؤولية الوطنية ملوؤ�س�سة ات�سالت. 

•• راأ�س اخليمة-الفجر :

مت اخ��ت��ي��ار حم��م��د اح��م��د رق��ي��ط ال علي 
ل��ي��ك��ون م�����س��وؤول ع��ن ه��ي��ئ��ة راأ�����س اخليمة 
احلايل  عمله  جانب  اىل  ال�سياحة  لتنمية 
ال�سمو  ل�ساحب  اخلا�سة  للدائرة  كمدير 
بعدما  القا�سمي  �سقر  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�سيخ 
لوي�س موؤخرا من من�سب  ا�ستقال فيكتور 
مدير عام الهيئة لأ�سباب و�سفت بالعئلية 
حيث �سينتقل مع عائلته لاقامة يف كندا 
وح��ت��ى الإع����ان ع��ن امل��دي��ر ال��ع��ام اجلديد 
يف  ال�سياحة  لتنمية  اخليمة  راأ����س  لهيئة 
2013.�سيعمل  ال��ع��ام  م��ن  ال��ت��ايل  ال��رب��ع 
رقيط على حتقيق روؤية �سمو ال�سيخ �سعود 
يف التنمية ال�سياحية والعمل على الو�سول 
لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ه��ي��ئ��ة  اأه�����داف  اىل 
مليون   1.2 اإ�ستقبال  يف  التمثلة  ال�سياحة 
2013 وزي�����ادة عدد  ال���ع���ام  ب��ن��ه��اي��ة  زائ����ر 
اإىل   2016 ع��ام  بنهاية  الفندقية  الغرف 

غرفة.  10،000
ومن املعروف ان هيئة راأ�س اخليمة لتنمية 
كهيئة   ،2011 مايو  يف  تاأ�س�ست  ال�سياحة 
تابعة حلكومة راأ�س اخليمة، بغر�س تطوير 
املرتقبة  التحتية  ال�سياحية  البُنى  وترويج 
لاإمارة، على ال�سعيدين املحلي واخلارجي 
واأُنيط بهيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة 
مهمة جعل اإمارة راأ�س اخليمة، جهة �سياحية 
خ�سو�سية  حيث  من  الأوىل،  املرتبة  حتتل 
بيئتها املعتربة، التي توفر الراحة واملغامرة 
ولتحقيق  امل���ت���م���ي���زة.  الأع����م����ال  ورح������ات 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى تخويل  اأه���داف���ه���ا، ح�����س��ل��ت 
الرتاخي�س  ب��ا���س��دار  ل��ه��ا  ي�سمح  ح��ك��وم��ي 
وت��ن��ظ��ي��م وم���راق���ب���ة ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��اف��ة يف 
الدرا�سات  ب���اإج���راء  الهيئة  ت��ق��وم  الإم�����ارة. 
ال�سياحية  بامل�ساريع  اخلا�سة  والتحليات 
وتطوير  احلالية،  والتوجهات  امل�ستقبلية 
وتفعيل العامة التجارية الفارقة، وت�سويق 
ال�����س��ي��اح��ي��ة، واخلدمية  امل��ن��ت��ج��ات  وت��روي��ج 

وتنفيذ  اخليمة،  راأ���س  لإم��ارة  والتطويرية 
ودعم ال�سيا�سات ال�سرتاتيجية الهادفة اإىل 
ت�سجيع ال�ستثمارات ال�سياحية يف الإمارة. 
وت�سعى هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة 
ا�سرتاتيجية وا�سحة، مبا  اأه��داف  لتحقيق 
يف ذل��ك، زي��ادة معدل ع��دد ال���زوار ال�سنوي 
مليون   1.2 لي�سبح  اخليمة  راأ����س  لإم���ارة 
ب��امل��ق��ارن��ة مع   2013 ع����ام  ب��ح��ل��ول  زائ�����ر 
2010، وزيادة  600.000 زائر يف العام 
ع���دد ال��غ��رف يف ال��ف��ن��ادق وامل��ن��ت��ج��ع��ات اإىل 
 3000 م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  مفتاح   10.000
2016. و�سوف تتحقق  مفتاح بحلول عام 
هذه الأهداف من خال ن�ساطات ل ح�سر 
ال�سياحة  �سناعة  متثيل  بينها،  م��ن  ل��ه��ا؛ 
لإم��ارة راأ���س اخليمة يف املعار�س ال�سياحية 
ال��دول��ي��ة، ويف امل���وؤمت���رات وامل��ع��ار���س، ومن 
خال اإقامة ور�سات عمل تهدف اإىل تعريف 
اخليمة  راأ���س  مبنتجات  ال�سياحة  حم��رتيف 
ال�سياحية مبا تتميز به من جاذبيات فريدة 

ل ت�ساهى، وو�سع خارطات الطريق، واعداد 
التثقيفية  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ع��ري��ف  ب���رام���ج 
احلمات  واإط������اق  ال�����س��ي��اح��ة،  جم����ال  يف 
والرتويجية؛  والإ���س��ت��ه��اك��ي��ة  الإع��ام��ي��ة 
مع  امل�سرتكة،  امل��ب��ادرات  وتطبيق  ال��ت��ع��اون 
�سناعة  يف  اأهمية  ذوي  حمرتفني،  لعبني 
ال�سياحية؛ وا�ست�سافة الن�ساطات الريا�سية، 

والفعاليات  التجارية  واملعار�س  والثقافية، 
الرائدة؛ وتطوير الُبنى ال�سياحية التحتية، 
والأم����اك����ن اجل���اذب���ة ل����اإم����ارة، م���ن خال 
ال�سيا�سات ال�سرتاتيجية، واملبادرات  تنفيذ 
لتوليد  اخل�سو�س  وج��ه  على  اأع���دت  ال��ت��ي 
املبا�سرة،  ال�سياحية  ال�ستثمارات  وت�سجيع 
امل��ت��وف��رة يف راأ�س  وال��ف��ر���س ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
التي  راأ���س اخليمة  اإم��ارة  اخليمة. ومتتلك 
 45 ال���دويل م�سافة  دب��ي  تبعد ع��ن م��ط��ار 
دقيقة العديد من اخليارات ال�سياحية مثل 
بيئة املغامرات والن�ساطات يف الهواء الطلق، 
بدءاً من ركوب ال��زوارق اخل�سبية، والتنقل 
زوار  �سيتمتع  الأ�سماك.  ب�سيد  والقيام  بها 
اإق���ام���ة منوذجية  راأ������س اخل��ي��م��ة مب���ق���رات 
الرملية  ���س��واط��ئ��ن��ا  ع��ل��ى  ُم��ق��ام��ة  م��وؤق��ت��ه، 
ال�سيوف،  البي�ساء وباملنتجعات ل�سرتخاء 
وم���وف���رة خ��ي��ارت ان��ت��ق��ائ��ي��ة، ل��ت��ذوق األ����وان 
الأطعمة العاملية، وجتربة النوادي ال�سحية 

العاملية.  املعايري  ذات   Spa

ات�ساالت توقع مذكرة تفاهم مع مركز االأمن الغذائي يف اأبوظبي

حممد رقيط مديرًا لهيئة تنمية �سياحة راأ�س اخليمة بداًل من فيكتور 

جولة عاملية للرتويج للقمة العاملية 
للمياه 2014 يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

ت�سعى  بتنظيم جولة عاملية  اأبوظبي  2014 يف  للمياه  العاملية  القمة  �سرعت 
لت�سليط ال�سوء على الدور املحوري الذي تطمح القمة للعبه يف اإطار اجلهود 
املبذولة على ال�سعيد العاملي للرتويج حللول م�ستدامة يف اإدارة موارد املياه. 
كمنطلق  طوكيو  اليابانية  وام-العا�سمة  تلقته  بيان  بح�سب  القمة  واختارت 
املتخ�س�سة  العاملية  ال�سركات  حل��ث  ت�سعى  التي  الرتويجية  اجل��ول��ة  لهذه 
املنطقة.  يف  املياه  لتحديات  حلول  اإي��ج��اد  يف  وامل�ساهمة  القمة  يف  للم�ساركة 
وتناول احلدث اأهم التحديات التي تواجهها املناطق اجلافة على �سعيد العامل 
التعاون  جمل�س  دول  ومنطقة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  على  الرتكيز  مع 
اآرا  . و�سدد  اليابانية  ال�سركات  اأكرب  40 من  اخلليجي بح�سور ممثلني عن 
للقمة  املنظمة  ال�سركة  للمعار�س  لريد  الم��ارات  فرع  العام  املدير  فرنزيان 
العاملية للمياه من خال كلمته التي األقاها على احل�سور على اأهمية خطوات 
التعاون على ال�سعيد العاملي لإيجاد حلول ناجحة للق�سايا املتعلقة باملياه . 
كما تناول التحديات يف قطاع املياه والتوجه متعدد اجلوانب لق�سية املياه يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط. وقال يف هذا ال�سياق: هناك قلق متزايد على ال�ساحة 
العاملية ب�ساأن ا�ستدامة املياه يف الأرا�سي اجلافة مما ي�ستوجب من قادة الأعمال 
واأخ�سائيي تقنية املياه و�سناع ال�سيا�سات اأن ت�سارك اأف�سل املمار�سات للتعاون 
واأ�ساف يف  الدويل  امل�ستوى  الأعمال على  فيما بينهم ودعم البتكار وفر�س 
ظل النمو القت�سادي املت�سارع يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي يزداد 
ال�ستثمار يف قطاع املياه حيث �سيتم ا�ستثمار ما يزيد عن 300 مليار دولر يف 
م�ساريع ا�ستدامة املياه يف املنطقة خال الفرتة ما بني 2012 حتى 2022 
مما يعني وفرة يف فر�س العمل لل�سركات الرائدة يف تزويد التقنيات املتطورة 
. واأ�سار فرنزيان اإىل اأن الإمكانات املتوفرة �سمن قطاع املياه والتكنولوجيا يف 
اليابان تعترب هائلة وتعد اليابان اإحدى الدول الرائدة عامليا يف تقنية معاجلة 
60 يف  املياه بالأغ�سية احليوية حيث ت�سل ن�سبة �سركات الت�سنيع اليابانية 
ح�سة  ت�سل  كما  احليوية  بالأغ�سية  املياه  ملعاجلة  العاملية  ال�سوق  من  املائة 
اليابان من ال�سوق العاملية ملنتجات املعاجلة بالأغ�سية احليوية عرب التنا�سح 
العك�سي اإىل نحو 70 يف املائة . وحث فرنزيان ال�سركات اليابانية على امل�ساركة 
يف القمة يف دورة العام املقبل من القمة العاملية للمياه التي �ستقام باأبوظبي 
العاملية  القمة  م��ع  بالتزامن  يناير   22 اإىل   20 م��ن  املمتدة  ال��ف��رتة  خ��ال 
لطاقة امل�ستقبل والتي ت�ست�سيفها م�سدر يف اإطار اأ�سبوع اأبوظبي لا�ستدامة 
ت�سريع  املوؤثرة على  املرتابطة  التحديات  التي تهدف ملعاجلة  العاملية  املن�سة 
عملية التطبيق وا�سعة النطاق خلطط التنمية امل�ستدامة والطاقة املتجددة. 
املياه  قطاع  يف  املتاحة  الفر�س  ملناق�سة  للقمة  الرتويجية  اجلولة  و�ست�سعى 
وخطوات  البناء  احل��وار  وت�سجيع  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  منطقة  يف 
2014 و�ستجوب اجلولة دول  التعاون الدولية خال القمة العاملية للمياه 
واململكة  املتحدة  وال��ولي��ات  و�سنغافورة  وهولندا  واأمل��ان��ي��ا  و�سوي�سرا  فرن�سا 
ا�ست�سافتها  التي  للمياه  العاملية  القمة  من  الأوىل  ال��دورة  وح�سر  املتحدة. 
م�سدر يف يناير من العام املا�سي ب�سراكة ا�سرتاتيجية مع هيئة مياه وكهرباء 
اأبوظبي اأكرث من 4700 زائر من 75 دولة و�ساهمت ب�سكل بناء يف مناق�سة 
الق�سايا العاملية املرتبطة باملياه مثل ندرة املياه يف املناطق العربية والتنمية 
امل�ستقبلية  والتحديات  اجلافة  املناطق  يف  القت�سادي  والتطوير  امل�ستدامة 
لتوافر املياه واتفاقيات التعاون بني الدول من خال احلوكمة الدولية للمياه 

والعاقة املتبادلة بني املياه والطاقة. 

االإمارات ت�سارك يف اجتماعات الدورة 
العا�سرة لوزراء الكهرباء العرب بالقاهرة 

•• القاهرة-وام:

�ساركت دولة المارات العربية املتحدة يف اعمال الدورة العا�سرة للمجل�س 
�سعادة  بالجتماع  امل�سارك  الدولة  وف��د  تراأ�س  للكهرباء  العربي  ال���وزاري 
و�سم  وامل���اء  للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام  مدير  �سالح  حممد  حممد 
الوفد عبد اهلل املطوع مدير ادارة الكهرباء ومياه التحلية بوزارة الكهرباء 
واملهند�س عبد اهلل علي ال�سهياري مدير مركز التحكيم بالهيئة الحتادية 

للكهرباء وعلي ال�سميلي �سكرتري ثالث ب�سفارة الدولة بالقاهرة. 
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حممد بن حمدان بن زايد اآل نهيان يف زيارة لالإدارة العامة جلمارك اأبوظبي

فالي دبي تد�سن رحالتها اإىل دو�سانبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

اآل  قام �سمو ال�سيخ حممد بن حمدان بن زايد 
جلمارك  العامة  ل���اإدارة  بزيارة  م��وؤخ��راً  نهيان 
�سعادة  �سموه  ا�ستقبال  يف  ك��ان  حيث  اأب��وظ��ب��ي، 
�سعيد احمد املهريي- مدير عام الإدارة العامة 
التنفيذيني  امل��دراء  وال�سادة  اأبوظبي،  جلمارك 
موظفي  من  وع��دد  والأق�سام  الإدارات  وم���دراء 

اإدارة اجلمارك.
العليا  الإدارة  م��ع  اج��ت��م��اع��اً  ال���زي���ارة  و���س��م��ل��ت 
للجمارك، �سم كل من �سعادة مدير عام الإدارة 
ال���ع���ام���ة جل���م���ارك اأب���وظ���ب���ي، وال�����س��ي��د حممد 
ع���ب���داهلل ال��ه��ام��ل��ي، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
ال�سوؤون الإدارية، وال�سيد حممد خادم الهاملي، 
باأبوظبي،  اجل��م��رك��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  م��دي��ر 
التخطيط  م�ست�سار  غ��راي��ب��ة  م����روان  وال�����س��ي��د 
ال�سرتاتيجي. وتناول الجتماع بحث تطورات 
جلمارك  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  اجل��م��رك��ي  ال��ع��م��ل 
اآل����ي����ات وجمريات  ع��ل��ى  والط�������اع  اأب���وظ���ب���ي، 
���س��ري ال��ع��م��ل��ي��ة اجل��م��رك��ي��ة، وم��ن��اق�����س��ة اخلطة 
الت�سغيلية  واخلطط  للجمارك  ال�سرتاتيجية 

للجمارك خال العام احلايل. كما �سملت الزيارة 
ت�ستمل  التي  الرئي�سية  العمليات  لغرفة  جولة 
املراكز  لكافة  التلفزيونية  املراقبة  اأنظمة  على 
اجل��م��رك��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل�����اإدارة ال��ع��ام��ة جلمارك 
اأب��وظ��ب��ي واإدارات�����ه�����ا، ح��ي��ث اط��ل��ع ���س��م��وه على 
املراكز  كافة  يف  العمل  �سري  ومتابعة  ربط  اآلية 

الرئي�سية  التحكم  غرفة  خال  من  اجلمركية 
واأع���رب مدير  اإدارة اجل��م��ارك.  امل��وج��ودة مبقر 
عام الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي عن �سعادته 
بهذه الزيارة الهامة التي تاأتي يف اإطار احلر�س 
العامة  الإدارة  تلقاه  ال��ذي  وال��دع��م  والهتمام 
والقيادات  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك 

العليا، لتكون دائماً يف املقدمة حتقيقاً لروؤيتها 
واإر�ساًء  اآمن واقت�ساد مزدهر،  املتمثلة يف وطن 
اأمن  املحافظة على  ر�سالتها يف  لقواعد حتقيق 
ال���وط���ن وت�����س��ه��ي��ل ال��ت��ج��ارة م���ن خ���ال خدمة 
جمركية متميزة، وتعزيز القت�ساد الوطني من 

خال حت�سيل الإيرادات اجلمركية.

•• دبي-الفجر: 

افتتحت فاي دبي، الناقلة الإقت�سادية الرائدة يف دبي، 
عملياتها يف العا�سمة الطاجيكية دو�سانبي، وذلك �سمن 
حفل ترحيبي اأقيم مبنا�سبة بدء الناقلة خدمة ال�سوق 
التنفيذي  الرئي�س  الغيث،  غيث  وحت��دث  الطاجيكية. 
للناقلة، خال املوؤمتر ال�سحايف الذي عقد قبل يوم من 

وتوجه  دو�سانبي،  اإىل  دبي  فاي  رح��ات  اأوىل  و�سول 
اإىل احل�سور قائا: نحتفل اليوم بو�سول عدد البلدان 
كذلك  وي�سعدنا   ،33 اإىل  اإل��ي��ه��ا  رح���اٍت  ًن�سري  ال��ت��ي 
اآ���س��ي��ا ال��و���س��ط��ى، ح��ي��ث ت��ع��د فاي  ال��ت��و���س��ع يف منطقة 
ال��ت��ي تخدم  الإم��ارات��ي��ة  الوطنية  ال��ن��اق��ات  اأوىل  دب��ي 
التجارة  ت�سجيع  يف  امل�ساهمة  اإىل  ونتطلع  دو�سانبي، 

وتنمية العاقات بني الإمارات وطاجيك�ستان .

•• اأبوظبي-دبي-الفجر: 

ي�سارك بنك اأبوظبي الوطني، البنك الرائد يف 
دولة المارات، يف معر�س الإمارات للوظائف 
 30 خ��ال الفرتة من  ينظم  ال��ذي   2013
ال����دويل  2 م��اي��و يف م��رك��ز دب����ي  اإىل  اأب���ري���ل 

للموؤمترات واملعار�س. 
جمموعة  رئي�س  ح�سن،  اأن��ي�����س  اإي��ه��اب  وق���ال 
الوطني:  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  يف  الب�سرية  امل����وارد 
تاأتي م�ساركتنا يف معر�س المارات للوظائف 
متا�سيا مع مبادرة اأب�سر والتي تهدف لتعزيز 
واملوطنات  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال��ف��ر���س 
للم�ساهمة يف تنمية وتطوير الإم��ارات. وتعد 
امل�ستمرة  م���ن ج��ه��ودن��ا  امل�����س��ارك��ة ج���زء  ه���ذه 

للتوطني. 
اأف�����س��ل املواهب  ل��ت��وظ��ي��ف  ن�����س��ع��ى  واأ�����س����اف: 
�سواغر  ل��دي��ن��ا  وال����ك����وادر الم���ارات���ي���ة ح��ي��ث 
التمويل  ت�سمل  وال��ت��ي  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
والت�سال  والعمليات  املعلومات  وتكنولوجيا 

املوؤ�س�سي. 
و�سيقوم البنك باإجراء مقابات مع املر�سحني 
�سي�ست�سيف  كما  البنك  لدى  للعمل  املوؤهلني 

م�������س���وؤول���ني م���ن ع����دة ق���ط���اع���ات واأق�������س���ام يف 
عن  والإج���اب���ة  امل��ع��ر���س  زوار  لتعريف  البنك 
الوظيفية  بالفر�س  املتعلقة  ال���س��ت��ف�����س��ارات 

املتاحة.
مبادرات  باإطاق  الوطني  اأبوظبي  بنك  وقام 
ل��ت��ط��وي��ر وتعزيز  ل��ل��ت��وط��ني ت��ه��دف  م��ت��ع��ددة 
املراحل،  خمتلف  يف  املواطنة  الكوادر  مهارات 
وت�سمل هذه املبادرات برنامج اآفاق حيث يقوم 
لنيل  البنك  اأكادميية  يف  بالدرا�سة  املتدربون 
مع  املالية  العلوم  يف  العليا  الدرا�سات  �سهادة 
ح�سولهم على رواتب من البنك. وبعد اإكمال 
املتدربون  ينتقل  الدرا�سة،  من  الأوىل  ال�سنة 
موا�سلة  مع  بالبنك  وظائفهم  يف  العمل  اإىل 
املاج�ستري  درج��ة  لنيل  جزئي  ب�سكل  الدرا�سة 
برنامج  وهناك  وامل�سرفية.  املالية  العلوم  يف 
ال�سدارة الذي مينح الكوادر الوطنية العاملة 
ف��ر���س��ة احل�����س��ول ع��ل��ى دب��ل��وم ال��ع��ل��وم املالية 
وامل�����س��رف��ي��ة اإىل ج��ان��ب اك��ت�����س��اب اخل����ربة يف 

املجال امل�سريف.
ويقوم برنامج البداية للتدريب املهني بتعريف 
بعمليات  العامة  الثانوية  وخريجات  خريجي 
الفروع وخدمة العماء واملبيعات مل�ساعدتهم 

يف اتخاذ قرار ب�ساأن م�سريتهم املهنية يف البنك 
اإكمال الربنامج على  ويح�سل املتدربون عند 

�سهادة يف اخلدمات املالية وامل�سرفية.
الوطني  اأبوظبي  بنك  طرح  املا�سي،  العام  يف 
درا���س��ة لطاب  منح  لتوفري  ط��م��وح  ب��رن��ام��ج 
لإكمال  املتفوقني  العامة  الثانوية  وطالبات 
ت��ع��ل��ي��م��ه��م اجل���ام���ع���ي خ�����ارج دول�����ة الإم�������ارات 
التخرج.  بعد  البنك  لدى  والعمل  والتدريب 
كذلك يقوم البنك برعاية الطاب والطالبات 
خ���ال ف���رتة ال��درا���س��ة الأك��ادمي��ي��ة مبنحهم 

العملية  باخلربة  وتزويدهم  �سهرية  ع��اوات 
التخرج من خال  مع �سمان توظيفهم عند 

برنامج م�ستقبلي . 
التوطني  رئي�سة  اخل��ال��دي،  اأم��اين  واأو�سحت 
برامج  ت�سميم  مت  الوطني:  اأبوظبي  بنك  يف 
التوظيف والتاأهيل املهني اخلا�سة بالتوطني 
وتنمية  وامل��ع��رف��ة  ب��ال��ع��ل��وم  ال�����س��ب��اب  لت�سليح 
للكفاءات  ال�����س��وق  ح��اج��ة  لتلبية  م��ه��ارات��ه��م 
الماراتية. ووفقا لذلك، جنح البنك من رفع 
معدل التوطني من ٪30 يف عام 2008 اإىل 
ونهدف   .2012 عام  نهاية  بحلول   37.4٪
مواطن   150 ت��وظ��ي��ف  اإىل  ال���ع���ام  ه����ذا  يف 

ومواطنة. 
وتقديراً لدور بنك اأبوظبي الوطني يف تعزيز 
املوارد  تنمية  ب��ج��ائ��زة  ف��از  ال��ت��وط��ني،  عملية 
 2004 يف  امل�������س���ريف  ال���ق���ط���اع  يف  ال��ب�����س��ري��ة 
لبنك  التنفيذي  الرئي�س  ف��از  كما  و2009، 
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي م��اي��ك��ل ت��وم��ال��ني بجائزة 
ت��ن��ف��ي��ذي يف جم���ال التوطني  اأف�����س��ل رئ��ي�����س 
التي  اجل��ائ��زة  وه��ي  و2012   2010 عامي 
مبعهد  الب�سرية  امل��وارد  تنمية  جلنة  متنحها 

الإمارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية.

يعتزم توظيف 150 مو�طنًا ومو�طنة يف 2013

بنك اأبوظبي الوطني ي�سارك يف معر�س االإمارات للوظائف 
�سندوق النقد العربي ينظم دورة اإقليمية حول جتارة 
املنتجات الزراعية بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية

•• اأبوظبي-وام:

افتتحت �سباح ام�س دورة اإقليمية حول جتارة املنتجات الزراعية ينظمها معهد ال�سيا�سات القت�سادية يف �سندوق 
النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية يف مقر ال�سندوق باأبوظبي ت�سمرت ملدة ثاثة ايام. وي�سارك يف 
اأعمال الدورة 26 م�ساركا من 12 دولة عربية. وقال �سعادة الدكتور جا�سم املناعي مدير عام رئي�س جمل�س الإدارة 
يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة اإن القطاع الزراعي من القطاعات املميزة يف القت�سادات خا�سة النامية منها م�سريا 
اأنه  اأنه يلبي احلاجات ال�ستهاكية الغذائية ويوفر املواد الأولية للعديد من ال�سناعات التحويلية. واأ�ساف  اإىل 
وبالن�سبة للدول العربية يوفر القطاع الزراعي فر�س عمل ما يقارب ربع القوى العاملة حيث بلغت ن�سبة العاملني 
يف الزراعة 23.3 يف املائة من القوى العاملة الكلية يف الدول العربية يف عام 2010. واأو�سح اأن حجم التبادل 
التجاري الزراعي العربي يف تنامي مطرد فقد زاد حجم ال�سادرات الزراعية العربية من 16.9 مليار خال عام 
2009 اإىل نحو 17.8 مليار دولر عام 2010 بن�سبة زيادة قدرها 5.2 يف املائة م�سريا اإىل ان الواردات الزراعية 
العربية فقد زادت من حوايل 66.7 مليار دولر اإىل 76.3 مليار دولر يف عام 2010 اأي بن�سبة قدرها 14.4 
يف املائة . واأ�سار �سعادتة اإىل اأن الدول العربية اأولت املزيد من الهتمام بالقطاع الزراعي حيث قامت بع�س الدول 
العربية بعقد اإتفاقات �سراكة مع الحتاد الأوروبي كما مت اإن�ساء منطقة التجارة احلرة العربية للتعاون الزراعي 
وغري الزراعي. كذلك اأولت منظمة التجارة العاملية اأمر الزراعة اهتماماأ كبريا لتعزيز التعاون الزراعي وحترير 
القيود على الزراعة وقد ان�سمت العديد من الدول العربية ملنظمة التجارة العاملية. وقال �سعادتة اإن العديد من 
الإنتاج  اأ�سعار  القيود اجلمركية وغري اجلمركية وحترير  باإزالة  الدولية  بتحرير جتارتها  قامت  العربية  الدول 
داخل الدولة واإ�ساح القوانني والت�سريعات الداخلية املتعلقة بالتجارة املحلية والدولية وحماية اإنتاجها املحلي 
من الإغراق واملناف�سة اخلارجية يف اإطار اتفاقات التجارة الدولية ووفاء للتزامها بالتفاقات التجارية الدولية. 
و�ستناق�س الدورة العقبات التي تواجه حترير املنتجات الزراعية حيث �سيتم ا�ستعرا�س حيثيات هذا املو�سوع من 
حيث املفاو�سات التي جرت وما رافق ذلك من �سعوبات اأدت يف بع�سها اإىل ف�سل املفاو�سات املتعلقة بالقطاع الزراعي 

خا�سة بني الدول الكربى مثل تلك التي جرت بني اأمريكا والهند يف عام 2008. 

البنك االهلي الكويتي �س.م.ك فروع دولة االمارات العربية املتحدة 
AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C     U.A.E.BRANCHES

Financial Statements as at 31 December 2012     2012 البيـانات املــاليـة كمـا هـي يف 31 دي�سمرب

تقرير حول �لبيانات �ملالية: لقد دققنا البيانات املالية املرفقة للبنك الأهلي الكويتي �س.م.ك- فروع المارات العربية املتحدة ) الفروع( والتي تتاألف من بيان املركز املايل كما يف  31 دي�سمرب 2012 وبيانات اليرادات واليرادات ال�ساملة 
ولتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات التو�سيحية الخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية: اإن ادارة الفروع م�سوؤولة عن العداد والعر�س العادل لهذه البيانات املالية وفقا ملعايري اعداد التقارير املالية الدولية والن�سو�س ال�سارية املفعول من القانون الحتادي رقم 8 1984 )وتعدياته( 
والقانون الحتادي رقم 10 ل�سنة 1980 ونظم الرقابة الداخلية التي تعتربها الدارة �سرورية لإعداد بيانات مالية خالية من اأية اخطاء جوهرية �سواء كان ذلك نتيجة لحتيال اوخطاأ.

م�سوؤولية مدققي احل�سابات: اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه البيانات املالية ا�ستناداً اإىل اأعمال تدقيقنا. لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا اللتزام باملتطلبات الأخاقية وتخطيط وتنفيذ  اعمال 
التدقيق للح�سوول على تاأكيدات معقولة بان البيانات املالية خالية من اأية اخطاء جوهرية.

يت�سمن التدقيق القيام بالجراءات للح�سول على اأدلة التدقيق حول املبالغ والف�ساحات الواردة يف البيانات املالية. اإن الجراءات املختارة تعتمد على تقدير مدققي احل�سابات وت�سمل تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية للبيانات املالية 
�سواء نتيجة لحتيال او خطاأ. وعند تقييم هذه املخاطر، ي�سع املدقق يف العتبار نظم الرقابة الداخلية املعنية باعداد وعر�س البيانات املالية للفروع ب�سورة عادلة لكي يتم ت�سميم اجراءات تدقيق منا�سبة يف مثل هذه احلالت، ولكن لي�س 
لغر�س ابداء،  راأي حول فعالية نظم الرقابة الداخلية للفروع. ويت�سمن التدقيق اي�سا تقييم مدى مائمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية  التقديرات املحا�سبية التي اجرتها الدارة وكذلك تقييم العر�س ال�سامل للبيانات 

املالية ككل. وباعتقادنا ان ادلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومائمة لتوفر لنا الأ�سا�س البداء راأينا حلو البيانات املالية.
الراأي: يف راأينا اأن البيانات املالية تعرب ب�سورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، عن املركز املايل للفروع كما يف 31 دي�سمرب 2012 وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا ملعايري اعداد التقارير املالية الدولية.

تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �الأخرى : كذلك نوؤكد باأنه يف راأينا، اإن البيانات املالية تت�سمن، من جميع النواحي اجلوهرية، املتطلبات ال�سارية املفعول للقانون الحتادي رقم 8 ل�سنة 1984 )وتعدياته( والقانون 
الحتادي رقم 10 ل�سنة 1980 ، واإن الفروع حتتفظ ب�سجات حما�سبية منتظمة. لقد ح�سلنا على جميع املعلومات والإي�ساحات التي راأيناها �سرورية لأغرا�س تدقيقنا، وح�سب علمنا واعتقادنا مل تقع خال ال�سنة اأية خمالفات لأحكام 

القانون الحتادي رقم 8 ل�سنة 1984 )وتعدياته( والقانون الحتادي رقم 10 ل�سنة 1980 على وجه قد يكون له تاأثري جوهري على ن�ساط الفروع اأو مركزها املايل.
عن ارن�ست ويونغ

توقيع : علي عي�سى
�سريك 

 رقم القيد:488 - 15 يناير 2013
دبي،  المارات العربية املتحدة

2011  2012     
الف درهم �لف درهم  اإي�ساح     

�ملوجود�ت   
555.896  1.123.028  3 نقدية واأر�سدة لدى البنوك   
102.888  2.651  4 الودائع واحل�ساب اجلاري مع الطراف ذات العاقة  

2.095.638  2.062.892  5 قرو�س و�سلفيات    
20.790  28.843  6 موجودات اخرى   
27.400  25.285  7 موجودات ثابتة     

2.802.612  3.242.699 �جمايل �ملوجود�ت    
�ملطلوبات وحقوق �ملركز �لرئي�سي  
�ملطلوبات   

1.575  1.064.778  8 م�ستحقات للبنوك   
1.750.918  1.261.806  8 ودائع العماء   

628.851  508.814  4 القرو�س واحل�ساب اجلاري مع الطراف ذات العاقة   
20.742  17.759  9 �سريبة دخل م�ستحقة الدفع   
38.367  30.256  10 مطلوبات اخرى   

2.440.453  2.883.413 �جمايل �ملطلوبات     
حقوق �ملركز �لرئي�سي   

  40.000  40.000  11 راأ�س املال املخ�س�س   
20.000  20.000  12 الحتياطي القانوين    

 131  131 الحتياطي الختياري      
  7.777  8.077  7 فائ�س اعادة تقييم العقار   
  294.251  291.078 الرباح غري املوزعة      

 362.159  359.286 �جمايل حقوق �ملركز �لرئي�سي   
2.802.612  3.242.699 �جمايل �ملطلوبات وحقوق �ملركز �لرئي�سي   

املدير العام
10 يناير 2012

2011  2012     
الف درهم �لف درهم  اإي�ساح     
126.133  125.347  13 ايرادات فوائد    

)26.333(  )22.906(  14 م�ساريف  فوائد   
99.800  102.441 �سايف �ير�د�ت �لفو�ئد    
30.929  26.934  15 �سايف ايرادات الر�سوم والعمولت  
 5.948  3.234 �سايف ارباح �سرف العمات الجنبية   
2.557  1.734 ايرادات اخرى    

139.234  134.343 �الير�د�ت �لت�سغيلية    
)25.835(  )28.149( م�ساريف املوظفني    
)19.231(  )19.913( ال�ستهاك وامل�ساريف الت�سغيلية الخرى   
)45.066(  )48.062( �مل�ساريف �ل�ستغيلية    

 94.168  86.281 �الرباح �لت�سغيلية لل�سنة قبل �خل�س�سات   
)800(  )71.957(  حتميل املخ�س�سات         

172  236 ا�سرتجاع ديون معدومة م�سطوبة   
93.540  14.560 �الرباح لل�سنة قبل �ل�سريبة   

  )20.783(  )17.733(  9 م�سروف �سريبة الدخل    
72.757  )3.173( �سايف)�خل�سائر(/ �الرباح لل�سنة   

2011  2012     
الف درهم �لف درهم  اإي�ساح     

72.757  )3.173( �سايف)�خل�سائر(/�الرباح لل�سنة      
�الير�د�ت /)�مل�ساريف( �ل�ساملة �الخرى

)300(  300  7  اعادة تقييم الر�س ملك حر  
)300(  300 �الير�د�ت/)�مل�ساريف( �ل�ساملة �الخرى لل�سنة    

72.457  )2.873( �جمايل )�مل�ساريف(/�الير�د�ت �ل�ساملة لل�سنة   

الأرباح فائ�س اإعادة  الحتياطي  الحتياطي  را�س املال    
املجموع غري املوزعة  تقييم العقار  الختياري  الختياري  املخ�س�س    

الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم    
289.702  221.494  8.077  131  20.000  40.000 الر�سيد يف 1 يناير 2010  

72.757  72.757  -  -  -  - �سايف الربح لل�سنة  
)300(  -  )300(  -  -  - امل�سروفات ال�ساملة الخرى لل�سنة 

72.457  72.757  )300(  -  -  - اجمايل )امل�سروفات(/ اليرادات  ال�ساملة لل�سنة 
362.159  294.251  7.777  131  20.000  40.000 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2010 
)3.173(  )3.173(  -  -  -  - �سايف الرباح لل�سنة  

300  -  300  -  -  - امل�سروفات ال�ساملة الخرى لل�سنة 
)2.873(  )3.173(  300  -  -  - اجمايل )امل�سروفات(/ اليرادات ال�ساملة لل�سنة 

359.286  291.078  8.077  131  20.000  40.000 �لر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012 

2011  2012     
الف درهم �لف درهم  اإي�ساح     

�الن�سطة �لت�سغيلية
93.540  14.560 الرباح قبل احت�ساب ال�سريبة   

التعديات للبنود التالية:       
2.563  2.618 ال�ستهاك    

800  71.957  حتميل املخ�س�سات      
96.903  89.135 الرباح الت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية    

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:
)30.958(  100.237 الودائع واحل�سابات اجلاري  لدى الطراف ذات العاقة     
182.380  )825.144( ودائع لدى البنوك ت�ستحق يف ال�سل بعد اكرث من 30 يوما  

)234.797(  )39.211( القر�س وال�سلفيات      
)5.569(  )8.053( املوجودات الخرى       
20.784  )489.112( ودائع العماء    

219.740  )120.037( القرو�س واحل�سابات اجلاري من الطراف ذات العاقة   
-  858.141 م�ستحقات للبنوك ت�ستحق يف ال�سل بعد اكرث من 30 يوما  

12.336  )8.111( املطلوبات الخرى    
260.819  )442.155( التدفق النقدي )امل�ستخدم يف( من العمليات   

)15.463(  )20.716(  9 �سريبة الدخل املدفوعة   
245.356  )462.871( �سايف التدفق النقدي ) امل�ستخدم يف( من الن�سطة الت�سغيلية  

�الن�سطة �ال�ستثمارية 
)766(  )203 ( �سراء موجودات ثابتة    
)766(   )203 ( �سايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الن�سطة ال�ستثمارية   

244.590  )463.074 (  �سايف )�لنق�س( �لزيادة يف �لنقدية و�سبه �لنقدية  
308.461  553.051 النقدية و�سبه النقدية يف 1 يناير   
553.051  89.977 �لنقدية و�سبه �لنقدية يف 31 دي�سمرب   

تتاألف النقدية و�سبه النقدية من:
97.620  180.965 نقدية وار�سدة لدى امل�سرف املركزي لدولة المارات العربية املتحدة ت�ستحق يف ال�سل خال 30 يوما 

457.006  115.649 الودائع واحل�ساب اجلاري لدى البنوك ت�ستحق يف ال�سل خال 30 يوما  
)1.575 (  )206.637 ( م�ستحقات للبنوك ت�ستحق يف ال�سل خال 30 يوما     
553.051  89.977     

ان الفوائد املقبو�سة يف عام  2012 بلغت 125.474 الف درهم )114.514:2011 ا لف درهم( واما الفوائد املدفوعة يف عام 2012 فقد بلغت 25.359 الف درهم )2011- 23.688 الف درهم(

1- �الأن�سطة :
  ان البيانات املالية للبنك الهلي الكويتي �س.م.ك - فروع المارات العربية املتحدة )الفروع( تتعلق باأن�سطة فرع ابوظبي وفرع دبي للبنك الهلي الكويتي �س .م.ك )املركز الرئي�سي او البنك( وهو �سركة م�ساهمة عامة موؤ�س�سة يف الكويت 

بتاريخ 23 مايو 1967 وم�سجلة كبنك لدى امل�سرف املركزي الكويتي.
تعمل الفروع مبوجب تراخي�س منف�سلة �سادرة عن امل�سرف املركزي لامارات العربية املتحدة وتقوم بالن�سطة امل�سرفية

ان العناوين امل�سجلة للفروع واملركز الرئي�سي هي كما يلي:
املتحدة. العربية  المارات   ، دبي   ، ال�سديق  ابوبكر  �سارع  �س.ب:1719   - دبي  • فرع 

املتحدة. العربية  المارات   ، ابوظبي  �س.ب:7941   - ابوطبي  • فرع 
 . الكويت    الكويت،  مدينة   ، ال�سفاة    ،1387 ب  -�س  الرئي�سي  • املركز 

تعك�س هذه البيان��ات املالية اأن�سطة فروع دبي واأبوظبي فقط ول ت�سمل جم��يع معامات وموج��ودات ومطل��وبات املركز الرئي�سي والفروع الأخرى للمركز الرئي�سي خارج المارات العربية املتحدة . نظراً لأن راأ�سمال الفروع ل يتاجر به 
للعموم ، مل يتم اإعداد حتليل قطاعي.

2 �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة:
2-1 �أ�س�س �إعد�د �لبيانات �ملالية:

 تعد البيانات املالية وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل لي�سمل قيا�س القيمة العادلة لاأدوات املالية امل�ستقة واإعادة تقييم الأرا�سي ملك حر. 
مت عر�س البيانات املالية بدرهم المارات العربية املتحدة باعتباره العملة امل�سخدمة لدى الفروع ويجري تقريب جميع القيم اىل اقرب الف درهم ال اذا ا�سري لغري ذلك.

2-2 بيان �لتو�فق:
 يتم اعداد البيانات املالية للفروع طبقا ملعايري اعداد التقارير املالية الدولية والتف�سريات ال�سادرة عن جلنة التف�سريات لإعداد التقارير املالية الدولية ال�سادرة عن جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية ومتطلبات القوانني ال�سارية املفعول يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.  
2-3  �لتغري�ت يف �ل�سيا�سات �ملحا�سبية:  اإن ال�سيا�سات املحا�سبية  املماثلة لتلك امل�ستخدمة يف ال�سنة ال�سابقة.

2-4 �ملعايري �ل�سادرة و�لتي مل ي�سري مفعولها حتى �الآن:ان املعيار ال�سادر عن جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية قد مت ا�سداره ولكن مل ي�سري مفعولة حتى الآن ومل يتم اتباعة �سابقاً من قبل الفروع . اإن هذه املعايري والتف�سريات ال�سادرة 
هي تلك التي تتوقع الفروع ب�سورة معقولة اأن يكون لها تاأثري على الف�ساحات واملركز املايل اأو الأداء عند تطبيقها يف امل�ستقبل . تنوي الفروع اإتباع هذه املعايري عندما ت�سبح �سارية املفعول.

املعيار املحا�سبي الدولية رقم 1 - عر�س البيانات املالية
تقوم التعديات على املعيار املحا�سبي الدويل رقم 1 بتغيري طريقة جتميع البنود املعرو�سه �سمن اليرادات ال�ساملة الأخرى . اإن البنود التي ميكن اعادة ت�سنيفها )اأو اأعادة تدويرها( اىل الأرباح او اخل�سائر يف وقت ما م�ستقبا )على �سبيل املثال 

، عند ال�ستبعاد اأو ال�سداد( �سيتم عر�سها ب�سورة منف�سله عن البنود التي لن يتم اإعادة ت�سنيفها اأبدا . ي�سبح التعديل �ساري املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2012.
3- �لنقدية و�الر�سدة لدى �لبنوك

2011  2012     
الف درهم �لف درهم      

5.776  5.830 النقد يف ال�سندوق    
6.160  12.190 ح�سابات جارية لدى البنوك الخرى   

452.116  929.873 ودائع لدى البنوك    
ار�سدة لدى امل�سرف املركزي لدولة المارات العربية املتحدة:

30.496  121.603 -ح�ساب جاري    
61.348  53.532 -متطلبات الحتياطي النقدي   

555.896  1.123.028     
)1.270(  )826.414( الودائع لدى البنوك التي ت�ستحق يف الأ�سل بعد اأكرث من 30 يوماً  
554.626  296.614     

 ان متطلبات الحتياطي النقدي التي حتفظ بالدرهم الماراتي والدولر المريكي يتم حتديدها وفقاً لتوجيهات امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة ول ميكن �سحبها بدون موافقه . اإن م�ستوى الإحتياطي ي�ستلزم اإجراء 
تغريات �سهرياً وفقا لتوجيهات امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة.

4- �ملعامالت مع �الطر�ف ذ�ت �لعالقة :  متثل الطراف ذات عاقة املركز الرئي�سي واأع�ساء جمل�س ادارة املركز الرئي�سي وموظفي الدارة العليا للمركز الرئي�سي والفروع وال�سركات التي حتت الرقابة او الرقابة امل�سرتكة اأو التي 
تتاأثر ب�سكل جوهري بتلك الأطراف . توؤخذ موافقة اإدارة املركز الرئي�سي على ال�سروط املتعلقة بهذه املعامات

 ان الأر�سده يف نهاية ال�سنة بخ�سو�س الأطراف ذات عاقة التي تنتج اأثناء �سري الأعمال العادية املدرجة يف بيان املركز املالية كما يلي :
2011  2012     

الف درهم �لف درهم      
الودائع واحل�ساب اجلاري لدى الطراف ذات العاقة 

102.888  2.651 احل�ساب اجلاري لدى املركز الرئي�سي   
102.888  2.651     

القرو�س من واحل�ساب اجلاري امل�ستحق لاأطراف ذات عاقة
518.661  398.624 القرو�س من املركز الرئي�سي   
110.190  110.190 قرو�س معاونة    
628.851  508.814     

م�ستحقات لع�ساء جمل�س الدارة  
1.227  1.120 ودائع )مدرجة �سمن ودائع العماء(   

 ت�ستمل القرو�س من املركز الرئي�سي على ودائع مببلغ 392 مليون درهم ت�ستحق يف يوليو 2013 ويرتتب عليها فائدة بن�سبة 1.25٪ �سنويا )31 دي�سمرب 2011 - ودائع مببلغ 513 مليون درهم ت�ستحق ما بني يناير 2012 ودي�سمرب 2012 
ويرتتب عليها فائدة بن�سبة 0.38٪ اىل 2.30٪ �سنوياً(.
اإن القرو�س املعاونه من املركز الرئي�سي كانت كالتايل:

وي�ستحق  �سنوياً(  اأ�سا�س  نقطة   70 زائد  اأ�سهر   6 ملدة  يبور  ل  ح�سب   -  2011 دي�سمرب   31( �سنويا  ا�سا�س  نقطة   70 زائد  ا�سهر   6 ملدة  ليبور  ح�سب  بفائدة   2005 دي�سمرب   28 بتاريخ  عليه  احل�سول  مت  امريكي  دولر  مليون   15 • مبلغ 
يف 27 دي�سمرب 2013 ويتم ت�سديده دفعة واحدة.

�سنوياً(  اأ�سا�س  نقطة   70 زائد  اأ�سهر   6 اأو   3 ملدة  يبور  ل  ح�سب   -  2011 دي�سمرب   31( �سنويا  ا�سا�س  نقطة   70 زائد  ا�سهر   6 اأو   3 ملدة  ليبور  ح�سب  بفائدة   2009 مار�س   24 بتاريخ  عليه  احل�سول  مت  امريكي  دولر  مليون   15 • مبلغ 
ي�ستحق يف 30 مار�س 2019 ويتم ت�سديده دفعة واحدة.

ان معامات الطراف ذات عاقة التي تنتج اأثناء �سري الأعمال العادية املدرجة يف بيان الإيرادات هي كالتايل:
2011  2012     

الف درهم �ألف درهم      
الطراف ذات عاقة 

778  286 ايرادات فوائد     
6.479  6.626 م�ساريف فوائد     
8.838  8.821 اأتعاب الإدارة )مدرجة يف امل�ساريف الت�سغيلية الأخرى(   

اأن تفا�سيل تعوي�سات موظفي الإدارة العليا لدى الفروع هي كالتايل:
2011  2012     

الف درهم �لف درهم      
3.386  3.681 رواتب ومزايا اأخرى    

241  206 مكافاأة نهاية اخلدمة    
3.627  3.887     

5 - �لقرو�س و�ل�سلفيات
تتكون حمفظة القرو�س وال�سلفيات مما يلي

)�أ( ح�سب �لنوع:
2011  2012     

الف درهم �لف درهم       
248.635  254.826 امل�سحوبات على املك�سوف    

1.690.191  1.617.107 القرو�س    
158.816  306.480 القرو�س مقابل اي�سالت اأمانة   

65.074  23.504 كمبيالت خم�سومة    
2.162.716  2.201.927 اجمايل القرو�س وال�سلفيات   
)67.078(  )139.035( ناق�سا: خم�س�س النخفا�س يف القيمة )اأنظر اإي�ساح 5)ه���((  

2.095.638  2.062.892 �سايف القرو�س وال�سلفيات    

)ب( ح�سب �لقطاع �القت�سادي:
2011  2012     

الف درهم �لف درهم       
591.815  676.924 جتارة    
565.460  625.377 اإن�ساءات وعقارات    
137.480  150.303 �سناعية    
327.398  193.963 موؤ�س�سات مالية    
536.664  550.664 تعدين وخدمات اأخرى    

3.899  4.696 قرو�س �سخ�سية    
2.162.716  2.201.927     

)ج���( ح�سب �لقطاع �القت�سادي:
2011  2012     

الف درهم �لف درهم       
1.856.894  1.981.137 داخل دولة المارات العربية املتحدة   

305.822  220.790 اأخرى    
2.162.716  2.201.927     

7- �ملوجود�ت �لثابتة:خال ال�سنة ، قام فرع دبي باإعادة تقييم الأر�س ملك حر لديه مببلغ 15.900 األف درهم )2011 - 15.600 األف درهم( . نتيجة لذلك ، فاإن الزيادة مببلغ 300 األف درهم اأدرجت �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى.
مت تقييم الأر�س ملك حرف وفقاً للتقييمني الذين مت احل�سول عليهما من مقيمني م�ستقلني اأيهما اأقل . يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإىل الدليل الذي ي�ستند اإىل ال�سوق . هذا يعني اأن التقييم املنجز من قبل املقيم ي�ستند 
اإىل اأ�سعار الأ�سواق الن�سطة ، املعدلة باأية اإختافات يف الطبيعة واملواقع اأو ظروف العقار املحدد . يف حال مت قيا�س الأر�س ملك حر باإ�ستخدام منوذج التكلفة ، فاإن �سايف املبلغ املدرج كما يف 31 دي�سمرب 2012 �سيكون 7.823 األف درهم 

)2011 - 7.823 الف درهم(.
8 - م�ستحقات للبنوك وود�ئع �لعمالء

2011  2012     
الف درهم �لف درهم       

1.575  55 م�ستحقات للبنوك     
-  1.064.723 ودائع حتت الطلب     

1.575  1.064.778 م�ستحقا للبنوك وفقاً لبيان املركز املايل   
-  )858.141( ناق�ساً: م�ستحقات للبنوك ت�ستحق يف الأ�سل خال فرتة اأكرث من 30 يوماً  

1.575  206.637     
ود�ئع �لعمالء

ح�سب �لنوع    
436.586  446.736 ودائع حتت الطلب    

1.314.332  815.070 ودائع لأجل    
1.750.918  1.261.806     

ح�سب �لعلمة
820.630  797.708 درهم المارات العربية املتحدة   
720.049  368.692 الدولر الأمريكي    
210.239  95.406 اأخرى    

1.750.918  1.261.806     
ميثل خم�سة عماء ن�سبة 85٪ من اإجمايل ودائع العماء يف 31 دي�سمرب 2012 )31 دي�سمرب 2011 - ٪54(.

19 - �إد�رة �ملخاطر
�أ- خماطر �الإئتمان

�حلد �الأق�سى للتعر�س للمخاطر ونوعية �إئتمان �الأدو�ت �ملالية:يظهر اجلدول اأدناه احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الإئتمان لعنا�سر بيان املركز املايل ، دون الأخذ يف الإعتبار اأية �سمانات وتعزيزات اأئتمانية اأخرى. اإن احلد 
الأق�سى للتعر�س مو�سح باإجمايل املبلغ قبل اإحت�ساب تاأثري التخفيف من خال اإ�ستخدام الت�سفية الرئي�سية واإتفاقيات ال�سمان.

كما يظهر اجلدول اأدناه التعر�س ملخاطر الإئتمان ح�سب نوعية الإئتمان للموجودات املالية )�سايف املخ�س�سات( بح�سب الفئة ودرجتها وو�سعها.
31 دي�سمرب 2012

متاأخرى  غري متاأخرة وال منخف�سة �لقيمة      
ولكن غري فئة  فئة  فئة     

�الجمايل منخف�سة �لقيمة  مقبولة  منوذجية  عالية     
�لف درهم �لف درهم  �لف درهم  �لف درهم  �لف درهم     

1.117.198  -  -  -  1.117.198 اأر�سدة لدة البنوك   
ودائع وح�ساب جاري لدى الأطراف

2.651  -  -  -  2.651 ذات عاقة   
2.062.892  73.332  -  130.324  1.859.236 قرو�س و�سلفيات    

26.381  -  -  -  26.831 موجودات اأخرى   
3.309.572  73.332  -  130.324  3.005.916    

31 دي�سمرب 2011
متاأخرى  غري متاأخرة ول منخف�سة القيمة      

ولكن غري فئة  فئة  فئة     
الجمايل منخف�سة القيمة  مقبولة  منوذجية  عالية     
الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم     
550.120  -  -  -  550.120 اأر�سدة لدة البنوك   

ودائع وح�ساب جاري لدى الأطراف
102.888  -  -  -  102.888 ذات عاقة   

2.095.638  147.233  -  148.763  1.799.642 قرو�س و�سلفيات    
20.279  -  -  -  20.279 موجودات اأخرى   

2.768.925  147.233  -  148.763  2.472.929    
19 - �أد�رة �ملخاطر

ب - خماطر �ل�سيولة
31 دي�سمرب 2012

�أكرث من من �سنة  من �سهر  �أقل من     
�ملجموع 5 �سنو�ت  �ىل 5 �سنو�ت  �ىل �سنه  �سهر     

�لف درهم  �لف درهم �لف درهم  �لف درهم  �لف درهم     
1.068.418  -  -  400.862  667.556 م�ستحقات للبنوك   
1.266.148  -  -  492.256  773.892 ودائع العماء   

520.464  58.620  -  455.182  6.844 القرو�س واحل�ساب اجلاري مع اأطراف ذات عاقة  
17.759  -  -  -  17.759 �سريبة دخل م�ستحقة الدفع  
25.435  5.829  -  19.606  - مطلوبات اخرى   

2.898.406  64.449  -  1.367.906  1.466.051    
31 دي�سمرب 2011

اأكرث من من �سنة  من �سهر  اأقل من     
املجموع 5 �سنوات  اىل 5 �سنوات  اىل �سنه  �سهر     

الف درهم  الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم     
1.575  -  -  -  1.575 م�ستحقات للبنوك   

1.760.340  -  -  703.884  1.056.456 ودائع العماء   
641.938  60.266  53.773  411.096  116.803 القرو�س واحل�ساب اجلاري مع اأطراف ذات عاقة  

20.742  -  -  -  20.742 �سريبة دخل م�ستحقة الدفع  
32.839  5.246  -  27.593  - مطلوبات اخرى   

2.457.434  65.512  53.773  1.142.573  1.195.576    
اأن املبالغ التعاقدية لإجمايل مراكز امل�ستقات امل�سدددة ت�ساوي 936.484 األف درهم )31 دي�سمرب 2011 - 604.055 األف درهم( منها مبلغ 413.299 األف درهم )31 دي�سمرب 2011 - 336.970 األف درهم( تنتهي �ساحيتها خال ثاثة اأ�سهر.

ب�سكل اأ�سا�سي ، تنتهي �ساحية كافة اإلتزامات اأوراق القبول والإعتمادات امل�ستندية خال فرتة ل تتعدى ال�سنة ، وتنتهي �ساحية 93٪ )2011 - 91٪( من ال�سمانات خال �سنة واحدة بينما تنتهي �ساحية اجلزء املتبقي خال فرتة 
ل تتعدى خم�سة �سنوات.

يلخ�س اجلدول اأدناه قائمة ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات اخلا�سة بالفروع.  اإن ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات مت حتديدها على اأ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ اأعداد التقارير املالية لتاريخ الإ�ستحقاق املتوقع . ميكن اأن تختلف 
الإ�ستحقاقات الفعلية عن الإ�ستحقاقات اأدناه ح�سيث ميكن اأن يكون لدى املقرت�س احلق بت�سديد الإلتزامات مع اأو بدون خمالفات الدفعات مقدماً وميكن اأن يتوجب �سداد ودائع العماء عند الطلب.

20- �إد�رة ر�أ�س �ملال و�إف�ساحات �لركن �لثالث
ز( �لعر�سات للمخاطر �الأئتمانية متاأخرة �ل�سد�د:يقوم البنك الأهلي الكويتي ، اأ.ع.م بتحديد التعر�سات املتاأخرة ال�سداد مبا يتما�سى مع توجيهات امل�سرف املركزي لدولة المارات العربية املتحدة . تعترب القرو�س متاأخرة ال�سداد 

اإذا كان جزءاً من الفوائد التعاقدية و/اأو املبلغ الأ�سا�سي مل يتم حت�سيلة يف الوقت املحدد.
يقوم البنك الأهلي الكويتي ، اأ.ع.م بتكوين خم�س�سات حمددة وعامة ا�ستناداً اإىل توجيهات امل�سرف املركزي لاإمارات العربية املتحدة كما هو مبني اأدناه:

ح����( خم�س�س حمدد:يتم احت�ساب املخ�س�س املحدد املطلوب باحلد الأدنى ا�ستناداً اإىل توجيهات امل�سرف املركزي لدولة الإمارات العربية املتحدة واملحدد يف اجلدول اأدناه:
�ملخ�س�س �ل�سروط     �لت�سنيف  

خم�س�س حمدد بحد اأدنى 25٪ من �سايف مبلغ التعر�س اإذا كان �سداد املبلغ ال�سا�سي متاأخر اأكرث من 90 يوماً او احتمال ح�سول خ�سائر ب�سبب عوامل �سلبية  قرو�س ثانوية  
خم�س�س حمدد بحد اأدنى 25٪ من �سايف مبلغ التعر�س اإذا كان حت�سيل كامل املبلغ م�سكوك فيه ا�ستناداً اإىل املعلومات املتوفرة مما يوؤدي اىل خ�سارة كل اأو جزء من هذه القرو�س   قرو�س م�سكوك يف حت�سيلها   

اإمكانية عدم التح�سيل بالكامل بعدما يكون البنك قد ا�ستنفذ جميع الإجراءات املمكنة   خم�س�س حمدد 100٪ من �سايف مبلغ التعر�س خ�سائر القرو�س  
كذلك ، تتم اإجراءات اخل�سم املنا�سبة )ح�سب اأنظمة امل�سرف املركزي اأ.ع.م( ويتم تطبيقها على اأنواع خمتلفة من الرهونات مبا يف ذلك العقارات ، الأ�سهم وال�سندات واأخرى.

)1( املخ�س�س العام
وفقا للم�سرف املركزي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ، تدرج اأنواع القرو�س التالية حتت املخ�س�سات العامة .

�ملخ�س�س �ل�سروط     �لت�سنيف  
املخ�س�س العام اإن جميع املعلومات املتوفرة ت�سمن ال�سداد كما هو متفق عليه   عادي  
املخ�س�س العام ديون م�سكوك يف حت�سيلها  بع�س ال�سعف يف املركز املايل  والئتماين للمقرت�س   

يتم تطبيق املخ�س�س العام وفقا لإر�سادات امل�سرف املركزي يف دولة الإمارات العربية املتحدة التي تن�س على اأن 1.50٪ من املوجودات الئتمانية املوزونة املخاطر للقرو�س وال�سلفيات )النقدية وغري النقدية( حيث مل يتم تكوين خم�س�س 
حمدد لها . وكذلك ، يتم احت�ساب املوجودات الئتمانية املوزونة املخاطر با�ستخدام منهج بازل 2 النموذجي.

تقرير مدققي �حل�سابات �مل�ستقلني �ىل �ل�سادة �أع�ساء جمل�س �إد�رة �لبنك �الأهلي �لكويتي �س.م.ك

بيان �لتغري�ت يف حقوق �مللكية لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمري 2012

�ي�ساحات حول �لبيانات �ملالية يف  31 دي�سمرب 2012

بيان �لتدفقات �لنقدية لل�سنة �ملنتهية يف  31 دي�سمرب 2012

بيان �الإير�د�ت �ل�ساملة لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان �ملركز �ملايل يف 31 دي�سمرب 2012

بيان �الإير�د�ت لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012



بيان �ملركز �ملايل كما يف 31 دي�سمرب 2012

بيان �لدخل لل�سنة �ملنتهية كما يف 31 دي�سمرب 2012

بيان �لدخل �ل�سامل لل�سنة �ملنتهية كما يف 31 دي�سمرب 2012

بيان �لتغري�ت يف حقوق �ملركز �لرئي�سي لل�سنة �ملنتهية كما يف 31 دي�سمرب 2012

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان �لتدفقات �لنقدية لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

�خلليجي فرن�سا �س.م.
فروع دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �لبيانات �ملالية وتقرير مدقق �حل�سابات �مل�ستقل لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012
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�خلليجي فرن�سا �س.م.
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2013/4/11م   املودعة حتت رقم: 190012 
با�س��م: مركز ادارة النفايات - ابوظبي

وعنوانه:ابوظبي ، �س.ب:48448 ، هاتف: 0244651510 ، 
www.cwm.ae:فاك�س: 024460255 ، الربيد اللكرتوين

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات جتميع جمموعة من اخلدمات )تنظيم وادارة قطاع النفايات ومكافحة افات ال�سحة العامة بجميع 
انواعها وا�سنافها مبا يت�سمن جتميع ونقل وترحيل ومعاجلة وتدوير واعادة ا�ستخدام وحتويل اىل طاقة 

وحجز احليوانات ال�سائبة وتنظيم تداول مبيدات ال�سحة العامة وتوعية وتعليم(.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العامة: العامة عبارة عن مربع داخله عامة ا�سهم على �سكل مثلث غري منتظم وعلى ي�سار ال�سكل 
. )Tadweer( ا�سفلها )تدوير(

ال�س��رتاطات: .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property( الرقيم للملكة الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2011/1/27م   املودعة حتت رقم: 152244 
با�س��م: دولي�س انتيكو )�س.ذ.م.م(

وعنوانه:دبي ، �س.ب:93078
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات وخدمات اليواء املوؤقت
الواق�عة بالفئة: 43

�سكل العامة: هي عبارة الكلمتني )Dolce Antico( باللغة اليطالية بخط مميز باللون البني على 
البني  باللون  الدائرة  وح��واف  ابي�س  لي�سبح  الدائرة  لداخل  يتدرج  ذهبي  لون  ذات  بي�ساوية  دائ��رة  خلفية 
الكلمتني ر�سم هند�سي ب�سيط وجميل كما هو  البني وا�سفل  باللون  والدائرة ر�سمت داخل م�ستطيل حوافه 

مبني بال�سكل وجممل العامة مميز ومبتكر .
ال�س��رتاطات:ل توجد .

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property( الرقيم للملكة الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2011/8/2م   املودعة حتت رقم: 160637 
با�س��م: ايه ايه كيه ال�سرق الو�سط �س.ذ.م.م

وعنوانه:دبي ، �س.ب:93078
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية م�سروبات م�ستخل�سة 
من الفواكه وع�سائر الفواكه �سراب وم�ستح�سرات اخرى لعمل امل�سروبات.

الواق�عة بالفئة: 32
 koko Classic Tender CoConut( الكلمات  عن  عبارة  العامة:هي  �سكل  العامة:  �سكل 
Juice With Pulp( باللغة الاتينية كتبت الكلمتني )koko Classic( باللون البي�س وحوافها 
البي�س  باللون   )Tender CoConut Juice With Pulp( الكلمات  وكتبت  الحمر  باللون 
الهند  جوز  نبات  من  قطع  لثاث  �سورة  وا�سفلهم  بع�سهم  فوق  الكلمات  وجميع  الخ�سر  باللون  وحوافها 
باللون الخ�سر واعلى العامة وا�سفلها خلفية خ�سراء ويف الو�سط عند الثاث حبات خلفية بي�ساء كما هو 

مو�سع بال�سكل اعاه وجممل العامة جديد مميز ومبتكر.
ال�س��رتاطات:ل توجد .

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property( الرقيم للملكة الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2011/10/6م   املودعة حتت رقم: 163383 
با�س��م: ندمي �سودري يو�سف �سودري

وعنوانه:دبي ، �س.ب:93078
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

التعليم والتهذيب التدريب الرتفية الن�سطة الريا�سية والثقافية تنظيم وادارة احللقات الدرا�سية تنظيم 
وادارة املوؤمترات تنظيم وادارة الجتماعات حجز املقاعد للعرو�س امل�سرحية انتاج العرو�س امل�سرحية والواقعة 

حتت الفئة )41(.
الواق�عة بالفئة: 41

�سكل العامة: �سكل العامة:هي عبارة عن اجلملة )FOAM DANCE( باللغة الاتينية كتبت بلون 
ا�سود كما هو مبني بال�سكل وجممل العامة مميز ومبتكر.

ال�س��رتاطات:ل توجد .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property( الرقيم للملكة الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/2/12م   املودعة حتت رقم: 169090 
با�س��م: ديباك كومار �سوراتيا
وعنوانه:دبي ، �س.ب:93078

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الفوتوغرايف  الت�سوير  وادوات  واج��ه��زة  وامل�ساحية  واملاحية  العلمية  والدوات  الج��ه��زة  حممولة  هواتف 
وال�سينمائي والجهزة والدوات الب�سرية واجهزة وادوات قيا�س الوزن والقيا�س وال�سارة واملراقبة )ال�سراف( 
والنقاذ والتعليم اجهزة وادوات لو�سل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية 
اجهزة ت�سجيل او ار�سال او ن�سخ ال�سوت او ال�سور حامات بيانات مغناطي�سية اقرا�س ت�سجيل ماكينات بيع 
اليه واليات لاجهزة التي تعمل بقطع النقد الت ت�سجيل النقد الت حا�سبة معدات واجهزة حا�سوبية ملعاجلة 

البيانات اجهزة اخماد النريان.
الواق�عة بالفئة: 9

�سكل العامة: �سكل العامة:هي عبارة عن الكلمة )iplus( باللغة الاتينية باللون ال�سود كما هو مبني 
بال�سكل وجممل العامة .

ال�س��رتاطات:ل توجد .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property( الرقيم للملكة الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/2/12م   املودعة حتت رقم: 169091 
با�س��م: �سركة زعفران نكني للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه:دبي ، �س.ب:93078
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الدقيق  ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  وال��ك��اك��او  وال�ساي  ال��ن  )ت��واب��ل(  زع��ف��ران 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ع�سل النحل والع�سل 

ال�سود اخلمرية وم�سحوق اخلبيز امللح واخلردل اخلل ال�سل�سات )التوابل( البهارات الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

الاتينية  باللغة   )BADIEE SAFFRON( الكلمتني العامة:هي عبارة عن  �سكل  العامة:  �سكل 
الثانية  الكلمة  كتبت  متاما  وا�سفلها  البي�س  باللون  عري�س  بخط   )BADIEE( الوىل  الكلمة  كتبت 
الحمر  باللون  فيه خطوط  احمر  لونه  البي�س على خلفية مربع  باللون  رفيع  )SAFFRON( بخط 
الغامق ب�سكل تدريجي وعلى ي�سار الكلمتني ويف املربع ر�سم مربع اخر جزء �سغري منه العلوي من الي�سار 
ابي�س واجل��زء الخ��ر ال�سفلي من اليمني برتقايل متدرج مع وج��ود ثاث خطوط حمراء تخرج من اعلى 

الزاوية ال�سفلية من الي�سار كما هو مبني بال�سكل وجممل العامة مميز ومبتكر.
ال�س��رتاطات:ل توجد .

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property( الرقيم للملكة الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/2/12م   املودعة حتت رقم: 169092 
با�س��م: �سركة زعفران نكني للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه:دبي ، �س.ب:93078
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الدقيق  ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  وال��ك��اك��او  وال�ساي  ال��ن  )ت��واب��ل(  زع��ف��ران 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ع�سل النحل والع�سل 

ال�سود اخلمرية وم�سحوق اخلبيز امللح واخلردل اخلل ال�سل�سات )التوابل( البهارات الثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

مميز  بخط  كتبتا  العربية  باللغة  بديعي(  )زعفران  الكلمتني  عن  عبارة  العامة:هي  �سكل  العامة:  �سكل 
وجميل على خلفية مربع لونه احمر فيه خطوط باللون الحمر الغامق ب�سكل تدريجي وعلى ميني الكلمتني 
اليمني  من  ال�سفلي  الخ��ر  واجل��زء  ابي�س  الي�سار  من  العلوي  منه  �سغري  ج��زء  اخ��ر  مربع  ر�سم  املربع  ويف 
برتقايل متدرج مع وجود ثاث خطوط حمراء تخرج من اعلى الزاوية ال�سفلية من الي�سار كما هو مبني 

بال�سكل وجممل العامة مميز ومبتكر.
ال�س��رتاطات:ل توجد .

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property( الرقيم للملكة الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/4/22م   املودعة حتت رقم: 172316 
با�س��م: ريا�س داجمي

وعنوانه:دبي ، �س.ب:93078
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

زيوت و�سحوم �سناعية مزلقات مركبات امت�سا�س وترطيب وتثبيت الغبار وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( 
ومواد ا�ساءه �سموع وفتائل لا�ساءة .

الواق�عة بالفئة: 4
�سكل العامة: )SIMBA A True Friend( باللغة الاتينية باللون ال�سفر للن�سف العلوي من 
كلمة )SIMBA( واللون البي�س للن�سف ال�سفلي وباقي الكلمات ور�سمة �سورة لوجه حيوان النمر على 
ي�سار الكلمات باللون الحمر والبي�س وو�سع الكل على خلفية زرقاء كما هو مو�سح بال�سكل اعاه وجممل 

العامة ب�سكل مبتكر ومميز .
ال�س��رتاطات:ل توجد .

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property( الرقيم للملكة الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/4/30م   املودعة حتت رقم: 172796 
با�س��م: كيو جونا

وعنوانه:دبي ، �س.ب:93078
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

النارة  واجهزة  لا�ساءه  فواني�س  فواني�س  م�سابيح  )م�ساعل(  كهربائية  جيب  م�سابيح  �سينية  م�سابيح 
الواقعة  املياه والغرا�س ال�سحية  البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد  والتدفئة وتوليد 

يف الفئة )11( .
الواق�عة بالفئة: 9

�سكل العامة: �سكل العامة: هي عبارة عن الكلمتني )POWER KING( باللغة الاتينية باللون 
الزرق كما هو مبني بال�سكل اعاه وجممل العامة مميز ومبتكر .

ال�س��رتاطات:ل توجد .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2013/3/24م   املودعة حتت رقم: 188908 
Speedfit :با�س��م

وعنوانه:دبي ، ديرة ، �سارع بور �سعيد
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

ال�سيانة وال�ساح العام للمركبات.
الواق�عة بالفئة: 37

 )FIT( 2 باللون الحمر )SPEED( 1 و�سف العامة: ال�سعار عبارة عن �سكل م�ستطيل بداخلة كلمتني
باللون الف�سي تكمل كلمة SPEED على الي�سار درع باللون الف�سي داخله مفتاح ال�سيانة باللون الف�سي 
وخلفية الدرع من الداخل باللون الحمر من خلف الدرع يخرج جناح باللون الف�سي من خم�س �سرائح متجه 

ناحية اليمني خلفية ال�سعار كاملة باللون ال�سود .
ال�س��رتاطات: .

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2013/3/24م   املودعة حتت رقم: 188909 
با�س��م: �سبيد فت

وعنوانه:دبي ، ديرة ، �سارع بور �سعيد
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

ال�سيانة وال�ساح العام للمركبات.
الواق�عة بالفئة: 37

و�سف العامة: ال�سعار عبارة عن �سكل م�ستطيل بداخلة كلمتني 1 )�سبيد( باللون الحمر 2 )فت( باللون 
الف�سي تكمل كلمة �سبيد فت على اليمني درع باللون الف�سي داخله مفتاح ال�سيانة باللون الف�سي وخلفية 
الدرع من الداخل باللون الحمر من خلف الدرع يخرج جناح باللون الف�سي من خم�س �سرائح متجه ناحية 

الي�سار خلفية ال�سعار كاملة باللون ال�سود .
ال�س��رتاطات: .

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /اأفنان لا�ست�سارات واخلدمات الدارية 
M MITASH DIGITAL:بطلب لت�سجيل العامة التجارية

بتاريخ 2006/4/9م   املودعة حتت رقم: 79434 
 با�س��م: موؤ�س�سة العن�سل التجارية 

وعنوانه:�س.ب:1578 مكتب ملك احمد حممد �سالح ، ديرة ، البطني
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الجهزة والدوات العلمية اجهزة الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي اجهزة وادوات لو�سل او فتح او حتويل او 
تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية اجهزة ت�سجيل او ار�سال او ن�سخ ال�سوت او ال�سورة اجهزة 
الت�سال ال�سلكية والا�سليكة كالتليفون والهاتف املتحرك واللكرتونيات مثل الراديو والتلفاز والفيديو وال��� 
يف.�سي.دي وال��دي.يف.دي وال�س .يف.دي و الم.بي.ثريب باير وجميعا واقعة يف الفئة 9 البطاريات اللت 
احلا�سبة الجهزة والعدد العلمية والبحرية اخلا�سة مب�سح الرا�سي والجهزة العدد الكهربائية )مبا يف ذلك 
الا�سلكية( وكذلك الجهزة والعدد الفوتوغرافية وال�سينماتوغرافية والجهزة اخلا�سة ب�سناعة النظارات 
الوتوماتيكية  والجهزة  والتعليم  والنقاذ  )املراقبة(  وال�سبط  ال�سارات  واعطاء  والقيا�س  الوزن  وعمليات 

والتي تعمل بو�سع قطعة من النقود اخلزائن الرا�سدة للنقود اللت احلا�سبة اجهزة اطفاء احلريق.
الواق�عة بالفئة: 9

باللون  الكبرية  الاتينية  باحلروف  مكتوبة   MITASHI DIGITAL عن  عبارة  العامة:  و�سف 
ال�سود ويعلوها حرف M مكتوبة باللغة الاتينية ب�سكل معني كل هذا على خلفية رمادية اللون  .

ال�س��رتاطات: .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2013/3/14م   املودعة حتت رقم: 188367 
 eZeLinK :با�س��م 

وعنوانه:دبي ، المارات العربية املتحدة - العنوان:دبي ، 
�س.ب: 1633 ، هاتف:042255523 ، فاك�س: 042269301

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ادارة وتوجية العمال تفعيل الن�ساط املكتبي والدعاية والعان.

الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العامة: كتبت امل�سمى اأميت باللون الزرق باحلروف العربية بخط متميز وهو منطوق امل�سمى املخت�سر 
AMIT الذي كتب حتته باحلروف الاتينية البارزة باللون الزرق اي�سا ويوجد على اجلانب المين من 
امل�سمى ت�سميم متميز لدفة �سفينة مر�سومة باللونني الزرق والبي�س ويف الدائرة الداخلية للدفه ت�سميم 
بارز باللون الزرق والبي�س اي�سا لل�سمكة املعروفة با�سم )�سمكة ابومن�سار( او )ال�سياف( باللهجة املحلية يف 
حركة انق�سا�س التفافية وداخل اطار الدفه من الناحية العلوية كتب باللغة العربية باللون الزرق ال�سم 
باللون  ا�سفل  الط��ار من  نف�س  داخل  العامة( كما كتب  للتجارة  ابراهيم  التجاري )موؤ�س�سة عبداهلل حممد 

ABDULLA MOH'D IBRAHIM GEN. TRDG. EST.: الزرق نف�س ال�سم التجاري باللغة الجنليزية
ال�س��رتاطات:ل يوجد .

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 052508
با�س��م: التون قايا التجارية )�س. م. م.(

وعنوانه: دبي - ديره - الراأ�س - �س ب 3955 - ت - 2350664 - المارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت رقم : )42803(  بتاريخ:  2003/10/19م

الفئة: 30
الب�سائع: �ساي – بن – حبوب – بذور بكافة انواعها – دقيق – حنطة – املعجنات واحللويات با�سكالها – ارز 

ال�سوكولته او  الكاكاو  او  الن  ا�سا�سها  التي  ال�سائلة  – امل�سروبات  – �سكر 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/04/01م 

وحتى تاريخ : 2023/04/01م
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 465

با�سم : بريت�س اأمرييكان توباكو )براند�س( انك
وعنوانه : 2711 �سنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، دياوير 19808، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 26 اأكتوبر 1994  امل�سجلة حتت رقم : 383  
الفئة : 34

والكربيت   ، ال��ولع��ات   ، املدخنون  ي�ستخدمها  التي  الأدوات   ، ال�سجائر   ، امل�سنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

ال�سرتاطات
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/09 

وحتى تاريخ : 2023/06/09
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم 171851    بتاريخ :10  / 2012/04
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�س��م: : انوار املدينة للتجارة ) �س.ذ.م.م (
وعنوانه:  دبى  -  الأم�ارات العربي�ة املتح�دة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
والرتكيبات  املياه  وتوزيع  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  الإن��ارة  اأجهزة 

ال�سحية . 
الواق�عة بالفئة :   )11(

وياتي  العامة بطريقة مميزة  وتكتب   )  daNia  ( التينية  باللغة  ا�سم  عبارة  العامة   : العامة  و�سف 
�سكل خط ملتوي من ي�سار العامة ويدخل بالو�سط ويخرج من اخر الكلمة متجه اىل العلى  ومييز اخلط 
باللون الحمر بالبداية واللون ال�سفر او�سطه واخره باللون الحمر وتكتب العامة باللون ال�سود كا هو 

مو�سح بال�سكل . 
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم 168884    بتاريخ :06  / 2012/02
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�س��م:  �سفاري �ستار للتجارة .
وعنوانه: دبي  – المارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
املاب�س مبا يف ذلك الحذية بجميع انواعها وال�سبا�سب.                                    

الواق�عة بالفئة :   )25(
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمة)AL TANNAN ( باللغة الإجنليزية ، وتكتب باللغة العربية 

) الطنان ( وتكتب باللون ال�سود .
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 485

با�سم : بريت�س اأمرييكان توباكو )براند�س( اإنك
وعنوانه : 2711 �سنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، دياوير 19808، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 10 دي�سمرب 1994  امل�سجلة حتت رقم : 525  
الفئة : 34

والكربيت  ال��ولع��ات   ، املدخنون  ي�ستخدمها  التي  الأدوات   ، ال�سجائر   ، امل�سنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

ال�سرتاطات : احلماية للعامة يف جمملها 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/06/10 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 420

با�سم : بريت�س اأمريكان توباكو )براند�س( ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �سي 2 ار 2 بي جي ، اجنلرتا.

بتاريخ : 06 اأكتوبر1994  امل�سجلة حتت رقم : 293  
الفئة : 34

والكربيت   ، ال��ولع��ات   ، املدخنني  ي�ستخدمها  التي  الأدوات   ، ال�سجائر   ، امل�سنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

ال�سرتاطات : احلماية تعطى لعنا�سر العامة ول يرتتب اأي حق على عن�سر منها بفرده.
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/08 

وحتى تاريخ : 2023/06/08
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء 1 مايو 2013 العدد 10781
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•• ابوظبي-الفجر:

يف  املقيمني  اختيار  عملية  تكن  مل  القريب  بالم�س 
المارات او زائريها للفندق او املطعم املنا�سب لق�ساء 
ام�سية او عطلة بتلك ال�سهولة نظرا لعدم وجود دليل 
يف  وج��د  وان  وحتى  جميعها.  اخل��دم��ات  لهذه  �سامل 
ال�سفحات ال�سفراء على �سبيل املثال فهي ل تت�سمن 

خدمة احلجز او ال�سعار واملاكولت.
الن مل يعد لهذه امل�سكلة اي وجود مع انطاق موقع 
على النرتنت فريد من نوعه يف المارات با�سم هوتلز 
www.hotelandrest. ري�����س��ت��ورن��ت�����س  ان���د 
الفنادق  ب��اه��م  ق��ائ��م��ة  ل��ي�����س  ي�����س��م��ل  ان���ه  comاذ 
واملطاعم يف المارات ، فح�سب بل يوفر خدمة احلجز 
الفورية وخدمات وت�سهيات اخرى مل تكن موجودة 

يف اي دليل من قبل.
وقتهم  وال�سائحني  املقيمني  ي�سيع  ل��ن  اخ��ر  مبعنى 
حلجز  م�سنية  ه��ات��ف��ي  ات�����س��ال  عملية  يف  الن  ب��ع��د 
او غرفة يف فندق فما عليهم �سوى  طاولة يف مطعم 
ال�سغط على زر حا�سبهم اليل يف منزلهم او مكتبهم 

واحل�سول على احلجز بغاية ال�سهولة.
 www.hotelandrest.com( املوقع  يعترب 
يف الم��ارات وواح��د من املواقع الفريد من نوعها يف 
املنطقة العربية ، وياتي اطاقه يف الوقت الذي ت�سعى 
فيه دولة الم��ارات ثاين اكرب اقت�ساد عربي لتطوير 
املدى  بعيدة  ا�سرتاتيجية  اط��ار  يف  ال�سياحي  القطاع 

لتنويع م�سادر الدخل وتقليل العتماد على النفط.
الم����ارات  ال�سياحيني يف  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  ع���دد  وق���ام 

باطاق هذا املوقع خال معر�س �سوق ال�سفر العاملي 
الذي اقيم يف برلني باملانيا قبل ا�سبوعني مما يعك�س 
اهتمام امل�سوؤولني بهذا امل�سروع الرائد الذي ي�سب يف 
اطار اجلهود املبذولة من قبل القطاع العام واخلا�س 
ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��اح��ة وج��ع��ل الم�������ارات م��ق�����س��دا هاما 

لل�سائحني من خمتلف دول العامل.
ويوفر هذا املوقع الذي تديره �سركة ايري�س لاعام 
ب��اب��وظ��ب��ي خ���دم���ات ع���دي���دة وم��ت��ن��وع��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
العربية  باللغتني  الم�����ارات  يف  وامل��ط��اع��م  ب��ال��ف��ن��ادق 
والجنليزية وخا�سة خدمات احلجز وال�سعار وقوائم 

الطعام وغريها.

ان هذا  امل��وق��ع  م��دي��رة  ال����داود  ال�سيدة حنني  وق��ال��ت 
الدولة  وامل��ط��اع��م يف  ال��ف��ن��ادق  يغطي جميع  امل�����س��روع 
ويوفر خدمات كثرية تت�سمن ا�سماء الفنادق واملطاعم 
ومواقعها وا�سعار الغرف وقوائم الطعام واحل�سومات 
تهم  التي  اخل��دم��ات  ال��رتوي��ج وغريها من  وفعاليات 
املقيمني يف المارات وزائريها على ال�سواء مما يوفر 
لهم �سهولة اختيار اماكن ق�ساء اوقاتهم وعطاتهم 

يف جو مريح وبهيج باقل ال�سعار. 
للفنادق  ا�سافية  خ��دم��ة  امل��وق��ع  ي��وف��ر  كما  وا���س��اف��ت 
مما  العربية  باللغة  الكرتونية  مواقع  متلك  ل  التي 
يتيح لها التوا�سل مع جميع الناطقني باللغة العربية 

�سوء كانو مقيمني او زائرين او �سائحني للوقوف على 
احتياجاتهم وطلباتهم .

وختمت قائلة ا�سافة اىل ذلك فان املوقع يتيح للجميع 
يتواجدوا  مكان  اي  من  املطعم  او  الفندق  يف  احلجز 
فيه اذ ان املوقع �سين�سر �سور ومعلومات �ساملة حول 
يف  وخا�سة  الزبائن  تعريف  بهدف  واملطاعم  الفنادق 
املتوفرة  باخر اخلدمات  الم��ارات وبقية دول اخلليج 

على مدار ال�ساعة .

•• دبي-الفجر: 

م�ساركتها  دب��ي  يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  اأك���دت 
احلدث   ،2013 ل��ل��وظ��ائ��ف  الإم�������ارات  م��ع��ر���س  يف 
ت��وظ��ي��ف وتاأهيل  امل��ح��ل��ي يف  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال���رائ���د 
الدويل  دب��ي  وال��ذي يقام يف مركز  الوطنية،  ال��ك��وادر 
للموؤمترات واملعار�س خال الفرتة ما بني 30 اأبريل 
اإىل 2 مايو 2013 وت�سعى اقت�سادية دبي من خال 
امل�ساركة يف املعر�س، اإىل بحث عن الكفاءات الب�سرية 
من مواطني الدولة الراغبني يف النخراط مبيادين 
ال��ع��م��ل م��ن ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ي توفرها 

الدوائر والهيئات احلكومية لهم.
املوارد  اإدارة  مدير  ال�سيد،  خالد  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
والتوظيف  التخطيط  اأول  ومدير  بالإنابة  الب�سرية 
دبي  اق��ت�����س��ادي��ة  ت���وؤم���ن  ال��ب�����س��ري��ة:  امل�����وارد  اإدارة  يف 
مبدى اأهمية معر�س الإم��ارات للتوظيف يف اجتذاب 
كافة  ت�سم  من�سة  باعتباره  الوظائف،  عن  الباحثني 
الوظائف ال�ساغرة يف خمتلف املجالت �سواء كان ذلك 
نطمح  جهتنا  وم��ن  اخل��ا���س  اأو  احلكومي  القطاع  يف 
الذاتية والعمل  ال�سري  اأكرب ن�سبة من  ا�ستقطاب  اإىل 
على اختيار الكفاءات الراغبة يف اللتحاق باقت�سادية 

دبي وموؤ�س�ساتها، وبالتايل رفع ن�سبة التوطني البالغ 
و%76 يف  ال��ق��ي��ادي��ة،  ال��وظ��ائ��ف  %87 يف  ق��دره��ا 
ال�سيد قائا: جنحت  وا�ستطرد   . الأخ��رى  الوظائف 
2012 يف رف���ع ن�سبة  ال��ع��ام  اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي خ���ال 
زيادة  مبعدل   90% اإىل  لتقفز  املواطنني  توظيف 
%21 مقارنة بالعام 2011، ونحن م�ستمرون على 
النهج ذاته، لنوؤكد التزام الدائرة القت�سادية بالروؤية 
الإ�سرتاتيجية للموارد الب�سرية 2015، التي د�سنتها 
دبي  يف  احلكومي  القطاع  يكون  اأن  على  دب��ي  حكومة 
العمل،  للراغبني يف  واأف�سل اخليارات  الأمثل  البيئة 

�سواء كانوا من املواطنني اأو الوافدين .
املحطات  اأب���رز  م��ن  امل��ع��ر���س  يعترب  ال�سيد:  واأ���س��اف 
اأهم  امل�ستقطبة للكوادر والكفاءات الوطنية، وهو من 
امل�ساركة  دبي على  اقت�سادية  التي حتر�س  الفعاليات 
الدائرة  من�سة  ا�ستقبلت  حيث  �سنوياً،  خالها  م��ن 
 1000 ي��ق��ل ع���ن  امل��ا���س��ي م���ا ل  ال���ع���ام  خ���ال دورة 
العملية  واخل��ربات  التخ�س�سات  ملختلف  ذاتية  �سرية 
اللقاءات  من  العديد  واأج���رت  الدرا�سية،  وال�سهادات 
توظيف  من  ومتكنت  ال�سابة،  الكفاءات  مع  املبا�سرة 
العام  دورة  خ���ال  م���ن  امل��واط��ن��ني  م���ن   50% ن��ح��و 
اإىل توظيف   2013 العام  ونهدف يف دورة   .2012

اأكرث من %55 من الوظائف ال�ساغرة عرب امل�ساركة 
احلالية يف احلدث .

ملتزمة  وموؤ�س�ساتها  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  ال�سيد  واأ���س��ار 
بتاأهيل الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم نحو دخول 
�سوق العمل يف خمتلف فئاته ب�سكل اإيجابي، موؤكداً اأن 
اقت�سادية دبي تنتهج خطى القيادة الر�سيدة الرامية 
اإىل بناء و�سقل الكفاءات والقدرات املهنية للمواطنني 
وتفعيل دورهم يف كافة امليادين والقطاعات واأبرزها: 

والطريان،  امل��ال،  وقطاع  احلكومي،  و�سبه  احلكومي، 
والت�سالت، اإىل جانب قطاع الفندقة وال�سيافة.

اأ�سحاب  م��ن  امل��ع��ر���س  زوار  ب��اإم��ك��ان  ال�����س��ي��د:  وق����ال 
اجلدد  اجلامعات  وخريجي  والتخ�س�سات  اخل��ربات 
زيارة من�سة الدائرة وتقدمي ال�سري الذاتية �سخ�سياً، 
الكمبيوتر  اأجهزة  خال  من  اإلكرتونيا  الت�سجيل  اأو 
املتوفرة يف جناح اقت�سادية دبي، وكذلك عقد لقاءات 
اأجرينا  وق��د  الب�سرية.  امل���وارد  م�سوؤويل  مع  مبا�سرة 
اخلربة  اأ���س��ح��اب  م��ع  املبا�سرة  ال��ل��ق��اءات  م��ن  العديد 
ال�ستثمار  ت�سمل  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  وق��ط��اع  وال�����س��ادرات 
اجلامعات  من  لعدد  اخلا�سة  امل�ساركات  اإىل  ونتطلع 
عن  الباحثني  و  اإىل  بالإ�سافة  التعليمية  واملوؤ�س�سات 
التميز وبيئة العمل الإيجابية .  واأكد ال�سيد اأن اإدارة 
تويل  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف  الب�سرية  امل���وارد 
خدمات  حت�سني  جم��ال  يف  الكامل  وال��دع��م  الهتمام 
املوارد الب�سرية وتقدمي اأف�سل المتيازات للموظفني، 
لتح�سني  وامل�����س��ارح��ة  امل��ف��ت��وح  احل���وار  م��ب��داأ  وتفعيل 
الأداء املوؤ�س�سي بالدائرة، بالإ�سافة اإىل تطبيق اأف�سل 
املمار�سات مع كافة الفئات الوظيفية دون متييز بني 

درجة اأو فئة اأو مواطن ومقيم.

املال والأعمال
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اإطالق موقع ترويج �سياحي فريد يف االإمارات

اقت�سادية دبي توؤكد م�ساركتها يف معر�س الوظائف 2013 للبحث عن الكفاءات من مواطني دولة االإمارات

وزارة العمل تكرم 30 مواطنًا ومواطنة من املتميزين العاملني يف القطاع اخلا�س 

اأبوظبي ت�ست�سيف موؤمترًا دوليًا حول اأثر تنقل العمالة يف التنمية امل�ستدامة 14 مايو املقبل

�سروح العقارية تعلن عن نتائج 
الربع االأول من العام 2013 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  من  تتخذ  التي  العقاري  التطوير  �سركة  العقارية  �سروح  اأعلنت 
مقرا لها واملدرجة يف �سوق اأبوظبي لاأوراق املالية ام�س عن نتائجها للربع 
2013 حيث ارتفع �سايف  31 مار�س  الأول من ال�سنة املالية واملنتهي يف 
للعام  نف�سها  بالفرتة  مقارنة  املائة  يف   21.6 بن�سبة  للم�ساهمني  الأرب��اح 
العائدات خال هذه  امل�ساهمة يف  العوامل  تغري يف  ح��دوث  ب�سبب  املا�سي 
2013 ب�سكل رئي�س اإىل م�ساريع  اأرباح الربع الأول للعام  الفرتة وتعزى 
ال��ع��ق��ارات ال�ستثمارية  امل��ت��اأت��ي م��ن  الإ���س��ك��ان لاأ�سر الإم��ارات��ي��ة وال��دخ��ل 
وارتفعت اأرباح ال�سهم الواحد لتبلغ 3.9 فل�س لل�سهم مقارنة ب�3.2 فل�س 
يف   21.6 ن�سبتها  بلغت  بزيادة   2012 العام  من  الأول  الربع  يف  لل�سهم 
الأول من  الربع  عام خال  ب�سكل  ال�سركة  عائدات  انخف�ست  فيما  املائة. 
العام احلايل مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�سي والتي مت فيها ت�سليم 
جمموعة من الوحدات العقارية يف كل من برجي �سن تاور و�سكاي تاور. 
كما انخف�ست العائدات الناجمة عن م�ساريع الإ�سكان الوطني وذلك نظرا 
والثانية  الأوىل  املرحلتني  يف  النتهاء  على  الإن�سائية  الأع��م��ال  مل�سارفة 
عن  الناجمة  العائدات  منت  فيما  الإم��ارات��ي��ة.  لاأ�سر  وطني  م�سروع  من 
مقارنة  املائة  يف   50 تناهز  بن�سبة  لل�سركة  التابعة  ال�ستثمارية  العقارات 
بالعام املا�سي لتبلغ يف الربع الأول من العام اجلاري ما يقارب 74 مليون 
درهم. وتوا�سل �سروح اإحراز تقدم ملحوظ يف كافة م�ساريعها قيد التطوير 
حيث و�سلت ن�سبة اكتمال اأعمال البناء يف م�سروع اأبراج البوابة اإىل 97 يف 
ا�ست�سدار  مت  فيما  الغدير  م�سروع  يف  املائة  يف   95 اإىل  و�سلت  كما  املائة 
 . وطني  م�سروع  من  والثانية  الأوىل  للمرحلتني  البناء  اكتمال  �سهادات 
وتتمتع ال�سركة بو�سع مايل متني حيث و�سلت التح�سيات النقدية اإىل 
نحو 1.4 مليار درهم خال الربع الأول من العام اجلاري فيما حتتفظ 
ب�سيولة نقدية �سمن ميزانيتها العمومية مقدارها 1.8 مليار درهم كما 
انخف�ست ن�سبة املديونية اإىل 32 يف املائة . وح�سلت ال�سركة على موافقة 
 2013 مار�س  �سهر  يف  العقارية  ال��دار  �سركة  مع  لاندماج  م�ساهميها 
وقال  املقبل.  يونيو  �سهر  الفعلية يف  الندماج  تتم عملية  اأن  املتوقع  ومن 
اأبوبكر �سديق اخلوري الع�سو املنتدب ل�سركة �سروح �سهدت �سروح بداية 
طيبة جدا لهذا العام حيث حققت ال�سركة املزيد من العوائد املتكررة من 
فيما  لها  املو�سوعة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  ح�سب  ال�ستثمارية  حمفظتنا 

ت�ساهم م�ساريع الإ�سكان الوطني ب�سكل كبري يف حتقيق العوائد اأي�سا. 

•• اأبوظبى-وام: 

ك���رم م��ع��ايل �سقر غ��ب��ا���س وزي���ر ال��ع��م��ل 30 
العاملني يف  املتميزين  مواطنا ومواطنة من 
القطاع اخلا�س مبهن الطيارين واملهند�سني 
جامعات  واأ����س���ات���ذة  وامل���ح���ام���ني  الط����ب����اء  و 
ومواطنات  مواطنني  اإىل  اإ�سافة  وحرفيني 
م��ن ف��ئ��ة ذوي الإع���اق���ة خ���ال ح��ف��ل نظمته 
للعمال  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  ام�س  ال��وزارة 
كل  من  مايو  �سهر  من  الول  ي�سادف  ال��ذي 
خال  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  معاليه  وق���ال   . ع���ام 
واملواطنات  امل���واط���ن���ني  ت���ك���رمي  اإن  احل���ف���ل 
�سكرهم  جم����رد  يف  ي��ن��ح�����س��ر  ل  امل��ت��م��ي��زي��ن 
ا�سكال  اأح��د  اي�سا  يج�سد  بل  عليهم  والثناء 
الب�سرية  مب����واردن����ا  الع����ت����زاز  و  ال��ت��ق��دي��ر 
والعطاء  ال��ت��م��ي��ز  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة  ال��وط��ن��ي��ة 
املنا�سبة  الوظيفية  الفر�س  لها  تتاح  حينما 
الر�سيدة  القيادة  اهتمام  اأن  واأك��د  واجل��اذب��ة. 
ال�ستقراراملعي�سي  م�ستلزمات  جميع  بتوفري 
الوظائف  ت��اأم��ني  مقدمتها  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني 
امل��ن��ا���س��ب��ة ل���ه���م ي��ج��ع��ل��ن��ا ن��ت��ط��ل��ع ب��ث��ق��ة اإىل 

التحاق املزيد من مواردنا الب�سرية الوطنية 
بالوظائف خ�سو�سا يف القطاع اخلا�س الذي 
يعد �سريكا يف توفري فر�س العمل للباحثني 
ع��ن��ه��ا م��ن امل��واط��ن��ني وامل���واط���ن���ات. ك��م��ا اأكد 
تطبيق  يف  قدما  بامل�سي  العمل  وزارة  اإل��ت��زام 
املتمثلة بتنظيم �سوق العمل وحتقيق  روؤيتها 
مبا  منتجة  عاملة  ق��وى  واإي��ج��اد  ا���س��ت��ق��راره 
يعزز اقت�ساد معريف تناف�سي حموره املواطن 
وذل�����ك م���ن خ����ال م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
الرقابية  الدوات  و  وال�����س��ي��ا���س��ات  امل��ع��اي��ري 
و�سمان  للعمال  احلماية  توفري  تكفل  التي 
للت�سريعات  وف��ق��ا  ال��ع��م��ل  ا���س��ح��اب  م�����س��ال��ح 
مبنا�سبة  العمل  وزي��ر  معايل  وهناأ  الوطنية. 
�سوق  كافة يف  العاملني  للعمال  العاملي  اليوم 
املتوا�سل  عطائهم  ع��ل��ى  ع��ل��ى  مثنيا  ال��ع��م��ل 
جهته  من  ي�سغلونها.  التي  املهن  خمتلف  يف 
رئي�س  ال�سام�سي  بطي  حممد  الدكتور  األقى 
جمل�س اإدارة جمعية التن�سيق بني اجلمعيات 
املهنية كلمة نيابة عن املكرمني خال احلفل 
ث��م��ن م��ن خ��ال��ه��ا ال�����س��ي��ا���س��ات و الج����راءات 
ال��ت��ي حت��ظ��ى مب��ت��اب��ع��ة وتوجيه  وامل����ب����ادرات 

املواطنني  ت�سغيل  ب��ه��دف  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
برامج  على  لاقبال  وحتفيزهم  واملواطنات 
القطاع  يف  والعمل  املهني  والتدريب  التعليم 
التي  العمل  ���س��وق  �سيا�سات  وث��م��ن  اخل��ا���س. 
ورفع  ال�سوق  يف  العاملني  حماية  ت�ستهدف 
���س��اأن��ه��م وزي�����ادة الن��ت��اج��ي��ة ك��م��ا ك���رم معايل 
الفائزة  امل��دار���س  احلفل  خ��ال  العمل  وزي��ر 
الوزارة  التوجيه يف  اإدارة  يف م�سابقة نظمتها 
بالتعاون مع مدر�سة الآفاق النموذجية يف اأبو 
اخلا�سة  املدار�س  من  جمموعة  �سملت  ظبي 
اأف�سل  ع���ل���ى  ت��ن��اف�����س��ت  ال���ت���ي  واحل���ك���وم���ي���ة 
عملهم  على  للعمال  ال�سكر  ع��ن  يعرب  ر���س��م 
فازت  حيث  لكم  �سكرا  �سعار  حتت  وعطائهم 
مدر�سة الفاق النموذجية يف املركزين الول 
امل��روج اخلا�سة يف  و الثاين و ج��اءت مدر�سة 
املركز الثالث. وقامت �سيماء املغريي الطالبة 
يف جامعة ال�سارقة خال احلفل بالر�سم على 
لدولة  الر�سمي  ال�سعار  ر�سمت  حيث  الرمل 
المارات العربية املتحدة ا�سافة اىل ر�سومات 
اخ����رى ج�����س��دت م��ن خ��ال��ه��ا ب��ع�����س امل��ه��ن و 
ال���ربام���ج و ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا وزارة 

و  حقوقهم  وح��م��اي��ة  ال��ع��م��ال  لتوعية  العمل 
�سمان م�سالح اأ�سحاب العمل. وتنظم وزارة 
العمل جمموعة من الفعاليات على م�ستوى 
الدولة للعمال احتفال باليوم العاملي للعمال 
وبرامج  ترفيهية  و  ريا�سية  ت�سمل م�سابقات 
واأ�سحاب  ال��ع��م��ال  ت��وع��ي��ة  ت�ستهدف  اخ���رى 
العمل بحقوقهم وواجباتهم التي يكفلها لهم 

احلفل  ح�سر  العمل.  عاقات  تنظيم  قانون 
ف��ن��دق فريمونت  ال������وزارة يف  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي 
اأبوظبي �سعادة مبارك �سعيد الظاهري وكيل 
الوكيل  ب��ن دمي��ا���س  و���س��ع��ادة حميد  ال�����وزارة 
العوبد  ماهر  و�سعادة  العمل  ل�سوؤون  امل�ساعد 
بجانب  التفتي�س  ل�����س��وؤون  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل 

مديري الدارات وعدد من املوظفني. 

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة يعقد يف اأبوظبي 
14 و15 من مايو املقبل موؤمتر دويل حتت عنوان  يومي 
اثر تنقل العمالة يف التنمية امل�ستدامة مب�ساركة نحو 150 
�سخ�سية ميثلون نخبة من امل�سوؤولني احلكوميني واخلرباء 
عرب  العمالة  بتنقل  املعنيني  م��ن  والتنفيذيني  ال��دول��ي��ني 

احلدود وما يحدثه من اأثر تنموي.
المارات  ومركز  والعمل  اخلارجية  وزارت��ا  املوؤمتر  وينظم 
الوطنية  وال��ه��ي��ئ��ة  وال��ب��ح��وث  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل��درا���س��ات 
وزراء  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  م��ع  بال�سراكة  للموؤهات 
العمل بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وحكومة 
ال�سويد بو�سفها الرئي�س احلايل للمنتدى الدويل للهجرة 
وال��ت��ن��م��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ه��ج��رة وال��ب��ن��ك ال����دويل 
ومب�����س��ارك��ة امل��م��ث��ل اخل��ا���س ل��اأم��ني ال��ع��ام ل���اأمم املتحدة 

ل�سوؤون الهجرة والتنمية.
م��دي��ر جامعة  النعيمي  را���س��د  ال��دك��ت��ور علي  ���س��ع��ادة  وق���ال 
المارات رئي�س جلنة برنامج املوؤمتر خال موؤمتر �سحفي 

ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  الم��ارات  مركز  مبقر  اأم�س  عقد 
يف  ياأتي  املوؤمتر  تنظيم  ان  املوؤمتر  عن  لاعان  والبحوث 
الدويل  املنتدى  اأه��داف ومو�سوعات  التكامل مع  اإط��ار من 

للهجرة والتنمية لاعوام 2014-2013.
واأو�سح النعيمي اأن املوؤمتر �سيتيح فر�سة الت�ساور مع عدد 
م��ن ال�����س��رك��اء ال��دول��ي��ني ح���ول ت��ل��ك امل��و���س��وع��ات والإع����داد 
اإجتماعات  ويف   2014 رب��ي��ع  يف  امل��ن��ت��دى  ق��م��ة  لإج��ت��م��اع 
عقده  املزمع  والتنمية  الهجرة  امل�ستوى حول  رفيع  احل��وار 
العامة  اجلمعية  هام�س  على   2013 اكتوبر  يف  بنيويورك 

لاأمم املتحدة.
ك��م��ا ي��ت��ط��رق امل��وؤمت��ر اإىل م��ا ي��ج��ري ح��ال��ي��ا م��ن م�ساورات 
دول��ي��ة اجل��اري��ة ب�����س��اأن ب��رن��ام��ج المم امل��ت��ح��دة المن��ائ��ي ملا 
بعد عام 2015 والذي �سيتعر�س اإىل ق�سايا هجرة العمل 

ومردودها التنموي.
والنتائج  للمناق�سات  ا�ستكمال  يعد  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اأي���ه دي دي  اأب��وظ��ب��ي  ال��ت��ي تو�سل لها ك��ل م��ن م�سار ح���وار 
واملنتدى الدويل للهجرة و التنمية جي اإف اإم دي يف جمال 
تنقل العمالة حيث �سي�سعى املوؤمتر اإىل بلورة اأفكار جديدة 
ب�ساأن كيفية تعظيم فوائد حركة تنقل العمالة عرب احلدود 

و  والإجتماعية  والإقت�سادية  الب�سرية  التنمية  يف  واأث��ره��ا 
من  العمالة  تنقل  �سيا�سات  ب��ني  ال��ف��ع��ال  ال��رتاب��ط  حتقيق 
جانب والتخطيط للتنمية من جانب اأخر �سواء على �سعيد 

اإقليم اآ�سيا اأو خارجه.
اهتمام  تعزيز  اإىل  ي��ه��دف  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  النعيمي  ول��ف��ت 
دول القليم وم�ساركتها يف احلوارات الدولية حول الهجرة 
والتنمية اإ�سافة اإىل تعزيز معارف وقدرات املراكز البحثية 
و�سياغة  ال��ب��ح��وث  اإج����راء  يف  املعنية  احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات 
اأثرها  تعظيم  اإىل  �سعيا  العمل  بهجرة  اخلا�سة  ال�سيا�سات 
الإر�سال  ودول  واأث��ره��م  ال��واف��دي��ن  ال��ع��م��ال  على  التنموي 

والإ�ستقبال على حد �سواء.
ويناق�س املوؤمتر الذي يعقد يف مقر مركز المارات للدرا�سات 
ال�سرتاتيجية والبحوث مو�سوعات عدة من خال خم�س 
عقد  امل��وؤمت��ر  م��ن  الول  ال��ي��وم  ي�سهد  ح��ي��ث  ع��م��ل  جل�سات 
العمالة  تنقل  ح��رك��ة  منها  الوىل  ت��ت��ن��اول  جل�سات  ث���اث 
والجتماعية  والقت�سادية  الب�سرية  التنمية  ممكنات  اأحد 
وتناق�س انعكا�سات التنقل للعمل على التنمية من حيث دخل 
اخلدمات  على  واحل�سول  الب�سري  امل��ال  راأ���س  ومن��و  ال�سر 
م�ساركة  م��ع��دلت  وزي���ادة  والتعليم  كال�سحة  الإجتماعية 

الن�ساء يف �سوق العمل والتنمية املجتمعية املتوازنة يف بلدان 
على  متكاملة  اأ�سواق عمل  اإن�ساء  �سبل  تعر�س  كما  الإر�سال 
تدوير  لتي�سري  ت��ع��اون  واآل��ي��ات  و�سيا�سات  ال���دويل  امل�ستوى 

تداول الكفاءات و املهارات املهنية.
ال�سويد  تاما�س ممثل حكومة  كري�ستوف  اجلل�سة  ويرتاأ�س 
بينما  والتنمية  الهجرة  ح��ول  ال���دويل  املنتدى  �سكارتارية 
يقدم خالها ديفيد ماكنزي من البنك الدويل ورقة عمل 
بعنوان الأثر التنموي للهجرة املوؤقتة بني متطلبات احلماية 
ن��ي��ارك��وم��ن جامعة نيويورك  ي��او  وي��ق��دم  ال��ف��ر���س  واإت��اح��ة 
الإقت�سادية  التنموية  الفوائد  بعنوان  عمل  ورق��ة  اأبوظبي 
يف  وي�����س��ارك  الإر����س���ال  ب��ل��دان  اإىل  بالن�سبة  العمالة  لتنقل 
النقا�س كل من ديفيد خودور من املنظمة الدولية للتعاون 
الإق��ت�����س��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة و خ��ال��د ك��و���س��ر م��ن م��رك��ز جنيف 
الثار  قيا�س  الثانية  اجلل�سة  وتبحث  الأمنية.  لل�سيا�سات 
املرتتبة على انتقال العمالة على الأ�سر واملجتمع والقت�ساد 
يف دول الر�سال وال�ستقبال من خال ا�ستعرا�س منهجية 
التنموي  امل���ردود  تقييم  و  البحوث  واإج���راء  البيانات  جمع 
لتنقل العمالة مبختلف اأبعاده وملوارد والمكانيات الازمة 
التنموي  لإج��راء درا�سات وحتليات لقيا�س الأث��ر وامل��ردود 

تطبيق  و  ل�سياغة  والدل���ة  البيانات  ا�ستخدام  اىل  ا�سافة 
�سيا�سات اأكرث ترابطا و ات�ساقا.

الدولية  الهجرة  اأب��ايف من منظمة  اجلل�سة جرفيه  ويراأ�س 
الإقت�سادية  ال�����س��وؤون  اإدارة  م��ن  ر�سيد  حميد  بها  وي�سارك 
والإجتماعية بالأمم املتحدة ون�سره �ساه من جامعة الكويت 

ومعاوية العو�س من جامعة زايد.
املالية  وغ��ري  امل��ال��ي��ة  امل�ساهمات  الثالثة  اجلل�سة  وتناق�س 
ب���ل���دان الر����س���ال وبلدان  ل��ل��ع��ام��ل��ني يف اخل�����ارج يف ك���ل م���ن 
على  املتوافرة  الدلئل  ا�ستعرا�س  خالها  ويتم  ال�ستقبال 
ا�ستهاكية  ا�ستثمارية غري  التحويات لأغرا�س  ا�ستخدام 
لأغرا�س  للوافدين  املالية  وغ��ري  املالية  امل��وارد  وا�ستخدام 
الدويل  البنك  م��ن  راث���ا  ديليب  اجلل�سة  وي��راأ���س  التنمية. 
وع��ب��داهلل ال�����س��ادق م��ن ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن وي��ق��دم خالها 
جورج نوفل من اجلامعة المريكية يف ال�سارقة ورقة عمل 
كما  الإ�ستقبال  بلدان  على  املالية  التحويات  اث��ر  بعنوان 
ب��اأن��ق��رة ورق��ة عمل  ت��وب  �سايان م��ن جامعة  ���س��ي��دران  يقدم 
على  وت��اأث��ريه��ا  املالية  للتحويات  ال���دوري  ال�سلوك  ح��ول 
دورة الأعمال التجارية يف كل من بلدان الإ�ستقبال وبلدان 

الإر�سال .

االإمارات لل�سحن اجلوي تفوز 
بجائزة ناقلة العام 2013 لل�سحن 

•• دبي-وام: 

ح�سلت الإمارات لل�سحن اجلوي ذراع ال�سحن التابعة لطريان الإمارات على 
اإير  جملة  جوائز  حفل  خ��ال  يف  وذل��ك  لل�سحن   2013 العام  ناقلة  جائزة 
كارغو نيوز كما نالت الناقلة اأي�سا لقب اأف�سل ناقلة �سحن يف ال�سرق الأو�سط 
العام  ناقلة  ج��وائ��ز  حفل  وي��ك��رم  ال��ت��وايل.  على  والع�سرين  اخلام�سة  لل�سنة 
لل�سحن ال�سنوي الذي اأقيم الليلة قبل املا�سية يف فندق لنك�سرت لندن التميز 
تعد  التي  اجل��وائ��ز  ه��ذه  وينظم  واللوج�ستيات.  والنقل  ال�سحن  عمليات  يف 
مبثابة اأو�سكار �سناعة ال�سحن اجلوي العاملية جملة اإير كارغو نيوز وي�سارك 
يف الت�سويت وكاء و�سركات تخلي�س ال�سحن يف خمتلف مناطق العامل. وهي 
اجلوائز الوحيدة يف �سناعة ال�سحن التي تخ�سع لتدقيق وموافقة اجلمعية 
الربيطانية الدولية لل�سحن . وقال رام منن نائب رئي�س اأول طريان الإمارات 
اأن نح�سل على هاتني اجلائزة املرموقتني  اإنه ل�سرف كبري  لدائرة ال�سحن: 
متنح  ال�سنوية  اجل��وائ��ز  فهذه  ال�����س��ورة.  بهذه  عمائنا  ب��اإط��راء  نحظى  واأن 
ما  ودع��م��ه��م  ج��ه��وده��م  ل��ول  ال��ذي��ن  ال�سناعة  يف  العاملني  لت�سويت  نتيجة 
ا�ستطعنا حتقيق هذا النجاح. ونحن نعدهم مبوا�سلة العمل على توفري اأرقى 
. وتاأتي هاتان اجلائزتان يف وقت يتوا�سل  ال��دوام  معايري اخلدمة لهم على 
فيه منو قطاع ال�سحن اجلوي. فقد زادت الإمارات لل�سحن اجلوي اأوائل هذا 
العام طاقة ال�سحن التي توفرها بن�سبة كبرية بعد اأن عززت اأ�سطولها بثاث 
عدد  وي�سل  ع�سرطائرات  اىل  لي�سل   777 بوينج  ط��راز  من  �سحن  طائرات 

املحطات اىل 12 حمطة . 
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العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1094   

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

�سد  - املنذر اليه: داران انطوين جاردين     )ح�سب العقد(
داران انطوين جاردين ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1089   

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

�سد  - املنذر اليه: لورين�س ليو ديا�س     )ح�سب العقد(
لورين�س ليو ديا�س كاميلو كاجيتان ديا�س   ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1091   

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

�سد  - املنذر اليه: عثمان ح�سني   )ح�سب العقد(
عثمان ح�سني عثمان احمد ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1093   

 املنذرة/  �سركة بروبرتي كورب ) �س.ذ.م.م( ، �سركة احلدائق )�س.ذ.م.م(-املالك نخيل للعقارات 
ال�سكنية )�س.ذ.م.م(    بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد  - املنذر اليه: مياد يو�سف خوند      )ح�سب العقد(

مياد يو�سف اخلوند  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(
ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1092   

 املنذرة/  �سركة بروبرتي كورب ) �س.ذ.م.م( ، �سركة احلدائق )�س.ذ.م.م(-املالك نخيل للعقارات 
ال�سكنية )�س.ذ.م.م(    بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد  - املنذر اليه: بيرت ويليام ماينجوي   )ح�سب العقد(

بيرت ويليام ماينجوي ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(
ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1080   

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

�سد  - املنذر اليه: امين طلعت احمد ر�ستم   )ح�سب العقد(
امين طلعت احمد ر�ستم   ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1074   

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

�سد  - املنذر اليها: اك�سرب�سن اف زد- ال ال �سي-    )ح�سب العقد(
اك�سرب�سن منطقة حرة    ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1097   

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

�سد  - املنذر اليها: كري�ستال اآرك فاكتوري- ال ال �سي-  )ح�سب العقد(
كري�ستال اآرك ) ل يوجد رخ�سة ( )جمهولة حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1075   

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

�سد  - املنذر اليها: باول ماري كوين  )ح�سب العقد(
باول ماري كوين   ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1111   

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

�سد  - املنذر اليه: فران�سي�س بو�سمان   )ح�سب العقد(
فران�سي�س بو�سمان  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1084   

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

�سد  - املنذر اليه: فادي جمال بيهم )ح�سب العقد(
فادي جمال عادل ول�سن بيهم  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1082   

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

�سد  - املنذر اليها: تريفر �ساتورنينو اجواير   )ح�سب العقد(
تريفر �ساتورنينو مينينو جي�س�س اجوير   ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1087   

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

�سد  - املنذر اليه: حممد يحى زكريا احلاق )ح�سب العقد(
حممد يحى زكريا احلاق  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1081   

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

�سد  - املنذر اليها: جوليانا ابراهيم اخلوري  )ح�سب العقد(
جوليانا ابراهيم اخلوري  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1109   

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

�سد  - املنذر اليها: رميا هريوفا   )ح�سب العقد(
رميا هريوفا  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1083   

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

�سد  - املنذر اليه: ريك بين�سون ريا�س    )ح�سب العقد(
ريك بين�سون فيارينو ريا�س  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1110   

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

�سد  - املنذر اليه: ه�سام ابوقوره      )ح�سب العقد(
ه�سام تي�سري ابو قوره  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1117   

 املنذرة/  �سركة بروبرتي كورب ) �س.ذ.م.م( ، �سركة احلدائق )�س.ذ.م.م(-املالك نخيل للعقارات 
ال�سكنية )�س.ذ.م.م(    بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد  - املنذر اليها: مرمي خداداد خاكي      )ح�سب العقد(

مرمي خداداد خاكي  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(
 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1122   

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

�سد  - املنذر اليه: حممد ها�سم ح�سن حممد      )ح�سب العقد(
حممد ها�سم ح�سن حممد  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1140   
 املنذر/  نا�سر بن احمد عامر الهابي- قطري اجلن�سية

 املنذر اليها : مارك�س فالكون للعقارات  جمهول حمل القامة 
العني  اخ��اء  و���س��رورة  اليجار  رغبته يف جتديد عقد  بعدم  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
املوؤجرة يف خال )5( يوم من تاريخ ا�ستامه لهذا النذار وت�سليمها للمنذر خالية من 
�ستة الف وخم�سمائة درهم املرت�سد بذمته  ال�سواغل- و�سرورة �سداد مبلغ )6500( 
حتى تاريخ الخاء واي مبالغ اخرى قد ترتتب عليه نظري ا�ستغاله العني املوؤجرة 
وكذا ت�سليم املنذر الفاتورة النهائية ل�ستاك الكهرباء واملاء حتى تاريخ الخاء، ويف 
حالة عدم التزامكم بذلك ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ 
له حقه امام جلنة اليجارات واملحاكم، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي واتعاب املحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1124   

املحامية/ بدرية  التعاونية -بوكالة  اململوك جلمعية الحت��اد  املنذر/  احت��اد مول  م��ن:   مقدم 
مالك - �سد- املنذر اليه: مطعم م�سرت براتا جمهول حمل القامة

املو�سوع: ا�ستناذا للمادة )25( فقرة )اأ( من القانون رقم )33( ل�سنة 2008 اخلا�س بتعديل بع�س 
احكام القانون رقم )26( ل�سنة 2007 ب�ساأن تنظيم العاقة بني موؤجري وم�ستاأجري العقارات يف 
امارة دبي. فاننا نخطركم ب�سرورة �سداد قيمة الجرة امل�ستحقة عن ال�سنة الثالثة والتي بداأت 
يف 2012/10/29 مبلغ وقدره  121.040 درهم ) مائة وواحد وع�سرون الف واربعون درهم( خال 

ثاثون يوما من تاريخ النذار.
لذلك،،،

 ينذر املنذر، املنذر اليه ب�سرورة �سداد قيمة الجرة امل�ستحقة عن ال�سنة الثالثة والتي بداأت يف 
2012/10/29 مبلغ وقدره 121.040 درهم ) مائة وواحد وع�سرون الف واربعون درهم( خال 
ثاثون يوما من تاريخ تبليغكم بالنذار وال �سوف ن�سطر لتخاذ الجراءات القانونية �سدكم 

ملطالبتكم بالخاء وب�سداد الجرة.
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1078   

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

�سد  - املنذر اليه: 32 جروب اف زد- ال ال �سي      )ح�سب العقد(
32 جروب منطقة حرة- ذ.م.م  ) ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/46 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- علي عبدالرحمن ن�سر اهلل العارف  جمهول حمل القامة 
امل��ت��ك��ام��ل��ة)���س.م.ع(    وميثله:  امل��دع��ي / �سركة الم����ارات لات�سالت  مب��ا ان 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3495.47درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�ساعة 8:30 �س  املوافق 2013/5/8  الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  ال�سداد. 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/50 مدين  جزئي           
اىل املدعى عليه/1- �سيف خلفان عبيد مبارك بن فاح   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سركة المارات لات�سالت املتكاملة)�س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  اب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم   ) دره���م   4808.40( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ي 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�ساعة 8:30 �س  املوافق 2013/5/8  الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  ال�سداد. 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام 

على القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�صارقة-الفجر:

عدداً  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�س  ممثلوا  اإلتقى 
من دور الن�سر العربية والعاملية على هام�س م�ساركته 
انعقد للفرتة  الذي  للكتاب  ابوظبي  بفعاليات معر�س 
لقائه  اىل  اإ���س��اف��ة   ،2013 اب��ري��ل  م��ن   29-24 ب��ني 
ال��ن��ا���س��ري��ن وامل���وؤل���ف���ني والأدب�������اء والكتاب  ن��خ��ب��ة م���ن 
والر�سامني والإعاميني من الإمارات وخمتلف انحاء 

العامل.
وت�سمن وفد معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب امل�سارك 
عمر  �سامل  الأ�ستاذ  للكتاب  ابوظبي  معر�س  بفعاليات 
زاهر  والأ���س��ت��اذ  واملبيعات  الت�سويق  ق�سم  رئي�س  �سامل 

ال�سو�سي تنفيذي املبيعات العربية. 
بزيارة  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�س  جناح  وحظي 
بينها معايل  وال�����س��خ�����س��ي��ات  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  ال��ع��دي��د 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ 
جهود  معاليه  ثمن  وق��د   ، املجتمع  وتنمية  وال�����س��ب��اب 
معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب يف دعم ون�سر الثقافة 

الإماراتية، ورفد املحتوى الثقايف الوطني- من خال 
دورات امل��ع��ر���س- ب��ت��ظ��اه��رة ل��ه��ا دوره����ا وا���س��داوؤه��ا يف 
اأو�ساط املثقفني حول العامل، اإ�سافة اىل تدعيم �سناعة 
الكتاب والن�سر واإثراء اخلربات املختلفة للمعنيني بهذا 
القطاع احليوي املهم عرب براجمه املختلفة. ويف هذه 
مدير  العامري  ركا�س  بن  احمد  �سعادة  ق��ال  املنا�سبة 
معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب: يتعزز امل�سهد الثقايف 
للدولة مبثل هذه املعار�س املتميزة التي ت�سلط ال�سوء 
للفكر  بادنا  وحب  لقادتنا،  الكبري  الدعم  حجم  على 
والثقافة والكتاب، و ل �سيما دعم و توجيهات �ساحب 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، وي�سعدنا احل�سور 
ال���ذي متيزت  للكتاب  اب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س  وامل�����س��ارك��ة يف 
دورته احلالية بتنظيم لفت، وم�ساركة وا�سعة، وتو�سع 
مثل  انعقاد  ا�ستمرار  اأن  ون��وؤك��د  العر�س،  م�ساحات  يف 
اإمارات  خمتلف  يف  الكربى  الثقافية  التظاهرات  ه��ذه 
ويجعل  املنطقة،  يف  ريادتها  يعزز  اأن  �ساأنه  من  الدولة 
منها قبلة للمبدعني واملثقفني وع�ساق الكتب على حد 

�سواء .
ق�سم  رئي�س  ���س��امل  عمر  ���س��امل  ال�سيد  ق��ال  جانبة  م��ن 
الت�سويق واملبيعات يف معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب: 
ركزنا خال امل�ساركة على اللقاء ب�سركات حلول الن�سر 
ال���رق���م���ي، ك��م��ا مت���ت دع���وت���ه���م ل��ت��ق��دمي خ���ربات���ه���م يف 
الربنامج املهني و الور�س التي يقيمها معر�س ال�سارقة 
ال��دورة القادمة، ونعتقد ان هذا  الدويل للكتاب خال 
املعر�س  حر�س  اإط���ار  يف  ي�سب  ان  �ساأنه  م��ن  التقارب 
على دعم توجه النا�سرين واملتخ�س�سني بقطاع الكتاب 
يف الإم�����ارات مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور ال��ع��امل��ي ال�����س��ري��ع يف هذا 
على  ق���ادرة  وطنية  ثقافية  منتجاث  وت��ق��دمي  امل��ج��ال، 

الدويل  ال�����س��ارق��ة  معر�س  وج���دد   . وال��ت��ف��وق  املناف�سة 
للكتاب خال لقاءاته املختلفة التي اأجراها يف معر�س 
ابوظبي للكتاب الدعوة اىل اجلهات املذكورة للم�ساركة 
يف فعاليات الدورة القادمة من معر�س ال�سارقة الدويل 
للكتاب التي تت�سمن عر�س الكتب الورقية والرقمية، 
من  العديد  يت�سمن  ال��ذي  املهني  الربنامج  وفعاليات 
برنامج  اىل  اإ�سافة  النقا�سية،  واحللقات  املحا�سرات 
قبل  للنا�سرين  تقام  التي  املختلفة  التدريبية  الور�س 
 16-6 م��ن  فعالياته  �ستقام  وال���ذي  امل��ع��ر���س  ان��ع��ق��اد 
العاملني يف  خ��ربات  دع��م  وت�سب يف   ،2013 نوفمرب 

قطاع الكتاب والن�سر يف الدولة واملنطقة. 

تنطلق اليوم فعاليات املو�سم اخلام�س من م�سابقة 
اأم����ري ال�����س��ع��راء ال��ت��ي ت��ن��ظ��م حت���ت اإ����س���راف جلنة 
يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة 
بابوظبي.  الراحة  �ساطئ  م�سرح  يف  اأبوظبي  اإم��ارة 
املو�سم  ان��ط��اق  يف  ج��دي��دا  �ساعرا   20 و�سي�سارك 
ال�  نخبة  ميثلون   2013 ل��ع��ام  امل�سابقة  ه��ذه  م��ن 
امل�سابقة  قابلتهم جلنة حتكيم  الذين  �ساعر   300
من  وذل���ك  املا�سي  م��ار���س  �سهر  نهاية  اأب��وظ��ب��ي  يف 
واأجنبية  30 دولة عربية  امل�ساركني من  اآلف  بني 
ذلك  ج��اء  اجل��دي��دة.  دورت��ه��ا  للم�سابقة يف  تقدموا 
بفندق  ام�س  عقد  ال��ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��ال 
اب��وظ��ب��ي ان��رتوك��ون��ت��ن��ت��ال ب��ح�����س��ور ع��ي�����س��ى �سيف 
املهرجانات  اإدارة  بلجنة  امل�ساريع  مدير  امل��زروع��ي 
العميمي  و�سلطان  والرتاثية  الثقافية  والفعاليات 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ال�����س��ع��ر ع�����س��و  اأك���ادمي���ي���ة  م���دي���ر 
عي�سى  وق��ال   . التحكيم  جلنة  واع�ساء  للم�سابقة 
املزروعي يف كلمته يف بداية املوؤمتر اننا نقف اليوم 
الف�سيح  العربي  لل�سعر  ح��دث  اأ�سهر  عتبات  على 
الآلف من  ���س��ارك  فقد  ال�����س��اد  ل�سان  ح��ال  ل��رى 
خرباء  ولين�ست  ق�����س��ائ��ده��م  ل��ت��ج��از  ال�����س��ع��ر  رواد 
ا�سما  فيمنحونا  م�ستمتعني  ال�سعر  وجمهور  النقد 
املرزوعي  ول��ف��ت   . ال�سعر  اأم����راء  قائمة  يف  ج��دي��دا 
يف  امل�ساركة  على   - ونوعا  كما  املتزايد  الإقبال  اىل 
امل��و���س��م اخل��ام�����س .. م��وؤك��دا ان ال��درا���س��ات ر�سدت 
تلفزيون حتلق حولها  مليون جهاز   20 اأك��رث من 
امل�ساهدون ملتابعة نهائيات اأمري ال�سعراء يف مو�سمه 
 35 على  يزيد  مبا  الإن��رتن��ت  ت�سبع  كما  املا�سي.. 
مليون معلومة عن برناجمي �ساعر املليون و اأمري 
و�سائر  الإجنليزية  واللغة  العربية  باللغة  ال�سعراء 
اأمري  برنامج  ان  وا�ساف  الأخ��رى.  العاملية  اللغات 

مو�سمه  منذ  جنح  اإعامي  ثقايف  برنامج  ال�سعراء 
الأول يف 2007 يف ت�سويق املنتج والإبداع ال�سعري 
العربي من خال روؤية اإعامية متفردة ا�ستقطبت 
الأدب  يف  جن��وم  ملتابعة  واجتذبته  امل�ساهد  اهتمام 
كانوا مغيبني يف امل�سهد الثقايف العربي والإعامي. 
وبدوره حتدث �سلطان العميمي عن اهمية امل�سابقة 
املتخ�س�سة يف  ال�����س��ع��ر  اك��ادمي��ي��ة  ا����س���دارات  وع���ن 
 2011 الف�سيح والنبطي والتي بلغت عام  ال�سعر 
/36 اإ�سدارا. وا�ساريف هذا ال�سدد اىل ت�ساعف هذا 
العدد حتى هذا اليوم بن�سبة 100 يف املئة حيث بلغ 
عدد الإ���س��دارات احل��ايل /72 اإ���س��دارا متخ�س�سا 
ون��ع��م��ل ع��ل��ى م�����س��اع��ف��ة ه���ذا ال��رق��م ق��ري��ب��ا �سمن 
مراعاة  على  نعمل  التي  اجل���ودة  م�ستويات  ح��دود 
تعمل  التي  الر�سينة  الأدبية  الدرا�سات  يف  توفرها 
اىل  ولفت  ع��ام.  ب�سكل  الثقايف  امل�سهد  خدمة  على 

�ستبدا  لاأكادميية  املو�سم اخلام�س  الدرا�سة يف  ان 
خال الأيام القليلة القادمة وقد التحق بالدرا�سة 
منذ انطاقتها قبل اأربعة موا�سم اأكرث من مائتي 
اأنهوا  العربية  ال���دول  خمتلف  م��ن  وطالبة  طالب 
يف  ل��اأك��ادمي��ي��ة  التخ�س�سية  امل��ن��اه��ج  يف  ال��درا���س��ة 
درا�سات ال�سعر العربي ب�سكل عام والنبطي ب�سورة 
خا�سة. وا�سار اىل ان م�سابقة اأمري ال�سعراء �سهدت 
دول  من  لا�سرتاك  طلبات  اخلام�س  مو�سمها  يف 
ق�سائد  منها  عديدة  واأوروب��ي��ة  واأفريقية  اآ�سيوية 
ل�سعراء عرب يحملون جن�سيات غري عربية وق�سائد 
ل�سعراء غري عرب عا�سوا يف الدول العربية واأتقنوا 
كتابة ال�سعر العربي الف�سيح واأبدعوا فيه وقد بلغ 
وال�سويد  اأرترييا  دول��ة منها   35 ال��دول  عدد هذه 
والنيجر واأمريكا وبريطانيا وبلجيكا وبوركينافا�سو 
اإ�سافة  وت�ساد وغينيا ومايل وموريتانيا ونيجرييا 

بني  ومن  العربية.  ال��دول  كافة  من  م�ساركات  اإىل 
�ساعر   300 ال��ف��رز  جلنة  اخ��ت��ارت  ال�سعراء  اآلف 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  تكفلت 
اإمارة  با�ست�سافتهم يف  اأبوظبي  اإمارة  والرتاثية يف 
اأبوظبي وقابلتهم جلنة التحكيم على مدى ثاثة 
امل��رح��ل��ة قبل  اإىل  ���س��اع��را   50 ل��ي��ت��اأه��ل منهم  اأي����ام 
وغري  عربية  دول���ة   18 جن�سيات  مثلوا  النهائية 
عربية لتعيد جلنة التحكيم مقاباتهم واختبارهم 
 20 منهم  ليتاأهل  اإ�سافية  حتكيمية  معايري  وف��ق 
���س��اع��را مي��ث��ل��ون 13 دول���ة ع��رب��ي��ة وغ���ري ع��رب��ي��ة . 
حلقات   5 على  الع�سرون  ال�سعراء  ي��ت��وزع  و���س��وف 
وذلك  حلقة  كل  يف  �سعراء  اأربعة  مبعدل  متهيدية 
للربنامج  الع�سر  احللقات  ع��دد  اإجمايل  اأ�سل  من 
اأن تعطي  م��راع��اة  م��ع  امل��راح��ل  ت�سمل كافة  وال��ت��ي 
الآلية اجلديدة لتوزيع الوقت املخ�س�س لكل حلقة 

من حلقات الربنامج وقتا اأكرث لل�ساعر. وقد وزعت 
اللجنة ال�سعراء على حلقات املرحلة التمهيدية من 
امل�سابقة �سمن معايري راعت من خالها املزج بني 
خمتلف املدار�س ال�سعرية التي ينتمي اإليها ال�سعراء 
�سعراء  ب��ني  ال���ع���ادل  الإق��ل��ي��م��ي  التمثيل  وم���راع���اة 
الدول اإ�سافة اإىل مراعاة احل�سور الن�سائي العادل 
خال احللقات. و�سوف يتم الإع��ان عن قائمة ال� 
20 �ساعرا م�ساء غد الأربعاء يف احللقة الأوىل من 
برنامج اأمري ال�سعراء متمنني للجميع كل التوفيق 
�سعادة  وق����ال  ال�����س��ع��ري��ة.  م�����س��ريت��ه��م  وال���ت���األ���ق يف 
والرتاث  الثقافة  م�ست�سار  امل��زروع��ي  خلف  حممد 
يف ديوان �سمو ويل عهد اأبوظبي رئي�س جلنة اإدارة 
امل��ه��رج��ان��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة يف 
من  اجلديد  املو�سم  انطاق  مبنا�سبة  له  ت�سريح 
امل�سابقة ي�سرنا اأن نلتقي بكم اليوم مع قرب انطاق 

والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  فعاليات  اأوىل 
الثقافية والرتاثية والتي ت�سكلت بقرار من املجل�س 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي يف �سهر فرباير املا�سي . 
ولفت اىل دور اللجنة التي �ستقوم باإدارة العديد من 
الفعاليات منها برنامج �ساعر املليون برنامج اأمري 
مهرجان  الثقايف  الرتاثي  ال�سارة  برنامج  ال�سعراء 
ليوا للرطب مهرجان الظفرة اأكادميية ال�سعر قناة 
�سواطئ  جملة  املليون  �ساعر  جملة  املليون  �ساعر 
ان  املزروعي  وا�ساف  لاأفام.  نيويورك  اأكادميية 
اأو  ثقافية  فعالية  اأي  ب��ادارة  كذلك  �ستقوم  اللجنة 
تراثية يتم تكليف اللجنة بها والتي تخدم جميعها 
ودولة  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  الثقافية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الإم��ارات وت�ساهم يف احلفاظ على امل��وروث الثقايف 
وتعمل على اإي�سال الر�سالة احل�سارية والإن�سانية 
ف�سا  ال��ع��امل  و�سعوب  ثقافات  ملختلف  ل��اإم��ارات 
تنظمها  التي  وللفعاليات  لأبوظبي  ال��رتوي��ج  ع��ن 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  با�سرت  وق��د  وت�ست�سيفها. 
والربامج الثقافية والرتاثية مهامها وا�ستعداداتها 
ت�سهد  ح��ي��ث  ت�سكيلها  ف���ور  ال��ق��ادم��ة  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 
املرحلة املقبلة حت�سريات مكثفة بالتعاون مع �سائر 
اجلهات املعنية مبا يعك�س الإجن��ازات التي تقدمها 
دولة الإمارات يف خمتلف املجالت. وتقدم املزروعي 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  والتقدير  ال�سكر  بجزيل 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
لدعمه الاحمدود مل�ساريع �سون الرتاث وت�سجيعه 
املهرجانات  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  ال���دائ���م 
والفعاليات الرتاثية حيث يوؤكد �سموه اأن احلفاظ 
على الرتاث وتوريثه لاأجيال القادمة ميثل اأ�سا�سا 
مهما لهوية �سعب دولة الإمارات مع الأخذ باأ�سباب 

التقدم احل�ساري والنفتاح الثقايف. 

ثقافة وفن�ن
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انطالق املو�سم اخلام�س من م�سابقة اأمري ال�سعراء اليوم

معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب يختتم م�ساركته يف معر�س اأبوظبي للكتاب

ال�سارقة القرائي يكرم الفائزين بجائزة ال�سارقة لكتاب الطفل وجائزة ذوي االإعاقة الب�سرية

اختتام فعاليات معر�س 
اأبوظبي الدويل للكتاب 

اختتمت م�ساء اأم�س الول فعاليات الدورة ال� 23 ملعر�س اأبوظبي الدويل 
للكتاب التي ا�ستمرت �ستة اأيام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س..و�سط 
اإقبال كبري من اجلمهور مبختلف فئاته واأعماره. و�سهد اليوم الأخري من 
الثاين  اجل��زء  املهريي  ك��راز  بن  �سعيد  الإم��ارات��ي  الباحث  توقيع  املعر�س 
الرتاثية  امل�سابقات  لربنامج  توثق  والتي  الرتاثية  ال�سارة  مو�سوعة  من 
اأبوظبي خال �سهر رم�سان  �سا�سة قناة  الذي يقدم على  ال�سارة  املعروف 
والرتاث.  الثقافة  يف  املوثوقة  املعلومات  مئات  خال  من  عام  كل  املبارك 
ويتوجه كتاب ال�سارة يف مادته ومقا�سده اإىل �سرائح املجتمع كافة منفتحا 
ومكوناتها  واجلبلية  وال�ساحلية  وال��ب��ح��ري��ة  ال�����س��ح��راوي��ة  بيئاتها  على 
لأماكن  تراثية  م�سميات  منها  كل  من  فيقطف  والجتماعية  القت�سادية 
واألغاز  واأمثال  حلكم  ومن��اذج  وتقاليد  لعادات  واأمناطا  واأ�سخا�س  ومواقع 
اخل�سو�سية  ب��ني  اأب��ع��اده��ا  يف  ت���رتاوح  اأخ���رى  �سعبية  وم��اأث��ورات  وق�سائد 
الكتاب  وت�سمن  للرتاث.  الإن�ساين  والم��ت��داد  الإم���ارات  ملجتمع  الثقافية 
�سورا تو�سيحيه ور�سوما لتقريب املعلومة اأكرث من ذهن املتلقي. من جهة 
الدكتور  احل��وار  جمل�س  يف  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  جائزة  ا�ست�سافت  اأخ��رى 
لهذا  الأطروحات اجلامعية   - ال�ساب  املوؤلف  بفرع  الفائز  عادل حدجامي 
دول��وز يف  فل�سفة جيل  الفائز  كتابه  تاأليف  للحديث عن جتربته يف  العام 
ع�سو  بني�س  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  لل�سيف  قدم   . والختاف  الوجود 
الهيئة العلمية يف اجلائزة الذي ا�ستعر�س ال�سرية العلمية واملهنية للدكتور 
الفل�سفة يف جامعة  1967 ودر����س  امل��غ��رب ع��ام  ال���ذي ول��د يف  ح��دج��ام��ي 
حممد اخلام�س وح�سل على دبلوم الدرا�سات العليا املعمقة ودبلوم املدر�سة 
الدكتوراه  درجة  2010 ح�سل على  عام  لاأ�ساتذة يف مكنا�س ويف  العليا 
من كلية الآداب والعلوم الإن�سانية - جامعة حممد اخلام�س ويعمل حاليا 
يف الكلية ذاتها كاأ�ستاذ حما�سر. وكتابه جيل دولوز عن الوجود والختاف 
الدكتوراه ور�سحها  �سهادة  اأطروحة جامعية حت�سل من خالها على  هو 
جلائزة ال�سيخ زايد للكتاب - فرع املوؤلف ال�ساب - الأطروحات اجلامعية. 
وحول املنهج الذي اتبعه حدجامي يف كتابه..قال اإنه املنهج التحليلي املقارن 
الذي تابع فيه م�سائل وق�سايا فكر دولوز يف الوجود والختاف من خال 
التي  الدرا�سات  من  بجملة  م�ستعينا  املن�سورة  موؤلفاته  اأغلب  اإىل  اللجوء 
اإىل  اإ���س��اف��ة  فل�سفته  وج���وه  تناولت  ال��ت��ي  تلك  الفرن�سية  باللغة  ���س��درت 
الرتكيز يف املنت الدولوزي نف�سه باعتباره امل�سدر النهائي لفكره والفي�سل 
ترجمته  يف  واجهته  التي  ال�سعوبات  عن  حدجامي  وحت��دث  فل�سفته.  يف 
عدة  م�سطلحات  ونحت  بناء  اإىل  دع��اه  ما  الدولوزي  للم�سطلح  وتعريبه 
بع�س  يف  يق�سده  دول���وز  ك��ان  ال��ذي  املعنى  روح  اإىل  ت�سل  العربية  باللغة 
روؤيته  اأما  ومبناها.  العربية  املفردة  بروح  التفريط  دون  م�سطلحاته من 
حول جائزة ال�سيخ زايد للكتاب..اأ�ساف حدجامي اأن اجلائزة منذ اإطاقها 
العلماء  وتقدير  بت�سجيع  احلقيقي  الهتمام  يتابع  وه��و   2006 ع��ام  يف 
كان  واإذا  مكان  كل  واملبدعني يف  اجلامعات  واأ�ساتذة  والباحثني  واملفكرين 
هذا يدل على �سيء فاإنه يدل على اأ�سالة اجلائزة التي حتمل ا�سم الرمز 
اآل نهيان رحمه اهلل. ووجه ال�سكر  العربي الكبري ال�سيخ زايد بن �سلطان 
لدولة الإمارات العربية املتحدة قيادة و�سعبا وجلنة القراءة والفرز وجلان 
على  واأع�����س��اء  رئي�سا  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء  وجمل�س  العلمية  والهيئة  التحكيم 
�سماء  للكتاب منارة لمعة يف  زايد  ال�سيخ  .. م�سيفا تبقى جائزة  تكرميه 

عاملنا املعا�سر. 

ال�صارقة –الفجر:

القرائي  ال�����س��ارق��ة  مل��ه��رج��ان  املنظمة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
لكتاب  ال�سارقة  بجائزة  الفائزين  ا�سماء  عن  للطفل 
الكّتاب  م��ن  الب�سرية  الإع��اق��ة  ذوي  وج��ائ��زة  الطفل 
والر�سامني ودور الن�سر ح�سب الفئات العمرية الأربع 
ل��ل��ج��ائ��زة، وال���ت���ي ���س��م��ل��ت ك��ت��اب ال��ط��ف��ل ل��ف��ئ��ة، الفئة 
�سنة   13-9 ،و  �سنوات،   8-6 والفئة  �سنوات،   5  3-
الطفل  وكتاب  �سنة،   13-7 فئة  الإجنليزي  والكتاب 

للمكفوفني.
وق�����ام ال�����س��ي��د اأح���م���د ب���ن رك���ا����س ال���ع���ام���ري بتكرمي 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة، وث��م��ن دوره����م يف ت��ع��زي��ز تطور 

ال�سارقة  ج��ائ��زة  يف  وم�ساركتهم  الطفل،  كتاب  ودع��م 
لكتاب الطفل وجائزة ذوي الإعاقة الب�سرية، كما ا�ساد 
بحجم الأعمال املقدمة، وتنوع الإ�سدارات، وال�ساليب 
حب  وتعزيز  الطفل،  خماطبة  يف  واملبتكرة  اجل��دي��دة 
القراءة لديه من خال مراعاة اجلوانب الفنية والقيم 

اجلمالية والتنا�سق يف الألوان والطباعة املتميزة.
ويف هذا ال�سدد قال �سعادة اأحمد بن ركا�س العامري: 
ل��ل��ج��ائ��زة م��ت��م��ي��زة وثمينة،  امل��ق��دم��ة  ك��ان��ت الإع���م���ال 
وامل��ن��اف�����س��ة ف��ي��ه��ا ���س��دي��دة، ف��ق��د ح��ر���س اجل��م��ي��ع على 
ت��ق��دمي ع��م��ل ن��اج��ح ���س��ك��ًا وم�����س��م��ون��اً، وه���و م��ا القى 
بثقله على جلنة التحكيم، ول�سك اأن الأعمال الفائزة 
اأدب الطفل،  او امل�ساركة باجلائزة دعمت ب�سكل متميز 

وت��ق��دم��ت ب��ه خ��ط��وة اأخ�����رى، ون��ح��ن يف ال��وق��ت الذي 
نعرب فيه عن �سعادتنا بالفائزين، نوجه �سكرنا الكبري 
امل�ستمر  دع��م��ه  على  ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو  ل�ساحب 
ليكون املهرجان ارق��ى واك��رب واك��رث متيزاً وت��اأث��رياً يف 

عامل الطفل العربي .
�سالح  هيا  الكاتبة  م��ن  ك��ًا  الفائزين  قائمة  و�سمت 
���س��رية ح��ي��اة ورق���ة للفئة  اب��راه��ي��م، ع��ن كتابها  ع���ودة 
العمرية 9-13 �سنة، وهو من مطبوعات وزارة الثقافة 
الأردنية ور�سوم لوؤي حازم، وهي بقيمة 15 الف درهم، 
 8-6 العمرية  الفئة  بجائزة  حاجو  جلنار  ف��ازت  كما 
 ، ثقيل  حمل  والن��ا  اأن��ا  ور�سومها  كتابها  عن  �سنوات، 
وهو من مطبوعات دار ال�سابع الذكية للن�سر، وبقيمة 

درهم اأي�ساً. الف   10
الفئة  بجائزة  الدين  �سرف  فاطمة  الكاتبة  ف��ازت  كما 
للفئة  كتابي  م��ّل  كتابها  ع��ن  ���س��ن��وات   5-3 العمرية 
العمرية 3-5 �سنوات بقيمة 15 الف درهم، وهو من 
وعن  ح��اق،  �سنان  ور���س��وم  للن�سر،  كلمات  دار  ا���س��دار 
فاز  �سنة،   13-7 لفئة  املخ�س�سة  الإجنليزية  الق�سة 
من  وهو   ، خديجة  ق�سة  كتابه  عن  خان  �سانيا�سناين 
 15 وبقيمة   ،Good word books دار  طبع 
الف درهم. ويف جمال كتاب الطفل العربي للمكفوفني 
فازت الكاتبة فاطمة حممد حممد املعدول عن ق�ستها 
ور�سوم  م�سر،  نه�سة  دار  طبع  من  وه��ي  ب�سمة  عيون 

ر�سا منري، وبقيمة 20 الف درهم.
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   رقم 2013/1113   

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

�سد  - املنذر اليها: راجي�س كهاندر اها�س �ساليان )ح�سب العقد(
راجي�س كهاندر اها�س �ساليان ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1116   

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

�سد  - املنذر اليها: جيم�س مك كينا   )ح�سب العقد(
جيم�س مك كينا   ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/114   

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

�سد  - املنذر اليه: زياد ابو خليل  )ح�سب العقد(
زياد انطوان ابو خليل  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1086   

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

�سد  - املنذر اليه: مهران الهي  )ح�سب العقد(
مهران الهي  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1119   

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

�سد  - املنذر اليها: فاني�سا فرن�س )ح�سب العقد(
فاني�سا فر ن�س دافيد رودريقو�س ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1120   

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

�سد  - املنذر اليها: فيجان اريا    )ح�سب العقد(
فيجيان بي �سي اريا    ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1085   

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

�سد  - املنذر اليها: كافيتا �ساجنيف ديفناين )ح�سب العقد(
كافيتا �ساجنيف ديفناين  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1099   

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

ال )ح�سب  ال  دبليو  كومباين-  افريكا  ن��ورث  اند  اي�ست  ميدل  افوليت�س  اليها:  املنذر   - �سد  
حمل  )جمهول  الرخ�سة(  ح�سب   ( ذ.م.م  افريقيا  و�سمال  الو�سط  ال�سرق  افوليت�س  العقد( 
وما  تاريخه  حتى  بذمتها  املرت�سدة  الي��ج��ار  قيمة  ب�سداد  اليها  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر  الق��ام��ة(  
اي��ام من  اق�ساها )7(   املوؤجرة يف فرتة  للعني  الفعلية  التخلية  تاريخ  ايجار حتى  ي�ستجد من 
املنذرة  ي��وم( علما بان  املوؤجرة خال )30  ا�ستام الن��ذار العديل وكذلك اخ��اء  العني  تاريخ 
�سوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف 
ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  اىل الق�ساء باتخاذ كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي 
حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1121   

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

�سد  - املنذر اليه: ماهر بطر�س   )ح�سب العقد(
ماهر مرزوق عطا اهلل بطر�س ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1112   

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

�سد  - املنذر اليه: �سارلي�س �سي�سريي   )ح�سب العقد(
�سارلي�س �سي�سريي   ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1115   

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

�سد  - املنذر اليه: فرحان ماو )ح�سب العقد(
فرحان ماو  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1090   

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

�سد  - املنذر اليه: ك�سمري �سينغ با�سي   )ح�سب العقد(
ك�سمري �سينغ با�سي  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1123   

 املنذرة/  �سركة بروبرتي كورب ) �س.ذ.م.م( ، �سركة احلدائق )�س.ذ.م.م(-املالك نخيل للعقارات 
ال�سكنية )�س.ذ.م.م(    بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه
�سد  - املنذر اليها: فرييند عدنان الر�سيد )ح�سب العقد(

فرييند عدنان الر�سيد   ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(
 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1118   

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

�سد  - املنذر اليها: جان �ستوفر�س   )ح�سب العقد(
جان �ستوفر�س  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1088   

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

�سد  - املنذر اليه: عمار فتحى طه ابراهيم  )ح�سب العقد(
عمار فتحي طه ابراهيم ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1073   

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

�سد  - املنذر اليه: ا�سري .ام.  ايه جمال   )ح�سب العقد(
ا�سري حممد عاكف جمال  ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

ي�ستجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  املرت�سدة  اليجار  ب�سداد قيمة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر   
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1072   

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

�سد  - املنذر اليها: �ساحل كمران عزت اهلل عطائي   )ح�سب العقد(
�ساحل كمران عزت اهلل عطائي ) ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1079   

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

�سد  - املنذر اليها: 32 جروب اف زد- ال ال �سي-   )ح�سب العقد(
32 جروب منطقة حرة-ذ.م.م   ) ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1100   

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

�سد  - املنذر اليها: �سو�سان ايريكا نيفي   )ح�سب العقد(
�سو�سان ايريكا نيفي ) ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1095   

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

�سد  - املنذر اليها: ميوزك بل�س اف زد- ال ال �سي   )ح�سب العقد(
ميوزيك بل�س منطقة حرة- ذ.م.م  ) ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1098   

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

�سد  - املنذر اليها: بوند كوميونيكي�سنز اف زد- ال ال �سي  )ح�سب العقد(
بوند كوميونيكي�سنز منطقة حرة- �س .ذ.م.م    ) ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1076   

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

�سد  - املنذر اليها: 32 جروب اف زد- ال ال �سي-   )ح�سب العقد(
32 جروب منطقة حرة- ذ.م.م  ) ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1077   

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

�سد  - املنذر اليها: 32 جروب اف زد- ال ال �سي-   )ح�سب العقد(
32 جروب منطقة حرة-   ذ.م.م) ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10781 بتاريخ 2013/5/1     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1096   

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

�سد  - املنذر اليها: ميوزك بل�س اف زد- ال ال �سي   )ح�سب العقد(
ميوزيك بل�س منطقة حرة- ذ.م.م  ) ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سداد قيمة اليجار املرت�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�س املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذل��ك  على  املرتتبة  القانونية  الج����راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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روال �سامية بعيدة عن الدراما 
ل  اللبنانية  الدرامية  امل�سل�سات  اأن  �سامية  رول  اللبنانية  املمثلة  اأك��دت 
�سامية نفت يف حديث  بها.  امل�ساركة  وبالتايل ت�سعب عليها  تقنعها كثرياً 
ملكها  اخلا�سة  حياتها  اأن  اإىل  م�سرية  لها  قريب  زف��اف  عن  ي�ساع  ما  لها 

وحدها ول ت�سمح لأحد بالتدخل فيها.

عا�سي احلالين وم�ساريع متثيلية
اأ�سار الفنان عا�سي احلاين، يف حديث له، اإىل اأنه تلقى عر�ساً للم�ساركة 
يف م�سل�سل من اإنتاج لبناين �سوري اأردين، يتمحور حول ق�سة واقعية تدور 
اأحداثها يف اخلم�سينيات وال�ستينيات، اأ�ساف اأنه اأعجب بال�سيناريو لكنه مل 
يعِط موافقته النهائية بعد. اأما على �سعيد ال�سينما فاأو�سح اأنه مل يجد 
ال�سيناريو املنا�سب بعد مع اأنه تلقى عرو�ساً كثرية. على �سعيد اآخر، ك�سف 

اأن األبومه اجلديد �سيب�سر النور يف  يونيو وهو من اإنتاج �سركة )روتانا(.

مل ت�ستطع الفنانة نادين الرا�سي كتم ابت�سامة من القلب بعد تهنئتها على كثافة ونوعية ح�سورها ما 
بني م�سرحية )�سم�س وقمر(، على خ�سبة كازينو لبنان )لوجدي �سيا، ومع عا�سي احلاين( وت�سوير 
)ومعها  للظهور  لها  اأتيحت  التي  الذهبية  والفر�سة  )اأميليا(،  حب�سي  �سمري  املخرج  مع  م�سل�سلها 
اأم��ام الفنان دريد حلام )معه: عابد فهد، ق�سي  من لبنان: كارمن لب�س، تقا �سمعون وبيار داغ��ر(، 
خويل،�سافة معمار، وبا�سل خياط(، يف امل�سل�سل الرم�ساين )�سنعود بعد قليل(، باإدارة املخرج الليث 
حجو، وتلعب �سخ�سية دميا ابنة ال�سيد جنيب )دريد( الذي ت�ستقبله يف بريوت حني يجيء باحثاً عن 
ت�سعد لمتاء مفكرتها مب�ساريع  التي  الرا�سي  لبنان.  �سنوات يف  واأقاموا منذ  تزوجوا  الذين  اأولده 
عدة ومتنوعة ما بني ال�سا�ستني واخل�سبة يف اأول ح�سور م�سرحي يف البطولة )بركة �سماوية(، تعترب 
اأن وقوفها اأمام الفنان دريد اإ�سافة كبرية اإىل م�سريتها، مع عملها يف الدراما ال�سورية التي �ستدخلها 

اإىل كل بيت عربي.
ورداً على �سوؤال حول م�سروع �سينمائي �سيطرح عليها خال اأيام لكن خمرجه طلب عدم الكام عنه 
حتى ياأخذ موافقتها اأوًل، رّدت الرا�سي: )ماذا اأفعل اإن كان احلظ يبت�سم يل بقوة وعند كل مفرق هناك 

جديد، اأنا فعًا اأعي�س اأحلى حلظات عمري الفنية(.
وحول كيفية توزيع اهتمامها بني اأكرث من م�سروع، قالت )من كانت اإرادته اأن يفتح الطريق اأمامي، 

كفيل بقدرته اأن يجعل التنفيذ منظماً �سهًا جداً(.
وعما اإذا كانت حائرة بني امل�سرح وبقية امل�ساريع، اأو�سحت )ل اأنكر ذلك اأبداً، فالذي قدمته يل )�سم�س 
اأب��داً، فما ح�سل كان اكت�سايف لقدراتي قبل اأن يختارين الفنان �سيا. امل�سرح ل  وقمر( ل يعادله �سيء 

يعرف متعة النجاح على خ�سبته �سوى من اأتيحت لهم فر�سة النجاح وح�سب(.

نادين الرا�سي: اأعي�س اأحلى 
حلظات عمري الفنية

فــن عــربـــي

م�سل�سل  يف  م�ساهدها  ت�سور  وهي  قلبها  على  يدها  عامر  �آينت  �لفنانة  ت�سع 
�لتي  ح�سني  �سعاد  �لكبرية  �لفنانة  مع  مقارنتها  خ�سية  �لثانية(،  )�لزوجة 
�أدت �لدور ذ�ته يف �لفيلم �ملاأخوذ عنه �مل�سل�سل، �إال �أنها مت�سي قدمًا يف جت�سيد 
�أي  تقليد  نابعة من حر�سها على عدم  �ل�سخ�سية م�سفية عليها خ�سو�سية 

فنان. عن �مل�سل�سل وخ�سيتها من �أد�ء دور فاطمة كان معها هذ� �حلو�ر:

)�ل�سندريال( �إحدى �أجمل فنانات �ل�سينما �مل�سرية

اآينت عامر: اأقدم )الزوجة الثانية( 
باأ�سلوبي اخلا�س 

الثانية(؟ )الزوجة  لبطولة  تر�سيحك  مت  • كيف 
- اأخربتني زميلتي عا غامن عن امل�سل�سل قبل بداية الت�سوير 
�سخ�سية  يف  ي��راين  �ساهني  مم��دوح  املنتج  اأن  واأبلغتني  باأ�سابيع، 
ا�ستمزاج  ويريد   الفيلم،  يف  ح�سني  �سعاد  ج�سدتها  التي  فاطمة 
راأي��ي يف املو�سوع، من ثم علمت اأن دينا ف��وؤاد التي كان يفرت�س 
الأج��ر، فطلبت  على  اعتذرت خلاف  امل�سل�سل  بطولة  ت��وؤدي  اأن 

فر�سة للحديث معها خ�سو�ساً اأن �سداقة تربط بيننا.
فعلها؟ ردة  كانت  • ما 

مع  الت�سال  وقطعت  امل�سل�سل  �سفحة  طويت  اأن��ه��ا  يل  اأك���دت   -
اأنني  اأبلغتها  اأخ���رى، عندما  اأع��م��ال  ق��راءة  وه��ي يف �سدد  املنتج، 
بعد  نا�سبني،  ال��دور يف حال  �سجعتني على قبول  للعمل  ُر�سحت 
واملنتج  ب�سارة  خ��ريي  امل��خ��رج  م��ع  واجتمعت  بعا  ات�سلت  ذل��ك 

واأبلغتهم موافقتي.
للم�سل�سل. البطلة  تفرغ  ا�سرتط  املنتج  • لكن 

وقدرتي  با�سا(  )ال��وال��دة  مب�سل�سل  ارتباطي  عن  معه  حتدثت   -
م�ساريع  األ  خ�سو�ساً  امل�سل�سلني  بني  الت�سوير  يف  التوفيق  على 
عمل  جل�سة  ع��ق��دن��ا  ب��ع��دم��ا  تفّهمه  م��ا  وه���و  راه���ن���اً،  �سينمائية  
حتدثنا فيها ب�سراحة، ل �سيما اأن امل�سل�سل مدرج على اخلريطة 

الرم�سانية ول جمال للتعرث كي ل يتعر�س املنتج خل�سائر.
لك؟ �سغطاً  امل�سل�سلني  بني  التوفيق  ي�سبب  • األ 

واأ�سعر  ال�سغط،  العمل حتت  اعتدت  الفن  - منذ دخويل جمال 

اأرك���ز يف �سخ�سيتني خافاً  اأ���س��ه��ل لأن��ن��ي  ب���اأن الأم���ر ه��ذه امل���رة 
�سهر  ت�سبق  التي  ال��ف��رتة   ق�ساء  اع��ت��دت  ث��م  ال�سابقة،  ل��اأع��وام 
الت�سوير  تاأخر  واأ�سبح  خمتلفة،  ديكورات  بني  متنقلة  رم�سان 

اأمراً تقليدياً.  
)الزوجة الثانية( عما �سعباً. • يبدو 

- بالتاأكيد، لي�س لكونه اأحد روائع ال�سينما امل�سرية فح�سب، بل 
لأنني اأوؤدي الدور نف�سه الذي اأدته �سعاد ح�سني، لذا ينتابني توتر 
اأن اأكون على  واأخ�سى ردة فعل اجلمهور حول امل�سل�سل،  واأمتنى 

قدر امل�سوؤولية.
اأنِك تخافني املقارنة مع �سعاد ح�سني؟ كامك  من  نفهم  • هل 

- )ال�سندريا( اإحدى اأجمل فنانات ال�سينما امل�سرية على مدى 
ع�سورها، ول ت�سل خربتي اإىل ربع خربتها، ثم اأحداث امل�سل�سل 
�ساعة،   20 اإىل  الت�سوير  �ساعات  ت�سل  اإذ  خمتلفة،  وتفا�سيله 
الفيلم  اأحبذ فكرة مقارنة  اأقل من �ساعتني، لذا ل  الفيلم  فيما 

بامل�سل�سل.
يرتّدد من اأن املنتج ممدوح �ساهني يفتعل  ما  على  تعليقك  • ما 

م�سكات مع الفنانات؟
اأح��د، يف  اأعمل مع  فلن  الإ�ساعات  اإىل  ال�ستماع  اأردت  ح��ال  - يف 
الرابعة(  )الزوجة  م�سل�سل  يف  �ساهني  مع  تعاونت  املا�سي  العام 
ومل يتاأخر معي ومل حتدث بيننا م�سكات. ل يرغب اأي منتج يف 

افتعال م�ساكل كي ل يت�سرر ل �سيما اأنه يتكبد تكاليف باهظة.
لل�سخ�سية؟ حت�سرت  • كيف 

- تدربت على اللهجة الفاحي التي تتحدث بها فاطمة مع 
احلروف،  وخم���ارج  ال�سحيح  النطق  وعلى  اللهجة،  م�سحح 
كذلك  املاب�س،  ت�سميم  ب��ي  اخلا�سة  )ال�ستايل�ست(  وت��ول��ت 
�ساهدت اأفاماً تدور اأحداثها يف اخلم�سينيات وال�ستينيات اأي 

الفرتة نف�سها التي جتري فيها اأحداث امل�سل�سل.
بطريقة  ف��اط��م��ة  ���س��خ�����س��ي��ة  ���س��ت��ق��دم��ني   ه���ل   •

ال�سندريا نف�سها؟
يتنا�سب  ومب��ا  اخلا�سة  بطريقتي  �ساأقدمها   -
مع طبيعة الأحداث، لذا �ساهدت الفيلم اأكرث 
اأق���ع يف فخ  ق��ب��ل الت�سوير ح��ت��ى ل  م��ن م���رة 
التقليد الذي يكون عمره ق�سرياً، بالإ�سافة 
باأ�سلوب  ال�سخ�سية  جت�سيد  يف  رغبتي  اإىل 
خمتلف واإل ملا وافقت على العمل، و�ساعدتني 
يف ذلك م�ساحات التغيري الدرامي املوجودة يف 

ال�سيناريو.
اأ�سبح الت�سوير؟ • اأين 

مدينة  يف  الداخلية  امل�ساهد  ت�سوير  نتابع   -
%70 من  اأكرث من  الإعامي وت�سكل  الإنتاج 
بالكامل  القرية  ديكور  ُبني  اإذ  امل�سل�سل،  اأح��داث 
%10 من  الأح���������داث، و�����س����ورت  ت�����دور  ح��ي��ث 
وفنانني  واك���د  بعمرو  جتمعني  ال��ت��ي  م�ساهدي 

اآخرين داخل منزل فاطمة.
تاأثر امل�سل�سل باعتذار با�سم �سمرة؟ • هل 

- ل، لأن با�سم مل يكن �سّور م�ساهده، ولأن عمرو 
عبد اجلليل وافق على اأداء الدور نف�سه، و�سينطلق 
نهاية  يف  يج�سدها  التي  العمدة  �سخ�سية  ت�سوير 

اأبريل وفقاً جلدول الت�سوير املحدد منذ البداية.
يف رم�سان هذا العام؟ املناف�سة  ترين  • كيف 

- ثمة فر�سة ملتابعة الأعمال اجليدة، لقلة امل�سل�سات  
املنتجة، واأمتنى اأن يكون )الزوجة الثانية( من بينها.
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البدانة ال تعنى اللياقة البدنية
 

الإن�سان  يتمتع  األ  مطلقاً  تعني  ل  البدانة  اأن  املانية  درا�سة  ك�سفت 
بقدر من اللياقة البدنية.

اأن  اأكّد اخلبري الريا�سي الأمل��اين ماركو�س هريدر على �سرورة  كما 
حيث  ال�سيخوخة؛  ملكافحة  و�سيلة  اأنها  على  الريا�سة  اإىل  ينظروا 
والنف�سية  البدنية  احلالة  حت�سني  على  تعمل  الريا�سة  ممار�سة  اإن 

لاإن�سان ب�سكل عام وُتزيد اأي�ساً من جودة حياته.
وحّذر اخلبري الريا�سي الأ�سخا�س البدناء من و�سع اأهداف خيالية 
لأنف�سهم عند البدء يف ممار�سة الريا�سة؛ كاأن يرغب ال�سخ�س الذي 
املعدل  عن  وزن��ه  يزيد  ال��ذي  اأي  مثًا،  املفرطة  ال�سمنة  من  ُيعاين 
الوزن  اإىل  الو�سول  يف  كيلوغراماً،   60 اإىل   50 بنحو  الطبيعي 
الطبيعي. فالأف�سل اأن يكون الهدف عند البدء يف ممار�سة الريا�سة 
هو احلفاظ على �سحة اجل�سد وحمايته من الأمرا�س وال�سيخوخة 

الناجتان عن زيادة الوزن.
يعانون من  الذين  الأ�سخا�س،  الريا�سي هريدر  اأو�سى اخلبري  لذا 
زي���ادة ال���وزن وي��رغ��ب��ون يف ال��ب��دء يف مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة، مبحاولة 
التحميل  يتم خالها  التي  الريا�سية،  الأن�سطة  نوعية  البحث عن 
على وزن ج�سدهم ب�سكل معتدل والتي ل تت�سبب يف حدوث حتميل 

اإ�سايف عليهم اأثناء ممار�ستها.

�ل�سويا و�لغدة �لدرقية

درا�سات  عدة  اثبتت 
ان تناول الكثري من 
ال�سويا  م��ن��ت��ج��ات 
مبركبات  )ال��غ��ن��ي��ة 
قد  اي�سوفافونز( 
ي�ساهم يف تخفي�س 
الغدة  ع��م��ل  ن�����س��اط 
وي�سبب  ال���درق���ي���ة 
اخ����ت����ال����ه����ا. وق����د 
يكون هذا هو �سبب 
ارت��������ف��������اع ف���ر����س���ة 
يتناولن  ا�سابة من 
ب�سكل  ال���������س����وي����ا 
م��������ف��������رط ب�����ه�����دف 
على  ال���������س����ي����ط����رة 
مرحلة  اع������را�������س 

اخلرباء  ين�سح  ل��ذا،  الدرقية.  غ��دة  وظيفة  باختال  الطمث  انقطاع 
بالتزان يف تناول منتجات ال�سويا وعدم تناول اكرث من 3-4 ح�س�س 

يومية منها فقط.
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101.73 قيراط خالل معاينة مزاد في جنيف حيث  موظف في كريستيز يعرض أملاسة نقية على شكل كمثرى 

ستعرض للبيع في املزاد العلني يوم 15 مايو اجلاري.. ويتوقع أن تباع مببلغ يصل إلى 28 مليون دوالر أمريكي. )رويترز(

• ماذ� يوجد يف باطن �الأر�س؟
ناحظ  جوفها  يف  نفقا  حفرنا  اإذا  ال�سخر  م��ن  ك��ب��رية  ك��رة  الأر����س 
اقل  الأر���س��ي��ة  وه��ي  الق�سرة  الأوىل ه��ي  الطبقة  ع��دة  وج��ود طبقات 
من 4 اأميال حتت املحيط تليها طبقة �سميكة من ال�سخر ت�سل حتى 
ارتفعت  املركز  اقرتبنا من  كلما  الأر���س  نحو مركز  امل�سافة  منت�سف 
ح��ار جدا  هناك �سخر  ال�سميكة  ال�سخر  احل���رارة حتت طبقة  درج��ة 
3100 من  تبداأ على ح��وايل  دائ��ب يعرف بالقلب اخلارجي واخ��رياً 
حيث ن�سع اأقدامنا يعتقد اأن احلرارة يف مركز الأر�س هي 11000 

فهرنهايت  
• ما م�ساحة �لياب�سة؟

ي�ساوي  م��ا  اأي  مربع  ميل  مليون   58 ح��وايل  الياب�سة  م�ساحة  تبلغ 
11580 قدم مربع من الياب�سة لكل اإن�سان ت�سكل الياب�سة 29 باملائة 

من الكرة الأر�سية الباقي هو ماء وي�ساوي 71 باملائة 

الطبيب ابن �سينا )احل�سني بن عبد اهلل ابن �سينا( اأبو علي امللقب بال�سيخ  ال�سامي  العامل  اأن  تعلم  • هل 
الرئي�س يعود له الف�سل يف اكت�ساف العديد من الأمور الطبية اأهمها:

يف  م��رك��زي  �سبب  ع��ن  ال��ن��اجت  وال�سلل  املحلي  الع�سوي  ال�سلل  ب��ني  وميز  الن�سفي  ال�سلل  �سخ�س  م��ن  اأول 
الدماغ.

اأول من و�سف اأعرا�س داء )الفياريا( اأو داء الفيل، وهو مر�س ي�سيب الرجلني فتت�سخمان. وهو اأول من 
و�سف اأعرا�س داء )اجلمرة اخلبيثة(.

وهو اأول من وفق اإىل اكت�ساف الطفيلة املعوية املعروفة بالنكل�ستوما اأو الرهقان. وهي دودة موجودة يف اأمعاء 
الإن�سان. وقد و�سفها و�سفا دقيقاً يف كتابه ال�سهري القانون وقد �سماها )الدودة امل�ستديرة(.

يعترب من نوابغ الطب والأدب يف الأندل�س. ومل يكن يف زمانه  الأندل�سي  زهر  ابن  احلفيد  اأن  تعلم  • هل 
اأعلم منه ب�سناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.

له الرتياق اخلم�سيني يف الطب ور�سالة يف طب العيون. ويعترب ابن زهر اأول من اكت�سف جرثومة مر�س 
اجلرب من اأطباء امل�سلمني كما هو اأول من �سخ�س اأعرا�س خراج احليزوم والتهاب التامور يف حالتي الن�سافة 

والن�سكاب.

اقرتب عيد مياد ام توتة فاأخذت توته واخوها توتو يفكرون يف هدية عيد مياد لمهما احلبيبة لكن 
توتة تذكرت �سيئا مهما وقالت .. لقد ن�سينا ياتوتو لي�س معنا نقود كافية ما معي ل يكفي �سيئا..ح�سنا 
يا اخي العزيز لنفكر يف �سيء واحد ن�سرتيه فقال توتو اي�سا مامعنا ل يكفي ولكن عندي فكرة لي�سنع 
الواجبات  انتهاء  بعد  يلعبان  وتوتو  توته  احد  ي�ساهد  واتفقا على ذلك ومل  الغالية  كل منا هدية لمنا 
ع�سر اليوم الثاين ..مبامعه ا�سرتى توتو ورقا وقلما ملونا وقلم خط اقر�سته اخته الوانها الف�سفورية 
،واي�سا ا�سرتت توته مبا معها قطعة زجاجية كبرية واللوان للزجاج اي�سا انزوى كل منهم يف غرفته ل 
يخرج منها كثريا رمبا �ساهدت الم توتو وقد دخل غرفة اخته لثوان معدودة او�ساهدت توته وهي جتري 
لغرفة اخيها ثم تخرج م�سرعة وهكذا احلال ملدة ثاثة ايام بعدها طلبا م�ساعدة الب يف تغليف هداياهم 
وحني جاء موعد عيد املياد اجتمعت العائلة ال�سغرية حول كعكة جميلة �سنعها الب وقال كما تعرفون 
ان  وقبل  ل��اب  ر�ساها ف�سحك اجلميع و�سفقوا  تنول  ان  ارج��و  لها  كعكة  وان��ا �سنعت  ماما  اليوم عيد 
ينهالوا عليها تقطيعا تقدمت توته وقالت من �سنع يدي هذه الهدية .. وقدمت لأمها لوحة من الزجاج 
ر�سمت عليها باقة رائعة من الزهور فرحت بها الم كثريا وقالت انها رائعة و�ستكون جزءا غاليا يف حياتي 
للعائلة جمتمعة  داخله �سورة  ل�سقت  بكارت كبري  لتفجاأ  الم  ففتحتها  وهو يحمل هديته  توتو  وتقدم 
وقام بتزيينه بالوان ور�سومات م�سيئة وجميلة كتب عليه بخط رائع ) يف ذكرى عيد مياد امي اجلميلة 
لها منا كل احلب (،وعند ذلك مل ت�ستطع الم ان تعرب عن حبها للجميع ال بدموع لوؤلوؤية دق لها قلب 

اجلميع حبا واحرتاما ل�ست احلبايب .

توتو وتوتة وعيد امليالد 

الفلفل احللو
 غني باالمالح املعدنية والفيتامينات

اإجهاد العمل ال�سبب وراء 
اكتئاب الرجال

  
ك�سفت درا�سة طبية حديثة ان الرجال الذين يعانون م�ساكل نف�سية 
ال�سطرابات  من  وغريها  الذهني  والإره���اق  الكتئاب  ح��الت  مثل 

النف�سية ل حتظى بالهتمام الكايف.
واأرجع معّدو الدرا�سة اأ�سباب ذلك اإىل الإجهاد خال العمل وتزايد 
يواجهها  التي  امل�ساكل  وهي  الجتماعي  الو�سع  تدين  من  املخاوف 
العاملني لوقت كامل  ن�سبة  الن�ساء نظراً لرتفاع  اأكرث من  الرجال 

عن العامات.
اأملانيا  واأ�سار ت الدرا�سة اإىل ارتفاع معدل النتحار لدى الرجال يف 

بواقعة ثاثة اأمثال مقارنة بالن�ساء.

عائ�شة حممد �شيف 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شماء �شلطان
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

م�زة �شعيد علي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

ك�سفت درا�سة علمية حديثة ان الفلفل تتوفر فيه معظم الأماح املعدنية والفيتامينات، حيث تزود كل 100 جرام 
فقط. حرارياً  �سعراً  منه اجل�سم بنحو 24 

وهو يحتوي على 6 جرامات من الكربوهيدرات، و6 ملليجرامات من الكال�سيوم، و22 ملليجراماً من الف�سفور، 
ونحو 180 ملليجراماً من البوتا�سيوم، و�سيء من احلديد وال�سوديوم والزنك.

ويعترب الفلفل الأخ�سر احللو من امل�سادر اجليدة لفيتامني اأ وم�سدراً ممتازاً لفيتامني ج، فكل 100 جرام من 
الفلفل تزود اجل�سم بنحو 160 ملليجراماً من فيتامني ج وهي تعادل اأكرث من �سعف حاجة اجل�سم اليومية من 

هذا الفيتامني )احلاجة اليومية 60 ملليجراماً(.
وين�سح بتناول الفلفل الأخ�سر احللو، با�ستمرار ملا فيه من األياف وفيتامينات م�سادة لاأك�سدة وجمددة للخايا 

يف اجل�سم. والفلفل الأخ�سر يقع �سمن اخل�سراوات التي يعتقد باأنها تقي من الإ�سابة ب�سرطان الرئة.

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

الأهل والأ�سدقاء.


