
اليوم  ي�����ش��ّك��ل��ون  ب��ات��وا  امل�����ش��ن��ن  اأن  مب��ا 
اجل������زء الأك�������ر م����ن امل���ر����ش���ى، حت����ّول 
للم�شنن.  ق��ل��ب  ط��ب  اإىل  ال��ق��ل��ب  ط��ب 
اأدلة  اإىل  يفتقرون  القلب  اأط��ب��اء  لكن 
يف  قراراتهم  اتخاذ  يف  اإليها  ي�شتندون 
الدرا�شات  معظم  اأن  مبا  امل�شنن،  �شاأن 
ال�شريرية ي�شتثني امل�شنن وَمن يعانون 

ا اأخرى. اأمرا�شً
ي������درك اأط�����ب�����اء ال���ق���ل���ب احل����اج����ة اإىل 
ت���و����ش���ي���ع امل����ع����ل����وم����ات امل�����ت�����واف�����رة كي 
من  رع��اي��ة.  اأف�شل  ملر�شاهم  ي�شمنوا 
ج��ي��ل جديد  اإىل  احل���اج���ة  ت��ن�����ش��اأ  ه��ن��ا 
�شبط  بهدف  ال�شريرية  التجارب  من 
اأن  ���ش��ك يف  ال��ع��اج��ي��ة. ول  امل��ق��ارب��ات 
يف  التقدم  ي�شمل  جديد  من��وذج  ابتكار 
ال�شن، وجود اأمرا�ض اأخرى، ا�شتخدام 
النف�شية  ال��ع��وام��ل  ع���دد م��ن الأدوي�����ة، 
اخلا�شة  وال���رغ���ب���ات  والج���ت���م���اع���ي���ة، 
لكل حالة.  الأف�شل  النتيجة  �شي�شمن 
الكلية  اأ�ش�شت  ال��ه��دف  ه��ذا  ولتحقيق 
لطب  ق�شًما  القلب  لطب  الأم��رك��ي��ة 

القلب اخلا�ض بامل�شنن.

بيانات �أف�ضل
القلب  اأط���ب���اء  اأن  ك���ث���رون  ي��ف��ر���ض 
ه���م الأك������ر ك���ف���اءة مل��ع��اجل��ة اأم���را����ض 
اإل  امل�شنن.  حالة  يف  والأوع��ي��ة  القلب 
جتهزهم  مل  ال�شريرية  ال��درا���ش��ات  اأن 
فالعاجات  ال����دور  ب��ه��ذا  ل��ا���ش��ط��اع 
امل��ع��ت��م��دة يف م�����داواة م��ر���ض ال��ق��ل��ب ل 
امل�شنن  ذاتها يف حالة  بالفاعلية  تكون 
ا�شتندت  التي  ال�شريرية  التجارب  لأن 
يعانون  م�����ش��ارك��ن  ت�����ش��م��ل  مل  اإل���ي���ه���ا 
�شبيل  على  �شنهم.  ب�شبب  م�شاعفات 

املثال، يرافق مر�ض القلب والكليتن 
اأن َمن  ب��ي��د  امل�����ش��ن��ن،  ب��ع�����ض  يف ح��ال��ة 
عادًة  ُي�شتثنون  الكلى  اأم��را���ض  يعانون 
التي  الكرى  ال�شريرية  التجارب  من 
جُترى على اأدوية وعاجات للقلب ول 
�شك يف اأن هذا يوؤدي اإىل �شكوك يف �شاأن 
تاأثر العاج يف امل�شنن الذين يعانون 
اأنه  ع��ن  ف�شًا  م��ًع��ا،  امل�شكلتن  ه��ات��ن 
العاج  تعديل  �شبل  للطبيب  ُيظهر  ل 
بالن�شبة  وف��اع��ل��ي��ة  اأم���اًن���ا  اأك���ر  جلعله 
يجهل  ذل��ك،  على  ع��اوة  امل�شنن.  اإىل 
وال���ف���وائ���د عندما  امل���خ���اط���ر  الأط����ب����اء 
اأخرى.  اأدوي��ة  مع  القلب  دواء  ي�شفون 
ُتخَتر عقاقر كثرة يف حالة اأ�شخا�ض 
بالغن يتناولون دواء اآخر اأو ل ياأخذون 
اأن معظم امل�شنن ياأخذ  اأدوي��ة. بيد  اأي 
فلم  مل�شاكل طبية خمتلفة.  اأدوي��ة عدة 
جُتَر اأي جتارب على تاأثرات الأدوية يف 
دواء   15 اإىل   10 يتناولون  َم��ن  حالة 
كثرين  م�شنن  ح��ال  ه��ذه  لكن  اآخ���ر. 

يعانون مر�ض القلب.
ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء امل�������ش���ن���ن م����ن ال����درا�����ش����ات 
مدى  توقع  امل�شتحيل  م��ن  ال�شريرية، 
اأن خماطره  م����ا، مب���ا  ل�����دواء  ت��ق��ب��ل��ه��م 
وت��اأث��رات��ه اجل��ان��ب��ي��ة ت����زداد م��ع تقّدم 
املري�ض يف ال�شن. من هنا، تن�شاأ �شكوك 
ك��ث��رة ح���ول ف��ائ��دة ا���ش��ت��خ��دام دواء ما 

مقابل خماطر عدم ا�شتخدامه.

مو�زنة �ملخاطر و�لفو�ئد
رعاية  باأف�شل  املري�ض  تزويد  يقت�شي 
معاجلته عندما تفوق الفوائد املخاطر. 
ولكن يف حالة امل�شنن، قلما يكون هذا 
القرار وا�شًحا. على �شبيل املثال، يجب 

اتخاذ  ع��ن��د  ال��ط��ب��ي��ب،  ي��اأخ��ذ  اأن 
ال���ق���رار ب��اإخ�����ش��اع م��ري�����ض م�شن 
جلراحة القلب، يف العتبار مدى 
اأن  �شحيح  حتملها.  على  ق��درت��ه 
يقّيم  ال�شريرية  التجارب  معظم 

فاعلية العاج بتحديد قدرته على 
احل����وؤول دون ح���دوث ال��وف��اة، غر 

اأكر  اأهمية  يولون  ك��ًرا  م�شنن  اأن 
احلد  ه��ذه  وت�شمل  حياتهم.  لنوعية 

قدراتهم  على  واحلفاظ  العوار�ض  من 
اإىل  احلاجة  وع��دم  واجل�شدية  العقلية 
الكلفة  ت�شّكل  كذلك  اآخرين.  م�شاعدة 
البع�ض.  اإىل  بالن�شبة  مهمة  م�����ش��األ��ة 
ل��ذل��ك ي��ح��ت��اج ط��ب��ي��ب ال��ق��ل��ب يف هذه 
الأفكار بعيًدا  اإع��ادة توجيه  اإىل  احلالة 
ذات��ه ونحو )نوعية  عن )العاج( بحد 
ت��ت��ط��ل��ب معاجلة  ال��ف�����ش��ل��ى(.  احل���ي���اة 
املخاطر  لتقييم  مبتكرة  طرًقا  امل�شنن 
وال���ف���وائ���د. ول ي��ع��ن��ي ذل���ك احل���د من 
ال��ع��اج، ب��ل ق���درة اأف�����ش��ل على حتديد 
منه  �شي�شتفيد  ال�شخ�ض  ك���ان  اإذا  م��ا 
الأخ���رى  املكملة  ال��ع��اج��ات  وت��و���ش��ي��ح 
)مثل العاج الفيزيائي( التي قد حتّد 
من املخاطر املرتبط بالتقدم يف ال�شن. 
احلالت  بع�ض  يف  الأطباء  يتمكن  وقد 
املرتبطة  ال�شعف  من معاجلة موا�شع 
بال�شن با�شتخدام التكنولوجيا احلديثة. 
وُتعتر جراحة ترميم ال�شمام الأبهري 
بوا�شطة القثطرة خر مثال لذلك. يف 
ح���الت اأخ����رى، ت��ك��ون ال��ع��اج��ات التي 
فاعلية،  اأك��ر  عالية  تقنيات  تتطلب  ل 
وقد ت�شّكل بديًا جلراحات كرى. من 
القلبية، برنامج  التاأهيل  اإعادة  الأمثلة 
متارين يخ�شع لإ�شراف متخ�ش�ض يف 

ي��ع��ود ال��رن��ام��ج بفوائد  امل���ج���ال.  ه���ذا 
ال�شعفاء  ا  خ�شو�شً امل�شنن،  على  جمة 
بن�شاطات  القيام  والعاجزين عن  منهم 

كبرة.

�لتطلع �إىل �مل�ضتقبل
امل�شنن  اإىل تزويد  القلب  اأطباء  ي�شعى 
اإىل احل�شول  ويتوقون  عناية.  باأف�شل 
ع��ل��ى اأدل������ة ت���دع���م ���ش��ح��ة ق���رارات���ه���م. 
ق�����ش��م ط���ب القلب  ت��اأ���ش��ي�����ض  وي��ع��ك�����ض 
لطب  الأم��رك��ي��ة  الكلية  يف  للم�شنن 
القلب.  اأطباء  بن  الأولية  هذه  القلب 
ال�������ش���وء ع��ل��ى اجلهود  ي�����ش��ل��ط  ك���ذل���ك 

املبذولة لتحقيق هذه الأهداف املهمة.
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و�سف م�ساعر الغ�سب ي�ساعد على الهدوء 
تهدئتنا،  يف  ت��اأث��ر  تنتابنا  ال��ت��ي  ال�شلبية  امل�شاعر  لو�شف  ي��ك��ون  اأن  ميكن 
م�شاعر  مثل  عليها،  �شيطرة  لنا  ي��ك��ون  ل  ال��ت��ي  العفوية  امل�شاعر  وخا�شة 
الغ�شب، هذا ما اأثبتته درا�شة اأمركية حديثة ُن�شرت يف جملة املكتبة العامة 
للعلوم، والتي ا�شتملت على 102 م�شرك، طلب منهم اأداء عمليات ح�شابية 
اأن يعطيهم  اأدائهم، ولكنه مدرب على  تقييم  �شعبة بوجود �شخ�ض مهمته 
تقييماً �شلبياً، بحيث يكون التقييم مثراً مل�شاعر الغ�شب، اأو اأن يحفز لديهم 
لي�شفوا  ا�شتبياناً  امل�شركن  اأعطي ن�شف  ال�شعور باخلجل واحلرج. بعدها 
عره حالتهم العاطفية، واإن كانوا ي�شعرون بال�شعادة اأو الفخر اأو النزعاج اأو 
احلذر اأو اخلجل اأو الياأ�ض اأو احلزن اأو احلما�ض اأو الهدوء اأو احلرج اأو التفاوؤل 
اأو الغ�شب اأو الر�شا، وبالإ�شافة لذلك، اأن يحددوا مقدار هذا ال�شعور واإن 
مطلقاً،  ب�شيء  ي�شعرون  ل  كانوا  اإن  اأي�شا  ويو�شحوا  �شعيفاً،  اأو  قوياً  ك��ان 
اأ�شئلة حيادية ولي�ض لها  ا�شتبيانا يحتوي على  الآخر  الن�شف  اأعطي  بينما 
اأي عاقة بتقييم احلالة العاطفية للم�شرك. ومتت طوال فرة التجربة 
لديهم، وخا�شة  والغ�شب  التوتر  امل�شركن وم�شعرات  اأفعال  ردود  مراقبة 
معدل �شربات القلب، بالنتيجة وجد اأن عدد �شربات القلب انخف�ض لدى 
اأن قاموا بو�شف �شعورهم، بينما مل يحدث هذا  الغا�شبن بعد  امل�شركن 
التغر بعدد �شربات القلب لدى الأ�شخا�ض الذين �شيطرت عليهم م�شاعر 
الباحثون  وده�ض  اأم ل.  وقّيموها  م�شاعرهم  و�شفوا  �شواء  واحل��رج  اخلجل 
من النتائج، وكيف اأن فعًا ب�شيطاً كو�شف امل�شاعر والذي قام به ال�شخ�ض 
نف�شه دون م�شاعدة اأو تدخل �شخ�ض اآخر اأدى لتاأثر ملمو�ض على ردة فعل 
اجلهاز القلبي الوعائي وعلى م�شتوى التوتر والغ�شب لديه، وف�شروا ذلك 
امل�شاعر وحتولها من كونها عفوية  اإدراك  باأن عملية الو�شف تغّر طريقة 
جمهولة ال�شبب، لت�شبح معروفة، وهذا يوؤدي لتخفيف تاأثرها ال�شلبي على 

�شربات القلب وم�شعرات التوتر الأخرى.

عطالتك املنتظمة تزيدك �سحة 
احر�شوا على ق�شاء عطات منتظمة ت�شحوا وت�شعدوا، هذا ما خل�شت 
مت ملنتدي �شياحي اأملاين وك�شفت نتائجها اأن مت�شية  اإليه درا�شة علمية ُقدِّ
العطات بانتظام بعد العمل املتوا�شل تعود بتاأثرات اإيجابية جمة على 

�شحة البدن وتلعب دوراً يف �شعادة النف�ض.
النف�شي  الطب  اأ�شتاذة  بلوم  دي  اأعدتها جي�شيكا  التي  الدرا�شة،  واأظهرت 
للعمل والتنظيم بجامعة تامبرا الفنلندية، واأُعلنت ام�ض الأول بالعا�شمة 
الأملانية برلن، اأن الأ�شخا�ض الذين ينفقون اأموالهم على عطلة ق�شرة 
الزمنين  املنظورين  يف  �شعادة  اأك��ر  يكونون  عائلية،  رحلة  بتم�شية  اأو 
�شراء  امل���ال يف  م��ن  ال��ق��در  نف�ض  ينفقون  م��ق��ارن��ة مب��ن  والبعيد  ال��ق��ري��ب 
اأو الأجهزة الإلكرونية. وذكرت  اأو املاب�ض  مقتنيات مادية كاملجوهرات 
اأن  ال�شياحية  للبحوث  الأملانية  اجلمعية  مبنتدي  ُعر�شت  التي  الدرا�شة 
متعة رحلة غو�ض يف البحر الأحمر اأو مت�شية اإجازة مب�شاهدة الطبيعة 
ول  طويًا  بالذهن  ماثلة  تظل  الإ���ش��ب��اين،  الأندل�ض  اإقليم  يف  اخلابة 
ميكن مقارنتها مب�شاعر اآنية ميكن اأن تتولد وتزول نتيجة امتاك حلة 
ماب�ض من ماركة عاملية اأو �شاعة يد ثمينة. واأ�شارت الدرا�شة اإىل وجود 
اآثار اإيجابية على �شحة الإن�شان اإذا ما ابتعد عن روتن العمل املتوا�شل 

بتم�شية عطلة اأو ا�شتمتع باإجازة.
وقدمت اأدلة علمية لبحوث اأجرتها اأثبتت اأن الأ�شخا�ض الذين يق�شون 
ال�شتمتاع  فر�شة  لهم  ت��ت��اح  اأن  دون  امل��ت��وا���ش��ل  العمل  يف  طويلة  ف��رة 
من  املبكر  امل��وت  اأو  بالأمرا�ض  الإ�شابة  خلطر  عر�شة  اأك��ر  هم  بعطلة، 
غرهم ممن يحر�شون ب�شكل منتظم على القيام بعطلة. واأو�شح العلماء 
امل�شاركون بالدرا�شة اأن النعكا�شات الإيجابية للعطلة على البدن والنف�ض 
ل ترتبط مبدة هذه العطلة بقدر ما ترتبط بتكرارها بانتظام. واأ�شاروا 
اأم�شوا عطات ق�شرة  اأ�شخا�ض  اأجروها على  التي  الفحو�شات  اأن  اإىل 
وطويلة اأظهرت وجود قا�شم م�شرك بينهم هو حت�شن يف �شحتهم العامة، 

واختفاء اأعرا�ض مر�شية، و�شيوع الإح�شا�ض بالر�شا وال�شعادة لديهم.

اجل�سم يكون 700 خلية ع�سبية يوميا
ع�شبية  خايا  يكون  الإن�����ش��ان  ج�شم  اإن  الباحثن  م��ن  دويل  فريق  ق��ال 

جديدة ب�شكل م�شتمر ويف ال�شنوات املتقدمة من عمره.
يف  كارولين�شكا  معهد  من  فريزن  يونا�ض  اإ���ش��راف  حتت  العلماء  وح�شب 
�شتوكهومل يف درا�شتهم التي ن�شروا نتائجها يف جملة �شيل  املعنية باأبحاث 
اخلايا فاإن جزءا يف منطقة احل�شن باملخ املعنية بالتعلم يكون ما يقدر 

بنحو 700 خلية ع�شبية يوميا لدى البالغن.
معقدة  علمية  طريقة  خ��ال  م��ن  النتيجة  ه��ذه  اإىل  الباحثون  وتو�شل 
اعتمادا على جتربة نووية اأجريت فوق الأر�ض قبل اأكر من خم�شن عاما. 
وم�شرا للدرا�شة قال فريزن يف بيان ملجلة �شيل: كان العلماء يظنون على 
مدى وقت طويل اأن الإن�شان يولد بعدد معن من اخلايا الع�شبية واأنه 
من غر املمكن اأن يكون خايا ع�شبية جديدة. هذه الدرا�شة تقدم اأول 
دليل على اأن هناك تكوين دائم خلايا ع�شبية جديدة مبنطقة احل�شن 

باملخ طوال حياة الإن�شان .
واأ�شار فريزن اإىل اأن درا�شة واحدة فقط اأ�شارت قبل 15 عاما اإىل وجود 
على  اأجريت  الدرا�شة  هذه  واأن  جديدة  ع�شبية  خايا  تكون  على  دلئ��ل 
يف  الوقت  ه��ذا  طيلة  ياأملون  كانوا  العلماء  واأن  خبيثة  ب���اأورام  م�شابن 
معرفة  يف  العلماء  واعتمد  ال��درا���ش��ة.  ه��ذه  لنتائج  تاأكيد  على  احل�شول 
اإذا كان ج�شم الإن�شان يبني خايا ع�شبية جديدة على جتربة نووية  ما 
اأدت هذه التجربة  اأجريت فوق الأر�ض بعد احلرب العاملية الثانية حيث 
اأن ينخف�ض مرة  14 الكربوين يف اجلو قبل  اإىل زيادة كثافة نظر �شي 
اأخرى بعد حظر هذه التجارب جزئيا يف اإطار اتفاقية خا�شة بذلك اأبرمت 
قبل  14 من  �شي  الكربون مبا يحمله من نظر  1963. وميت�ض  عام 
النبات وي�شل بذلك جل�شم الإن�شان من خال تغذيه على النباتات وحلوم 
يعك�ض  الإن�شان  ج�شم  اأن  اأي  النباتات  هذه  على  تتغذى  التي  احليوانات 
التي حتتاج  امل��خ  انق�شام خايا  النظر يف اجل��و ويعك�ض معها  ه��ذا  حالة 
14 يف  للكربون يف بناء احلم�ض النووي وبذلك فاإن كثافة النظر �شي 

ال�شبغيات احلاملة لل�شفات الوراثية لاإن�شان تبوح بعمر اخللية.

تويف لتناوله دو�ًء فيه خطاأ
 

فتح حتقيق يف فرن�شا يف فرن�شا اثر 
وفاة رجل ت�شعيني كان يتناول ادوية 
م�شنعة يف خمتر تيفا لل�شناعات 
ا�شدار  مت  عقاران  بينها  الدوائية، 
قرار ب�شحبهما من ال�شواق ب�شبب 

خطاأ يف تو�شيبهما .
اكت�شاف  اث���ر  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ف��ت��ح  ومت 
ال���ط���ب���ي���ب ال����ع����ام����ل م�����ع اج����ه����زة 
الطوارئ يف منزل الرجل الت�شعيني 
علب ادوية م�شتعملة من ال�شنفن 
من  ب�شحبهما  ق��رار  �شدر  اللذين 
ال�شواق. واو�شحت امل�شادر انه من 
املتوقع اجراء ت�شريح للجثة �شريعا 
جدا . وا�شارت امل�شادر القريبة من 
وحده  الت�شريح  ان  اىل  التحقيق 
ب��ام��ك��ان��ه ال��ت��ح��دي��د ب���دق���ة  اذا ما 
تناول قبيل  الت�شعيني  الرجل  كان 
املوجود  للبول  امل��در  ال���دواء  وفاته 
���ش��م��ن ال��ع��ق��ار اخل��ط��اأ وال����ذي قد 
منومة،  م���ادة  تركيبته  يف  ي��ح��وي 
يف حن مت العثور على علب ادوية 
م��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��ع��اي��ر ال�����ش��ح��ي��ة يف 

منزل الرجل املتويف.
عاما   92 ال��ب��ال��غ  ال���رج���ل  وت�����ويف 
مر�شيليا  مدينة  يف  منزله  داخ���ل 
بوذمة  ا�شابته  اث��ر  فرن�شا  جنوب 

رئوية )تراكم لل�شوائل يف الرئة(.
فرن�شا  الدوي�����ة يف  وك��ال��ة  وك��ان��ت 
ب�شاأن  ان�������ذارا  اجل��م��ع��ة  ا�����ش����درت 
ع���م���ل���ي���ة ����ش���ح���ب ادوي���������ة ت���ت���ن���اول 
من  للبول  م��در  دواء  م��ن  عقارين 
لل�شناعات  تيفا  خم��ت��رات  ان��ت��اج 

ح�������ري�������ق مب�����در������ض�����ة 
ل���ن���دن يف  �إ�����ض����ام����ي����ة 
ق��ال��ت ال�����ش��رط��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة انها 
ت�شريب يف حريق �شب يف مدر�شة 
داخ���ل���ي���ة ا����ش���ام���ي���ة يف ل����ن����دن يف 
الول  اأم�����ض  م�شاء  م��ت��اأخ��رة  �شاعة 
وه����و ح�����ادث ي���اأت���ي ب��ع��د اأي������ام من 
اأخرى  اح��راق م�شجد يف منطقة 
تعتقد  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 

ال�شرطة اأنه اأحرق عمدا.
وق���ال���ت ال�����ش��رط��ة ان���ه���ا حت��ق��ق يف 
دار  �شب يف مدر�شة  ال��ذي  احلريق 
ت�شيلهر�شت  العلوم ال�شامية يف 
وه���و ح����ادث م��ن امل��رج��ح ان يزيد 
امل�شلمن  ت��ع��ر���ض  م���ن  امل����خ����اوف 
ملوجة هجمات ردا على مقتل جندي 
����ش���وارع لندن  اأح�����د  ب��ري��ط��اين يف 
ال�شرطة  وق��ال��ت  امل��ا���ش��ي.  ال�شهر 
قبيل  املدر�شة  اىل  ا�شتدعيت  التي 
ان  امل��ا���ش��ي��ة  ق��ب��ل  ال��ل��ي��ل��ة  منت�شف 
تاأثر  م����ن  ي���ع���اجل���ان  ���ش��خ�����ش��ن 
احلريق  وان  ال���دخ���ان  ا���ش��ت��ن�����ش��اق 

اأحلق اأ�شرارا طفيفة باملبنى.

ب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ا ت����دع����و 
ل���ل���ق�������ض���اء ع���ل���ى �جل����وع 
الريطاين  ال������وزراء  رئ��ي�����ض  دع���ا 
ديفيد كامرون اىل انتهاج ا�شاليب 
جديدة للم�شاعدة يف الق�شاء على 
�شوء التغذية واجلوع بن الطفال 
الفقراء يف العامل ممهدا الطريق 
جمموعة  ق���م���ة  اج����ت����م����اع  ام��������ام 
الغنية  ال�شناعية  للدول  الثماين 

يف ايرلندا ال�شمالية هذا ال�شهر.
يف الوقت الذي جتمع فيه مانحون 
وم�شوؤولون  خ��ري��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
اجل  من  التغذية  اجتماع  حل�شور 
النمو احت�شد ما ي�شل اىل 45 الف 
زعماء  مطالبن  لندن  يف  �شخ�ض 
ال���ع���امل ب��ات��خ��اذ خ���ط���وات حم���ددة 
ملعاجلة اجلوع عندما يجتمعون يف 
ايرلندا ال�شمالية يف وقت لحق من 
موؤ�ش�شات  وربطت  اجل��اري.  ال�شهر 
خرية بن الفقر واجلوع يف الدول 
ال�شركات  بع�ض  وت��ه��رب  ال��ن��ام��ي��ة 
ق�شية  وهو  ال�شرائب  من  العاملية 
بريطانيا  رئا�شة  حمور  يف  رئي�شية 

ملجموعة الثماين.

التاأمل يفيد يف عالج �سغط الدم 
اأ�شارت درا�شة علمية جديدة اأجرتها الرابطة الأملانية لأطباء الأمرا�ض الباطنية مبدينة في�شبادن 
اإىل اأن التاأمل امل�شحوب باأ�شاليب التنف�ض ال�شحيحة ميكن اأن يكون له تاأثر اإيجابي على �شغط 

الدم املنخف�ض واملرتفع. 
ال�شحة  ل�شامة  الأملانية  بالرابطة  نف�شاين  اأخ�شائي  وهو  لوت�ض هرتل  اأع��رب  ال�شياق  ويف هذا 
مبدينة دي�شلدورف عن اقتناعه بالآثار الإيجابية للتاأمل. ويقول هرتل : اإننا نرى قيمة اإ�شافية 
كبرة يف التاأمل ب�شكل يفوق التدليك اأو جمموعة و�شفات �شامة ال�شحة، وعند التاأمل ت�شبح 

ن�شطا بعك�ض معظم التطبيقات الأخرى ل�شامة ال�شحة، كما تكون النتائج اأكر ا�شتمرارية. 
من ناحيته يقول جرهارد تامير، من اجلمعية الأملانية للطب البديل يف هانوفر، اإن التاأمل يعني 

حرفيا اتخاذ خطوات وتكييف النف�ض وفقا للظروف والأو�شاع الواقعية. 
اأنف�شهم ما هو  اأن ي�شاألوا  والأ�شخا�ض الذين يبحثون عن و�شيلة �شخ�شية منا�شبة للتاأمل يجب 
ال�شوت  ا�شتخدام  طريق  عن  يعمان  وال�شوتي  الذهني  والتاأمل  به،  القيام  يحبون  �شيء  اأف�شل 
والكام، اأما الأ�شخا�ض الذين يحبون احلركة ميكنهم جتربة الكيجوجن ، وهو فن �شيني للعاج 
من  معينة  اأ�شاليب  ج��ان��ب  اإىل  وال��ت��اأم��ل  واحل��رك��ة  التنف�ض  �شبط  ب��ن  مي��زج  ال�شحة  وحت�شن 

اليوغا. 
 وتو�شح اأنكي ريبتجي من الرابطة الأملانية ملعلمي اليوغا مبدينة جوتنجن اأن اليوغا لي�شت معنية 
فقط بتحريك اجل�شم، ولكنها اأي�شا �شكل للتعرف على الذات يحدث تكاما بن التنف�ض والوعي 

اجل�شدي، وهي منا�شبة لكل �شخ�ض. 
كما تو�شح اأنه يف اليوغا نقوم بتدريب احلالة البدنية ا�شتعدادا للتاأمل من خال اجللو�ض ال�شاكن 
تعد  بينما  التحرر  هو  التاأمل  اإن  م�شيفة  اليوغا،  ملمار�شة  اجل�شد  اأو�شاع  من  و�شعا  يعد  وال��ذي 

اليوغا طريقة ل�شتك�شاف الذات ويف النهاية جعل الأمور ت�شر. 

معاجلة امل�سنني ال تقت�سر على داء القلب 
�جليد  �ل��غ��ذ�ء  منط  بف�ضل  �لعمر  متو�ضط  معدل  �رتفع 

ُي�ضاب  كبريً�  ع��ددً�  �أن  �إال  �ملمتازة  �لطبية  و�لرعاية 
�الأطباء  ع��ي��اد�ت  فتمتلئ  وعائية.  قلبية  ب��اأم��ر����ض 

�ضكتة  قلبية،  نوبة  يعانون  �لذين  بامل�ضنني  و�مل�ضت�ضفيات 
م�ضاكل  �أو  �لقلب،  نب�ض  يف  خلًا  �لقلب،  يف  ق�ضوًر�  دماغية، 

يف �ضمامات �لقلب. لكن يو�جه معظمهم م�ضكلة طبية �أخرى �أو 
�أكرث، �إىل جانب حالتهم �لقلبية �لوعائية. 



•• العني-الفجر:

كان لفريق الربوت من طاب مدر�شة الدهماء امل�شارك يف م�شابقة على 
م�شتوى الدولة تكرمي خا�ض حيث قام �شامل الكثري وحمد بن �شامل 
والهدايا  وال��دروع  التقدير  �شهادات  بتقدمي  الكعبي  وخليفة  العامري 
لتمثيل  الفريق  ه��ذا  من  واح��د  اختيار  مت  اأن��ه  خا�شة  امل�شارك  للفريق 

الدولة يف اأوملبياد الربوت العاملي الذي يقام يف اندوني�شيا.

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير –حممد معني:

بالعن  الثانوية  الدهماء  �شهدت مدر�شة 
حفل تكرمي خريجي الدفعة الثامنة من 
طاب املدر�شة وعددهم ثاثمائة واأربعة 
اأقيم حتت رعاية معايل  وال��ذي  واأربعون 
الدكتور مغر خمي�ض اخليلي مدير عام 
جمل�ض اأبوظبي للتعليم وبح�شور مدير 
الكثري  ���ش��امل  التعليمي  ال��ع��ن  مكتب 
األ��ع��ام��ري الذي  وحمد ب��ن �شامل ب��ن ح��م 
ورعايتها  الحتفالية  تبني  على  حر�ض 
رغ���ب���ة م��ن��ه يف ت�����ش��ج��ي��ع ال���دار����ش���ن من 

الطاب.
على  اأ���ش��رف  التي  الحتفالية  ب��داي��ة  ويف 
املدر�شة خليفة  اإعدادها وتنظيمها مدير 
الكعبي  ح��ام��د  امل��دي��ر  وم�����ش��اع��د  الكعبي 
توافد العديد من اأولياء اأور الطاب اإىل 
م�شاركة  يف  منهم  رغبة  الح��ت��ف��ال  قاعة 

اأبنائهم فرحة التخرج. 
الحتفالية جاءت مليئة بالفعاليات حيث 
تناف�ض اجلميع طاباً ومعلمن وقيادات 
اأك���ادمي���ي���ة م���ن اأج����ل ت��ق��دمي اأف�����ش��ل ما 
لديهم بهدف اإجناح هذا احلدث ال�شنوي 

الذي يقام يف هذا التوقيت من كل عام.
الفعاليات الطابية كانت هي الغالبة على 
الطاب  بكلمة  لتبداأ  الحتفالية  فقرات 
األ��ق��اه��ا ح��م��دان ال��ع��ام��ري م�شيدا  ال��ت��ي 
بالقيادات الربوية بالدولة وموؤكدا على 
على  الذين حر�شوا جميعا  املعلمن  دور 
املختلفة يف  ب��امل��ع��ارف  ال��دار���ش��ن  ت��زوي��د 
ليكون من  والعلمي  الأدب��ي  التخ�ش�شن 
بينها الأن�شطة التي تعتر العن�شر املكمل 

اأن  ين�ض  ومل  التعليمية  للعملية  وال��ه��ام 
يذكر زماءه بالدور املهم لأولياء الأمور 
وقال اإن ما قدموه من عون طوال �شنوات 
الكوكبة  هذه  لن�شاهد  اأكله  اآت��ى  الدرا�شة 

وهي تعتلي من�شة التكرمي .
جاءت الحتفالية مليئة بالفقرات ليكون 
بن  م��ن  ليكون  ال�شعر  ف��ق��رة  بينها  م��ن 
الذي  اليبهوين  اأحمد  الطالب  ال�شعراء 
وعلى   ال�شعرية  الأبيات  من  العديد  قدم 
العلوي  �شالح  الطالب  ك��ان  منه  مقربة 

زمائه  اأذن  يف  يهم�ض  اأن  ح��ر���ض  ال���ذي 
اأجل  من  الن�شيحة  تقدمي  يف  منه  رغبة 
التي  ميل  الأل���ف  رح��ل��ة  ط��ري��ق  موا�شلة 

تبداأ بخطوة .
هذا وقد قام مدير مكتب العن التعليمي 
���ش��امل ال��ك��ث��ري ي��راف��ق��ه ح��م��د ب��ن �شامل 
خليفة  املدر�شة  ومدير  العامري  حم  بن 
الثامنة  الدفع  خريجي  بتكرمي  الكعبي 
التي  التهاين  من الطاب و�شط عبارات 
تعالت يف القاعة والتي غلبت عليها تهاين 

الأم��ور ممن قدموا حل�شور هذه  اأولياء 
اإليها منذ  التي طاملا تطلعوا  الحتفالية 

�شنوات .
املعلمن  م���ن  ال�������ش���ع���راء  ي��ك��ن  ومل  ه����ذا 
ب��ع��ي��دي��ن ع���ن ه���ذا احل����دث ح��ي��ث اأع���دت 
احلدث  ه��ذا  مع  تتنا�شب  التي  الق�شائد 
ل��ت��ك��ون ه���دي���ة امل��ع��ل��م��ن لأب���ن���ائ���ه���م من 
ال��ط��اب وه���و م��ا اأ���ش��ع��د اأول���ي���اء الأم����ور 
اأماكنهم  يف  الت�شبث  على  حر�شوا  مم��ن 
رغبة منهم يف اأن تطول الحتفالية اأكر 

فاأكر.
الطاب  جمعت  التي  التذكارية  ال�شور 
مب��ع��ل��م��ي��ه��م وق����ي����ادات����ه����م الأك����ادمي����ي����ة 
لتعك�ض  والإداري��ة جاءت معرة و�شادقة 
اأن  يف  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����ض  ت��وج��ه 
واأكر  متكاما  املدر�شي  املجتمع  ي�شبح 
فاعلية لتت�شاعف معه عمليات التح�شيل 
التي يجب  الثقة  وزي��ادة م�شاحة  العلمي 
دار�������ض م���ن طاب  ك���ل  ب��ه��ا  ي��ت��ح��ل��ى  اأن 

املدار�ض.

ز�ر جلنتي ز�يد �الأول و�جلاهلي

اخلييلي يتفقد �سري االمتحانات 
يف مدار�س العني

•• العني - الفجر:

اأبوظبي  جمل�ض  ع��ام  م��دي��ر  اخلييلي  خمي�ض  مغر  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ق��ام 
للتعليم بجولة تفقدية للجان المتحانات مبدار�ض العن رافقه خالها 
معاليه  واطلع  الإقليمي،  العن  مكتب  مدير  الكثري  عبدالعزيز  �شامل 
خال اجلولة على �شر المتحانات يف جلنتي مدر�شة زايد الأول الثانوية 

للبنن ومدر�شة اجلاهلي الثانوية للبنات.
اللتزام  يف  طابنا  م��ن  مل�شناه  ال���ذي  الكبر  احل��ر���ض  اإن  معاليه  وق���ال 
املوارد  ال�شتفادة من  اإىل جلان المتحانات ورغبتهم يف  باحل�شور مبكرا 
الوعي  على  ي��دل  اإمن��ا  منا�شبة،  ظ��روف  يف  لتاأديتها  مثايل  ب�شكل  املتاحة 
التعاون مع  واإدراكهم لأهمية  التعامل مع المتحانات  الكبر لطلبتنا يف 
الدرا�شي  العام  اختتام  �شبيل  يف  املبذولة  اجلهود  لإجن��اح  امل��دار���ض  اإدارات 

كاأف�شل ما يكون.
للطلبة  بالن�شبة  ح�شا�شة  تعتر  الزمنية  الفرة  هذه  اإن  معاليه  واأ�شاف 
وهي فرة احل�شاد ملجهودات متتابعة للعام الدرا�شي املن�شرم، م�شرا اإىل 
اأن هناك م�شوؤوليات كبرة تقع على عاتق الأ�شر يف توفر الأجواء املنا�شبة 

لأبنائها حتى يتمكنوا من تخطي املرحلة احلالية بنجاح.
الق�شمن  من  املمتحنن  الطلبة  اأراء  اإىل  اخلييلي  ا�شتمع  اجلولة  واأثناء 
الأدبي والعلمي حول الورقة المتحانية وحثهم على بذل املزيد من اجلهد 

للح�شول على معدلت تفوق عالية.
اأ�شئلة  م�شتوى  م��ن  ارت��ي��اح��ه��م  الأدب����ي  الق�شم  طلبة  اأب���دى  جانبهم  م��ن 
بقية المتحانات  باأن تكون  واملب�شرة  بالنموذجية  التاريخ وو�شفوها  مادة 

بامل�شتوى نف�شه.
اأول  ليكون  الفيزياء  امتحان  اختيار  اأن  الطلبة  اأك��د  العلمي  الق�شم  ويف 
المتحانات �شاعدهم يف درا�شة املادة ب�شكل اأكر كثافة الأمر الذي مكنهم 

من ترتيب اأفكارهم والإجابة بتاأن على اأ�شئلة الورقة المتحانية.
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املعلمون واأولياء االأمور يف احتفالية دعا اإليها الطالب

تكرمي فريق الربوت امل�سارك يف 
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 حتذير من نق�س فيتامني دال يف ج�سم االإن�سان 

%90 من عنا�صر فيتامني دال نح�صل عليها من التعر�ض 

ال�شوء  لت�شليط  الفجر(   ( ت�شعى  اغفاله  ع��دم  و  املو�شوع  لأهمية  ونظراً 
و ت�شجيع القراء على الك�شف املبكر ملدى نق�ض الفيتامن دال من خال 
اأف��روز احلق عامل �شريري  مراكز الرعاية ال�شحية و قد التقت بالدكتور 
يف جمال الكيمياء احليوية الطبية مبدينة ال�شيخ خليفة الطبية و رئي�ض 

املوؤمتر العلمي لفيتامن دال يف اأبوظبي .

- ذكرت اأن %70 من النا�ض لديهم نق�ض يف فيتامن دال بينما زادوا الآن 
اإىل %90 ما هى اأ�شباب هذه الزيادة ؟

اأ���ش��رت يف  اأن  زادت منذ  دال  فيتامن  نق�ض  اأن  احل��ق  اأف���روز  الدكتور  ق��ال 
و�شط  ي��ق��در  الفيتامن  نق�ض  م�شتوى  ك��ان   2012 ع��ام  يف  اأن���ه  ال�شابق 
املاحظ  من  اأن��ه  الإ   65% ب�  يقدر  الن�شاء  عند  بينما   60% ب�  الرجال 
الأوىل  امل��رة  يف  العيادة  اإىل  املري�ض  ي��اأت��ي  عندما   2013 ال�شنة  ه��ذه  يف 
بعد  و  ج�شمه  يف  دال  فيتامن  كمية  مقدار  عن  الفح�ض  و  بالك�شف  يبداأ 
لديه  دال  فيتامن  نق�ض  ن�شبة  اأن  املري�ض  يكت�شف  الفح�ض  نتائج  ظهور 
اأن اأخذ  ت�شل اإىل %90 و لبد من الأخذ بعن الإعتبار اأن هذا ل يعني 
التعر�ض  و  دال  بالفيتامن  الغنية  الأغذية  تناول  اأو  العاجية  اجلرعات 
لأ�شعة ال�شم�ض فاإن الن�شبة ل تزال عند %90 بل على العك�ض �شتتغر و 

تهبط لأدنى م�شتوياتها . 
واأ�شار اإىل اأن الو�شع يف حت�شن جيد لأن هذا النوع من املر�ض قابل للعاج 
�شخ�ض  اأي  فعندما  ال�شم�ض  اأ�شعة  عليها من  احل�شول  ج��داً  ال�شهل  و من 
 11 ال�شاعة  من  ب��دًء  املنا�شبة  اأوقاتها  يف  ال�شم�ض  لأ�شعة  للتعر�ض  ي�شعى 
�شباحاً و حتى ال�شاعة 2 ظهراً و اأن يكون التعر�ض خال هذه الآوقات على 
الرغم من اختاف الآراء حولها لبد لأي �شخ�ض اأن يح�شل على الكمية 
الكافية لفيتامن دال و كما نعرف جميعاً اأن %90 من عنا�شر فيتامن 
نح�شل   10% الباقي  و  ال�شم�ض  لأ�شعة  التعر�ض  من  عليها  نح�شل  دال 
عليها من اجلرعات الدوائية و املكمات و الأغذية الغنية به و هى لي�شت 
كثرة لذلك هناك عنا�شر حمددة لاأخذ منها مثل املاأكولت البحرية اأو 
املهم  اأما اخل�شروات فا حتتوي على فيتامن دال فمن  الغنية  الأ�شماك 
الأمثل  امل�شتوى  على  للحفاظ  البحرية  امل��اأك��ولت  ال�شخ�ض  ياأكل  اأن  ج��داً 

لفيتامن دال .
واأ�شاف الدكتور اأفروز احلق اأنه من املهم جداً اأن نعرف و نفهم امل�شتويات 
املختلفة من فيتامن دال فعندما نقول نق�ض اأو عجز يف م�شتويات فيتامن 

دال لدى ال�شخ�ض اأو هناك كفاية يف م�شتويات الفيتامن و عندما جنمعهما 
يف قائمة واحدة ووجدنا اأن ال�شخ�ض ميلك اأقل من -50لير نقول عنه اأنه 
لديه نق�ض حاد اأو عجز يف فيتامن دال و اإذا كان هناك �شخ�ض اآخر ميلك 
-52لير و حتى -75لير نقول لديه م�شتوى الكفاية اأما اأكر من -75
اأخذ  اأذا  امل�شتوى الأمثل لفيتامن دال و  لير و حتى -200 لير ميلك 
ال�شخ�ض جرعة زائدة عن احلد املطلوب الذي و�شف له الطبيب ميكن ان 
ت�شبب ت�شمم و لبد اأن نعرف اأن عاج هذا املر�ض متوفر و احلمدهلل لذلك 
يجب اأن ناأخذ على حممل اجلد خطورة نق�ض فيتامن دال يف اأج�شامنا و 

اأن ل نغفل عنه و نق�ض الفيتامن دال مرتبط بعدة اأمرا�ض اآخرى .
اأف����روز احل��ق اأن ه��ن��اك ع��دة اأم��را���ض يتم عاجها عن  واأو���ش��ح ال��دك��ت��ور 
طريق فيتامن دال فعلى �شبيل املثال الآم العنق وه�شا�شة العظام ومر�ض 
ال�شدفية و هناك الأدوية التي تعطى مبا�شرة فيتامن دال للمري�ض امل�شاب 
بال�شدفية اأو التناظرية من فيتامن دال لأن مركبات هذا الفيتامن فعالة 
اآمنة يف عاج مو�شعى من ال�شدفية و كذلك يف حالت �شرطان الثدي  و 
فهناك دورلفيتامن دال حيث يوجد 17 نوع من اأنواع ال�شرطان و يوجد 
الدور  اإىل  تطرقت  املا�شية  �شنة   20 فريدة ظهرت خال  و  قوية  ابحاث 

الغر الكا�شيكي لفيتامن دال .

- ه��ن��اك درا����ش���ات مت��ت ح���ول ب��ع�����ض اجل��ام��ع��ات يف اب��وظ��ب��ي ت��ت��ح��دث عن 
م�شتويات فيتامن دال و�شط الطاب فماذا ك�شفت هذه الدرا�شة ؟

اأفاد الدكتور اأفروز احلق اأن البحث مقدم من جامعة زايد و لدينا تعاون 
�شط  و  دال  فيتامن  م�شتويات  ع��ن  ي��در���ض  البحث  م�شروع  ك��ان  و  معهم 
الطاب  اإىل  تق�شيمهم  مت  و  الطلبة  فئات  مراعاة  مع  باجلامعة  الطاب 
لديهن م�شتوى  الطالبات  اأن  الدرا�شة  بينت  و  الإن��اث  الطالبات  و  الذكور 
منخف�ض من فيتامن دال مقارنة مع الذكور لأن الطالبات ح�شب وجهة 
جند  الغرب  ففي  ال�شم�ض  لاأ�شعة  يتعر�شن  ل  و  العباية  يرتدين  نظري 
اختاف ن�شب فيتامن دال حيث وجدوا اأن ن�شبة فيتامن دال ينخف�ض يف 
ف�شل ال�شتاء و يزداد يف ف�شل ال�شيف بينما يف دولة الإمارات لدينا م�شتوى 
ينخف�ض يف ال�شيف و يزداد يف ف�شل ال�شتاء لأن النا�ض تخاف اأن تتعر�ض 
الأ�شعة لذلك  ق��وة  و  ال�شيف لإرت��ف��اع درج��ات احل��رارة  ال�شم�ض يف  لأ�شعة 

يبقى النا�ض يف بيوتهم و �شياراتهم و مكاتبهم امام التكييف .
كما ا�شتعر�ض البحث م�شائل اآخرى تتعلق بنمط احلياة لدى الطاب من 

خال هل ياأكلون الأغذية املكملة و امل�شروبات املحتوية على فيتامن دال و 
�شحية و لاأ�شف ل يوجد لدينا �شيا�شة عامة حول دعم الأغذية بفيتامن 
حول  مفيدة  الطاب  من  عليها  احل�شول  مت  التي  املعلومات  كانت  و  دال 
كم  البيت  خ��ارج  يخرجون  عندما  و  ياأكلونها  التي  الأغ��ذي��ة  اأن���واع  ماهية 
ل�شالت  يذهبون  و هل  ال�شم�ض  لأ�شعة  يتعر�شون  التي  الدقائق  هى عدد 
الريا�شية لأداء التمارين الريا�شية وكذلك �شلطت الدرا�شة حول طبيعة 
بالإكتئاب من  و عاقتها  الطاب  يعي�شها  ال��ذي  الع�شرية  اأمن��اط احلياة 
التعر�ض  و  والإكتئاب  دال  فيتامن  نق�ض  بن  العاقة  طبيعة  فهم  اج��ل 
لأ�شعة ال�شم�ض فالذين تعر�شوا من الطاب لأ�شعة ال�شم�ض كانوا قليلون 
و  اأن نق�ض فيتامن دال كان منخف�شاً ج��داً  و عليه وج��دت الدرا�شة  ج��داً 
عانوا من الإكتئاب اأكر من الذين كان لديهم كمية اأكر من فيتامن دال 
عند  الظاهرة وجدت  اأن هذه  ال�شم�ض م�شيفاً  لأ�شعة  للتعر�ض  اعتادوا  اأو 
يف�شر  و هذا  دال  اأو عجزاً يف فيتامن  نق�شاً  اأنهن ميلكن  ب�شب  الطالبات 

ب�شبب الإكتئاب لديهن .

- اأكد �شمو ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع خال كلمته الإفتتاحية ملوؤمتركم العلمي اأنه يجب اأن تكون هناك 
تعاون بحثي مثمر بن املوؤ�ش�شات الطبية فهل قمتم بهذا التعاون من اجل 

تعزيز و ن�شر الوعي حول فيتامن دال و�شط املجتمع ؟
اآل  نهيان بن مبارك  ال�شيخ  �شمو  اأن يكون  اأن من حظنا  اأف��روز احلق  اأك��د 
نهيان وزير الثقافة وال�شباب بيننا ويلقى كلمة الإفتتاح و �شموه كان راعي 
مل�شاعفة  لنا  �شموه  وت�شجيع  و متحم�شن لوجوده  �شعداء  و نحن  املوؤمتر 
و ل  العلمية  الطبية  املوؤ�ش�شات  املعلومات مع  تبادل  و  الأبحاث  اجلهود يف 
م�شاعفات  حول  املجتمع  لدى  الوعي  رفع  على  بالعمل  لنا  توجيه  نن�شى 
نق�ض فيتامن دال و اأعرا�شه و�شبل الوقاية منه لإ�شتئ�شاله نهائياً و اأود 
اأن اأ�شر اإىل اأن كلمة �شموه حول نق�ض فيتامن دال دلت على مدى غزارة 
اأننا  و  املجال  ه��ذا  كاأنه خبر يف  و  دال و حت��دث  معلوماته ح��ول فيتامن 

نتطلع اإىل مباركة �شموه و رعايته الكرمية للموؤمتر القادم .

- هل �شعت مدينة ال�شيخ خليفة الطبية مببادرة تقوم على اأ�شا�شها بتوعية 
اجلمهور حول اأهمية فيتامن دال و خطورة نق�شه ؟

دال  املري�ض لتجنب نق�ض فيتامن  و  املجتمع  ن�شاعد  و  نعمل  دوم��اً  نحن 
حول  ال�شرورية  املعلومات  عليها  نكتب  بو�شرات  بطباعة  كذلك  نقوم  و 
نق�ض الفيتامن و طرق عاجها و نكتب جملة ) اإذا كنت حتتاج لأي نوع 
�شوى  عليك  ما  دال  فيتامن  بخ�شو�ض  املعلومات  لزيادة  اأو  امل�شاعدة  من 

الإت�شال بهذا الرقم 028193571( .
و من خال هذا  املو�شوع  مناق�شتهم حول هذا  و  توا�شل معهم  اجل  من 
الن�شاط ن�شعى لزيادة الوعي لدى اجلمهور حول عدم الإغفال من القيام 
امل�شتوى  اأما على  اج�شامهم  دال يف  فيتامن  ن�شبة  ملعرفة مدى  بالفح�ض 
الدولة غر قادرين على القيام بذلك لأنه يحتاج اإىل �شبكة وطنية و اتفاق 
بن الباحثن و الأطباء لتوافر �شبل التاقي والعمل معاً بخ�شو�ض هذا 

الأمر .
و�شخ�شياً كباحث يف جمال فيتامن دال اأحاول ايجاد ال�شبل لت�شهيل عملية 
البحث للجمهور و رفع م�شتوى ادراكهم ملخاطر نق�ض فيتامن دال لديهم 
و كذلك ال�شعى لإيجاد نوع من الإن�شجام والتناغم بن الأطباء والعلماء يف 

التطرق للم�شائل املهمة املتعلقة بفيتامن دال .

- هل ن�شتطيع اأن نقول اأنه يف امل�شتقبل القريب ن�شبة نق�ض فيتامن دال 
�شتنخف�ض وهل ميكن �شن الت�شريعات لتدعيم املواد الغذائية و امل�شروبات 

بفيتامن دال؟
ال�شنتن  خ���ال  �شتقل  دال  فيتامن  نق�ض  اأن  اإىل  احل���ق  ال��دك��ت��ور  ل��ف��ت 
القادمتن و لن يكون مرتفعاً و لكن �شوف ينخف�ض و هذه عامة ايجابية 
على  ال�شيطرة  و  كبح  على  العمل  ج��داً  املهم  م��ن  لأن��ه  لذلك  �شعيد  اأن��ا  و 
و جل  �شابقاً  اآ�شرت  النا�ض كما  الوعي لدى  النق�ض والعمل على رفع  هذا 
و جلب اخلراء  دال  فيتامن  نق�ض  التي عقدت حول  العلمية  امل��وؤمت��رات 
من اخلارج والداخل و العاملن يف الرعاية ال�شحية ي�شب يف دفع النا�ض 
لفهم هذه املع�شلة و ن�شعى يف العام القادم لإقامة املوؤمتر ملدة يومن بدل 

من يوم واحد .
ال��غ��ذائ��ي��ة وامل�����ش��روب��ات ف��ق��د ق��م��ت بفح�ض  امل����واد  ت��دع��ي��م  اأم���ا بخ�شو�ض 
جمموعة من احلليب امل�شتورد و املحلي الذي يباع يف الأ�شواق و وجدت اأن 
احلليب مدعم بفيتامن دال بحدود -400لير وحدة دولية وهذا ادنى 
املعدل  ال�شروري زيادة  امل�شروبات بفيتامن دال فمن  معدل لتدعيم هذه 
من  ليران  ال�شخ�ض  ي�شرب  اأن  يعقل  ل  و  دولية  وح��دة  -800لير  اإىل 

احلليب حتى يح�شل على معدل 800 وحدة دولية من فيتامن دال .

•• اأجرى احلوار- فوؤاد علي:

كما نعلم �أن فيتامني د�ل هو مكون هرموين و �لفيتامني مادة ال ي�ضتطيع �جل�ضم ت�ضنيعها و يعتمد على �مل�ضادر �خلارجية 
كاالأطعمة للح�ضول عليها بينما فيتامني د�ل ي�ضنع ب�ضورة رئي�ضية يف �جللد بفعل تاأثري �أ�ضعة �ل�ضم�ض �لفوق بنف�ضجية 
على مركبات خا�ضة و �أنها تقوم بتكوينه د�خل �جل�ضم و يقت�ضر دور �لغذ�ء على توفري كميات قليلة جدً� منه و يعترب 

من فئة �لفيتامينات �لتي تذوب يف �لدهون .
وك�ضفت در��ضة طبية حديثة �أن ن�ضبة نق�ض فيتامني د�ل لدى �ملو�طنني يف �إمارة �أبوظبي ت�ضل �إىل %72 و �لغريب 
�أن �لدر��ضة �أ�ضارت �إىل �أن %77 منهم ميتنعون من تناول �لعاج �لازم و مر�جعة �لطبيب و قد �ضملت عينة �لدر��ضة 
�أكرث من 10 �ألف مو�طن من هم فوق �ضن 18 عامًا و �أجريت �لدر��ضة من �ضهر �أكتوبر عام 2011 و حتى �ضهر فرب�ير 

من عام 2012 .

الريا�سة تكافح
 االإجهاد عند االأطفال

الأطفال الن�شطون بدنياً - عموما - يتميزون مبزاج عال وتعر�ض بن�شبة اأقل 
من غرهم لاكتئاب، ورمبا عر الباحثون الآن على �شبب لذلك: اذ يبدو ان 

التمارين ت�شاعد الأطفال على التاأقلم مع الجهاد.
اليد  مع�شم  يف  ال�شرعة  لقيا�ض  اج��ه��زة  الفنلنديون  ال��ب��اح��ث��ون  و���ش��ع  فقد 
اخلا�ض ب��258 طفا يف الثامنة من اأعمارهم ملدة اأربعة اأيام على الأقل، ومت 
اباوؤهم قطعا قطنية لأخذ  وا�شتخدم  البدين  ن�شاطهم  ت�شجيل كمية ونوعية 
للباحثن  وقدموها  ال��واح��د  اليوم  من  خمتلفة  اوق��ات  يف  لعابهم  من  عينات 
عادة  ينتج  ال��ذي  الكورتي�شول  هرمون  م�شتويات  لتقييم  ا�شتخدموها  الذين 
هرمون  م�شتويات  يف  ف��ارق  اأي  ي�شجل  ومل  الذهني.  اأو  البدين  الج��ه��اد  من 
منهم،  ن�شاطا  الق��ل  واوؤل��ئ��ك  الن�شطن  الأط��ف��ال  بن  البيت  يف  الكورتي�شول 
نف�شي  اجتماعي  اجهاد  اختبار  الأط��ف��ال  الباحثون  اعطى  عندما  حتى  ولكن 
موحد، تبن لهم ان الأطفال الأكر ن�شاطا من الناحية البدنية، كان م�شتوى 
الكورتي�شول لديهم عال على العك�ض من الذين كان ن�شاطهم معتدل. وت�شر 
الذين  الطفال  قبل  ايجابية من  اأك��ر  نف�شية   - اجتماعية  ردود  اإىل  النتائج 
كانوا اأكر ن�شاطا، وفقا للباحثن يف درا�شة ن�شرت يف عدد هذا ال�شهر من جملة 
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وتظهر هذه الدرا�شة وفقا لوي�شا هاتفيلد الروفي�شورة امل�شاعدة يف ق�شم علم 
الدرا�شة.  التي مل ت�شارك يف  املتحدة(  احلركة بجامعة رود اياند )الوليات 
واأ�شارت هاتفيلد اإىل ان الدرا�شة مل حت�شب كمية تناول ال�شكر واملرتبط كذلك 
بدقة  تقي�ض  ال�شرعة ل  قيا�ض  اجهزة  ان  كما  الكورتي�شول،  بارتفاع م�شتويات 
القلب  طب  بروفي�شور  ال�شباحة.  اأو  الهوائية  ال��دراج��ة  رك��وب  مثل  ن�شاطات 
الوطني  املعهد  رئا�شة  يتوىل  ال��ذي  برغرون  مايكل  داكوتا  �شاوث  جامعة  يف 
على  الكورتي�شول  م�شتويات  ان  من  يحذر  ال�شباب،  ريا�شة  و�شامة  ل�شحة 
ولي�ض  الجهاد  نحو  الأط��ف��ال  مليل  الأف�شل  املقيا�ض  يكون  قد  الطويل  امل��دى 
قيا�ض هذا امل�شتوى ليوم واحد فقط. وعلى الرغم من ان املدار�ض البتدائية 
يف العقد املن�شرم كانت عموما، توؤيد تعليم الربية البدنية، ال 29 يف املائة 
فقط من طاب املدار�ض الثانوية يلبون الر�شادات الوطنية بق�شاء 60 دقيقة 
يف اليوم، كما يقوم الروفي�شور يف علم التمري�ض الريا�شي يف جامعة �شاوث 
حول  الوطنية  ال��درا���ش��ات  من  ع��دد  يف  �شارك  ال��ذي  بيت  اآر.  را�شيل  كارولينا، 
ان  كرى  مفاجاأة  لي�شت  انها  وي�شيف  لاأطفال.  البدنية  اللياقة  م�شتويات 
يكونوا  ان  ن�شاطا،  اأك��ر  يكونوا  ان  على  ت�شجيعهم  يتم  الذين  الأطفال  يكون 
اأكر ا�شرخاء. ويف املدر�شة، فان الطفل الذي يقوم بن�شاط اأكر يوميا، �شتكون 
ردة فعله اأف�شل جتاه التوتر اليومي كالختبارات والتحديات الجتماعية، على 
حد تعبر هاتفيلد التي ت�شيف ان الدرا�شة ت�شر اإىل �شبب ف�شيولوجي، فقد 

يكون ذلك راجع اإىل اختاف ردود افعالهم الهرمونية على ذلك.

الغذاء ال�سحى لالأطفال 
االأقل من �سنتني

 
الأطفال الر�شع منذ الولدة وحتى الفطام يحتاجون اإىل عناية خا�شة لتوفر 
طفلها  اإعطاء  فى  الأم  تت�شرع  وق��د  �شليم،  ب�شكل  الغذائية  الطفل  احتياجات 
بع�ض الغذاء اخلارجى مع الر�شاعة الطبيعية، مما قد ي�شبب م�شاكل �شحية 

للطفل من اإم�شاك اأو بع�ض حالت الإ�شهال. 
مبجرد و�شول الطفل اإىل 01 كيلو جرام، يحتاج يوميا اإىل ما يقارب 021 

�شعر حرارى لكل كيلو من وزنه. 
ويح�شل الطفل على جميع ال�شعرات احلرارية الازمة له قبل بلوغه ال�شتة 
06 �شعر  على  001 ملى  ك��ل  تقريبا  يحتوى  وال���ذى  الأم  حليب  م��ن  اأ�شهر 
حرارى من حليب الأم. عند بلوغ الطفل ال�شهر ال�شاد�ض ميكن اإعطاوؤه بع�ض 
اخل�شروات اخلفيفة املهرو�شة، مثل: البطاط�ض واجلزر والكو�شة مع ماحظة 
خلو تلك الأطعمة من الدهون واحلر�ض على ذلك حتى ل توؤثر على اله�شم 

وت�شيب الطفل بالإم�شاك اأو الإ�شهال فى بع�ض الأحيان. 
بالإ�شافة اإىل تقدم نوع واحد من الأطعمة اأ�شبوعيا، وذلك ملعرفة مدى تقبل 

الطفل لهذا النوع مع معرفة اإذا كان يعانى من ح�شا�شية منه اأم ل. 
الفك لدى  ب�شبب �شعف ع�شات  وذل��ك  الطعام مهرو�شا،  يكون  اأن  لبد من 

الأطفال فى تلك الفرة، حيث ل ي�شتطيع ال�شغط وامل�شغ.
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•• �صنعاء-الأنا�صول:

باأنها  جمال  رغ��دة  ال�شابة  اليمنية  ال�شاعرة  تو�شف 
حيث  بالإجنليزية  ال�شعر  تكتب  مينية  �شاعرة  اأول 
الأول  ديوانها  من  الثانية  الطبعة  موؤخًرا  لها  �شدر 
lost in a fairy tale  وتعني بالعربية: تائهة 
التي  الأوىل  الطبعة  ن��ف��اد  ب��ع��د  وذل���ك  اخل��راف��ة  يف 

�شدرت يف مار�ض اآذار 2011.
مرا�شل  م��ع  ح����وار  يف  ع���ام���اً(  وت��ق��ول رغ����دة )27 
الأنا�شول عن هدفها من كتابة ال�شعر بالإجنليزية 
ال��ت��ي يفهمها،  بلغته  الآخ����ر  اإن��ه��ا حت���اول خم��اط��ب��ة 
لدى  ال�شلبية  النمطية  ال�����ش��ورة  لتغير  وك��ذل��ك 

املجتمع الدويل عن املراأة اليمنية.
باللغة  ال�����ش��ع��ر  ك��ت��اب��ة  اإىل  جل�����اأت  اأن���ه���ا  وت�����ش��ي��ف 
الإجنليزية من اأجل �شمان و�شول �شوتها اإىل اأكر 

�شريحة ممكنة حول العامل.

وفيما يلي ن�ض احلوار:
دون  باالإجنليزية  �ل�ضعر  تكتبني  مل���اذ�   •

�لعربية؟
خالها  م��ن  اأ�شمن  اأن  اأ�شتطيع  لغة  اأك��ر  لأن��ه��ا   -
بقاع  كافة  يف  ممكنة  �شريحة  لأك��ر  �شوتي  اإي�شال 
ر�شالتك  يفهم  اأن  ي�شتطيع  لن  الآخ��ر  ولأن  العامل؛ 

اإن مل تو�شلها له بلغة يفهمها.

�إي�ضالها من خال  • هل هناك فكرة تريدين 
�لكتابة بهذه �للغة؟

- عدة اأفكار ولي�شت جمرد فكرة واحدة.
اليمنية  ل��ل��م��راأة  النمطية  ال�����ش��ورة  اأغ���ر  اأن  اأردت 
الذي يعتقد املجتمع الدويل اأنها جمرد كائن يت�شح 
اأن  ف���اأردت  املغلقة،  الأب���واب  خلف  ويختفي  بال�شواد 

بقاع  امل��راأة يف كل  ذاتها  اليمنية هي  امل��راأة  اأن  اأريهم 
الأر���ض، قد تختلف ثقافتنا ولكن دائما ما توحدنا 

امل�شاعر.

• كنت �أول �ضاعرة مينية ت�ضدر ديو�ًنا لل�ضعر 
باالإجنليزية.. كيف ت�ضفني هذه �لتجربة؟

- جتربة مغايرة؛ يتخللها مزيج من الفخر واخلوف 
ت��رت��ب عليها ه���ذه اخلطوة،  ال��ت��ي  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م��ن 
من  م��ع��ن��وي  وت�شجيع  ب��دع��م  فيها  م�شيت  لكنني 
الكثر من الأ�شدقاء والعائلة. وفخورة من ال�شدى 

الطيب الذي لقيته هذه التجربة.

• قبل �أيام �أ�ضدرِت �لطبعة �لثانية من ديو�نك 
�الأول.. فماذ� يعني هذ� لرغدة؟

- فخر �شديد يوؤكد يل وللجميع اأنها جترية جنحت 
يف جمتمع ل يعطي للقراءة العربية اأهمية فما بالك 
بالإجنليزية، هذه الطبعة توؤكد لنا جميعاً اأن هناك 
جيًا جديداً يف اليمن يت�شكل وهو ما يعول عليه بناء 
اليمن اجلديد، ففي حن كان البع�ض يحذرين من 
اليمنين ل يقراأون،  الن�شر؛ لأن  عدم اتخاذ خطوة 
اإن  اإج���اًل لهذا اجل��ي��ل، قائلة للجميع  ال��ي��وم  اأق��ف 

الطبعة الوىل نفدت.

يف  �لن�ضوية  �لكتابة  و�ق��ع  تقيمني  •كيف 
�ليمن؟

- م�شتوى الكتابة الن�شوية يف اليمن متميز للغاية، 
لكن ينق�شه فقط تفاعل دور الن�شر العربية معهن، 
اأجزم  واأك��اد  للجميع،  اإبداعاتهن  اإظهار  ودعمهن يف 
اأن اأغلب م�شاريع اإ�شدار الكتب من ِقبل كاتباتنا هي 
بجهود ذاتية، وهن من يدعمن اأنف�شهن، وهذا �شيء 
موؤ�شف يف ظل غياب دور وزارة الثقافة وبقية املرافق 

الأدبية لدينا.

دور  معك  تتعاون  مل  �أن��ه  ه��ذ�  يعني  هل   •
�لن�ضر يف �إ�ضد�رك للدو�وين؟

العربية،  ال��ن�����ش��ر  دور  ب���اب  اأط����رق  مل  اأن���ا  حقيقة   -
بالن�شبة لنا هنا يف اليمن ل منتلك دور ن�شر كثرة، 
اأن��ه��ا �شرحب  اأع��ت��ق��د  اث��ن��ت��ان ف��ق��ط، ول  اأو  ه��ي دار 
بخو�ض جتربة الن�شر الإجنليزي، هي تريد اأن تربح 
من خال ن�شرها للكتب، لهذا �شتكون متخوفة بع�ض 
ال�شيء يف حال تبني فكرة اإ�شدار كتاب �شادر باللغة 
التجربة  بهذه  اأق��وم  اأن  ف�شلت  لذلك  الإجنليزية، 

على نفقتي اخلا�شة.

�لكتابة  ���ض��ت��و����ض��ل��ني  �أن����ك  ه���ذ�  ي��ع��ن��ي    •
باالإجنليزية يف ظل غياب �لدعم؟

اليمن،  نوعها يف  بالتاأكيد، هي جتربة فريدة من   -
ومتفائلة من  امل��ج��ال،  ه��ذا  ب���داأ  م��ن  ك��وين  و�شعيدة 
هذه  غمار  بخو�ض  �شيقومون  ج��دًدا  كتاًبا  هناك  اأن 

التجربة اأي�شاً.

�لفنون �الأدبية؟ بقية  عن  • ماذ� 
- كل الفنون الأدبية تكمل بع�شها البع�ض، اأنا دلفت 
يتاح يل  اأن  واأمتنى  ال�شعر،  بوابة  الأدب��ي من  املجال 
املجال لأتنقل يف بقية جوانبه مثل الرواية والق�شة 

الق�شرة.

مغامرات نيكي ق�س�س م�سورة تروي ثقافة عوا�سم عاملية 

ثقافة وفن�ن
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مينية تكتب �ل�ضعر باالإجنليزية لتغري �ضورة �ملر�أة لدى �الآخر 

رغدة جمال: م�ستوى الكتابة الن�سوية يف اليمن متميز للغاية

االإعداد للدورة الثانية من مهرجان 
ال�سارقة للم�سرحيات الق�سرية 

الثقاقة والإع��ام بال�شارقة م�شاء ام�ض الول  امل�شرح بدائرة  ادارة  اطلقت 
فعاليات دورة عنا�شر العر�ض امل�شرحي التي اقيمت باملركز الثقايف مبدينة 
ال�شارقة للم�شرحيات  الثانية من مهرجان  الإع��داد للدورة  اإط��ار  كلباء يف 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  كرمية  برعاية  يقام  ال��ذي  الق�شرة 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة يف �شبتمر 
املقبل . وا�شتهلت فعاليات الدورة التي ح�شرها اأحمد بورحيمة مدير اإدارة 
التي  التدريبات  تعتمده  الذي  املنهج  حول  تنويري  بلقاء  بالدائرة  امل�شرح 
على  الفني  امل�شرف  وا�شار  بكلباء.  الثقايف  املركز  يف  يومية  ب�شفة  جت��ري 
من  جمموعة  اخ��ت��ارت  امل�شرح  اإدارة  ان  اإىل  عي�شى  اأحمد  الر�شيد  ال���دورة 
ان كل ح�شة  مبينا  ال��دورة  لاإ�شراف على ح�ش�ض  امل�شرحين  املخت�شن 
امل�شرحي  العر�ض  اأيام وتغطي جوانب  اإىل ع�شرة  ا�شبوعا  ت�شتمر  تدريبية 
املختلفة مع الركيز على ال�شينوغرافيا و التمثيل والإخراج على اعتبار ان 
هذه املحاور الثاثة الخرة متثل ركيزة ا�شا�شية يف البناء العام للعر�ض 
الفرة  وان  اللقاء  ح�شروا  متدربا   30 م��ن  اأك��ر  ان  واو���ش��ح  امل�شرحي. 
الأوىل من الدورة �شتكون مع املمثل واملخرج الإماراتي ابراهيم �شامل الذي 
اللبنانية  الفنانة  ت�شرف  حينة  يف  التمثيل  برنامج  على  ال���ش��راف  يتوىل 
�شادية دوغان اعلى تدريبات ال�شينوغرافيا وي�شرف جان داوؤود على ور�شة 
حول فنيات الإخراج امل�شرحي فيما يركز الر�شيد عي�شى يف تدريباته على 

الإخراج. “كرا�شة 

ثقافية ال�سارقة ت�سارك
 يف مهرجان تورينو الرتاثي

�شارك وفد من دائرة الثقافة والإعام بال�شارقة يف مهرجان تورينو الراثي 
بايطاليا تلبية لدعوة ر�شمية من مدينة تورينو اليطالية حيث �شهد الوفد 
ام�ض الول مع الوفود امل�شاركة مرا�شم احلفل الر�شمي الفتتاح املهرجان 
يف �شاحة املدينة الرئي�شية . وقدم عبدالعزيز امل�شلم مدير الراث وال�شوؤون 
الثقافية رئي�ض الوفد ورقة خال الفعاليات كما �شارك يف املنتدى احلواري 
امل�شاحب للفعاليات . وعقد وفد الدائرة اجتماعا مع �شبكة الراث ال�شعبي 
وتبادل  التعاون  �شبل  حول  الت�شاور  ومت  برئا�شة  تورينو  ملدينة  اليطايل 
ع�شاء  ماأدبة  تورينو  مدينة  عمدة  اق��ام  كما  امل�شركة  وامل�شاريع  اخل��رات 
مدينة  وف��د  ا�شت�شافتها  على  لل�شارقة  �شكره  خالها  ق��دم  للوفد  ر�شمية 
تورينو خال اأيام ال�شارقة الراثية يف الدورة احلادية ع�شرة ... معربا عن 
امتنانه ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة على دوره الفعال يف جمال الثقافة و الفنون 
و الراث . كما زار الوفد املتحف الوطني لل�شيارات القدمية ونادي القراء 
يف مدينة تورينو و الذي اأ�ش�ض يف احد ق�شور املدينة القدمية بدعوة من 
اع�شاء النادي من ال�شباب العرب و جمعية ال�شباب امل�شلم مبدينة تورينو 
و اطلع الوفد على اأن�شطة النادي و قدم لهم جمموعة من ا�شدارات دائرة 
الثقافة و العام. وزار الوفد اي�شا متحف فنون ال�شرق و املتحف الوطني 
لل�شينما و متحف الآثار ..وح�شر ور�ض العمل و عرو�ض الفنون ال�شعبية 
كما قدم عبد العزيز امل�شلم اأم�شية �شعرية و حكائية لل�شباب العرب يف نادي 

القراء .

•• بريوت-الأنا�صول:

نيكول  اللبنانية  والكاتبة  الر�شامة  الأح��د  ام�ض  اختتمت 
دبا�ض، معر�شها الذي اأقامته اأم�ض الول يف و�شط العا�شمة 
بروت لعر�ض ال�شل�شلة امل�شورة مغامرات نيكي حول العامل 

، التي لقت قبول وا�شعا من الأطفال والكبار .
وهذه ال�شل�شلة امل�شورة لاأطفال بن عمر 8 و10 �شنوات، 
وحتكي ق�ش�ض لفتاة �شغرة تدعى نيكي وقطها مياو ، من 
ا�شطنبول  مدينة  اإىل  و�شول  باري�ض  الفرن�شية  العا�شمة 

الركية مرورا بالعا�شمة الريطانية لندن .
قالت   ، اجل��دي��دة  الق�ش�شية  ال�شل�شلة  ه��ذه  مو�شوع  وع��ن 
)نيكي(  ال�شغرة  الفتاة  ق�شة  حتكي  اإن��ه��ا  دب��ا���ض  نيكول 
اإىل  اأخرى وت�شعى  اإىل  التي ت�شافر مع قطها من عا�شمة 

ا�شتك�شاف كل ما فيها من معامل وعادات .
واأ���ش��اف��ت دب��ا���ض يف ح��دي��ث خ��ا���ض م��ع م��را���ش��ل الأنا�شول 
ما  فيه  روت  كاما  كتابا  زارتها  لكل مدينة  اأنها خ�ش�شت 

�شاهدته كتابة ور�شما .
اأنها رك��زت على نقل كل ما يف تلك امل��دن من  واأ���ش��ارت اإىل 
وعادات  و�شياحية  اأث��ري��ة  وم��واق��ع  وح�شارة  وت���راث  ت��اري��خ 
وفنون . وعن مدينة ا�شطنبول الركية التي زارتها )الفتاة 
�شاهدته  ه��ذا اجل��زء ما  ت��روي يف  اإنها  دبا�ض  نيكي(، قالت 
اإ�شافة  ���ش��وف��ي��ا،  اأي���ا  كمتحف  ا�شطنبول  م��ع��امل  اأه���م  م��ن 
واأ�شافت  والأ�شواق  والكنائ�ض  امل�شاجد  من  العديد  لزيارة 
اإ�شطنبول  وع���ادات  وف��ن��ون  ح�شارة  تنقل  اأن  ح��اول��ت  اأن��ه��ا 
اإ�شافة  ال�شل�شلة،  ه��ذه  يف  وكتاباتها  ر�شوماتها  خ��ال  من 

لاأ�شواق واأنواع الطعام وال�شاي والقهوة الركية .

حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
اليوم  يفتتح  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي 
اخلالدي  ف���رح  النعمة  ال�����ش��وئ��ي  للم�شور  امل��ك��ان  ���ش��رد  م��ع��ر���ض 
اإدارة الفنون بدائرة الثقافة والإعام  والذي يقام بالتعاون بن 
للجامعة.  الرئي�شي  املقر  يف  ال�شارقة  يف  الإمريكية  واجلامعة 
وي�شتمل املعر�ض على حوايل 40 �شورة �شوئية ر�شدت خمتلف 
جوانب احلياة يف اإمارة ال�شارقة انطاقا من العمارة التاريخية 

وال��راث��ي��ة ال��ت��ي مت��ث��ل ه��وي��ة ال�����ش��ارق��ة ال��ع��م��ران��ي��ة و���ش��ول اإىل 
ال�شروح احلديثة والبنى املعمارية اجلديدة من �شاحات وجامعات 
طبيعية..وت�شمل  وحمميات  واأ���ش��واق  معمارية  ومرافق  وج�شور 
خمتلف الأن�شطة الإن�شانية والجتماعية واملهرجانات الإبداعية 
املجموعة  ه��ذه  مقدمة  يف  وت��اأت��ي  اخلارجية  الفنية  وامل�شاركات 
ال�شور التي رافقت �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة موثقة ح�شوره 

يف الأماكن والتظاهرات والفعاليات املختلفة. 

ال�سارقة لالإعالم ت�ستعد ال�ستقبال 
رم�سان بباقة براجمية منوعة

تطلق موؤ�ش�شة ال�شارقه لاعام الأربعاء املقبل بح�شور ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي 
ال���دورة  والع��ام��ي��ن  ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن  ون��خ��ب��ة  ل��اأع��ام  ال�����ش��ارق��ه  موؤ�ش�شة  رئ��ي�����ض 
الريا�شية وذلك بقاعة  ال�شارقه  ال�شارقه وقناة  اإذاعة وتلفزيون  الرم�شانية اجلديدة على 
املنوعة  الباقة  على  ال�شوء  ت�شليط  احل��دث  و�شيتخلل   . وامل��وؤمت��رات  للمنا�شبات  اجل��واه��ر 
والأعمال  والرفيهية  والجتماعية  والدينية  التفاعلية  الرامج  من  ب�شل�شلة  حتفل  التي 
الدرامية اخلليجية والعربية وبرامج امل�شابقات الهادفة والتي تتمحور مبجملها حول ن�شر 
القيم ال�شامية التي يحملها ال�شهر الف�شيل. وتنتهج موؤ�ش�شة ال�شارقة لاإعام ا�شراتيجية 
متكاملة قائمة على التنوع والبتكار لتطوير دورة براجمية رم�شانية منوعة ذات م�شامن 
ثقافية ودينية واجتماعية تعك�ض املعاين اجلليلة لل�شهر الكرمي من اإعاء الروح والتجرد 
�شهر  الف�شيل  رم�شان  وباإعتبار  العاملن.  رب  من  والرحمة  املغفرة  وطلب  التقوى  ونيل 
تتقارب فيه العائلة ..حتر�ض قنوات املوؤ�ش�شة على تقدمي جرعات ترفيهية هادفة تخاطب 
تاأتي خارطة الرامج الرم�شانية  ابتذال حيث  اأو  اإ�شفاف  اأي  اأفراد الأ�شرة بعيدا عن  كافة 
هادف  اإعامي  منتج  تطوير  يف  لاإعام  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  روؤي��ة  جم��ددا  لتعك�ض  اجلديدة 
وخ�شو�شية  روحانية  مع  يتعار�ض  ما  كل  عن  ويبتعد  ال�شامية  الر�شالة  م�شامن  يحمل 
هذا ال�شهر الف�شيل. واأ�شار الدكتور خالد عمر املدفع مديرعام موؤ�ش�شة ال�شارقة لاإعام 
اىل اأن حدة املناف�شة بن القنوات التلفزيونية العربية تتزايد ب�شكل ملحوظ بالتزامن مع 
اقراب �شهر رم�شان املبارك يف �شبيل ا�شتقطاب �شريحة وا�شعة من امل�شاهدين وامل�شتمعن .. 
ونوه اإىل اأن النجاح الذي حققته اإذاعة ال�شارقة وتلفزيون ال�شارقة وقناة ال�شارقة الريا�شية 
خال املو�شم الرم�شاين املا�شي ميثل دفعة قوية ملوا�شلة م�شرة التميز يف تقدمي كل ما هو 
جديد ومبتكر وهادف يف �شوء معتقدات وثقافة وتاريخ املجتمع الإماراتي والعربي لكت�شاب 
الت�شامح  م��ن  الف�شيل  لل�شهر  ال�شامية  القيم  وتر�شيخ  وامل�شتمع  امل�شاهد  وثقة  اح���رام 
والحرام والعطاء . وتوقع اأن حتظى برامج موؤ�ش�شة ال�شارقه لاأعام بزخم كبر واإقبال 
الف�شيل  ال�شهر  ال�شتعدادات ل�شتقبال  كافة  ا�شتكمال  �شهر رم�شان حيث مت  وا�شع خال 
نوعية  اإ�شافة  متثل  التي  الهادفة  والرفيهية  والجتماعية  الدينية  ال��رام��ج  من  بباقة 
التي  ال�شحيحة  املوؤ�ش�شة بر�شالتها الإعامية  التزام  لاأ�شرة اخلليجية والعربية.. موؤكدا 
تركز بالدرجة الأوىل على الأجواء الإميانية واملعاين ال�شامية والقيم النبيلة التي يحملها 

ال�شهر الكرمي ل �شيما التكافل الجتماعي والراحم والعطاء.

معر�س �سرد املكان يفتتح اليوم
 يف اجلامعة االأمريكية بال�سارقة
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�لعدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/437  عم جز- م ع- ب- �أظ

فرج  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  احمد  منظور  اف�شل  مدعي/حممد 
حمود�ض للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعانه/ فرج حمود�ض للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/16 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/15
قلم �ملحكمة �لعمالية                                                                                                            

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

�لعدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 647-648-2013/649  عم جز- م ع- ب- �أظ

مدعن/1- فايجول مون�شي ليت ماناي مون�شي 2-حممد اظهار عبدالرزاق دهايل 
3-حممد م�شطفى ذو الرحمن اجلن�شية: بنغادي�ض  مدعي عليه: جوهرة احل�شن 
للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب 
اعانه/جوهرة احل�شن للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/16 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14
قلم �ملحكمة                                                                                                              

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

�لعدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/819  عم جز- م ع- ب- �أظ

مدعي/ ال�شيد علي ال�شيد مر�شى �شيد احمد اجلن�شية : م�شر مدعي عليه: 
�شنرجي للمقاولت وال�شيانة العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: 
العامة  وال�شيانة  للمقاولت  اعانه/�شنرجي  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املدعي  ان  ال�شطب(  حيث  بالن�شر)جتديد من  المارات عنوانه:  اجلن�شية: 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/16 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/5/28

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

�لعدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1621  عم جز- م ع- ب- �أظ

بنغادي�ض مدعي عليه:  نايدو اجلن�شية:  راملو  نايدو ليت  مدعي/ راجيب 
ال�شا�شات احلديثة للمقاولت ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
ذ.م.م  للمقاولت  احلديثة  اعانه/ال�شا�شات  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/16 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/5/26

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

�لعدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/1471  عم جز- م ع- ب- �أظ

مدعي/ حممد علي ع�شمت علي اجلن�شية: بنغادي�ض  مدعي عليه: �شركة 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  لالكروميكانيكية  جيوتك 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/�شركة جيوتك لالكروميكانيكية ذ.م.م 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
اعاه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/16 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/5/27

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

�لعدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 1481-1301  /2013  عم جز- م ع- ب- �أظ

مدعيان/ مفيز ال�شام عبدالقادر 2- رابيع ال�شام عبدالعزيز اجلن�شية: 
بنغادي�ض مدعي عليه: اجلبل العايل للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  
العايل  اعانه/اجلبل  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع 
للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/6/16 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
�شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/28

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

�لعدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
 �عال ن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 528-538  /2013  عم جز- م ع- ب- �أظ

مدعيان/ 1-�شا الدين حممد نور نبي 2-عاء الدين نور نبي اجلن�شية: 
وال�شراميك  وال�شبغ  للبا�شر  املرجان  بيت  عليه:  مدعي  بنغادي�ض 
اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعانه/ 
عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  وال�شراميك  وال�شبغ  للبا�شر  املرجان  بيت 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الحد املوافق 2013/6/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/14

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

�لعدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
                 �عالن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2012/802  مد جز - م ر- ب- �أظ

مدعي/�شيف اهلل خان ح�شن كول اجلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: يحي داود 
مراد عبدالرحمن واخرون اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
50000 درهم املطلوب اعانهما/1- يحي داود مراد عبدالرحمن   2-عمران يحي 
داود اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/6/19 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/5
قلم �ملحكمة �ملدنية                                                                                                            

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

�لعدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
                 �عالن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/162  مد جز - م ر- ب- �أظ

ا�شف  حممد  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  �شوغتاي  اكمل  مدعي/حممد 
 38.000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية:  حممد  غام 
باك�شتان عنوانه:  املطلوب اعانه/حممد ا�شف غام حممد اجلن�شية:  درهم 
بالن�شر)لعان املدعى عليه بقرار احالة الدعوى للتحقيق واعادتها للمرافعة 
ن�شراً( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء 
ال�شاعة  املوافق 2013/7/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة 
الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/6/9

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

�لعدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
                 �عالن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/598  جت جز - م ت- ب- �أظ

اجلن�شية:  احلمري  مطر  مبارك  وميثلها/  ذ.م.م  للتوظيف  �شواعد  مدعي/�شركة 
مالكها/  وميثلها  الديكور  لعمال  الزرقاء  اجلوهرة  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  المارات  
ال�شوم اجلن�شية المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 62400  احمد ديب 
لعمال  الزرقاء  اجلوهرة  اعانه/موؤ�ش�شة  املطلوب  درهم   20000 تعوي�ض   + درهم 
الديكور وميثلها مالكها/ احمد ديب ال�شوم اجلن�شية المارات عنوانه: بالن�شر  حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/6/13 
الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/4

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

�لعدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     
                 �عادة �عالن للح�ضور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 2013/499  جت جز - م ت- ب- �أظ

مدعي/�شركة المارات الفنية اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: موؤ�ش�شة ثري لينز 
وقدرها  مالية   مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت 
اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  لينز  ثري  اعانه/موؤ�ش�شة  املطلوب  درهم   68250
المارات عنوانه: بالن�شر) وبت�شحيح �شكل الدعوى ( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2013/6/18 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/6/5
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                            

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

�لعدد  10814 بتاريخ   2013/6/10     

  �عـــــــــالن تعديل ��ضم
اجلن�شية  ادارة  والقامة-  للجن�شية  العامة  الدارة  كتاب  على  بناء 
والقامة ابوظبي  رقم 12930-7279/7/4 بتاريخ 2013/6/3 واملت�شمن 
ال�شيباين(   ( وال�شهرة  القبيلة  ا�شافة م�شمى  املمانعة على طلب  عدم 
�شريفه  الكامل/  ال�شم  لي�شبح  رم�شان/  يو�شف  �شريفه   / للمدعوة 

يو�شف رم�شان ال�شيباين .
فمن لديه اعرا�ض على ذلك يتقدم به اىل دائرة الق�شاء- حمكمة ابوظبي 

البتدائية- ق�شم التوثيقات خال 15 يوما من تاريخ ن�شر العان.
عبد�لودود �أحمد حممد
قا�ضي مبحكمة �بوظبي �لبتد�ئية

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

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/1771 عمايل جزئي                                       
اىل املدعى عليه /1- حممد ح�شن عبداللطيف خلياطة املاب�ض الن�شائية  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعى / حممد �شجاد ح�شن نور الب�شر  
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عماليةوقدرها 
  .)2013/143240( ال�شكوى  رقم   . وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   6266(
ال�شاعة 8.30 �ض  املوافق 2013/6/11  الثاثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثاثة ايام على القل. 
 ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/1313 عمايل جزئي                                       
ال���ش��م��اك    جمهول حمل  لتجارة  ايفر فري�ض  املدعى عليه /1-   اىل 
القامة مبا ان املدعى / حممد �شاجد اهلل ديتا   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عماليةوقدرها )16160 درهم( والر�شوم 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    .)2013/140369( ال�شكوى  رقم   . وامل�شاريف 
الثاثاء املوافق 2013/6/18 ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب القا�شي لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل.ويف 

حالة  تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/1844 عمايل جزئي                                       
جمهول  )������ض.ذ.م.م(  الفنية  للخدمات  م��رمي    -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعى / حممد �شريف �شجاد غام ر�شول قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عماليةوقدرها )25547 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف . رقم ال�شكوى )2013/142941(.  وحددت 
مبكتب  �ض   8.30 ال�شاعة   2013/6/26 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل. 
 ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/1032 عمايل جزئي                                       
اىل املدعى عليه /1-  املحيط العميق خلدمات النرنت  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعى / حممد طاهر طاهر �شبر احمد �شبر    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عماليةوقدرها )21682 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف . رقم ال�شكوى )2013/138124(.  وحددت 
مبكتب  ���ض   8.30 ال�شاعة   2013/6/16 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�شة  لها 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
 مذكرة �عادة �عالن �ملدعى عليه بالن�ضر

ا                    اىل املدعي عليه/�شركة اخلليج الكهروميكانيكي  �ض.ذ.م.م 
الدعاوي  عليكم  اق��ام��و  ق��د  املدعين  ب���اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  جم��ه��ول حم��ل 
املوافق  ي��وم اخلمي�ض  لها جل�شة  املحكمة  اأدن��اه وح��ددت  امل��ذك��ورة  العمالية 

2013/6/13 ال�شاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثاث  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من 

بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل با كفالة 
ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم الق�شية
1656/2013/13
1659/2013/13

م
1
2

ا�شم املدعي
�شميم احمد حمي الدين احمد

 حممد قمر احل�شن حممد رفيق ال�شام

مبلغ املطالبة
8542 درهم �شامل تذكرة العودة

13442 درهم �شامل تذكرة العودة

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2013/114 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- توب تيك للت�شميم الداخلي ذ.م.م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد قمر الح�شن عبداملنان  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )36595( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�شافة 
اىل مبلغ 2133 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
ق�ضم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2013/493 تنفيذ عمايل
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  جلفي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شاهد احمد اجنم رحمت اهلل  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
.بال�شافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )8081( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 508 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
ق�ضم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2013/173 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- كورفتا لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م    جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ برويز خان عا�شق ح�شن اقبال   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )6257( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�شافة 
اىل مبلغ 386 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
ق�ضم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/1206 عمايل جزئي                                       
اىل املدعى عليه /1- جي�شكاو لاعمال الفنية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
اقام  قد  عبداللطيف حممد حفيظ حفيظ    / املدعى  ان  الق��ام��ة مبا 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عماليةوقدرها )27713 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف .  رقم ال�شكوى )2013/139856(.  وحددت 
مبكتب  �ض   8.30 ال�شاعة   2013/6/20 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�شة  لها 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل. 
 ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
مذكرة �عادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/65  ��ضتئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -داوود حممد خالد احمد ال�شيزاوي جمهول 
وميثله:  املحلي  الهند�شي  /امل��ك��ت��ب  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
وحددت   2013/1/20 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/1953 رقم  بالدعوى 
�شباحاً   10.00 ال�شاعة   2013/6/24 امل��واف��ق  الثنن  ي��وم  جل�شه  لها 
بالقاعة ch.2.D.16 قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا . 
ق�ضم �لطعون                           

حماكم دبي

حماكم �ل�ضتئناف

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
مذكرة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/372  ��ضتئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -بير وفاب انرنا�شيونال �ض.ذ.م.م    جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /دي����ال ل��ت��وري��د احل��دي��د �����ض.ذ.م.م    
وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
 2013/3/14 بتاريخ  كلي  جت��اري   2012/1355 رقم  بالدعوى  ال�شادر 
 10.00 ال�شاعة   2013/6/17 امل��واف��ق  الثنن  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا   ch.1.A.4 بالقاعة  �شباحاً 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�ضم �لطعون                           

حماكم دبي

حماكم �ل�ضتئناف

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
مذكرة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/221  ��ضتئناف مدين
اىل امل�شتاأنف �شدهم / 1 -�شردول �شينغ ر�شان ب�شفته مالك �شركة  ال�شاحنة 
�شراج  فاليافيتل  �شينيك  وميثلها/  للنقليات  نا�ض  �شركة   -2 ال��ري  للنقل 
جيل  �شينغ   جنيب  �شمرا  وميثلها/  العامة  امل��وا  لنقل  دا�شم�ض  �شركة   -3
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•• اأبوظبي-وام:

خالد  بنت  لبنى  ال�شيخة  معايل  تراأ�شت 
ال��ق��ا���ش��م��ي وزي�������رة ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ع���اون 
ال���دويل وف��د دول���ة الإم����ارات اىل املوؤمتر 
ال����دويل ال��ت��غ��ذي��ة م��ن اج���ل ال��ن��م��و الذي 
لندن  الريطانية  العا�شمة  ا�شت�شافته 
ق�شايا  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  لت�شليط  وي���ه���دف 
الأمن الغذائي والتغذية مع الركيز على 
معاليها  كما عقدت  والأط��ف��ال.  الأم��ه��ات 
مع  مباحثات  جل�شة  املوؤمتر  هام�ض  على 
ووزير  الريطاين  الدولية  التنمية  وزير 
وتوجهت   . ك���ن���دا  يف  ال�������دويل  ال���ت���ع���اون 
م���ع���ال���ي���ه���ا يف ك���ل���م���ة الإم��������������ارات خ���ال 
الريطانية  للحكومة  بال�شكر  امل��وؤمت��ر 
افتتحه  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  بريطانيا  لتنظيم 
دول����ة دي��ف��ي��د ك���ام���رون رئ��ي�����ض ال�����وزراء 
امل��وؤمت��ر ميثل  اأن  .. م��وؤك��دة  ال��ري��ط��اين 
الهمم  �شحذ  باأهمية  للعامل  قوية  ر�شالة 
الغذاء  نق�ض  لق�شايا  للت�شدي  الدولية 
وال��ت��غ��ذي��ة يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال���ف���ق���رة من 
اآليات مبتكرة. و ذكرت معاليها يف  خال 
الغذاء  توفر  �شمان  ان  باملوؤمتر  كلمتها 
للدول الفقرة هو موؤ�شر للنمو والتطور 
انه  م�����ش��رة  ال�����دول..  الق��ت�����ش��ادي لتلك 
اللتزام  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��ي��ادات  ع��ل��ي  ينبغي 
اأك���ر م��ن ال��ف��رات امل��ا���ش��ي��ة حلل  ب�شكل 
لتلك امل�شكلة غر املقبولة يف هذا القرن . 
ودعت معاليها اىل ت�شافر اجلهود الدولية 
لكل  م�شتقرة  مب��ع��دلت  ال���غ���ذاء  ل��ت��وف��ر 
توفر  على  الركيز  وبالأخ�ض  الب�شرية 
دعم  موؤكدة  والأطفال..  لاأمهات  الغذاء 
فيما  الثالثة  الأل��ف��ي��ة  لأه���داف  الإم����ارات 

والق�شاء  ال�شديد  الفقر  مبكافحة  يتعلق 
ع��ل��ى اجل����وع وال���ع���وز. واأو����ش���ح���ت معايل 
واإ�شهامات  جهود  القا�شمي  لبنى  ال�شيخة 
مل�شكلة نق�ض  الت�شدي  الإم���ارات يف  دول��ة 
والدول  املجتمعات  من  العديد  يف  الغذاء 
الفقرة طيلة العقود املا�شية والتي متثل 
نهجا م�شتمرا ومعرا عن التزام الإمارات 

القوي وجتاوبها الفاعل مع ق�شايا التنمية 
والتخفيف من وطاأة الأزمات الإن�شانية يف 
اجلوع  يف  واملتمثلة  �شيناريوهاتها  اأق�شى 
وال��ف��ق��ر .. م�����ش��رة جل��ه��ود الإم�������ارات يف 
وباك�شتان  كاليمن  دول  يف  ال��غ��ذاء  توفر 
و�شلطت  الأفريقي.  والقرن  واأفغان�شتان 
معاليها ال�شوء على اأهمية العمل وتن�شيق 

بع�شها  العامل  دول  اجلهود بن حكومات 
القطاع  موؤ�ش�شات  وب��ن  وبينها  البع�ض 
اخل���ا����ض ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى م�����ش��ك��ل��ة اجل���وع 
ال��ف��ق��رة. وقالت  امل��ج��ت��م��ع��ات  وال��ف��ق��ر يف 
م�شارك  تعد  الإم����ارات  دول���ة  اأن  معاليها 
ق���وي يف ت��ل��ك اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة م��ن اجل 
العلمي  والبحث  الأع��م��ال  من  ال�شتفادة 

من  خ���ايل  مل�شتقبل  ل��ل��و���ش��ول  وال��ت��ق��ن��ي��ة 
اجلوع والفقر.

ال�شيخة  معايل  عقدت  اأخ���رى  جهة  م��ن   
يف  م�شاركتها  هام�ض  على  القا�شمي  لبنى 
اآلن  معايل  م��ع  مباحثات  جل�شة  امل��وؤمت��ر 
الريطانية  الدولية  التنمية  وزير  دانكن 
وعدد من امل�شئولن الريطانين تركزت 
امل�شرك  ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  ���ش��ب��ل  ح�����ول 
وا����ش���ت���ع���را����ض ج���ه���ود ك���ل م���ن الإم�������ارات 
لازمات  الفاعل  الت�شدي  يف  وبريطانيا 
الإن�شانية وتقدمي العون يف ذلك ال�شدد. 
القا�شمي  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  واأك����دت 
ال���دويل يف  املجتمع  ج��ه��ود  تعزيز  اأه��م��ي��ة 
تقدمي امل�شاعدة للمت�شررين من الكوارث 
م�شيدة بنهج العاقات امل�شركة والتعاون 
امل��ث��م��ر ب���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا والإم����������ارات. من 
الدولية  التنمية  وزير  معايل  اأ�شاد  جهته 
الريطاين بنهج دولة الإمارات يف تقدمي 
الذي  وال��دور  والإن�شاين  الإمنائي  الدعم 
الإمنائي  العمل  �شاحة  على  حتتله  باتت 
والإغاثة مع ت�شنيفها يف املرتبة 16 كاأكر 
اخلارجية  للم�شاعدات  منحا  العامل  دول 
مب��ا ي��ع��زز دور الإم�����ارات الإن�����ش��اين. على 
�شعيد مت�شل التقت معايل ال�شيخة لبنى 
القا�شمي على هام�ض م�شاركتها يف املوؤمتر 
التعاون  وزي���ر  فانتينو  ج��ج��ل��ي��ان  م��ع��ايل 
�شبل  اللقاء  ت��ن��اول  كندا حيث  ال���دويل يف 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ش��رك ب��ن الإم�����ارات 
وكندا يف جمالت التنمية الدولية والعمل 
املواقف  وت��وح��ي��د  ال���ع���امل  يف  الإن�������ش���اين 
من  والتقليل  امللحة  للق�شايا  للت�شدي 
املت�شررين  على  الإن�شانية  الأزم���ات  اأث��ار 

منها.

املال والأعمال
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لبنى القا�سمي تراأ�س وفد االإمارات يف موؤمتر التغذية من اأجل النمو بلندن 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت موؤ�ش�شة الإمارات لات�شالت 
ات�����������ش�����الت ام���������ض ع�����ن اإط����اق����ه����ا 
وا�شعة  ال�������ش���ب���ك���ات  اإدارة  خل���دم���ة 
 Managed( ال��دول��ي��ة  ال��ن��ط��اق 
هذه  وتاأتي   .)Global WAN
ات�شالت  م�����ش��اع��ي  ���ش��م��ن  اخل��ط��وة 
املتنامية  احتياجات عمائها  لتلبية 
التي  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال�������ش���رك���ات  م���ن 
ت��دي��ر عمليات دول��ي��ة م��ن الإم����ارات 
لإدارة  ح���ل���ول  ع����ن  ت��ب��ح��ث  وال����ت����ي 
الواقعة  ل�شبكاتها  التحتية  البنية 
اإدارة  خ��دم��ة  تعتر  ال���دول���ة.  خ���ارج 
الدولية  ال��ن��ط��اق  وا���ش��ع��ة  ال�����ش��ب��ك��ات 
ح����ًا م��ت��ك��ام��ًا، ت���ق���وم م���ن خاله 
ات�شالت بتزويد امل�شركن باملعدات 
موقع  يف  ال����ازم����ة  وال���ت���ج���ه���ي���زات 
ع��م��ل امل�����ش��رك وت��رك��ي��ب��ه��ا واإج�����راء 
الر�شد ال�شتباقي، والإدارة عن بعد 
بالإ�شافة اإىل الزيارات امليدانية اإىل 

موقع عمل امل�شرك لتقدمي الدعم 
ال��ف��ن��ي امل��ب��ا���ش��ر يف ح���ال ح����دوث اأي 
ال��ع��م��ي��ل، وت�شمن  اأج���ه���زة  ع��ط��ل يف 
م��رت��ف��ع من  ه���ذه اخل��دم��ة م�شتوى 
البنية  وج��اه��زي��ة  واملوثوقية  الأداء 

التحتية للعماء.
وبف�شل تواجد ات�شالت يف خمتلف 
اأنحاء العامل و�شراكاتها التي تغطي 
معظم البلدان يف كل ق��ارات العامل، 
���ش��ت��ك��ون ق�����ادرة ع��ل��ى ت���وف���ر حلول 
جلهات  احل��اج��ة  ع��ن  تغني  متكاملة 
وا�شعة  ال�����ش��ب��ك��ات  لإدارة  م���ت���ع���ددة 
ال�شبكات  م��راق��ب��ة  وت��ت��م  ال���ن���ط���اق. 
ال�شاعة  بعد على مدار  واإدارتها عن 
م���ن خ���ال م��رك��ز ع��م��ل��ي��ات �شبكات 
�شركة  م���ق���ر  يف  ال����واق����ع  ال���ع���م���اء 
بالبنية  ي��ت��م��ت��ع  وال������ذي  ات�������ش���الت 
التحتية الرقمية الأحدث يف املنطقة 
ومتخ�ش�شي  ال���ف���ن���ن  واخل���������راء 
واملعلومات.   الت�����ش��ال  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
نطاق  يف  املتفردة  لريادتها  وتعزيزاً 

وا�شعة  ال�����ش��ب��ك��ات  اإدارة  خ����دم����ات 
ال���ن���ط���اق، ���ش��ت��دع��م ات�������ش���الت هذه 
اأعلى  ب��ت��ق��دمي  امل��ت��ف��وق��ة  اخل���دم���ة 
واملوثوقية  الأداء  م����ن  م�����ش��ت��وى 
وال�����ش����ت����ق����رار. وت�����ش��م��ل اخل���دم���ات 
املقدمة من ات�شالت الدعم امليداين 
التوجيه  اأج��ه��زة  و�شيانة  امل��وق��ع،  يف 
حال  يف  امل�شتخدمن  عمل  مكان  يف 
وفح�ض  ط������ارئ،  ع��ط��ل  اأي  وج�����ود 
اأثناء  مبا�شر  ب�شكٍل  التوجيه  اأجهزة 

عملها وعزل الأخطاء ب�شكل مبا�شر، 
اأنظمة  باأحدث  العماء  �شتزود  كما 
ب�شكل  ال��ت��ح��دي��ث��ات  م���ع  ال��ت�����ش��غ��ي��ل 
م�شتمر بالإ�شافة اإىل توفر تقارير 
���ش��ام��ل��ة مي��ك��ن الط�����اع ع��ل��ي��ه��ا من 
لهذا  خم�ش�شة  اآم��ن��ة  ب��واب��ة  خ���ال 
الغر�ض.  وقال عبداهلل ها�شم، نائب 
الت�شال  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأول،  رئ��ي�����ض 
اأن  تفخر  ات�����ش��الت  اأن  وامل��ع��ل��وم��ات 
اخلدمات  ق���ط���اع  ط��ل��ي��ع��ة  يف  ت���ك���ون 
الكبرة  ل�شتثماراتنا  نتيجًة  امل��دارة 
والبنية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم�����ال  يف 
ولأننا  الب�شري،  والعن�شر  التحتية 
منتلك القدرة على متابعة ال�شبكات 
ومراقبة  دائ���م  ب�شكل  نديرها  ال��ت��ي 
اأدائها على مدار ال�شاعة ن�شتطيع اأن 
ن�شمن ج��ودًة ل ت�شاهى يف خدمات 
اإدارة ال�شبكات الوا�شعة النطاق التي 
على  ال���ق���درة  ج��ان��ب  اإىل  ن��ق��دم��ه��ا، 
يلبي  احل��دود مبا  عر  دولياً  العمل 

احتياجات عمائنا. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

تراأ�ض �شعادة يون�ض حاجي اخلوري، 
الإفطار  ح��ف��ل  امل��ال��ي��ة،  وزارة  وك��ي��ل 
موؤخراً  امل��ال��ي��ة  وزارة  نظمته  ال���ذي 
لدى  اجلنوبية  اأمريكا  دول  ل�شفراء 
الفر�ض  م��ن��اق�����ش��ة  ب���ه���دف  ال����دول����ة 
للم�شتثمرين  امل��ت��اح��ة  ال�شتثمارية 
وتاأتي  ال����دول،  تلك  يف  الإم��ارات��ي��ن 
�شيا�شة  م���ع  ه���ذه اخل���ط���وة مت��ا���ش��ي��اً 
اإىل موا�شلة  دولة الإم��ارات الرامية 
تعزيز دورها كاإحدى الدول املتقدمة 
يف جمال ممار�شة العمال، وقدرتها 
على امتاك اقت�شاد م�شتدام يحقق 
ال�شراكات  من  ممكنة  ا�شتفادة  اأك��ر 

العاملية. 
وح�شر احلفل الذي نظمت فعالياته 
باأبوظبي،  امل���ال���ي���ة  وزارة  م���ق���ر  يف 
الوكيل  الب�شتاين،  علي  خالد  �شعادة 
املالية  ال��ع��اق��ات  ل�����ش��وؤون  امل�����ش��اع��د 
الدولية بوزارة املالية، �شعادة حممد 
عي�شى بو�شهاب، مدير اإدارة ال�شوؤون 
الأمريكية والبا�شيفيكية بالنابة اإىل 
�شركة  عن  ممثلن  اخلارجية،  وزارة 
مبادلة للتنمية، وموانئ دبي العاملية، 
اإىل جانب ح�شور �شفراء وممثلن عن 
ت�شيلي، جمهورية  كل من جمهورية 
املك�شيك،  ج���م���ه���وري���ة  ك���ول���وم���ب���ي���ا، 
ج���م���ه���وري���ة ال�����رازي�����ل الحت����ادي����ة، 
البوليفارية،  ف��ن��زوي��ا  ج��م��ه��وري��ة 

جمهورية  الدومينيكان،  جمهورية 
جمهورية  ب����رو،  ج��م��ه��وري��ة  ب��ن��م��ا، 
الأرجنتن  جمهورية  الأوروج�����واي، 

وجمهورية الكوادور. 
ورحب �شعادة يون�ض حاجي اخلوري 
اأمريكا  ال������دول  ومم��ث��ل��ي  ب�����ش��ف��راء 
اللقاء،  يف  امل�������ش���ارك���ن  اجل���ن���وب���ي���ة 
لهذه  ت��ل��ب��ي��ت��ه��م  ع���ل���ى  و����ش���ك���ره���م 
العاقات  عمق  على  و�شدد  ال��دع��وة، 
ال�شتثمارية والقت�شادية التي جتمع 
دولة الإمارات العربية املتحدة بدول 
وزارة  ت�شعى  والتي  اأمريكا اجلنوبية 
امل��ال��ي��ة اإىل م��وا���ش��ل��ة ت��وط��ي��ده��ا من 
خال التوا�شل الدائم على خمتلف 
الثنائية  والت��ف��اق��ي��ات  امل�����ش��ت��وي��ات، 
ال�شراكة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 

بن اجلانبن، تبادل اخل��رات حول 
ال�شناديق  الدولة يف حوكمة  جتربة 
امل�شروعات  اأط��ر  ومناق�شة  ال�شيادية 
تبادل  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  امل�������ش���رك���ة، 
التعاون  اأوج���ه  ح��ول  النظر  وج��ه��ات 
والفر�ض ال�شتثمارية املتاحة يف تلك 
اأهمية  اإىل  اأ�شار �شعادته  ال��دول. كما 
عاقات التعاون هذه يف تعزيز موقع 
ع��ل��ى اخلارطة  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ش��اد 
م����ن جهة،  ال���ع���امل���ي���ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
امل�����ش��اه��م��ة يف تطوير  ع��ل��ى  وق���درت���ه 
التكامل ال�شراتيجي بن اجلانبن 

من جهة اأخرى.
فعاليات  خال  املالية  وزارة  وقدمت 
ن��اق�����ش��ت البيئة  احل��ف��ل ورق����ة ع��م��ل 
لدولة  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

املوؤ�شرات  اأه��م  واأو���ش��ح��ت  الإم����ارات، 
القت�شادية التي تربط الدولة بدول 
اأمريكا اجلنوبية، حيث �شكل احلفل 
ال�شفراء  بن  مبا�شرة  توا�شل  نقطة 
للتنمية،  م��ب��ادل��ة  ���ش��رك��ة  ومم��ث��ل��ي 
وجهات  لتبادل  العاملية  دبي  وموانئ 
التعاون  اأوج������ه  وم��ن��اق�����ش��ة  ال��ن��ظ��ر 
التدفقات  ت��ع��زي��ز  و���ش��ب��ل  امل�����ش��رك 
ال���ش��ت��ث��م��اري��ة وال���ت���ج���اري���ة.  جتدر 
الإ���ش��ارة اإىل اأن دول��ة الإم���ارات كانت 
الزدواج  لتجنب  اتفاقية  وقعت  ق��د 
ال�����ش��ري��ب��ي ع��ل��ى ال���دخ���ل م���ع دول���ة 
ك���ل م���ن امل��ك�����ش��ي��ك، ف���ن���زوي���ا، بنما 
وتنمية  لتعزيز  هدفت  والإك�����وادور، 
وال�شتثمارية  القت�شادية  عاقاتها 

مع هذه البلدان. 

•• اأبوظبي-الفجر:

التجارة  واق���ع  ح���ول  حتليلة  درا���ش��ة  الق��ت�����ش��اد  وزارة  اأ����ش���درت 
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة التجارة  ب���ال���دول���ة، ح��ي��ث  اخل���ارج���ي���ة ل��اأ���ش��م��ن��ت 
اخلارجية من الأ�شمنت 269 مليون دولر خال فرة الت�شعة 
%11، وخال عام  2012 مبعدل منو  �شهور الأوىل من عام 
 325 الأ�شمنت  من  الإماراتية  ال�شادرات  قيمة  بلغت   2011
بعام  مقارنة   126% بلغ  للنمو  م��ع��دًل  حمققة  دولر  مليون 
لاأ�شمنت  التجاري  امليزان  يف  جتارياً  فائ�شا  حمققة   ،2010
اأعدها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  واأ����ش���ارت  دولر.   م��ل��ي��ون   307 بقيمة 
ر�شوان  احلميد  عبد  ال��دك��ت��ور  ب��ال��وزارة  الق��ت�����ش��ادي  امل�شت�شار 
بالوزارة  التحليل  اإدارة  اإ�شراف دكتور مطر ال علي مدير  حتت 
املتحدة حققت  العربية  الإم��ارات  الأ�شمنت يف دولة  باأن �شناعة 
تطوراً كبراً منذ اأن مت تاأ�شي�ض اأول �شركة يف الدولة عام 1972 
20 من�شاأة  وهي �شركة ا�شمنت الإحتاد ويوجد بالإمارات حالياً 
وم�شنع تعمل يف جمال انتاج وت�شنيع وتعبئة الأ�شمنت منها 12 
م�شنعاً لإنتاج الأ�شمنت البورتاندي، ويقدر حجم ال�شتهاك 
الطاقة  تبلغ  بينما  �شنوياً  طن  مليون   8 الأ�شمنت  من  املحلي 
الإنتاجية 24 مليون طن، مما نتج عنه وجود فائ�ض يف الطاقة 
ويتم  بنحو60%،  املحلي  ال�شتهاك  عن  يزيد  مبا  الإنتاجية 
الت�شغيل  الت�شديري لرفع كفاءة  للقطاع  الفائ�ض  توجيه ذلك 

لل�شركات املحلية وحتقيق نقطة التعادل. 
واأ�شافت الدرا�شة اأن �شناعة ال�شمنت تعد من اأحد اأهم مكونات 
يف  فعالة  م�شاهمة  ي�شاهم  الذي  بالدولة  والبناء  الت�شيد  قطاع 

الع�شر  ال�شاملة، وخال  العمرانية واحل�شارية  التنمية  حتقيق 
لقطاع  املحلي  للناجت  الإجمالية  القيمة  بلغت  املا�شية  �شنوات 
املحلي  ال��ن��اجت  ت��ف��وق  وه��ي  دره���م  مليار   929 وال��ب��ن��اء  الت�شيد 
872 مليار  بلغت  التي  التحويلية  ال�شناعات  الجمايل لقطاع 
ن�شبة  بلغت   2012 ع���ام  اأن���ه خ���ال  ال��درا���ش��ة  ول��ف��ت��ت  دره����م. 
م�شاهمة قطاع الت�شيد والبناء %9 من الناجت املحلي الجمايل 
من  ي��ق��رب  ب��ذل��ك  وه��و  دره���م،  مليار   125.5 بقيمة  للدولة 
م�شاهمة قطاع ال�شناعات التحويلية الذي �شاهم بن�شبة 9.1% 
م��ن ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الج���م���ايل ل��ل��دول��ة ع��ن ذات ال��ع��ام وبقيمة 
اإىل �شيق نطاق ال�شوق  الدرا�شة  واأ�شارت  126.2مليار درهم.  
من  حم��دود  ع��دد  يف  ال�شديد  وال��رك��ز  لاأ�شمنت  الت�شديرية 
اأه��م ع�شر دول  امل��ج��اورة ،على الرغم من وقوعها �شمن  ال��دول 
م�شدرة لاأ�شمنت عاملياً، حيث تركزت ال�شادرات الإماراتية من 
بقيمة  واخلليجية  العربية  ال��دول  يف   59% بن�شبة  الأ�شمنت 
188 مليون دولر، بينما بلغت قيمة ال�شادرات من البند للدول 
الإفريقية 106 مليون دولر بن�شبة تركز %33، وبذلك تكون 
ن�شبة تركز ال�شادرات لكل من الدول العربية والإفريقية 92%.  
واأو�شحت الدرا�شة ان زيادة اعتماد ال�شوق املحلية الإماراتية على 
الإنتاج املحلي من الأ�شمنت يف تغطية الفجوة ال�شتهاكية نتج 
عنه انخفا�ض الواردات الإماراتية من الأ�شمنت اىل 11 مليون 
بعام  م��ق��ارن��ة   45% ان��خ��ف��ا���ض  2011 مب��ع��دل  ع���ام  دولر يف 
الإ�شترادي  لانخفا�ض  ا�شتمراراً  املعدل  ذلك  ويعد   ،  2010
ال���ورادات من  ال��ذي بلغت قيمة   2007 من الأ�شمنت منذ عام 

الأ�شمنت 602 مليون دولر. 

وبينت الدرا�شة اأنه خال الفرة من عام 2007-2011 �شهد 
لفائ�ض  وحت��ول��ه  ملحوظاً  ت��ط��وراً  لاأ�شمنت  ال��ت��ج��اري  العجز 
بداية من العام 2010 ، وقد بلغت ذروة العجز التجاري يف عام 
ا�شتراد  وج��ود  نتيجة  دولر  583 مليون  بلغت  حيث   2008
 39 بقيمة  ت�شدير  يقابلها  دولر  مليون   622 بقيمة  ا�شمنت 
مليون دولر، ويف عام 2010 حتقق فائ�ض جتاري بقيمة 117 
مليون دولر ثم ارتفعت القيمة يف عام 2011 اىل 307 مليون 
دولر.  وعلى امل�شتوى الدويل قد ت�شاعفت الكمية املطلوبة من 
بلغت  فقد  املا�شية،  �شنوات  الع�شر  فرة  خال  عامليا ً  الأ�شمنت 
3.577 مليار  2011 حوايل  املطلوبة يف عام  الأ�شمنت  كمية 

طن بينما كانت 1.834 مليار طن يف عام 2002. 
وقد بلغت كمية الإنتاج العاملي من الأ�شمنت 3.4 مليار طن يف 
2011، وتربعت ال�شن مبفردها على قمة الدول املنتجة  عام 
%59 من الإنتاج العاملي لاأ�شمنت  بح�شة عاملية اقربت من 
 210 الهند  ج��اءت  الثانية  املرتبة  ويف  ط��ن.  مليار  يقدر2  مبا 
 68 المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  الثالثة  واملرتبة  ط��ن،  مليون 
مليون طن، وتركيا يف املرتبة الرابعة 64 مليون طن، والرازيل 

يف املرتبة اخلام�شة 62 مليون طن. 
العاملي من  ال�شتهاك  %75 من  ال�شن مبفردها  وت�شتهلك 
الأ�شمنت فقد بلغت كمية ا�شتهاكها ما يقرب من 2 مليار طن 
 222 بكمية  الهند  الثانية  املرتبة  ويف   ،2011 عام  اأ�شمنت يف 
مليون طن،   72 بكمية  اأمريكا  الثالثة  املرتبة  مليون طن، ويف 
اأما رو�شيا  65 مليون طن،  ويف املرتبة الرابعة الرازيل بكمية 

فقد جاءت يف املرتبة اخلام�شة بكمية 58 مليون طن. 

وز�رة �القت�ضاد: ت�ضدر در��ضة حتليلية حول و�قع �لتجارة �خلارجية لا�ضمنت بالدولة

االمارات من �سمن اأهم ع�سر دول ت�سديرًا لال�سمنت 

 ات�ساالت تطلق خدمة اإدارة ال�سبكات وا�سعة النطاق الدولية 

بنك االإمارات دبي الوطني يفوز بجائزة اأف�سل بنك يف الدولة من جملة يوروموين للتميز 

وزارة املالية تناق�س الفر�س اال�ستثمارية املتاحة 
للم�ستثمرين االإماراتيني مع �سفراء دول اأمريكا اجلنوبية

•• دبي-وام:

فاز بنك الإمارات دبي الوطني بجائزة اأف�شل بنك يف الإمارات للعربية املتحدة 
يف حفل توزيع جوائز جملة يوروموين للتميز عن العام احلايل الذي اأقيم 
يف دبي اخلمي�ض املا�شي. وقال ريك بدنر الرئي�ض التنفيذي ملجموعة بنك 
اأن هذه اجلائزة تعك�ض  الإم��ارات دبي الوطني يف ت�شريح �شحايف له ام�ض 
املكانة التي يتمتع بها البنك يف الإمارات العربية املتحدة وباقي دول املنطقة 
وقدرته على حتقيق اأهدافه ال�شراتيجية وحتقيق روؤيته ور�شالته. ولفت 

اإىل اأن الفوز بهذه اجلائزة املرموقة تزامن مع احتفال بنك الإم��ارات دبي 
اأن ذلك �شيحفز املجموعة  الوطني بالذكرى اخلم�شن لتاأ�شي�شه .. موؤكدا 
بالبتكار  التزامها  وحتقيق  ج��دي��دة  اآف���اق  اإىل  التطلع  يف  ال�شتمرار  على 

وتاأكيد مكانتها كموؤ�ش�شة مالية تركز على خدمة العماء.
 وت�شتمل جوائز التميز من جملة يوروموين املالية الدولية على 25 جائزة 
املوؤ�ش�شات  تكرمي  اإىل  تهدف  امل��ال  راأ���ض  واأ�شواق  امل�شرفية  لاأ�شواق  عاملية 
تتفوق  التي  الأ���ش��واق  يف  والبتكارية  القيادية  امل��ه��ارات  اأ�شحاب  والأف����راد 

فيها.

بور�سة دبي للذهب وال�سلع حتقق منوًا 
بن�سبة 70 % يف تداوالت �سهر مايو

•• دبي-الفجر: 

اآخ��ر، م�شجلة  قيا�شي  �شهري  ت��داول  وال�شلع )DGCX( عن حتقيقها حجم  للذهب  دبي  بور�شة  اأعلنت 
مايو، ما ميثل منواً مرتفعاً مبعدل  �شهر  يف  اأمريكي  دولر  مليار   48.47 بقيمة  عقداً   1،448،242

ال�شهرية مقارنة بنف�ض ال�شهر من العام املا�شي. التداول  اأحجام  يف   70%
اإىل  و�شلت  اإذ  م��اي��و،  �شهر  يف  البور�شة  ت���داولت  اأح��ج��ام  م��ن  الأك���ر  باحل�شة  العمات  عقود  وا���ش��ت��اأث��رت 
88 % عن �شهر مايو يف العام املا�شي. ووا�شلت عقود الروبية الهندية الآجلة  1،398،956 عقداً بزيادة 
اأداءها القوي م�شجلة منواً مبعدل  67 %، بينما حققت عقود اليورو والن والفرنك ال�شوي�شري الآجلة 
منواً كبراً مبعدل 201 %، و%170، و335 % على التوايل. كما اأظهرت عقود الروبية الهندية الآجلة 
امل�شغرة، التي اأطلقتها البور�شة موؤخراً، اأداء قوياً بزيادة كبرة مبعدل 248 % مقارنة بال�شهر املا�شي. 
حمويل  من  البور�شة  يف  امل�شاركن  من  وا�شعة  جمموعة  امل�شغرة  الآجلة  الهندية  الروبية  عقود  وجذبت 

الأموال وامل�شتثمرين وال�شركات ال�شغرة واملتو�شطة.
ويف هذا ال�شدد، قال غاري اأندر�شون، الرئي�ض التنفيذي لبور�شة دبي للذهب وال�شلع: يعك�ض النمو املطرد 
لأحجام التداولت يف بور�شة دبي للذهب وال�شلع قدرة البور�شة على تلبية احتياجات ال�شوق. وعلى وجه 
على  البور�شة  ق��درة  حديثاً،  اإطاقها  مت  التي  امل�شغرة  الآجلة  الهندية  الروبية  عقود  توؤكد  اخل�شو�ض، 
توفر منتجات مبتكرة تلبي احتياجات ال�شتثمار والتحوط للم�شاركن فيها. وبالإ�شافة اإىل ذلك، ت�شهم 
من�شتنا املتطورة ’من�شة متداول EOS‘ يف جذب جمموعة عاملية متنوعة ومتنامية من امل�شاركن للتداول 
يف بور�شة دبي للذهب وال�شلع. ونحن من جهتنا متم�شكون بالتزامنا مبوا�شلة تعزيز حمفظة منتجاتنا، 

وا�شتك�شاف منتجات وخدمات جديدة لدعم املتطلبات املتطورة با�شتمرار يف ال�شوق ب�شكل اأف�شل .
اإىل  % لت�شل   107 ب��ور���ش��ة دب���ي مب��ع��دل  ال���ت���داولت يف  اأح���ج���ام  ارت��ف��ع��ت   ،2013 ال��ع��ام  ب��داي��ة  وم��ن��ذ 
عقداً. ومن بن املعادن الثمينة، �شجلت عقود الذهب الآجلة منذ بداية العام منواً مبعدل   6،123،190
16 % بحجم 227،953 عقداً. وعلى �شعيد عقود العمات، �شهدت عقود الروبية الهندية واليورو والن 
الآجلة منذ بداية العام منواً مبعدل 110 %، و277 %، و80 % على التوايل مقارنة بنف�ض الفرة من 

العام املا�شي.

قيمة  درهم  مليون   683
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�س

•• دبي-وام:

بيع  واج���راءات  وفيات  و�شقق  اأرا���ض  من  العقارات  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
ورهن و اإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ض نحو 683 مليون درهم منها 
و�شقق وفيات وعمليات رهن  اأرا���ض  بيع  معامات  دره��م  مليون   479
بقيمة حوايل 204 ماين درهم. واأفاد التقرير اليومي للت�شرفات الذي 
ي�شدر عن دائرة الأرا�شي والأماك بدبي باأن الدائرة �شجلت ام�ض 390 
مبايعة   168 و  دره��م  مليون   238 بقيمة  لأرا����ض   218 منها  مبايعة 
ل�شقق بقيمة 229 مليون درهم واأربع مبايعات لفيات بقيمة 11 مليون 
 67 اأه��م مبايعات الأرا���ش��ي من حيث القيمة مبايعة مببلغ  دره��م. وك��ان 
مليون   30 بقيمة  مبايعة  تلتها  الرابعة  الثنية  منطقة  يف  دره��م  مليون 
درهم يف منطقة جبل علي . وت�شدرت الثنية الرابعة مناطق دبي من حيث 
عدد املبايعات بت�شجيلها خم�ض مبايعة بقيمة 76.8 مليون درهم فمنطقة 

احلبية الرابعة بت�شجيلها خم�ض مبايعات قيمتها 30 مليون درهم.
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•• ال�صارقة-الفجر:

�شروق  والتطوير  لاإ�شتثمار  ال�شارقة  هيئة  نظمت 
موؤخراً زيارة اإىل مدينة الذيد يف اإمارة ال�شارقة اإلتقت 
خالها عدداً من الهيئات وامل�شوؤلن يف املدينة لبحث 
اخلدمية  وامل��راف��ق  القطاعات  خمتلف  تطوير  �شبل 
املقرحة  امل�شتقبلية  واخل��ط��ط  ف��ي��ه��ا،  وال�����ش��ي��اح��ي��ة 
�شياحية  ج��ذب  نقطة  لت�شبح  الذيد  مدينة  لتطوير 

بهوية اإماراتية. 
وال��ت��ق��ى ���ش��ع��ادة م����روان ب��ن ج��ا���ش��م ال�����ش��رك��ال املدير 
التنفيذي لهيئة ال�شارقة لاإ�شتثمار والتطوير �شروق 
خال الزيارة عدد من امل�شوؤولن يف مقدمتهم �شعادة 
البلدي  املجل�ض  حممد بن �شلطان بن هويدن رئي�ض 
التميمي  حميدي  علي  حميدي  م.  وال�شيد  بالذيد، 
ن��ائ��ب م��دي��ر دائ����رة ال��ت��خ��ط��ي��ط وامل�����ش��اح��ة باملنطقة 
الو�شطى، وال�شيد علي م�شبح الطنيجي، مدير بلدية 
اأحمد عبد اهلل  ك��ًا من  �شروق  وف��د  الذيد، كما �شم 
الهوتي  واأح��م��د   ، �شروق  يف  م�شاريع  مدير  احل��م��ادي 
م�شعب  و   ، ���ش��روق  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ع��اق��ات  من�شق 

البلو�شي م�شاعد اإداري يف �شروق.
امل�شاريع  من  جملة  عر�ض  على  الإجتماعات  ورك��زت 
التي تهدف اإىل تطوير املدينة وتعزيز م�شادر الدخل 
يف اإط���ار ال��ت��وج��ه الإ���ش��رات��ي��ج��ي ال��ع��ام ل��اإم��ارة، من 
اأ�شواق  وبناء  الراثية  املناطق  على  احلفاظ  اأب��رزه��ا 
وترفيهية  �شياحية  واأماكن  ريا�شية  ومناطق  جديدة 
وم���راف���ق ت��خ��دم ���ش��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة وال�����ش��ي��اح م��ن داخل 

الدولة وخارجها.
مزايا  لأب���رز  ا�شتعرا�ض  الإج��ت��م��اع  خ��ال  ج��رى  كما 
مدينة الذيد التاريخية واجلغرافية، موؤكدين على اأن 
وجود اأقدم القاع فيها وهي قلعة احل�شن واحتوائها 

اأ���ش��واق الطيور والأغ��ن��ام والأ���ش��م��اك والتمور،  لأك��ر 
�شتتمكن م��ع بع�ض  ال���دول���ة،  امل���دن يف  اأق����دم  وك��ون��ه��ا 
�شياحية  وجهة  اإىل  للتحول  والإ�شافات  التطويرات 
جتارية جاذبة وا�شتقطاب اأعداد كبرة من ال�شياح من 

داخل وخارج الدولة.
وق����ال ���ش��ع��ادة م����روان ال�����ش��رك��ال: اإن امل��دي��ن��ة يف ظل 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وح��ر���ض  توجيهات 
الأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
وم�شاريع  اأعمال  على  مقبلة  ال�شارقة  حاكم  لاحتاد 
ال���ذي���د وجهة  ت��ك��ون  اأن  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ون��ح��ن  ك���ث���رة، 
�شياحية ووجهة عائلية من حيث ا�شتقطابها الرحات 
لذلك  م��وؤه��ل��ة  وه���ي  واخل��ارج��ي��ة  املحلية  ال�شياحية 
وباأهلها،  وال�شياحية  الراثية  ومواقعها  بتاريخها 
ال�شياحة  لتطوير  ج��دي��دة  مرحلة  ن�شت�شرف  ونحن 
وال��راث يف مدينة الذيد والإ�شتفادة مما توفره من 

تنمية اقت�شادية وفر�ض عمل �شخمة .
وت�شمنت القراحات التي مت طرحها خال الزيارة، 
ال��ذي��د م��ن خال  امل��زاي��ا اخل��ا���ش��ة مب��دي��ن��ة  ا�شتثمار 
وتاأجرها  ت��ط��وي��ره��ا  ع���ر  ف��ي��ه��ا  امل������زارع  ا���ش��ت��غ��ال 
ي�شاعد  ق��د  م��ا  للخيول  ا�شطبات  وان�����ش��اء  لل�شياح، 
بامل�شاريع  والإه���ت���م���ام  ال��ف��رو���ش��ي��ة،  حم��ب��ي  ج���ذب  يف 
الريا�شية، كما اأكد على اأهمية الركيز على الواحات 
و �شباق الهجن جلذب الزوار. ودعا ال�شركال اإىل زيادة 
التي  التطويرية  امل�شاريع  دع��م  يف  والتعاون  اجلهود 
احل�شاري  بالطابع  ال��ذي��د  مدينة  اإظ��ه��ار  ت�شتهدف 
الراثي  وطابعها  معاملها  على  واحل��ف��اظ  واجل��م��ايل 
املتميز .. منوهاً باأنها �شتكون من مدن الإمارة الواعدة 
من  للعديد  لم��ت��اك��ه��ا  ن��ظ��راً  وا���ش��ت��ث��م��اري��اً  �شياحياً 
الأن�شطة  لهذه  جاذبة  جتعلها  التي  واملقومات  املزايا 
تنفيذ حزمة م�شاريع تطويرية  اأن  وامل�شاريع، موؤكداً 

يتطلب جهداً من جميع القطاعات واملوؤ�ش�شات خللق 
ل  التنفيذي  املدير  واأو���ش��ح  خ�شبة.  ا�شتثمارية  بيئة 
املقرحات  الكثر من  بحث  الإجتماع  هذا  اأن  �شروق 
نهاية  يف  وع��ر  املدينة  تهم  التي  ال��ب��ن��اءة  امل�شاريع  و 
يبذلها  التي  للجهود  وتقديره  �شكره  ع��ن  الإج��ت��م��اع 
من  الإم���ارة  لتطوير  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
�شاملة غطت  تطويرية  مل�شاريع  �شموه  اإط��اق  خال 
يف  الهيئات  ممثلي  �شكر  كما  اإمارتنا،  يف  امل��دن  جميع 
اأراء عن  اأب���دوه من  وم��ا  على جهودهم  الذيد  مدينة 
اإيجابي  اأث��ر  لها  �شيكون  التي  املطروحة  املو�شوعات 
على املدى القريب. يذكر اأن عدد �شكان مدينة الذيد 
املقيمة،  اأغلبهم من اجلاليات   37000 يبلغ حوايل 
ومتتاز  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  تقع  واح��ة  اأ�شلها  وال��ذي��د 
باأرا�شي خ�شبة ومزارع عديدة وتكر فيها املياه. تبعد 

ال�شارقة،  مدينة  م��ن  ال�����ش��رق  اإىل  م��ي��ًا   30 ح���وايل 
فيه  تنت�شر  الأر����ض  من  وا�شعاً  منخف�شاً  متثل  وه��ي 
ال��ب�����ش��ات��ن وامل�����زارع ال��ك��ب��رة وت��ع��د واح����دة م��ن اأبرز 
امل��راك��ز ال��زراع��ي��ة يف الإم����ارات. وك��ان��ت املدينة قدميا 
ذات مناخ جاف  الهواء  تكييف  املنطقة  اأن تعرف  قبل 
اإليه  ي��ل��وذون  م�شيفا  ف�شكلت  كثيفة  وخ�شرة  ن�شيباً 
اإىل  ي�شار  ال�شاحلية.   املدن  ارتفاع رطوبة  هروبا من 
اأن �شروق تاأ�ش�شت عام 2009 بهدف حتقيق اإجنازات 
على  اإقت�شادية  وتنمية  وبيئية  وثقافية  اجتماعية 
ال�شارقة.  لإم��ارة  وال�شامية  العربية  الهوية  اأ�شا�ض 
وت�شعى الهيئة اإىل ت�شجيع الإ�شتثمار عن طريق تبني 
النوعية  اخلدمات  تقدمي  يف  الدولية  املعاير  اأف�شل 
التي ت�شاعد يف جذب امل�شتثمرين �شواء من املنطقة اأو 

كافة اأنحاء العامل.
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اإميال ت�ستعر�س اأف�سل ممار�ساتها يف امل�سوؤولية االإجتماعية خالل م�ساركتها يف عدد من املوؤمترات والفعاليات العاملية 

•• العني – الفجر:

اأبرز  اأح���د  م���ول،  اأع��ل��ن واح���ة هيلي 
م�شاريع التطوير العقاري التي تقام 
يف مدينة العن، عن توقيع اتفاقية 
مع جمموعة لندمارك، يهدف من 
املتاجر  من  عدد  افتتاح  اإىل  خالها 
املعروفة،  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ات  ذات 
اأكر  م��ن  واح���دة  املجموعة  لت�شبح 
هيلي  واح��ة  م�شروع  يف  امل�شتاأجرين 

مول.
وقد اأكدت جمموعة لندمارك على 
للمت�شوقن  م��ت��اج��ر  ���ش��ت��ة  اإ����ش���اف���ة 
يف امل��رك��ز ال��ت��ج��اري اجل��دي��د �شمن 
م�شاحة تتجاوز 3،900 مر مربع، 
و�شبا�ض،  الأط��ف��ال،  حم��ل  وت�شمل 

و�شو اإك�شري�ض، وليف �شتايل.
املهند�ض  ق�����ال  الإط����������ار،  ه�����ذا  ويف 
الرئي�ض  ال��ظ��اه��ري،  �شلطان  �شعيد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���واح���ة ه��ي��ل��ي م����ول: اإن 

اإ���ش��اف��ة ���ش��ت ع���ام���ات جت���اري���ة من 
جم��م��وع��ة لن����دم����ارك، ���ش��ي��زي��د من 
التاأجرية  الإج��م��ال��ي��ة  م�����ش��اح��ت��ن��ا 
يتيح  مما   ،% بن�شبة ت�شل اإىل 60 
الباحثن  للمت�شوقن  اأك��ر  خيارات 

عن كل ما هو حديث وع�شري .
افتتاح  �شيتم  ذل��ك  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
فر�شت  فيتني�ض  ملركز  الأول  الفرع 
النوادي  �شل�شلة  ف��ق��ط،  ل��ل�����ش��ي��دات 
على  الأوىل  وال�����ش��ح��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
م�شتوى العامل يف العن، وهو الفرع 
الذي  الإم����ارات  م�شتوى  على   35
�شي�شغل م�شاحة تفوق 1،200 مر 

مربع. 
ولأول  الإلكرونيات  م�شتوى  وعلى 
افتتاح  العن، ف�شيتم  مرة يف مدينة 
�شل�شلة اإ ماك�ض املتخ�ش�شة يف جتارة 
ما  تبلغ  م�شاحة  على  الإلكرونيات 
وبذلك  م��رب��ع،  م��ر   800 ي��ق��ارب 
من  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز  زوار  �شيتمكن 

من  متنوعة  ت�شكيلة  على  احل�شول 
الأجهزة الإلكرونية.

واأ����ش���اف ال��ظ��اه��ري: ي��ح��ر���ض واحة 
اإ����ش���اف���ة عامات  ه��ي��ل��ي م����ول ع��ل��ى 
جتارية عاملية مل ي�شبق لها التواجد 
احتياجات  لتلبية  ال��ع��ن،  مدينة  يف 
كل  اإىل  يتطلعون  ال���ذي  املت�شوقن 

ما هو جديد ومثايل ومن املتوقع اأن 
ت�شتقطب هذه العامات عدداً كبراً 
م��ن امل��ت�����ش��وق��ن، خ��ا���ش��ة ال�����زوار من 
الإم���ارات امل��ج��اورة ال��ذي من املتوقع 
 175،000 اإىل  ع��دده��م  ي�شل  اأن 
 2013 نهاية  قبل  اأ�شبوعياً  زائ����راً 
.  وي��ح��ت��ل م��وق��ع واح����ة ه��ي��ل��ي مول 

م����رك����زاً ا����ش���رات���ي���ج���ي���اً ق�����رب اأك����ر 
العن، ومن  �شكني يف مدينة  جممع 
امل�����ول ع����دداً  ي�����ش��ت��ق��ط��ب  اأن  امل��ت��وق��ع 
من  القادمن  املت�شوقن  م��ن  ك��ب��راً 
اأبوظبي، ودبي و�شلطنة عمان  اإم��ارة 
مل  متاجر  من  بالت�شوق  لا�شتمتاع 
تكن موجودة �شابقاً يف مدينة العن.

يبد�أ بت�ضليم �ملحات للم�ضتاأجرين قبيل �الفتتاح يف �أغ�ضط�ض 2013

•• ابوظبي-الفجر: واحة هيلي مول يوقع اتفاقية ا�سرتاتيجية مع جمموعة الندمارك 

اأعلنت جمموعة ات�شالت، احد �شركات الت�شالت الرائدة يف ال�شواق النا�شئة والعامل، عن ح�شول ات�شالت بنن على 
رخ�شة �شاملة خلدمات الهاتف املحمول ت�شمل خدمات اجليل الثاين 2G والثالث 3G واجليل الرابع 4G ا�شافة اىل 
اية تقنية اخرى للهاتف املحمول قد تتاح م�شتقبا يف دولة بنن. هذا الجناز ي�شكل نقلة نوعية يف عمليات ات�شالت 
على م�شتوى اخلدمات ذات القيمة امل�شافة التي تطمح اىل تقدميها لعمائها يف دولة بنن. من خال تطوير خدمات 
الت�شالت، الذي ي�شاهم يف تعزيز عجلة التنمية القت�شادية والجتماعية يف كافة ال�شواق التي تعمل بها، وعزمها على 
امل�شاهمة ب�شكل فاعل يف حت�شن حياة النا�ض ومتكينهم من التوا�شل والعمل بكفاءة وانتاجية اكر عر توفر التقنيات 
تقدمي  بنن  ات�شالت  ل�  ويتيح  عاما   20 ملدة  �شالح  اجلديد  الرخي�ض  اأيديهم.  متناول  يف  لتكون  احلديثة  املبتكرة 

جمموعة وا�شعة من خدمات الت�شالت والبيانات املتقدمة واملبتكرة لعمائها يف جمهورية بنن.

ات�ساالت حت�سل على رخ�سة �ساملة خلدمات الهاتف املحمول يف بنني 

•• دبي –الفجر:

ينظم مركز بيع املركبات امل�شتعملة 
الأعمال  م���راك���ز  جم��م��وع��ة  ع�����ش��و 
مزاداً  الإم����ارات  ملوا�شات  التابعة 
متنوعة،  واآلية  مركبة   268 لبيع 
ال�شارقة  م��دي��ن��ة  يف  مب��ق��ره  وذل����ك 

باملنطقة ال�شناعية رقم 12.
اإبراهيم مدير  �شلمان حممد  وقال 
اإن  امل�شتعملة  امل��رك��ب��ات  ب��ي��ع  م��رك��ز 
امل������زاد ال�����ذي ���ش��ي��ن��ف��ذه امل���رك���ز هو 
الثامن له هذا العام، وبداأ من اأم�ض 
يونيو   16 ل��غ��اي��ة  وي�شتمر  الأح����د 
احلايل، ويتم خاله طرح جمموعة 
م��ن احل��اف��ات وامل��رك��ب��ات واملعدات 
امل�����ش��ت��ع��م��ل��ة واخل���ا����ش���ة ب����ال����وزارات 
اإىل  اإ�شافة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
لأ�شطول  التابعة  املركبات  من  عدد 

م��وا���ش��ات الإم������ارات. واأ����ش���اف اإن 
فئات املركبات املتواجدة تتوزع على 
مركبة دف��ع رب��اع��ي وم��رك��ب��ات بيك 
اأب وجرارات واآليات ومعدات زراعية 
اإ�شافة ال�شاحنات الثقيلة ومركبات 
والأحجام  الأن����واع  خمتلفة  اأخ���رى 

واملوديات.
واأو�شح اأن هذه املزادات التي يقوم بها 
املركز تندرج �شمن خطة التحديث 
املوؤ�ش�شة  ت��ط��ب��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ال���دوري���ة 
لتطوير وجتديد اأ�شطول مركباتها 
تتجاوزعمرها  ال���ت���ي  وح��اف��ات��ه��ا 
ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي، وا���ش��ت��ب��دال��ه��ا ب���اأن���واع 
وموديات جديدة ومبا يلبي حاجة 
ت��و���ش��ع منظومة  ال��ع��م��اء وي��واك��ب 

اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شة.
مع  يتعامل  املركز  اأن  �شلمان  واأف��اد 
ب�شفافية  ال��ع��م��اء  م��ن  ال��راغ��ب��ن 
ال�شروط  جميع  يطبق  حيث  كاملة 
مبعاينة  امل���ت���ع���ام���ل  مت���ك���ن  ال����ت����ي 
امل��رك��ب��ات واحل����اف����ات، ك��م��ا يتعن 
امل�شاركة باملزايدة  على الراغبن يف 
درهم   5000 بقيمة  ت��اأم��ن  ���ش��داد 
عدم  ح��ال��ة  يف  ي���رد  ب�شيك  اأو  ن��ق��داً 
موعد  اآخ��ر  اأن  حيث  العر�ض،  ر�شو 
ال��ع��ط��اءات الأح����د املوافق  ل��ت��ق��دمي 
اأن  2013. وذكر �شلمان   06  16
املركز يقدم لعمائه حزمة متنوعة 
من اخلدمات املرتبطة ببيع املركبة 
ال�شيارات  ع��ر���ض  م��ث��ل  امل�شتعملة 

التابعة  امل�����ش��ت��ع��م��ل��ة  واحل�����اف�����ات 
املزاد  يف  ببيعها  ال��راغ��ب��ة  للجهات 
�شمن  ل��ت��ن��درج  للموؤ�ش�شة  ال����دوري 
اأ�شاطيلها عاوة على اإدارة وتنظيم 
واأ�شاطيل  م��رك��ب��ات  ل��ب��ي��ع  امل�����زادات 
ال�شركات اخلا�شة والأفراد وتوفر 
املركبات  لعر�ض  ال��ازم��ة  امل�شاحة 
املركبات  قطر  وخ��دم��ة  وتنظيمها 
املزايدة  م��ك��ان  اإىل  ن��ق��ل��ه��ا  ب��غ��ر���ض 
املخ�ش�شة  املركبات  جميع  وح�شر 
بها  خ��ا���ش��ة  ك�����ش��وف  واإع�����داد  للبيع 
الفنية  ل��ل��ح��ال��ة  ت���ق���ري���ر  واإع���������داد 
املتوقعة لعملية  والقيمة  للمركبات 
الإعانية  احلمات  وتنظيم  البيع 

عن املركبات املعرو�شة للبيع.

مركز بيع املركبات امل�ستعملة مبوا�سالت االإمارات ينظم مزادًا لـ268 مركبة

بنك اأبوظبي التجاري ي�سيف جائزتني ل�سجل جوائزه 
•• اأبوظبي-وام:

فاز بنك اأبوظبي التجاري موؤخرا بجائزة اأف�شل �شفقة لعام 2013 يف منطقة ال�شرق الأو�شط تقديرا للدور الذي 
قام به يف �شفقة اإعادة هيكلة بيت ال�شتثمار العاملي البالغة قيمتها 1.7 مليار دولر اأمريكي. كما ح�شد بنك اأبوظبي 
التجاري جائزة اأف�شل �شفقة �شرفة اإ�شامية لعام 2013 يف منطقة ال�شرق الأو�شط عن �شفقة اإعادة متويل املنطقة 
احلرة بجبل علي مببلغ 2 مليار دولر اأمريكي. وتاأتي هذه اجلوائز من جملة ذابانكر تقديرا ملا يتمتع به البنك من 
مكانة رائدة يف الأ�شواق املالية وخدمات ال�شرفة الإ�شامية والتزامه الدائم من خال جمموعة اخلدمات امل�شرفية 

ال�شتثمارية بتقدمي منتجات متويل مهيكلة وخدمة اأ�شواق ال�شندات القرو�ض وال�شكوك الإ�شامية.

مركز اأبوظبي لالأعمال باقت�سادية اأبوظبي ي�سدر 1999 
رخ�سة جديدة ويجدد اأكرث من 18 األفًا

•• اأبوظبي-وام:

بلغ اإجمايل عدد الرخ�ض التجارية اجلديدة يف اإمارة اأبوظبي خال الربع الول من العام اجلاري 1999 رخ�شة جتارية فيما مت جتديد حوايل 18 
الفا و538 رخ�شة خال نف�ض الفرة لي�شل بذلك اإجمايل عدد الرخ�ض التجارية الفاعلة يف المارة اأكر من 104 الف رخ�شة. وح�شب تقرير الربع 
الول للعام اجلاري للن�شاط التجاري على م�شتوى اإمارة اأبوظبي ال�شادر عن مركز اأبوظبي لاأعمال التابع لدائرة التنمية القت�شادية اأبوظبي فاإنه 
مت ت�شجيل حوايل 1328 رخ�شة جديدة يف مدينة ابوظبي حرفية وجتارية ومهنية فيما بلغ اجمايل الرخ�ض التجارية اجلديدة يف املنطقة ال�شرقية 
274 رخ�شة جديدة. وبالن�شبة للرخ�ض التي مت جتديدها يف الن�شطة احلرفية والتجارية واملهنية ا�شار التقرير اىل  الغربية  املنطقة  397 رخ�شة ويف 
اإنه مت جتديد حوايل 10 الف و876 رخ�شة يف مدينة ابوظبي و5 الف و823 رخ�شة يف املنطقة ال�شرقية و1839 يف املنطقة الغربية. واأكد حممد 
را�شد الرميثي املدير التنفيذي بالنابة ملركز ابوظبي لاعمال التابع للدائرة اإن الن�شاط التجاري لمارة ابوظبي ي�شر وفق منحنى ت�شاعدي يرجم 
اجلهود التي تبذلها دائرة التنمية القت�شادية من خال ما يقدمه مركز ابوظبي لاعمال من خدمات متميزة لرجال العمال وامل�شتثمرين. وا�شار 
التي �شت�شهل وب�شكل كبر على رجال العمال اجناز  القادمة على توفر حزمة من اخلدمات اللكرونية  اإن مركز العمال مقبل خال الفرة  اىل 
معاماتهم بكل �شهولة وي�شر المر الذي �شيعزز من تناف�شية المارة على م�شتوى بيئة العمال. وافاد التقرير باأنه مت الغاء حوايل 730 رخ�شة خال 
الربع الول من العام اجلاري موزعة على 370 رخ�شة يف مدينة ابوظبي و293 رخ�شة يف املنطقة ال�شرقية و67 رخ�شة. ور�شد التقرير حوايل 10 
التجاري �شملت ت�شاريح ور�شائل وخمالفات ورخ�ض جتارية  الن�شاط  الربع الول ح�شب نوع  التجارية خال  الف و59 حركة معامات الراخي�ض 
وا�شم جتاري حمددا 29 ن�شاطا جتاريا توزعت على 6899 موؤ�ش�شة يف مدينة ابوظبي و1859 ن�شاطا يف العن و1301 ن�شاط يف املنطقة الغربية. 
وذكر التقرير اإن من اأبرز هذه الن�شطة التي �شهدت اقبال كبرا من رجال العمال خال الربع الول وكاء بالعمولة والتجارة غر املتخ�ش�شة بالبيع 
وال�شراء والعمال املتخ�ش�شة واخلدمات والن�شاءات واملقاولت وال�شيانة وو�شائل النقل وقطع الغيار ومواد التموين والثاث والدوات املنزلية والتحف 
الكهربائية واجهزة احلا�شب والرامج والت�شالت والرفيه واملن�شوجات واملاب�ض واجللود املدبوغة وغرها. كما ر�شد التقرير حركة الن�شاط التجاري 
لمارة ابوظبي ح�شب ال�شكل خال الربع الول من العام اجلاري 12 الفا و223 حركة لن�شاط املوؤ�ش�شة الفردية موزعة على 6280 حركة معامات 
يف ابوظبي و4416 يف العن و1527 يف الغربية . وافاد باأن ن�شاط رخ�شة ذات م�شئولية حمدودة �شجل 4110 حركة معامات خال الربع الول 
3050 حركة يف ابوظبي و848 يف العن و212 يف الغربية تاها فرع �شركة او موؤ�ش�شة باجمايل 2053 حركة معامات موزعة على  موزعة على 
العن و83 يف الغربية. وجاء يف التقرير ان ن�شاط �شركة م�شاهمة عامة �شجل 26 حركة معاملة موزعة  يف  و520  ابوظبي  يف  معاملة  حركة   1450
على 19 حركة يف ابوظبي و6 حركات يف العن وحركة واحدة يف املنطقة الغربية فيما �شجل ن�شاط �شركة م�شاهمة خا�شة 13 حركة معامات اقت�شرت 
على مدينة ابوظبي خال الربع الول من العام اجلاري و�شجلت �شركات الت�شامن حوايل 77 حركة معامات مبعدل 55 حركة يف ابوظبي و19 يف 
العن و3 حركات معامات يف الغربية فيما هناك 6 حركات لن�شاط اجلمعيات التعاونية يف ابوظبي و11 حركة للن�شاط احلريف 8 منها يف ابوظبي و3 
يف الغربية اإ�شافة اإىل 60 حركة ل�شركة تو�شية 43 منها يف اأبوظبي و11 يف العن و6 يف الغربية بالإ�شافة اىل 8 لاأن�شطة املهنية 5 منها يف ابوظبي 
و3 يف العن. و�شجل الربع الول للعام اجلاري حوايل 423 معاملة الكرونية عر موقع الدائرة اللكروين موزعة على 33 حركة ل�شدار رخ�شة 

جتارية و290 حركة حلجز ا�شم جتاري.

دبي تفتتح اليوم اأعلى
 برج لولبي يف العامل 

•• دبي -وام:

لا�شتثمار  ك��ي��ان  �شركة  م�شاريع  اأح���د  اإنفينيتي  ب��رج  ب��دب��ي  ال��ي��وم  يفتتح 
والتطوير العقاري البالغ تكلفته اأكر من مليار درهم يف حفل �شخم مع 
عر�ض خا�ض على الرج يح�شره العديد من ال�شخ�شيات الهامة يف جمتمع 
الإمارات . ويتكون الرج الذي يفتتح بعد ح�شولهاعلى �شهادة الإجناز من 
قبل بلدية اإمارة دبي والتي تفيد بانتهاء الأعمال يف امل�شروع من 75 طابقا 
ويبلغ ارتفاعه 310 امتار تقريبا ويعتر اأعلى برج لولبي يف العامل. واأكد 
اأحمد حممد احلاطي رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة كيان لا�شتثمار والتطوير 
اأن امل�شروع مت تنفيذه وفقا لأعلى املعاير العاملية يف اإن�شاء الأبراج .. م�شرا 
اإىل ح�شول هذا الرج على العديد من اجلوائز العاملية. وقال احلاطي اأن 
العامل �شمن جوائز  اأف�شل هند�شة معمارية يف  بجائزة  فاز  اإنفينيتي  برج 
اأرب��ع جوائز �شمن جوائز  وا�شتحوذ كذلك على  لندن  العاملية يف  العقارات 
العقارات العربية يف دورتها الأوىل يف دبي مو�شحا اأنه مت ت�شميم هذا الرج 
من قبل �شركة �شكيدمور اأوينغز اأند مريل التي ت�شتهر مب�شاريعها البارزة 
مثل برج �شرز يف مدينة �شيكاغو الأمريكية و برج خليفة يف دبي. واأ�شاف 
للقاطنن  ويتيح  رائعة  ب�شمات ت�شميمية  يت�شف  امل�شروع  اأن هذا  احلاطي 
فيه منظرا بانوراميا خابا نحو البحر مل�شروع النخلة ومر�شى دبي بف�شل 
�شكله اللولبي بزاوية قدرها 90 درجة من الأعلى اإىل الأ�شفل والأ�شاليب 
املعمارية والإن�شائية التي �شممت خ�شي�شا لهذا امل�شروع و خطوط الت�شميم 

الداخلي للم�شروع فائقة احلداثة على نحو يكمل الت�شميم اخلارجي. 

•• اأبوظبي-وام:

اأف�شل ممار�شاتها يف جمال  اإميال  الإم��ارات لاأملنيوم  ا�شتعر�شت �شركة 
عدد  يف  م�شاركتها  خ��ال  امل�شتدامة  والتنمية  الجتماعية  امل�شوؤولية 
وذلك  موؤخرا  اأبوظبي  �شهدتها  التي  العاملية  والفعاليات  املوؤمترات  من 
واإجنازاتها يف قطاع  اأف�شل خراتها  لت�شارك  امل�شتمر  التزامها  اإط��ار  يف 

كراع  موؤخرا  �شاركت  قد  اإميال  وكانت  لل�شركات.  الجتماعية  امل�شوؤولية 
الجتماعي  وال��ع��ط��اء  ال��ع��ايل  التعليم  يف  اخل���ري  العمل  مل��وؤمت��ر  ذه��ب��ي 
امل�شوؤول الذي عقده جمل�ض القيادات اجلامعية يف الدولة برعاية معايل 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
رئي�ض  نائب  ب�شتكي  يو�شف  و���ش��ارك   . العطاء  يثمر  عندما  �شعار  حت��ت 
�شركة الإمارات لاأملنيوم مع جلنة املوؤمتر التي ناق�شت الأهمية املتنامية 

املجتمعية  التنمية  املوؤ�ش�شية يف حتقيق  وامل��ب��ادرات  العمل اخل��ري  ل��دور 
امل�شتدامة. وحتدث ب�شتكي اأمام املوؤمتر عن دور م�شروع اإميال يف حتقيق 
ملجتمع  م�شتداما  م�شتقبا  توؤ�ش�ض  التي  ال�شراتيجية   2030 روؤية 
بحياة  الرت��ق��اء  يف  مب�شاهمتها  ال�شركة  اع��ت��زاز  ع��ن  معربا   .. الإم����ارات 
امل�شوؤولية  جمال  يف  املتنوعة  امل��ب��ادرات  وتقدمي  الدولة  و�شكان  مواطني 

الجتماعية املوؤ�ش�شية وتوفر فر�ض العمل املتميزة لاإماراتين. 
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�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/490 جتاري كلي                                     
اىل املدعى عليهما /1- رينهرد ويند 2- �شيلك ويند جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعى / حممود عبداحلليم عو�ض وميثله: نبيه احمد بدر   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالتكافل والت�شامن 
من  اعتبارا   %12 بواقع  التاخرية  والفائدة  دره��م   )126051( وق��دره  مببلغ 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام، والر�شوم و امل�شاريف والتعاب.  وحددت 
 ch.1.C.15 لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/23 ال�شاعة 9.30 بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل .)وامرت 

بتق�شر مدة امل�شافة اىل ا�شبوع من تاريخ الن�شر(  
 ق�ضم �لق�ضايا �لتجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/192 جتاري جزئي                                     
اىل املدعى عليه /1- مطعم تاوا تندور جمهول حمل القامة مبا ان املدعى 
امل��دين  قد  توفيق  للتجارة )ذ.م.م( وميثله: عبداهلل حممد  العديل  �شركة   /
وقدره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
)7185.95 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية %9 
ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة يوم  ال�شداد  الدعوى وحتى  رف��ع  تاريخ  �شنويا من 
فانت  لذا   ch.2.D.19 بالقاعة   8.30 ال�شاعة   2013/7/3 املوافق  الربعاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�ضم �لق�ضايا �لتجارية                

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/300 عقاري  كلي                                     
القامة  ������ض.ذ.م.م.  جم��ه��ول حم��ل  العقارية  ال��ل��وؤل��وؤة  امل��دع��ى عليه /1-  اىل 
عبداهلل  عمر  عبدالرحمن  وميثله:  الغ�شيني   �شليم  م��ازن   / املدعى  ان  مبا 
ا�شتمارة احلجز  خم��ر    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ 
بالت�شامن  عليهما  املدعي  وال���زام  الوىل  عليها  وامل��دع��ى  املدعي  بن  املرمة 
والت�شامم برد مبلغ وقدره )247.941.12 درهم( والفائدة بواقع 9% من تاريخ 
الدفع وحتى تاريخ ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة 
ch.1.A.1 لذا فانت  ال�شاعة 9.30 بالقاعة  املوافق 2013/7/1  يوم الثنن 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�ضم �لدعاوي �لعقارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/205 عقاري  كلي                                     
اىل املدعى عليه /1- ب�شت هومز المارات العقارية  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعى / نرج�ض رحمن وميثله: ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان     قد اقام 
عليها  واملدعى  املدعى  بن  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
املدعى عليها مببلغ وق��دره )261.905 دره��م( والفائدة بواقع 9% من  وال��زام 
تاريخ ات�شام املبلغ والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء املوافق 2013/7/3 ال�شاعة 11.00 بالقاعة ch.1. B.8 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�ضم �لدعاوي �لعقارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/195 جتاري جزئي                                        
اىل املدعى عليه /1- ويل نون تكنيكال �شرفي�شز )���ض.ذ.م.م( جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعى / الطريق الذهبي لعمال الكهروميكانيكية �ض .ذ.م.م 
وميثله: ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مع  دره��م(   56.245.86( وق��دره  مبلغا  للمدعية  بتاديتها  عليها  املدعى  ال��زام 
الفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام والر�شوم  
وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/7/2 
او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا   ch.1A.1 بالقاعة   8.30 ال�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�ضم �لق�ضايا �لتجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/206 عقاري كلي                                          
اىل املدعى عليه /1- ب�شت هومز المارات العقارية  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعى / �شهيل الرحمن وميثله: ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان   قد اقام 
عليها  واملدعي  املدعي  بن  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
بواقع 9% من  والفائدة  املدعي عليها مببلغ وق��دره )291.948( دره��م  وال��زام 
تاريخ ا�شتام املبلغ والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة 
فانت  لذا   ch.1A.1 بالقاعة   9.30 ال�شاعة  املوافق 2013/7/3  الربعاء  يوم 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�ضم �لدعاوي �لعقارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/42 مدين كلي                                          
ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  والنقليات  ل��ل��م��ق��اولت  ن���اوي  ب��ن  �شركة   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ى / موؤ�ش�شة ال��وا���ش��ط مل��ق��اولت الطرق 
�������ض.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه: في�شل ي��ون�����ض زي���ن ال��ع��اب��دي��ن اخل���اج���ة  ق��د اق���ام عليك 
عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�ش�ض  خبر  بندب  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   ch.1C.15 بالقاعة   9.30 ال�شاعة   2013/6/19
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�ضم �لق�ضايا �ملدنية                        

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/1665 عمايل جزئي                                       
الق��ام��ة مبا  لل�شناعة   جمهول حمل  انترير  �شيتي    -1/ عليه  املدعى  اىل 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  �شاه  حممد  قا�شم  مع�شوم   / املدعى  ان 
مببلغ  ع���وده  دره��م(وت��ذك��رة   15690( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
)2000دره��م( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من املطالبة 
الق�شائية لل�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل باكفالة. رقم ال�شكوى 
)2013/139393(.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/6/19 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �ض   8.30
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة ايام على القل.  
 ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/1949 عمايل جزئي                                       
اىل املدعى عليه /1-  مقهى ومطعم وينك كريب  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعى / رالدين باول جريل �شانتو�ض  قد اقام عليك الدعوى 
بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )2200 درهم  ومو�شوعها 
وحددت    .)2013/144498( ال�شكوى  رق��م   . وامل�����ش��اري��ف   ب��ال��ر���ش��وم   )
مبكتب  �ض   8.30 ال�شاعة   2013/6/19 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل.  
 ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/1708 عمايل جزئي                                       
اىل املدعى عليه /1-  ا�شد عجيب لاعمال الفنية /ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعى / �شر بهادر اف�شل امر  قد اقام عليك الدعوى 
وقدره  مبلغ  ل��ه  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
)40060 درهم( والر�شوم وامل�شاريف .  رقم ال�شكوى )2013/142604(.  
�ض   8.30 ال�شاعة   2013/6/12 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثاثة ايام على القل.  
 ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/2012 عمايل جزئي                                       
ال�����ش��ي��دات  جم��ه��ول حمل  ف���رح لتجميل  ع���امل  امل��دع��ى عليه /1-   اىل 
القامة مبا ان املدعى / رو�شيماري رامريز جوتريز  قد اقام عليك 
 18884( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
درهم(والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2013/144831(.   وحددت لها 
جل�شة يوم الحد املوافق 2013/6/16 ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب القا�شي 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على 

القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2013/1259 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- �شريا للتجارة �ض.ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ حممد �ض �شياء    قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )66467( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�شافة اىل مبلغ 665 درهم ر�شوم 
التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العان. 
ق�ضم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2011/1112 تنفيذ جتاري
القامة مبا  ذ.م.م  جمهول حمل  ال�شبعه  النجوم  �شده/1-  املنفذ  اىل 
م��روان حممد احمد  ���ض.ذ.م.م وميثله:  التنفيذ/ كلرميك�ض  ان طالب 
والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  امل��ازم قد  نور 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13432( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف 
تاريخ ن�شر هذا  املذكور خال 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم اللتزام 

العان. 
ق�ضم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  �عالن بورود �لتقرير بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2012/51  جتاري جزئي                
اىل املدعى عليهما/1- حممد كو�شر عام حممد 2- �شركة داتا �شلي�شز  
انرنا�شيونال  ب��از  اي  �شركة   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ويل حم��ل 
)ذ.م.م( وميثلها مديرها/ روجيه �شليمان ابي نادر وميثله: فهد �شلطان 
علي لوتاه   نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/5/28 
يف الدعوى املذكورة اعاه. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبر املنتدب 
يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/6/18 ال�شاعة 

8.30 �شباحا بالقاعة ch1A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�ضم  �لق�ضايا �لتجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
مذكرة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/90  ��ضتئناف عقاري
وال�شتثمار  العقارات  لتنمية  تنميات  -�شركة   1  / امل�شتاأنف �شده  اىل 
)���ض.ذ.م.م(   جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /نازيا مهد�ض 
�شاكوري كنفجي وميثله: حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي     
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2011/121 عقاري  قد 
املوافق  الث���ن���ن  ي���وم  ج��ل�����ش��ه  ل��ه��ا  وح�����ددت  ب��ت��اري��خ 2013/2/7  ك��ل��ي 
قانونيا   ch.1.C.11 بالقاعة  �شباحاً   10.00 ال�شاعة   2013/7/15

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�ضم �لطعون                           

حماكم دبي

حماكم �ل�ضتئناف

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
مذكرة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/136  ��ضتئناف عقاري
ذات  �شركة منطقة حره  ا�ض  اي  �شي  -�شركة   1  / امل�شتاأنف �شده  اىل 
/الن  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  حم���دودة.  م�شوؤولية 
فوؤاد اخلويري وميثله: �شمر حليم كنعان قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
 2013/2/26 بتاريخ  كلي  عقاري   2010/415 رق��م  بالدعوى  ال�شادر 
 10.00 ال�شاعة   2013/6/25 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا   ch.1.C.11 بالقاعة  �شباحاً 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�ضم �لطعون                           

حماكم دبي

حماكم �ل�ضتئناف

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
�عالن حكم متهيدي بالن�ضر

       يف �لدعوى رقم 2010/1543  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- الزبر املاهي الطيب املاهي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / البرت هايكو 
بروي�ض   قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/5/28 باعادة 
الدعوى للخبر احل�شابي ندبه او غره عند القت�شاء لاطاع على اوراقها وم�شتنداتها وما ع�شى 
ان يقدمه له اخل�شوم منها لبيان عاقة الواقع بن اخل�شوم واملبالغ التي قام املدعي ا�شليا ب�شدادها 
للخ�شم املدخل )بير هومز للو�شاطة العقارية( وتاريخه و�شند وا�شا�ض وما اذا كان الخر قد قام 
عليه  املدعي  البنك  ق��ام  التي  املبالغ  وبيان  عدمه   من  ا�شليا  عليه  املدعي  للبنك  املبلغ  ذل��ك  ب�شداد 
اذا كان  بيان ما  املاهي( وتاريخه و�شند وا�شا�ض ذلك وكذا  املدخل )الزبر  ب�شدادها  للخ�شم  ا�شليا 
البنك املذكور قد قام ب�شداد ثمة مبالغ اخرى نفاذا لتفاقية القر�ض املوقعة بينه وبن املدعى ا�شليا 
من عدمه ويف احلالة الوىل بيان تلك املبالغ وتاريخ �شدادها وما اذا كان املدعي ا�شليا قد قام ب�شداد 
ثمة مبالغ او اق�شاط للبنك املدعى عليه من عدمه.   وحددت لها  املحكمة جل�شة يوم الحد املوافق 

ch.1.B.8  2013/6/16. ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�ضم �لق�ضايا �لتجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/457 �حو�ل نف�س م�ضلمني                                            
اىل املدعى عليه /1- طارق فريد توفيق احمد بيومي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعى / فاطمة هنى  وميثله: من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
عدة  ونفقة  لل�شرر  بالطاق  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د 
واجرة  ح�شانة  وتقرير  �شرعي  وم�شكن  ال�شداق  وموؤخر  �شامله  اولد  ونفقة 
لها  امل��ح��ام��اة.   وح��ددت  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  واج��رة خادمة  حا�شنة 
 ch.1C.13 بالقاعة   8.30 ال�شاعة   2013/6/24 املوافق  الثنن  يوم  جل�شة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل . 
 ق�ضم ق�ضايا �ل�ضرة                          

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  �عادة  �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/538 �حو�ل نف�س م�ضلمني                                            
اىل املدعى عليه /1- جميلة �شكيلة  جمهول حمل القامة مبا ان املدعى 
با�شقاط  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  قد  / حممد حللو  
ح�شانة الطفل )عبدالعزيز( و�شم وا�شقاط نفقة والر�شوم وامل�شاريف.    
 8.30 ال�شاعة   2013/6/13 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة ch.1C.13 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
�شيكون  فان احلكم  .ويف حالة تخلفك  الق��ل  اي��ام على  بثاثة  اجلل�شة 

مبثابة ح�شوري. 
 ق�ضم ق�ضايا �ل�ضرة                          

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
�عالن �ضحيفة طعن بالن�ضر

                         يف �لطعن   2012/373 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

ع   وميثله: ع�شام عبدالمر حمادي  م  �ض  للتمول  ام��اك  الطاعن/ 
الفا�شلي التميمي   باعان املطعون �شده/1- امر ح�شن من�شور �شاه 

علي جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاه ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س �لق�ضم  

حماكم دبي

   حمكمة � لتمييز
�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
   �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

يف �لدعوى رقم 2013/1886 مدين جزئي      
اىل املدعى عليه  /طارق عبداحلميد ابراهيم- م�شري اجلن�شية  حيث ان املدعي: 
ح�شن �شالح عبد احل�شن  اأقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاه 
والفائدة  درهم  الف  و�شبعون  اربعة   )  74.000( وقدره  مببلغ  فيها  يطالبك 
القانونية 9% من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف 
اجلزئية  املحكمة)الدائرة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي  وعليه  املحاماة.   واتعاب 
وذلك لاجابة   2013/6/19 يوم  والن�شف من  الثامنة  ال�شاعة  الثانية( يف متام 
على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم 
ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.

حرر بتاريخ 2013/6/2م
قلم �لكتاب

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�ضارقة

 �لبتد�ئية �لحتادية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
   �عادة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

يف �لدعوى رقم 2013/1649 مدين جزئي      
اىل املدعى عليه  /حامت ابراهيم احلاج حممد عن نف�شه وب�شفته وليا طبيعيا على 
جنله القا�شر/ احمد حامت ابراهيم احلاج- �شوداين اجلن�شية  حيث ان املدعية: �شركة 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اأقامت  ايران(  بيمة  )�شهامي  اليرانية  التاأمن 
املذكورة اعاه تطالبك فيها مببلغ وقدره )17.500 ( �شبعة ع�شر الفا وخم�شمائة درهم 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى ال�شداد التام بال�شافة للر�شوم 
املحكمة)الدائرة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي  وعليه  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف 
اجلزئية الثانية( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2013/6/17 وذلك لاجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال 
وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر بتاريخ 

2013/5/29م
قلم �لكتاب

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�ضارقة

 �لبتد�ئية �لحتادية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2013/204 تنفيذ عقاري
التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  ا�شلم  جمهول حمل  ا�شلم حممد  عامر  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اماك للتمويل �ض م ع وميثله: ع�شام عبدالمر حمادي الفا�شلي التميمي    نعلنكم باحلكم 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/623 عقاري كلي يوم الثنن بتاريخ 2013/1/14 باعتباره �شندا 
ال�شكنية  الوحدة  ب�شاأن  عليه  واملدعى  املدعية  بن  املرمة  التفاقية  بف�شخ   -1 وذل��ك  تنفيذيا 
رقم  4306 من برج �شافا- مر�شي دبي- حمل التداعي يف الدعوى الراهنة والغاء ا�شارة القيد 
مفادها  التي  عليه  املدعى  ل�شالح  امللكية  �شهادة  يف  ال��واردة  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  العقاري 
)تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك 
وملحقاته املودع لدى الدائرة الرا�شي والماك (2- الزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )1081880.19 
درهم( وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العان.    
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س �لق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10814 بتاريخ 2013/6/10     
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2013/1250 عمايل جزئي                                       
اىل املدعى عليه /1- ميان لتجارة املواد الغذائية- ���ض.ذ.م.م    جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعى / ا�شفاق احمد عبدالرحمن  قد اقام عليك 
 19140( عماليةوقدرها  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف .   رقم ال�شكوى )2013/138421(.  وحددت 
مبكتب  ���ض   8.30 ال�شاعة   2013/6/16 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�شة  لها 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل. 
 ق�ضم �لق�ضايا �لعمالية                

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



•• عمان-وام: 

اطلقت يف ع��م��ان ام�����ض م��ن خ��ال موؤمتر 
والتي  ل��ل��ط��اق��ة  الم�����ارات  ج��ائ��زة  �شحفي 
لت�شليط  عربية  دول��ة  يف  عامن  ك��ل  تعقد 
مرزة  اجل��ائ��زة  مامح  اب��رز  على  ال�شوء 
اف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات والع���م���ال ال���رائ���دة يف 
جم��ال ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة. وا���ش��ار م��دي��ر ادارة 
العلى  امل���ج���ل�������ض  يف  ال���ع���ام���ة  اخل�����دم�����ات 
للطاقة يف دولة الم��ارات عمر القر�شي يف 
املوؤمتر اىل ان اجلائزة التي اختارت الردن 
ل��اع��ان عنها ه��ذا ال��ع��ام م��ن اج��ل زيادة 
عموما  واملجتمع  واملوؤ�ش�شات  الأف��راد  وعي 
امل�شتدامة  التنمية  نحو  ال��ت��وج��ه  باأهمية 
لي�ض يف دولة الإمارات العربية املتحدة فقط 

وامنا على م�شتوى منطقة ال�شرق الأو�شط 
عن  نبذة  القر�شي  وق��دم  اأفريقيا.  و�شمال 
اهم الدوار التي ي�شطلع بها املجل�ض كجهة 
الطاقة  اإم��داد  تاأمن  �شمان  عن  م�شوؤولة 
لإم�����ارة دب���ي وال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ف��ع��ال لقطاع 
ي�شرف  املجل�ض  ان  اىل  م�شرا  ال��ط��اق��ة.. 
وتطوير  دب��ي  يف  الطاقة  قطاع  ادارة  على 
اطر و�شيا�شات الطاقة لتحقيق ا�شتدامتها 
وتن�شوي حتت مظلته العديد من اجلهات 
ال��ع��اق��ة. وا���ش��ار المن  وامل��وؤ���ش�����ش��ات ذات 
ل��ل��ج��ائ��زة ط��اه��ر دي���اب اىل حماولة  ال��ع��ام 
اجل����ائ����زة اي���ج���اد م�����ش��رح م��ن��ا���ش��ب يف دبي 
لأحدث نوع من البتكار يف جمالت الطاقة 
واملتجددة..  ال�شم�شية  كالطاقة  اجل��دي��دة 
امل�شتدامة  التنمية  م�شطلح  ان  اىل  لفتا 

ي�شتخدم هذه اليام على نطاق وا�شع ومن 
هنا ترز اهمية ايجاد اجلائزة. وقدم دياب 
�شرحا تف�شيليا عن فئات اجلائزة ومعاير 
التقييم املتبعة كالإبداع والبتكار والكفاءة 
والتاأثر  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ح�شة  وزي����ادة 
وال�شلوكي  والج���ت���م���اع���ي  الق���ت�������ش���ادي 
ال��ث��اث��ن من  ان  .. مبينا  ال��ط��اق��ة  وام���ن 
�شيكون اخر موعد لتقدمي  ال�شهر احلايل 
�شهر  يف  الفائزين  تكرمي  و�شيتم  الطلبات 
اأكتوبر من العام احلايل. ويذكر ان املجل�ض 
العلى للطاقة يف دبي يقوم باطاق جائزة 
رعاية  حت���ت   2013 ل��ل��ط��اق��ة  الم�������ارات 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
. وي��ت��م تنظيم جائزة  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م 

وتهدف  كل عامن  م��رة  للطاقة  الم���ارات 
املمار�شات  اأف�شل  على  ال�شوء  ت�شليط  اىل 
الطاقة  كفاءة  جمال  يف  الرائدة  والأعمال 
وال���ش��ت��دام��ة وحماية  ال��ب��دي��ل��ة  وال��ط��اق��ة 
البيئة. وتكرم اجلائزة اجلهود املبذولة من 

جمال  يف  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعن  قبل 
كفاءة الطاقة وم�شاريعها وت�شجيع التعليم 
والبحث العلمي يف جمال الطاقة كما متنح 
جائزة خا�شة بامل�شاهمن الفاعلن يف هذا 

القطاع.

اختتم منتدى بكن للخدمات العاملية اأعماله يف مركز 
ال�شن الوطني للموؤمترات مب�شاركة وزراء ووا�شعي 
�شيا�شات رفيعي امل�شتوى ورواد اأعمال من كافة اأرجاء 

العامل. 
وق���د ع��ر ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ط���ال اأب��وغ��زال��ه، رئي�ض 
للم�شتقبل  روؤي���ت���ه  ع���ن  اأب���وغ���زال���ه  جم��م��وع��ة ط���ال 
اقت�شاد  روؤى  يف  احل���رة  الن��رن��ت  جت���ارة  ولتفاقية 
اخل���دم���ات ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ج��ارة يف اخل���دم���ات يف هيئة 
القرن احلادي والع�شرين التي يراأ�شها �شعادة ال�شيد 
اآرنولد نيكول�شون، وزير اخلارجية والتجارة الأجنبية 

يف جامايكا. 
م��ن منو   21% الن��رن��ت  بلغت ح�شة  ل��ق��د  وق����ال، 
النا�شجة  الق��ت�����ش��ادي��ات  امل��ح��ل��ي يف  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل 
خال ال�شنوات اخلم�ض املا�شية، بينما حققت �شركات 
يف �شناعات اكر تقليدية ما ن�شبته %75 من املنافع. 
ويف درا�شة �شملت 30 بلداً بلغ اإجمايل ناجتها املحلي 
انت�شار  ازدياد  تبن   ،2010 عام  دولر يف  مليار   19
ال�شنوات  مدى  على  �شنوياً   25% مبعدل  الإنرنت 
اخلم�ض املا�شية م�شاهماً مبعدل %1.9 من اإجمايل 

الناجت املحلي .
املعلومات  ب��اأن تدفق  امل��رء  اإذا اعتقد  ق��ائ��ًا:  واأ���ش��اف 
التي  املعلومات  حجم  ف���اإن  امل��ع��رف��ة،  يف  جت���ارة  ي�شكل 
توفرها برامج اإنرنت مثل جوجل وياهو وفي�ض بوك 
وتوينتي وبيدو ويانديك�ض ومايكرو�شوفت وبينغ، فاإن 
الإنرنت يعد موطنا لبع�ض اأكر التجار يف القت�شاد 

ال��ع��امل��ي وي��ت��ع��زز ه���ذا ف��ق��ط ع��ن��د ال��ت��ف��ك��ر بالفر�ض 
الأعمال  من  للمزيد  الإنرنت  خدمات  توفرها  التي 
وت�شتطيع  بدونها.  لتوجد  كانت  ما  التي  التقليدية 
بي  ئ��ي  مثل  الإن��رن��ت  على  املبا�شرة  الت�شوق  اأم��اك��ن 
)eBay( وراكوتن )Rakuten( و مركادو لير 
)Mercado Libre(، على �شبيل املثال، ان تعزز 
�شنة،  كل  دولياً  واملتو�شطة  ال�شغرة  املوؤ�ش�شات  جتارة 

وهذه التجارة اآخذٌة بالنمو .
واأو�شح الدكتور اأبوغزاله: لقد اأن�شاأ مزودو اخلدمات 
الرقمية �شيئاً خا�شاً كاأي �شلعة اأو خدمة مادية. واإذا 
التجارة  منظمة  خ���ال  م��ن  اخل��دم��ة  بحماية  قمنا 
العاملية، على �شبيل املثال، ف�شيكون من املنطق توفر 

نف�ض احلماية اأي�شاً لل�شلع املادية .
واقرح الدكتور اأبوغزاله اتفاقية جتارية حرة ر�شمية 
جديدة ملنظمة التجارة العاملة حتكم خدمات الإنرنت 
الدولية  التجارة  منظمة  تتفاو�ض  اأن  اأق��رح  وق��ال: 
ب�شاأن اتفاقية جتارة النرنت احلرة )اتفاقية جتارة 
وا�شحة  ق��واع��د  تدعمها  اتفاقية  احل���رة(،  الن��رن��ت 
هيئة  اخت�شا�ض  �شمن  تقع  اتفاقية  للتنبوؤ،  وقابلة 

ت�شوية النزاعات .
اأم���ن الإن��رن��ت وال�����ش��ري��ة وه��ج��م��ات الإن��رن��ت كانت 
قال:  الذي  اأبوغزاله  للدكتور  الرئي�شية  الهتمامات 
راأ�ض  على  امل��ث��ال،  �شبيل  على  الأم���ن،  ق�شية  تكن  مل 
اأ�شًا ملجتمع  ِمَم الإنرنت  جدول الأعمال عندما �شُ
�شغر موثوق به. اأما اليوم، فقد اأ�شبح برنامج عاملي 

للتجارة والتوا�شل الجتماعي والثقة بالإنرنت اأمراً 
اأو  الإن��رن��ت،  على  ال�شلع  �شراء  اأو  لبيع  �شواًء  حيوياً 
الإقرارات  تعبئة  مثل  العامة  الإدارات  مع  للتوا�شل 
ح�شا�شة  �شخ�شية  معلومات  اإدارة  عند  اأو  ال�شريبية 
ن�شتطيع  واأ���ش��اف: قد ل    . ال�شحية  ال�شجات  مثل 
حتقيق الثقة املطلقة ولكن يحتاج امل�شتخدمون اإىل اأن 
يكونوا على ثقة من اأن اأن�شطتهم عر الإنرنت اآمنة 

مثل ما هو احلال خارج النرنت .
 وعلى �شعيد اآخر، اأ�شبحت جرائم الإنرنت �شناعة 

تقدر قيمتها بعدة ماين من الدولرات وهي ت�شتفيد 
ب��ح��دود. حيث  تتقيد  ال��ت��ي ل  الإن��رن��ت  م��ن طبيعة 
يطور جمرمو الإنرنت برجميات خبيثة متكنهم من 
بطاقات  و�شرقة  الكمبيوتر  اأنظمة  وتدمر  اخ��راق 
حماية  اأ�شبحت  وعليه  ال�شرية.  والبيانات  التعريف 

اخل�شو�شية اأكر �شعوبة يف ع�شر الإنرنت .
وحول حتديد م�شتقبل التجارة قال الدكتور اأبوغزاله، 
وهو ع�شو فريق منظمة التجارة العاملية : ينبغي اأن 
ت�شاغ ال�شيا�شات املت�شلة بالإنرنت مب�شاركة كل من 
واملنظمات  املدين  الأعمال واحلكومة واملجتمع  قطاع 

الدولية واخلرة التقنية.
واختتم الدكتور اأبوغزاله قائا: نود اأن نرى املجتمع 
ملتزما  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  منظمة  ب��ق��ي��ادة  ال�����دويل، 
اتفاقية جتارة  تدريجية نحو حتقيق  بتطبيق عملية 

حرة بخ�شو�ض الإنرنت. 
رفيعي  خ���راء  يجمع  �شنوياً  ح��دث��اً  امل��ن��ت��دى  وي�شكل 
اخلدمات  ومنظمي  ال�شيا�شات  وا�شعي  من  امل�شتوى 
التنفيذين  وال��روؤ���ش��اء  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  وروؤ����ش���اء 
ومم��ث��ل��ي ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض وائ����ت����اف����ات-واحت����ادات 
�شناعات اخلدمات والأكادميين امل�شهورين وغرهم 
من املعنين ملناق�شة ال�شراتيجيات والنهج الذي من 
تنظيم  مت  وق��د  اخلدمات  تطوير  تاأثر  تعزيز  �شاأنه 
منتدى بكن ب�شكل م�شرك من قبل كل من موؤمتر 
ووزارة  )الأونكتاد(  والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم 

التجارة يف جمهورية ال�شن ال�شعبية وبلدية بكن.

املال والأعمال

29

اإطالق جائزة االمارات للطاقة يف عمان

يف ختام منتدى �خلدمات �لعاملي يف بكني

اأبوغزاله يقود حوارًا مع قادة االأعمال يف العامل
 حول اقت�ساد اخلدمات العاملي يف القرن 21

مهرجان �سيف اأبوظبي يف جولة 
ترويجية بال�سعودية والكويت وقطر

•• ابوظبي-وام:

جولة  يونيو   13-9 من  الفرة  يف  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  تنظم 
للرويج ملهرجان �شيف اأبوظبي يف ال�شعودية والكويت وقطر لت�شليط ال�شوء 
27 يونيو اإىل  على احلدث الذي يقام على مدى 52 يوما خال الفرة من 
وميتد من منت�شف ال�شيف وعر �شهر رم�شان الكرمي وعيد  اأغ�شط�ض   17
الفطر اإىل احتفالت اأبوظبي عيدكم وفرحتكم . واأ�شار مبارك النعيمي مدير 
اإدارة الرويج واملكاتب اخلارجية يف هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة اإىل اأن 
اجلولة ترمي اإىل تعريف وكاء ال�شفر وال�شياحة يف ال�شوق اخلليجي الهام 
بالرنامج احلافل لهذه الدورة من املهرجان ال�شيفي والعرو�ض الرويجية 
الوجهة  تقدمي  على  قدرتهم  يعزز  مبا  للحدث  امل�شاحبة  العائلية  والباقات 
عائلية  اأن�شطة  املهرجان  ويوفر  لعمائهم.  ممكنة  �شورة  باأف�شل  ال�شياحية 
وتعليمية وعرو�شا ترفيهية ومو�شيقية عاملية يف اأربع قاعات مبركز اأبوظبي 
حفات  يا�ض  ج��زي��رة  يف  دو  قاعة  حتت�شن  بينما  اأدن��ي��ك  للمعار�ض  الوطني 
باللغتن  كوميدية  وع��رو���ش��ا  العربية  املو�شيقى  جن��وم  اأمل��ع  يحييها  غنائية 
النزلء  وي�شتفيد  ريا�شية  وحتديات  م�شرحية  وليايل  والإجنليزية  العربية 
الذين يحجزون ثاث ليال يف واحدة من 35 من�شاأة فندقية يف خمتلف اأنحاء 
الإمارة خال مهرجان �شيف اأبوظبي عدا فرة عيد الفطر مبميزات عديدة 
يا�ض  املائية  الأل��ع��اب  ومدينة  اأبوظبي  ف��راري  ع��امل  ل�  جمانية  تذاكر  منها 
ووتروورلد اأبوظبي اإىل جانب احل�شول على خدمات انرنت ل�شلكي جمانية 
ووجبات جمانية لاأطفال دون الثانية ع�شرة و�شينال الوكاء الذين يحققون 
للطران  الحت���اد  ج��ائ��زة  �شباق  حل�شور  عطات  منها  ه��داي��ا  مبيعات  اأع��ل��ى 
اأبوظبي خال �شهر نوفمر املقبل ..و�شتكون هذه  الكرى للفورمورل1 يف 
العرو�ض متاحة عر وكاء املبيعات الرئي�شين و�شركات اجلولت اخلارجية 
امل�شاركة  للفنادق  الإل��ك��رون��ي��ة  وامل��واق��ع  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  يف 
هيئة  يف  اأبوظبي  �شيف  مهرجان  مدير  املهري  �شلطان  اأو�شح  جانبه  من   .
اأبوظبي لل�شياحة والثقافة اأن اأبوظبي متنح زوارها خيارات وا�شعة من املعامل 
ال�شياحية والأن�شطة الرفيهية واملن�شاآت الفندقية ومرافق خدمات ال�شيافة 
 . اأبوظبي  �شيف  ال��دورة من مهرجان  برنامج هذه  يعك�شه  ما  وهو  الفاخرة 
وخال الفرة من يناير اإىل ابريل 2013 ارتفع عدد النزلء من مواطني 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي عدا دولة الإمارات العربية املتحدة يف الفنادق 
 57.343 اإىل  باملائة   2 بن�شبة  اأبوظبي  يف  الفندقية  وال�شقق  واملنتجعات 
نف�شها من  ال��ف��رة  ع��ن  ب��امل��ائ��ة   4 ب��زي��ادة  ليلة   129.161 اأم�����ش��وا  ن��زي��ا 

الواحد.  للنزيل  ليلة   2.27 مبتو�شط   2012

•• الريا�ض-وام:

الأوىل  املرتبة  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  حلت 
التعاون  جم��ل�����ض  دول  م���واط���ن���ي  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف 
للتملك فيها يف عام 2011 بعدد 10873 حالة 
من  امل��ائ��ة  يف   67.5 ق��دره��ا  ن�شبة  لتحقق  متلك 
دول  مواطني  م��ن  للعقار  املتملكن  ع��دد  اإج��م��ايل 
الثانية  املرتبة  يف  عمان  �شلطنة  .وج���اءت  املجل�ض 
ب�1189  البحرين  ثم  3364 حالة متلك  بعدد 
الكويت وقطر  م��ن  ك��ل  حالة متلك يف ح��ن حلت 
وال�شاد�شة  واخلام�شة  الرابعة  املراتب  وال�شعودية 
ع��ل��ى ال��ت��وايل . واأ����ش���ار ت��ق��ري��ر���ش��ادر ع��ن الأمانة 
اإىل  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�ض  العامة 
املتملكن  لأع����داد  ال��ك��وي��ت  دول���ة  م��واط��ن��ي  ت�شدر 
للعقار من مواطني دول املجل�ض يف الدول الأع�شاء 
ويلي  مواطنا   8130 عددهم  بلغ  حيث  الأخ��رى 
2312 مواطنا ثم  ال�شعودية بعدد  ذلك مواطنو 
واحتل  مواطنا   2267 بعدد  الإم����ارات  مواطني 
و�شلطنة  البحرين  ومملكة  قطر  دول���ة  م��واط��ن��و 
بعدد  وال�شاد�شة  واخلام�شة  الرابعة  املراتب  عمان 
986 مواطنا على التوايل.  1086 و  1326 و 
واأكد التقرير اأن الإمارات العربية املتحدة اأحرزت 
الراخي�ض  م���ع���دلت  يف  ت��راك��م��ي  ارت���ف���اع  اأع���ل���ى 
الأن�شطة  ملمار�شة  املجل�ض  دول  ملواطني  املمنوحة 
عددها  ب���ل���غ  ح���ي���ث   2011 ل���ع���ام  الق���ت�������ش���ادي���ة 
املائة  يف   84 ق��دره��ا  وبن�شبة  رخ�����ض   28909
الكويت  تليها  املمنوحة  الراخي�ض  اإج��م��ايل  م��ن 
ب�1067  ال��ب��ح��ري��ن  ث���م  رخ�����ش��ة   3372 ب��ع��دد 
�شلطنة عمان  تلتها  املائة  3.1 يف  وبن�شبة  رخ�شة 
رخ�شة   494 بعدد  ال�شعودية  ثم  رخ�شة  ب�330 
العامة  الأم���ان���ة  وذك����رت  رخ�����ش��ة.  ب�256  فقطر 
اأعداد  اأن  العربية  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�ض 
املواطنن الذين تنقلوا بن دول املجل�ض ت�شاعفت 
ما  اإىل   1995 ع��ام  م��واط��ن يف  4.5 مليون  م��ن 
ي��زي��د ع��ل��ى 13 م��ل��ي��ون م��واط��ن يف ع���ام 2011 
ا�شتقبلت  حيث  املائة  يف   189 قدرها  منو  بن�شبة 
زائر  مليون   3.8 على  يزيد  ما  البحرين  مملكة 
مقابل   2011 ع��ام  يف  املجل�ض  دول  مواطني  من 
1.7 مليون زائر يف عام 1995 بن�شبة منو قدرها 
ال�شعودية ما يزيد عن  وا�شتقبلت  املائة  يف   124
الأع�شاء  ال��دول  مواطنن  من  زائر  مليون   4.4
 110 2.1 مليون زائر بن�شبة منو قدرها  مقابل 
ن�شبة  ان  العامة  تقريرالأمانة  واأو���ش��ح  امل��ائ��ة.  يف 
2011 بلغ  اأع��داد زوار دول��ة الكويت يف ع��ام  منو 

 2.3 الكويت  زوار  ع��دد  بلغ  حيث  املائة  يف   360
وا�شتقبلت  زائ���ر  األ���ف   500 م��ق��اب��ل  زائ���ر  م��ل��ي��ون 
�شلطنة ع��م��ان م��ا ي��زي��د ع��ن 598 األ���ف زائ���ر من 
مواطني دول املجل�ض مقابل 20 األف زائر واأ�شاف 
ام�ض  ال�شعودية  الأنباء  وكالة  بثته  الذي  التقرير 
اأن مواطني دول جمل�ض التعاون يتمتعون بامل�شاواة 
الدول  بن  والتنقل  الإقامة  حيث  من  املعاملة  يف 
حظي  وق��د  الذكية  بالبطاقة  يتم  ال��ذي  الأع�شاء 
الأع�شاء  ال�����دول  ب���ن  امل���واط���ن���ن  ت��ن��ق��ل  ت�����ش��ه��ي��ل 
املبا�شر  لرت��ب��اط��ه  ن��ظ��را  امل��ج��ل�����ض  دول  ب��اه��ت��م��ام 
امل��واط��ن��ن وت��ع��زي��ز الرابط  وال��وث��ي��ق مب�����ش��ال��ح 
الجتماعي بينهم كما اأنه اأحد املتطلبات الأ�شا�شية 
امل�����ش��رك��ة. وفيما  ال�����ش��وق اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
يتعلق بامل�شاواة يف املعاملة بالقطاع احلكومي بن 
مواطني دول املجل�ض بن التقرير اأن هناك زيادة 
يف اأعداد مواطني دول املجل�ض العاملن يف القطاع 
ارتفع  حيث  الأخ���رى  الأع�شاء  ب��ال��دول  احلكومي 
2000 اإىل  10 اآلف موظف يف عام  من ح��وايل 
17 األف موظف يف عام 2011 بن�شبة منو قدرها 
70 يف املائة واحتلت دولة الكويت املرتبة الأوىل يف 
ا�شتقطاب مواطني الدول الأع�شاء الأخرى للعمل 
يف القطاع احلكومي بها بن�شبة 5.4 يف املائة اإذ بلغ 
احتلت  بينما  األ��ف موظف   11 بها  العاملن  ع��دد 
الإمارات العربية املتحدة املرتبة الثانية بن�شبة 24 
يف املائة وا�شتقطبت ما يربو على 4000 موظف. 
الأع�شاء  ال��دول  املوظفن من مواطني  وبلغ عدد 
العاملن يف دولة قطر التي احتلت املرتبة الثالثة 
املائة فيما  9.1 يف  اأي ما ن�شبته  موظفا   1515
واململكة  عمان  و�شلطنة  البحرين  مملكة  احتلت 
ال��راب��ع��ة واخلام�شة  امل��رات��ب  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
وال�شاد�شة وبلغ عدد املوظفن من الدول الأع�شاء 
موظفا  و23  و45   188 بها  العاملن  الأخ���رى 

على التوايل. 
وفيما يتعلق بامل�شاواة يف املعاملة بالقطاع الأهلي 
هناك  اإن  التقرير  قال  املجل�ض  دول  مواطني  بن 
جمل�ض  دول  مواطني  اأع���داد  يف  م�شطردة  زي���ادة 
بالدول  الأه���ل���ي  ال��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ن يف  ال��ت��ع��اون 
حوايل  من  العدد  ارتفع  حيث  الأخ��رى  الأع�شاء 
األف   24 اإىل   2002 ع��ام  م��وظ��ف يف  األ���ف   12
 100 بن�شبة منو قدرها   2011 عام  موظف يف 
يف امل��ائ��ة وح��ل��ت دول���ة ال��ك��وي��ت يف امل��رت��ب��ة الأوىل 
الأخرى  الأع�����ش��اء  ال���دول  مواطني  ا�شتقطاب  يف 
ل��ل��ع��م��ل ب��ه��ا يف ال��ق��ط��اع الأه���ل���ي يف ع���ام 2011 
العاملن  ع��دد  وب��ل��غ  امل��ائ��ة  83 يف  ق��دره��ا  بن�شبة 

يف   77 قدرها  منو  بن�شبة  موظفا   19536 بها 
املرتبة  احتلت  ال�شعودية  اأن  التقرير  واأك��د  املائة. 
 2011 ال��ث��ان��ي��ة يف ا���ش��ت��ق��ط��اب ال��ع��ام��ل��ن ل��ع��ام 
بها  العاملن  بلغ عدد  املائة حيث  6.1 يف  بن�شبة 
بن�شبة منو قدرها 102 يف املائة  1438 موظفا 
املرتبة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  احتلت  حن  يف 
قدرها  ب��ن�����ش��ب��ة  م��وظ��ف��ا   1230 ب���ع���دد  ال��ث��ال��ث��ة 
املرتبة  البحرين  مملكة  واحتلت  امل��ائ��ة  يف   5.2
 704 امل��ائ��ة وب��ع��دد  3 يف  ال��راب��ع��ة بن�شبة ق��دره��ا 
احتلت دولة قطر و�شلطنة عمان  بينما  موظفن 
اإذ بلغ  املرتبتن اخلام�شة وال�شاد�شة على التوايل 
موظفا.  و32  موظفا   596 فيها  العاملن  عدد 
التاأمينية  احل���م���اي���ة  م��ظ��ل��ة  م���د  ي��خ�����ض  وف��ي��م��ا 
اأظهرت  الإح�شاءات  اأن  التقرير  بن  للمواطنن 
الآثار الإيجابية لقرارات املجل�ض الأعلى واملتمثلة 
املجل�ض  دول  مواطني  من  كبر  ع��دد  ا�شتفادة  يف 
العاملن يف الدول الأع�شاء الأخرى من نظام مد 
احلماية حيث ارتفع عدد امل�شمولن من مواطني 
دول املجل�ض يف التقاعد بالدول الأع�شاء الأخرى 
بعام  9140 مواطنا مقارنة  اإىل   2011 يف عام 
902 من  امل�����ش��م��ول��ن  ع���دد  ك���ان  ح��ي��ث   2005
وب��ل��غ عدد  امل��ائ��ة  913 يف  ب��زي��ادة  اأي  امل��واط��ن��ن 
الإمارات  املجل�ض يف  دول  امل�شمولن من مواطني 
قدرها  وبن�شبة  مواطنا   4012 املتحدة  العربية 
فيما بلغ عددهم 3362 مواطنا يف  املائة  يف   44
دولة الكويت بن�شبة قدرها 37 يف املائة تليها دولة 
قطر ب�1515 مواطنا بن�شبة قدرها 17 يف املائة 
بعدد  الرابعة  املرتبة  يف  البحرين  مملكة  وج��اءت 
188 مواطنا وبن�شبة 2 يف املائة كما بلغ عددهم 
45 و18 مواطنا يف كل من �شلطنة عمان واململكة 
التقرير  واأ���ش��ار  ال��ت��وايل.  على  ال�شعودية  العربية 
مواطني  م���ن  امل�����ش��م��ول��ن  ع���دد  اإج���م���ايل  ان  اىل 
الدول  يف  الجتماعية  التاأمينات  يف  املجل�ض  دول 
الأع�شاء الأخرى يف عام 2011 بلغ ما جمموعه 
1430 مواطنا يف عام  ب�  6069 مواطنا مقارنة 
يف املائة   324 حوايل  قدرها  بزيادة  اأي   2005
وبلغ عدد امل�شمولن من مواطني دول املجل�ض يف 
عددهم  بلغ  فيما  مواطنا   2101 الكويت  دول��ة 
ال�شعودية . وجاءت الإمارات  يف  مواطنا   1438
عدد  بلغ  حيث  الثالثة  املرتبة  يف  املتحدة  العربية 
الأع�شاء يف نظام  ال��دول  امل�شمولن من مواطني 
التاأمينات الجتماعية بها 1230 مواطنا بن�شبة 
 596 704 و  ل��ع��دد  امل��ائ��ة وب��ل��غ  20 يف  ق��دره��ا 

مواطنا يف كل من مملكة البحرين ودولة قطر. 

االإمارات يف املرتبة االأوىل يف ا�ستقطاب مواطني 
دول جمل�س التعاون للتملك فيها يف عام 2011 

موؤ�س�سة مطارات دبي تطلق برنامج م�سار 2 لتطوير 
وتوظيف اخلريجني املواطنني

دائرة ال�سوؤون البلدية حت�سل على ع�سوية هيئات عاملية 
متخ�س�سة يف تنظيم قطاع االأرا�سي والعقارات 

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت م��وؤ���ش�����ش��ة م���ط���ارات دب���ي ع��ن اط����اق ب��رن��ام��ج م�����ش��ار 2 املخ�ش�ض 
الذي  الكبر  النجاح  بعد  اجل��دد  املواطنن  اخلريجن  وتوظيف  لتطوير 
حققه الرنامج يف دورته الوىل. وي�شمل م�شار 2 لهذا العام تعين ت�شعة 
خريجن مواطنن جدد من جامعات وكليات واخت�شا�شات خمتلفة للعمل 
يف مطارات دبي بعد اجناز الج��راءات والختبارات الازمة لهم بناء على 
واعتماد  نال بجدارة قبول  الذي  الرنامج  املعتمدة �شمن  الكفاءة  معاير 
املعهد الريطاين للقيادة والدارة . ويهدف الرنامج الذي اطلقته مطارات 
املواطنن  اخلريجن  وتهيئة  توظيف  اىل  املا�شي  العام  من  يونيو  يف  دبي 
ال���ذي يعد واح���دا من  ل��ان��خ��راط يف احل��ي��اة العملية يف ق��ط��اع ال��ط��ران 
اهم القطاعات القت�شادية يف دبي. ويقوم فريق التعليم والتطوير التابع 
الرنامج  ه��ذا  ادارة  عن  امل�شوؤول  دب��ي  مطارات  يف  الب�شرية  امل��وارد  لوحدة 

و�شمان جناحه يف حتقيق اله��داف املرجوة منه يف الوقت الراهن بحملة 
املواقع  عر  والكليات  اجلامعات  خمتلف  ل��دى  للرنامج  للرويج  وا�شعة 
لتحفيز  امليدانية  والزيارات  واجلامعات  دبي  ملطارات  التابعة  اللكرونية 
اخلريجن على اللتحاق به وقبول التحدي بالعمل يف مطار دبي الدويل 
باأعداد  العامل  اأكر مطارات  قائمة  الثانية على  املرتبة  الذي يحتل حاليا 
انتقائهم  بعد  اجل��دد  الت�شعة  اخلريجون  و�شيخ�شع  الدولين.  امل�شافرين 
لعملية تطوير مكثفة ت�شتمر 12 �شهرا ت�شمل دورات تدريبية متخ�ش�شة 
من  متخ�ش�شن  ا�شراف  حتت  العمل  اثناء  وتدريب  خارجية  عمل  وور���ض 
مطارات دبي ل�شمان قدرتهم على ممار�شة عملهم اجلديد يف الدارات التي 
انت�شبوا اليها بكل ثقة واقتدار. و�شيعمل اخلريجون اجلدد بعد اجتيازهم 
و�شاحة  العمليات  مثل  املختلفة  الطران  جم��الت  يف  املطلوبة  الختبارات 
املطار والهند�شة وعمليات املبنى وال�شراتيجية واملوارد الب�شرية والت�شويق 

والت�شال اخلارجي. 

•• اأبوظبي-وام:

ح�����ش��ل��ت دائ������رة ال�������ش���وؤون ال��ب��ل��دي��ة يف اإم�����ارة 
يف  احلكومية  الهيئات  ع�شوية  على  اأب��وظ��ب��ي 
م�شارك  وع�شو  للعقارات  العامة  اآ�شيا  راب��ط��ة 
العاملية  العقارية  الرخي�ض  قوانن  يف جمعية 
الع�شوية  ���ش��رف  ال���دائ���رة  م��ن��ح  �شيتم  فيما   ..
الدائمة بعد �شدور قانون التنظيم العقاري يف 
الإمارة. وقالت اإدارة اللوائح وت�شجيل الأرا�شي 
وال���ع���ق���ارات يف ق��ط��اع الأرا����ش���ي وال���ع���ق���ارات يف 
ل���ه���ا..اإن هذه  ب��ي��ان  البلدية يف  ال�����ش��وؤون  دائ���رة 
اخل��ط��وة ت��اأت��ي يف اإط����ار اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها 

ال��ب��ل��دي��ة ل��ارت��ق��اء ب�����اأداء ال�����ش��وق ال��ع��ق��اري��ة يف 
الإم���ارة وتعزيز ج��ودة اخلدمات يف ه��ذا املجال 
الدولية  وامل��م��ار���ش��ات  املعاير  م��ع  يتما�شى  مب��ا 
اإدارة قطاع الأرا�شي والعقارات و�شن  املتبعة يف 
تعزيز  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ن  الت�شريعات 
جميع  حقوق  وحتمي  العقاري  القطاع  تنظيم 
الأطراف املعنية بهذا القطاع. وتاأتي الع�شوية 
دائرة  تبذلها  ال��ت��ي  امل�����ش��اع��ي  �شمن  اجل��دي��دة 
ال�شوؤون البلدية لا�شتفادة من اأف�شل املمار�شات 
واملعاير التي تطبقها املنظمات العاملية يف هذا 
الت�شريعية  البيئة  تدعيم  اإىل  والهادفة  املجال 

والقانونية اخلا�شة بالقطاع العقاري.

يف  ال��ع��ام��ل��ن  اأم����ام  امل��ج��ال  الع�شوية  و�شتتيح   
البلدي  النظام  م�شتوى  على  العقاري  القطاع 
وتبادل  ال���دول  ل��اإط��اع على جت���ارب خمتلف 
الآراء واخلرات حول قوانن التنظيم العقاري 
التعليمية  ال��رام��ج  على  ال��ت��ع��رف  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اإدارة  جم��ال  يف  عامليا  بها  امل��ع��رف  والتدريبية 
الدرا�شات  ع��ل��ى  والط�����اع  ال��ع��ق��اري��ة  ال�����ش��وق 
وال��ب��ح��وث وامل��ق��ارن��ات امل��ع��ي��اري��ة ع��ل��ى امل�شتوى 
فر�شة  كونها  ع��ن  ف�شا  وال��ع��امل��ي..  الإقليمي 
ج��ي��دة ل��ل��ت��وا���ش��ل م��ع امل��ح��رف��ن واخل����راء يف 
ال�شوؤون اخلا�شة بالقطاع العقاري يف عدد من 

الدول حول العامل.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت وحدة مواجهة غ�شل الأموال واحلالت امل�شبوهة يف م�شرف المارات املركزي ور�شة عمل مبقر امل�شرف يف اأبوظبي ب�شاأن متطلبات تو�شيات 
امل�شبوهة للم�شارف و�شركات ال�شرافة واملوؤ�ش�شات  املعامات  اأون لين لرفع تقارير  2012 والنظام الإلكروين  املايل فاتف لعام  العمل  جمموعة 
املالية الأخرى.  واأكد معايل �شلطان بن نا�شر ال�شويدي حمافظ امل�شرف املركزي ورئي�ض اللجنة الوطنية ملواجهة غ�شل الأموال يف كلمته الفتتاحية 

على ال�شراكة القائمة بن القطاعن العام واخلا�ض لتعزيز اجلهود الرامية اإىل مواجهة غ�شل الأموال ومكافحة متويل الرهاب.

امل�سرف املركزي ينظم ور�سة عمل حول رفع تقارير املعامالت امل�سبوهة
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�أدرجتها منظمة �ليوني�ضكو �ضمن مو�قع �لرت�ث �لعاملي

اأجمل 10 اأماكن يف العامل 
كلمة مكان قد ال تنطبق حرفيًا على هذه �لقائمة. فاإحد�ها ظاهرة علمية ت�ضفي على �ملكان جمااًل �ضاحرً�، و�أخرى يعتربها �لعلماء منزاًل 
طبيعيًا لاأحياء �ملائية حيث يوجد فيها �أكرث من �ألف وخم�ضمائة نوع من �الأ�ضماك وقر�بة ثاثة �آالف نوع من �ل�ّضَعب �ملرجانية. وت�ضم 
�لقائمة بع�ض �الأماكن �ملغلقة �لتي بنيت لتخليد ملوك �أو ملكات، وعدة �أماكن �ضيدت يف �لهو�ء �لطلق ال يز�ل �لعلماء و�ملخت�ضون يف حرية من 

�أمرهم الأنهم مل يتو�ضلو� حتى �ليوم لك�ضف �أ�ضر�رها وغمو�ضها.
�لقائمة �لتي و�ضعتها جمموعة من �ملنظمات �ل�ضياحية �لعاملية ت�ضم عدة مو�قع غاية يف �لروعة و�جلمال وقد �أدرجتها منظمة �ليوني�ضكو 

�ضمن مو�قع �لرت�ث �لعاملي، لكن يف �الإمكان �عتبارها كلها �ضمن عجائب �لدنيا، ويف ما يلي �أجمل �الأماكن يف �لعامل:

بحري�ت �حلديقة �لوطنية بليتفيت�ض- كرو�تيا
اإىل اجلنوب  140 كيلومراً  16 على بعد  البحرات وعددها  - تقع هذه 
من العا�شمة الكرواتية زغرب ومتتد على م�شاحة 30 األف هكتار ويزورها 

قرابة مليون �شائح �شنوياً.
األواناً  �شطحها  يعطي  مما  املنطقة  تغطي  كل�شية  كهوف  من  املياه  تتدفق 
البحرات  بن  ومتتد  وال��ف��روزي،  والأخ�شر  الف�شي  بن  ت��راوح  خابة 

وال�شالت جمموعة كبرة من املمرات بن الأ�شجار التي ل تقل جماًل.
التي جتذب  العجائب  اأر���ض  اإىل  املنطقة  تتحول  والثلوج  ال�شتاء  ويف ف�شل 
ع�شاق الريا�شات ال�شتوية، اأما يف ال�شيف خا�شة يف �شهري يوليو واأغ�شط�ض 
فكثراً ما يجد الزائر �شعوبة يف العثور على غرفة يف اأي من فنادق املنطقة 

لأن زيارة هذه البحرات اخلابة حتتاج اىل اأكر من يوم.
العاملي  ال��راث  قائمة  البحرات م�شجلة على  ه��ذه  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 

ملنظمة اليوني�شكو منذ عام 1979.

تاج حمل - �لهند
الثالثة  رف��ات زوجته  �شاه جيهان لي�شم  املغويل  الإم��راط��ور  �شيده  �شريح 
التي تدلَّه يف ع�شقها اأرجمند املعروفة با�شم ممتاز حمل لتخليد ذكراها يف 

مدينة اأكرا بولية اوتار برادي�ض يف �شمال �شرق الهند.
وقد �شيد ال�شريح من احلجر الرملي الأحمر والرخام الأبي�ض مع بريق 
تغطي  التي  الرائعة  بالتفا�شيل  ويتميز  الكرمية.  �شبه  الأحجار  من  هائل 
كل �شر منه مما يجعله جوهرة الفن الإ�شامي يف الهند واإحدى الروائع 

اخلالدة يف العامل.
وعند كل زاوية من زوايا هذا ال�شرح اخلالد توجد مئذنة متنا�شقة الأجزاء 
ارتفاعها 37 مراً، ويف و�شطه يرتفع ال�شريح بواجهاته الأربع ولكل منها 
جانبها  واإىل  الأم���رة  �شريح  تغطي  التي  الرئي�شية  القبة  وف��وق��ه  مدخل 

�شريح زوجها وكاهما مزخرف بالنقو�ض الكتابية.
ال��ذي �شيد يف  ت��اج حمل  اأدرج���ت  اليوني�شكو  اأن منظمة  اإىل  جت��در الإ���ش��ارة 
قائمة  على  احلرفين  مئات  فيه  وعمل   1653 اإىل   1632 م��ن  ال��ف��رة 

مواقع الراث العاملي. 
الوقت املف�شل لزيارة تاج حمل ميتد ما بن اأكتوبر ومار�ض فالطق�ض البارد 
ال�شباح  من  الفريد  املعماري  ال�شرح  هذا  اأرج��اء  يف  بالتجول  ي�شمح  ن�شبياً 

الباكر حتى وقت متاأخر من الليل.

�حلاجز �ملرجاين �لعظيم- �أ�ضرت�ليا
يعتر العلماء هذا احلاجز الواقع قبالة ولية كوينزلند الأ�شرالية اأ�شخم 
اآلف نوع  اأك��ر من ثاثة  اإن��ه ي�شم  اإذ  العامل  املرجانية يف  لل�شعب  ت�شكيل 
األفن  م�شافة  على  ومتتد  البحر  �شطح  ف��وق  معظمها  ي��رز  امل��رج��ان  م��ن 
روؤيته  ال��ذي ميكن  الوحيد  احلي  الكائن  يجعلها  كيلومر مما  وثاثمائة 

من الف�شاء اخلارجي.
الأ�شماك  من  الأن��واع  لآلف  الطبيعي  امل�شكن  املرجاين  احلاجز  هذا  ميثل 
من  واح��د  اأن��ه  كما  اأي�شاً،  لغذائها  رئي�شياً  وم�شدراً  البحرية  واملخلوقات 

اأف�شل الأماكن لع�شاق ريا�شة الغو�ض والغط�ض يف العامل.
ويعاين احلاجز املرجاين منذ �شنوات م�شاكل كبرة ب�شبب التلوث احلا�شل 

يف مياه البحر وارتفاع ن�شبة الكربون بفعل الحتبا�ض احلراري.
وميتد الوقت املف�شل لزيارة املنطقة ما بن يونيو واأكتوبر من كل عام وذلك 

من اأجل جتنب الطق�ض احلار جداً.

بوروبودور- �أندوني�ضيا
و�شط  املقامة  البوذية  والن�شب  املعامل  ه��ذه  اأ�شل  ح��ول  امل��وؤرخ��ون  يختلف 
للمياد   750 ع��ام  اأقيمت  اإنها  يقول  فالبع�ض  الإندوني�شية  ج��اوا  ولي��ة 

842 يف حن يعطي اآخرون تواريخ خمتلفة  اإنها بنيت عام  ويقول اآخرون 
ما بن هذين التاريخن لكن الزائر ل يحتاج اىل حما�شرة يف التاريخ لكي 
اللوحات  ه��ذه  التمتع مب�شاهدة  �شوى  وم��ا عليه  املعامل  ه��ذه  ي��درك عظمة 
اأبراج  اأعمال فنية لت�شوير حياة بوذا تتو�شطها  ال�شخر �شمن  املنحوتة يف 

متناظرة متاماً على �شكل هياكل حتتوي على اآثار بوذية.
يتاألف الن�شب الرئي�شي من �شت من�شات مربعة وعلى قمة كل منها ثاث 
ويف  لبوذا  متاثيل   504 واأمامها  لوحة   2672 ب  مزينة  دائرية  من�شات 

الو�شط يوجد 72 متثاًل لبوذا وهو جال�ض.
ويعرب املتخ�ش�شون عن القلق مما ميكن اأن يح�شل لهذه املعامل والن�شب 

البوذية ب�شبب النفجارات الركانية يف املناطق القريبة.
اأفول  بعد  وامل��ع��امل  الن�شب  ه��ذه  ع��ن  ال��ب��وذي��ن تخلوا  اإن  م��وؤرخ��ون  ي��ق��ول 
ال��راب��ع ع�شر. ويف  ال��ق��رن  اإليها يف  الإ���ش��ام  ودخ���ول  ع��ن ج��اوا  الهندو�شية 
يومها  وم��ن  ج��اوا  الريطاين يف  اإىل احلاكم  اأخبارها  و�شلت   1814 ع��ام 
بداأ الهتمام العاملي بها وعرفت العديد من اأعمال الرميم لكن اأهم هذه 
يف  اليوني�شكو  م��ع  بالتعاون  الإندوني�شية  احلكومة  ب��ه  قامت  م��ا  الأع��م��ال 
الفرة من 1975 حتى 1982. وقد مت اإدراج هذه املعامل يف قائمة مواقع 

الراث العاملي.

�لو�دي �لعظيم- �لواليات �ملتحدة
يعتر هذا الوادي الذي يقع جزوؤه الرئي�شي يف املناطق ال�شمالية من ولية 
اأريزونا ويعر عدداً من الوليات الأمركية بدءاً من جبال روكي على امتداد 
�شواحل كاليفورنيا واحداً من اأروع املناظر الطبيعية يف العامل اإذ يبلغ طوله 

349 كيلومراً، اأما اأق�شى عمق له فيبلغ 1740 مراً.
ال�شخور خال  ع��ر  �شق جم���راه  ال���ذي  ك��ول��ورادو  نهر  بفعل  ال���وادي  ن�شاأ 
خم�شن مليون عام كا�شفاً عن الطبقات الأر�شية املختلفة التي حتكي تاريخ 

مليارين من �شنوات التاريخ اجليولوجي للمنطقة.
كل  يتعّن على  اأن��ه  ي��ردد  روزفلت  ثيودور  الأ�شبق  الأمركي  الرئي�ض  وك��ان 
اأمركي اأن يزور هذا الوادي. وبالفعل فاأفواج الزوار ل تنقطع عن التدفق 
معظم اأيام ال�شنة خا�شة يف ال�شيف، ولذلك فالوقت الأف�شل للزيارة يكون 
الطق�ض لطيفاً  يكون  اأي حن  ونوفمر  �شبتمر  اأو بن  ومايو  مار�ض  بن 

واأ�شعار ال�شكن معقولة.

ق�ضر فر�ضاي- فرن�ضا
اأثناء  ع�شر  الثالث  لوي�ض  امللك  فيه  ي�شريح  بيت  جم��رد  متوا�شعة  بداية 
رحات ال�شيد الذي يع�شقه، اأما اليوم فهو واحد من اأ�شهر املعامل الفرن�شية، 
التي   1919 العامل للتوقيع على معاهدة  الع�شرات من قادة  وفيه اجتمع 

اأنهت احلرب العاملية الأوىل.
وكان لوي�ض الرابع ع�شر قد �شيد الق�شر حمل املنزل الريفي وانتقل للعي�ض 
فيه بدًل من العي�ض يف باري�ض وظل هذا الق�شر مقراً مللوك فرن�شا لأكر من 
مائة عام، وكان اآخر من �شكنه لوي�ض ال�شاد�ض ع�شر وزوجته ماري اإنطوانيت 
اللذان اأجرتهما الثورة الفرن�شية على مغادرة الق�شر عام 1789 ومن ثم 

اإعدامهما باملق�شلة.
يعتر ق�شر فر�شاي اأ�شهر بناء يف الفن الكا�شيكي الذي ي�شهد على روعة 

العمارة الفرن�شية.
ويتكون من عدة مبان  الرئي�شية للق�شر نحو ثمانن مراً  الواجهة  متتد 
ثاثة  من  فيتاألف  نف�شه  الق�شر  اأم��ا  الو�شط  يف  �شاحة  على  تطل  متقابلة 
طوابق. وياحظ اأن الكثر من قطع الأثاث والأ�شقف م�شنوعة اأو مطلية 

بالذهب.
حديقة  باري�ض  و�شط  عن  كيلومراً  وع�شرين  خم�شة  يبعد  ال��ذي  للق�شر 
رائعة توجد فيها عدة نوافر حتيط بها م�شطحات خ�شراء تغطيها اأزهار 
وورود من كل الألوان. وكثراً ما ت�شهد حدائق ق�شر فر�شاي حفات فنية.

مات�ضو بيت�ضو- بريو
كثرون يطلقون على هذه املعابد والهياكل واملدرجات الغام�شة املعلقة بن 
ح�شارة  من  املفقودة  )املدينة  ا�شم  الن��ح��دار  �شديد  جبل  قمة  على  الغيوم 

�شعب الأنكا(.
تقول كتب التاريخ اإن �شعب الأنكا �شيد هذه املدينة بن جبلن من �شل�شلة 
ف��وق �شطح البحر وعلى كل من  2340 م��راً  ارت��ف��اع  الأن��دي��ز على  جبال 

جانبيها واد �شحيق بعمق قرابة �شتمائة مر واأ�شفلها نهر متدفق.
كانت  التي  املدينة  وبهذه  الأنكا  �شعب  بح�شارة  يحيط  الغمو�ض  ي��زال  ول 
كما يبدو من اآثارها مكاناً لتقدمي القرابن والأن�شطة الدينية ل�شعب يعبد 

ال�شم�ض ويعتر الن�شاء بنات ال�شم�ض املقد�شة.
اإنها تتميز بحدائقها واأروقتها وق�شورها وبناياتها،  يقول موؤرخ زار املدينة 
وبال�شامل  ال�شتحمام  واأح���وا����ض  ال���ري  وق��ن��وات  ب��ال��رع  تتميز  اأن��ه��ا  كما 

احلجرية التي تربط احلدائق وال�شوارع املختلفة الرتفاع.
�شعبة  وهند�شية  معمارية  معجزة  ذات��ه��ا  ح��د  يف  املدينة  اأن  ك��ث��رون  ي��وؤك��د 
الت�شديق بل اإن البع�ض يقول با�شتحالة اأن يكون �شعب الأنكا قد بنى هذه 
املباين العجيبة من دون اأدوات ومعارف هند�شية حديثة فخمنوا اأن كائنات 
الذي  ال�شم�ض هو  اإله  اإن  اآخ��رون  التي �شيدتها، يف حن يقول  ف�شائية هي 

بناها.
املدينة الأ�شطورية  اأدرجت هذه  1983 قد  اليوني�شكو عام  وكانت منظمة 
على قائمة مواقع ال��راث العاملي، واأخ��راً باتت واح��دة من عجائب الدنيا 

ال�شبع اجلديدة. 

�أبو �ضمبل- م�ضر
خال 67 عاماً هي فرة حكمه، ترك الفرعون رم�شي�ض الثاين الكثر من 
املعامل العظيمة التي خلدت ذكراه ولعل معبد اأبو �شمبل خر مثال على هذه 
املعامل فهو يتميز بتماثيله الأربعة املحفورة يف واجهة اجلبل ال�شخري كما 

لو كانت حتر�ض املدخل ويبلغ ارتفاع كل منها قرابة ع�شرين مراً.
وبع�ض  التماثيل  م��ن  اأخ���رى  جمموعة  اإىل  ي���وؤدي  ب��اب  التماثيل  يتو�شط 
الكتابات باللغة الهروغليفية التي ت�شور انت�شار جي�ض الفرعون على ليبيا 

القدمية و�شوريا والنوبة.
املف�شلة  ال��زوج��ة  ن��ف��رت��اري  معبد  اإىل  ي���وؤدي  قليًا  اأ�شغر  اآخ��ر  ب��اب  هناك 
للفرعون وكان مكر�شاً لعبادة الإلهة حتحور اآلهة احلب التي ت�شور براأ�ض 
بقرة. وتوجد �شتة متاثيل �شخمة واقفة اأربعة منها لرم�شي�ض الثاين واثنان 

للملكة نفرتاري ويبلغ ارتفاع التمثال قرابة ع�شرة اأمتار.
اأكتوبر.  20 فراير و20  العام..  بالفعل حتدث مرتن يف  ظاهرة مذهلة 
يف  فتحة  من  تعر  التي  ال�شم�ض  اأ�شعة  ت�شيء  فقط  اليومن  هذين  ففي 

ال�شقف الأعمال الفنية والتماثيل املوجودة داخل املعبد.

�ضور �ل�ضني �لعظيم
ميتد �شور ال�شن العظيم م�شافة �شتة اآلف و�شبعمئة كيلومر تقريباً على 
احلدود ال�شمالية وال�شمالية الغربية لل�شن وكان الهدف من بنائه حماية 

الباد من الغزاة.
عام  انتهى  ال�شور  الأوىل من  املراحل  بناء  العمل يف  اإن  التاريخ  كتب  تقول 
األ��ف ع��ام��ل، لكن  اأك��ر م��ن ثاثمائة  البناء  امل��ي��اد و���ش��ارك يف  204 قبل 
والتمدد  والتو�شع  البناء  وا�شلت  الباد  على  تعاقبت  التي  احلاكمة  الأ�شر 
ومت ا�شتبدال الأجزاء املبنية بالطن باأخرى مبنية بالطوب فامتد مبوازاة 

الأنهار وت�شكلت انحناءاته مع ت�شاري�ض اجلبال والتال التي يجتازها.
ففي  ن�شيانها  ي�شتحيل  مبناظر  للتمتع  ن��ادرة  فر�شة  ل���زواره  ال�شور  يوفر 
ويف  التذكارية  ال�شور  التقاط  على  الت�شوير  ه��واة  يحر�ض  اأج��زائ��ه  بع�ض 
اأجزاء اأخرى يجد هواة ت�شلق املرتفعات غايتهم.. ويف ال�شتاء تغطي الثلوج 
معظم اأجزاء ال�شور لكنها ل متنع الزوار من التدفق للتمتع بالبناء الوحيد 

الذي ميكن روؤيته بالعن املجردة من الف�شاء.
مواقع  قائمة  اإىل  ال�شن  �شور  اليوني�شكو  اأدرج��ت منظمة   1987 ع��ام  يف 

الراث العاملي.

�ل�ضفق �لقطبي 
الفريدة عندما ت�شطدم ج�شيمات م�شحونة  العلمية  الظاهرة  حتدث هذه 
العليا مما  الهواء يف طبقات اجلو  ب��ذرات  ال�شم�ض  اآتية من  ال�شرعة  عالية 
مل�شاهدة  مثالية  وظ��روف��اً  الف�شاء،  مت��اأ  ومذهلة  متوهجة  األ��وان��اً  يخلق 

ال�شماء بكل و�شوح وال�شفاء.
وعلى الرغم من اأن هذه الظاهرة حتدث يف الكثر من مناطق العامل لكنها 
اأكر و�شوحاً وجماًل يف املناطق القريبة من القطب ال�شمايل ومنها األ�شكا 
وكالغاري والدامنرك واأي�شلندا وفنلندا ورو�شيا. كما ميكن م�شاهدة هذه 

الظاهرة العلمية يف منطقة القطب اجلنوبي لكن ب�شورة اأقل و�شوحاً.
الظاهرة  ه��ذه  ح��ول  الأ���ش��اط��ر  م��ن  الكثر  القدمية  ال�شعوب  حاكت  وق��د 
الطبيعية ف�شعب الأ�شكيمو على �شبيل املثال يعتقد اأن ال�شفق ما هو اإل كائن 
حي ف�شويل فاإذا حتدثت ب�شوت خافت �شوف يقرب منك لإ�شباع ف�شوله.

اأما الرومان القدماء فال�شفق اآلهة الفجر واأخت القمر التي تعر ال�شماء يف 
عربتها قبيل الفجر ي�شبقها ابنها ن�شيم ال�شباح معلنة قدوم عربة اأبولو اإله 

املو�شيقى والنور حاملة �شم�ض اليوم اجلديد.

حــ�ل العــامل
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ر�أت �ملمثلة �مل�ضرية عا غامن �أن مقومات �لفنان �لناجح هي �نتقاء �لعمل �لفني �لذي ي�ضيف له دون ت�ضليط �ل�ضوء على فكرة �ال�ضتمر�رية، 
معتربة �أن ��ضتمر�رية �لتو�جد �ضاح ذو حدين من �ملمكن �أن تقتل �لفنان �ذ� كان �لعمل �ضعيفًا، ومن �ملمكن �أن ت�ضاعف جنوميته وهذ� 
معتمد على حجم �ل�ضيناريو.  و�أبدت غامن، �عرت��ضها على لفظ )�مل�ضاهد �ل�ضاخنة(، م�ضرية �ىل �أن �أعمالها تعر�ض على �لرقابة و�ذ� 

كان ي�ضتدعي �ملوقف �ىل و�ضع الفتة )للكبار فقط( على �لفيلم فهي تر�ها �حرت�مًا لعقلية �مل�ضاهد حتى يختار ما ي�ضاهده...

��ضتمر�رية �لتو�جد �لفني �ضاح ذو حدين

عال غامن: ال اأقدم عريًا وال األعب على فكرة االثارة

خالد �سالح: )العبيط( اأ�سعب اأدواري
يلقى  ان  اأمله يف  والعبيط( عن  اأع��رب خالد �شالح بطل فيلم )احلرامي 
ال���ذي اتخذ  ل��دى اجل��م��ه��ور، مثل فيلم )ف��راي��ر الأ���ش��ود(  الفيلم ق��ب��وًل 
ط��ري��ق��ة ج��دي��دة يف ال��ك��وم��ي��دي��ا ال�����ش��وداء. وق����ال: ع���دم ال���ش��ت��ع��داد لأداء 
اأكر من مرة ب�شبب حماولتي  الت�شوير  تاأجيل  ال�شخ�شية كان �شبباً يف 
اأكون م�شتعدا  التعاي�ض معها، خا�شة ان تركيبة العبيط �شعبة ويجب ان 
لها، وهي من اأ�شعب الأدوار يف حياتي لأنها حتتاج اىل جمهود كبر نتيجة 
ان ت�شرفات العبيط لبد ان تكون تلقائية �شادقة حتى يتقبلها اجلمهور. 
خالد  وبطولة  م�شطفى،  حممد  واخ���راج  ع��ب��داهلل،  اأح��م��د  تاأليف  الفيلم 
ال�شاوي وروبي، وتدور اأحداثه يف اطار اجتماعي، حيث يناق�ض عددا من 
الق�شايا وامل�شاكل، ويحكي ق�شة اأحد املجاذيب )خالد �شالح(، الذي يفقد 
عقله ب�شبب ظروف معي�شته ال�شيئة، بينما يحاول خالد ال�شاوي وحبيبته 

التقرب منه وا�شتغاله.

الميتا فرجنية تنتهي من )حمال(
)حمال(  م�شل�شل  ت�شوير  م��ن  فرجنية  لميتا  اللبنانّية  املمّثلة  انتهت 
املتوا�شل، وبعد م�شاركتها يف  الت�شوير  اأ�شهر من  بعد ثمانية  الرم�شاين 
بريطانيا  اىل  �شافرت  الراحة  وبهدف  واملنا�شبات  الحتفالت  العديد من 

وحتديداً لندن.
بالطبيعة  وال�شتمتاع  نف�شها  عن  والرفيه  للراحة  لندن  لميتا  اختارت 
لميتا  عن  وامل��ع��روف  املتوا�شل  العمل  من  متعب  مو�شم  بعد  اخل�شراء، 
لة، ولطاملا كنت �شمن خططها  املف�شّ اأنها حتب لندن وتعترها مدينتها 
لزيارتها اىل ذلك، تعود املمثلة اللبنانية الأ�شبوع املقبل اىل دبي لت�شوير 
ع���دد م��ن اأغ��ل��ف��ة امل��ج��ّات اخلليجية وال��ع��ام��ات ال��ت��ج��اري��ة امل��ع��روف��ة يف 

املنطقة.

من  حلقة   15 الأول  اجل��زء  ت�شوير  �شاهن  اإل��ه��ام  الفنانة  ب��داأت 
م�شل�شلها الرم�شاين )نظرية اجلوافة(، من تاأليف واإخراج مدحت 
ال�شباعي، وي�شاركها البطولة فتحي عبدالوهاب، و�شمر �شري، 
واأمرة  وانت�شار،  واأم��رة فتحي، ورج��اء اجل���داوي،  اأن��ور،  و�شماح 

هاين، وناهد ال�شباعي، واأمر �شاهن.
ويف تقرير ن�شرته ال�شركة املنتجة تقول الهام اإن اجلزء الأول ا�شم 
ت�شوير  و�شيتم  ب��ك��رة(  ع��ن  )كلمني  وال��ث��اين  اجل��واف��ة(،  )نظرية 
اجلزاأين تباعاً لانتهاء منهما قبل رم�شان، واأقدم يف اجلزء الأول 
الأمرا�ض  طبيبة  ال�شلموين  هالة  �شخ�شية  اجل��واف��ة(  )نظرية 
النف�شية التي يردد على عيادتها عدد من املر�شى ومن خالهم 
م�شت�شفى  يف  يعي�شون  الآن  النا�ض  ك��ل  واأن  املجتمع  اآلم  تتك�شف 
املجانن، والكل يعاين الأمرا�ض النف�شية نتيجة ل�شغوط احلياة 
الكثر  اأن  اإظهار  اإىل  تهدف  امل�شل�شل  اأح��داث  واأ�شافت:  اليومية. 
لأطباء  يذهب  من  ومنهم  نف�شياً،  خلًا  تعاين  املجتمع  فئات  من 
نف�شين، ويدخل م�شحات نف�شية، والبع�ض الآخر يعي�ض بتوتراته 
بن النا�ض، ويتعاي�ض ب�شكل طبيعي حتى توؤثر حالته على املحيطن 
به. واأ�شارت اإىل اأنها خال الفرة املا�شية التقت بعدد من الأطباء 

النف�شين لتدر�ض طبيعة �شخ�شيتهم.
واأ���ش��اف��ت اإل��ه��ام: اجل���زء ال��ث��اين ب��ع��ن��وان )كلمني ع��ن ب��ك��ره( من 
الذي يعكف  اأبو�شيف  واإخ��راج حممد  اأبو زيد،  تاأليف عبداحلميد 
واأق��دم يف احللقات  امل�شاركن  والأب��ط��ال  العمل  فريق  اختيار  على 
زواجها  بعد  الأثرياء  من  و�شارت  القاع  من  �شعدت  اأعمال  �شيدة 
اأهم رجال الأعمال، لكنها تظل تتذكر ق�شة حبها لأحد  اأحد  من 
ال�شحافين الذي يك�شف اأوراقاً خطرة عن زوجها ومن هنا تظل 
حائرة بن �شراع زوجها الذي جمع اأمواله من قوت ال�شعب ومل 
تتعلق به عاطفياً، واأحد ال�شحفين ال�شرفاء الفقراء الذي يحاول 

اإظهار احلقائق لل�شعب، والذي جتمعه بها ق�شة حب.

اإلهام �ساهني طبيبة نف�سية يف )نظرية اجلوافة(

• جدل كبر واثارة اأكر حول اأعمالك الفنية، هل اأنت من 
تخططن لذلك؟

توؤهله لكي يدر�ض كل  التي  الناجح هي  الفنان  - مقومات 
له  ي�شيف  ل��ن  عمل  ح��ول  اللتفاف  دون  يخطوها  خطوة 
من  حدين  ذو  �شاح  هي  التواجد  ا�شتمرارية  ولكن  �شيئاً، 
املمكن اأن تقتل الفنان اذا كان العمل �شعيفاً، ومن املمكن اأن 

ت�شاعف جنوميته وهذا معتمد على حجم ال�شيناريو.
ذلك زيادة امل�شاهد ال�شاخنة حتى تكون  معنى  هل  • ولكن 

اأكر اثارة؟
- م��ن ق���ال ذل���ك، اأن���ا ل اأق����دم ع��ري��اً ول األ��ع��ب ع��ل��ى فكرة 

الثارة.
• )حرمي كرمي - حلظات اأنوثة - اأن�ض وجن - اأحا�شي�ض(، 
هذه  تكن  اأمل  ل��ك  �شاخنة  م�شاهد  على  اعتمدت  جميعها 

م�شاهد اثارة من وجهة نظرك؟
- يف بداية الأمر اأبدي اعرا�شي على لفظ )�شاخنة(، علينا 
م�شاهد  ح�شب  توظيفه  تتم  الفيلم  �شيناريو  اأن  نفهم  اأن 
تعر�ض على الرقابة وتتم املوافقة عليها، ثم ت�شور وتعود 
مرة اأخرى اىل الرقابة حتى يتم املوافقة على عر�ض الفيلم 
فتقوم  امل�شاهد  عقلية  حت��رم  الأع��م��ال  بع�ض  ك��ان��ت  وان 

بتنبيه بافتة )للكبار فقط(.
• تلك الافتة هي رخ�شة وكلنا نعلم ذلك جلذب اجلمهور 

مل�شاهدة الفيلم؟
- اأنا ل اأرى ذلك، هذه الافتة ت�شتخدمها كثر من الدول 

الأجنبية وعلى اجلمهور الختيار.
الرابعة(  )ال��زوج��ة  م�شل�شل  يف  املا�شي  ال��ع��ام  �شاركت   •
ب�شخ�شية )اأنهار(، ما الذي دفعك اىل قبول للدور خ�شو�شا 

اأنك تعر�شت لنقد لذع ب�شبب ارتدائك للحجاب؟
- �شخ�شية )اأنهار( هي �شخ�شية حقيقية من واقع املجتمع 
باأي  ار�شاءه  زوجها وحت��اول  تع�شق  التي  فيه  نعي�ض  ال��ذي 
ورابعة  وثالثة  ثانية  بزوجة  تقبل  يجعلها  ما  وه��ذا  �شكل، 
بعيوبه  زوجها  لتواجه  املطاف  نهاية  يف  ياأتي  حتى  عليها 
واأنه ي�شتخدم ال�شرع ح�شب ما ير�شي به نف�شه، اأما بالن�شبة 
للحجاب، فهذا اأمر ل اأحب اأن اأخو�ض فيه، خ�شو�شا اأننا مل 

ن�شئ للحجاب، كما اتهمنا البع�ض من ال�شيوخ.
كثراً؟ ت�شغلك  املو�شة  • هل 

ينا�شبني  م��ا  انتقاء  على  احل��ر���ض  ك��ل  حري�شة  اأن���ا  نعم   -
بالأحذية  اهتمامي  بقدر  مباب�شي  اأهتم  ل  ولكنني  منها 

وت�شفيفات ال�شعر.
العمل؟ خارج  وقتك  تق�شن  • وكيف 

- م��ع اأ���ش��رت��ي ول��ك��ن خ����ارج امل���ن���زل، ف��اأن��ا ع��ا���ش��ق��ة للنزهة 
واخلروج وال�شفر كثراً، وهذا يجعلني اأكر ارتياحاً للعودة 

اىل عملي ن�شيطة.
عن م�شاريعك املقبلة؟ • ماذا 

م��ع م�شطفى  اخل���ر(،  )م���زاج  م�شل�شل  ت�شوير  اأوا���ش��ل   -
)الزوجة  م�شل�شل  فهو  الثاين  الدرامي  العمل  اأما  �شعبان، 
الراحلة  الفنانة  دور  خ��ال��ه  م��ن  اأج�����ش��د  وال���ذي  الثانية( 
نف�شه،  الفيلم  يف  قدمته  اأن  �شبقت  ال��ت��ي  جميل(  )���ش��ن��اء 
وي�شاركها بطولة العمل عمرو واكد واآينت عامر، وهو من 

اخراج خري ب�شارة.
اأما على امل�شتوى ال�شينمائي ف�شوف يتم عر�ض فيلمن الأول 
هو فيلم )الكري�شما�ض(، وي�شاركها بطولته ادوارد واأ�شرف 
اأبوالغار،  �شامح  تاأليف  م��ن  عبداملنعم،  وم���روة  م�شيلحي 
)الرن�شي�شة(  هو  الثاين  والفيلم  حمدي،  حممد  واخ��راج 
فار�ض  وح�شام  و�شم�ض  البحري  ران��دا  بطولته  وي�شاركها 
واخراج  ال�شبكي،  م�شطفى  تاأليف  م��ن  املرغني،  و�شياء 

وائل عبد القادر.
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االعتدال يف ممار�سة التدريبات البدنية
امل��رج��وة من  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�����ش��ل  اإن���ه لتحقيق  ت��ق��ول درا���ش��ة بحثية ج��دي��دة 
يف  الع��ت��دال  ال�شخ�ض  على  رمب��ا  ال����وزن،  لإن��ق��ا���ض  الريا�شية  التمارين 
ممار�شة التدريبات البدنية. وت�شيف الدرا�شة لنتائج اأبحاث �شابقة خل�شت 
اإىل اأن ممار�شة �شتى اأنواع الريا�شية لي�شت اأمراً م�شلماً به كو�شفة �شحرية 

لإنقا�ض الوزن، دون الأخذ بعن العتبار النمط الغذائي املتبع.
قام  “كوبنهاغن” ال��دامن��ارك��ي��ة،  جامعة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة،  ويف 
الباحثون بتق�شيم 61 م�شاركاً يعانون من زيادة طفيفة يف الوزن، تراوحت 

اأعمارهم بن العقد الثاين والثالث من العمر، اإىل ثاث جمموعات.
فيما  ب��دين،  جمهود  ب��ذل  تتطلب  مهام  اأي  الأوىل  للمجموعة  توكل  ومل 
ملدة ن�شف  ريا�شية روتينية  بتمارين  القيام  الثانية  املجموعة  فر�ض على 
�شاعة يومياً، اأما املجموعة الثالثة فكان عليها القيام بتدريبات بدنية �شاقة 

ملدة �شاعة كاملة اأو حرق ما يعادل 600 �شعرة حرارية.
عدم  اأ�شبوعاً،   13 ا�شتغرقت  التي  الدرا�شة  خال  امل�شاركن،  طولب  كما 
اإدخال تغيرات على حميتهم الغذائية. وقال الباحثون اإنه رغم انخفا�ض 
املائة  20 يف  اأقل بنحو  اأنه  اإل  باوندات،   5 الثالثة بواقع  اأوزان املجموعة 
التي  ال�شعرات احلرارية  بالعتبار كم  الأخذ  املتوقع عند  النخفا�ض  من 
يتم حرقها اأثناء التمارين ال�شاقة التي كلفوا بها. اأما الفئة الثانية، التي 
قامت بتمارين ريا�شية معتدلة، فقد تقل�شت اأوزان امل�شاركن فيها بنحو 
املائة من توقعات الباحثن. ويعتقد  يف   83 من  اأكر  وهو  باوندات،   7
الريا�شة هي عبارة عن و�شفة �شحرية  اأن��واع  �شتى  اأن ممار�شة  الكثرون 
به  اأن درا�شات �شابقة بينت اأن هذا الأمر لي�ض م�شلماً  اإل  لإنقا�ض ال��وزن، 
بالفعل، خ�شو�شاً واأن هناك عدة عوامل تلعب دوراً حا�شماً يف عملية زيادة 

اأو اإنقا�ض وزن الإن�شان.

�لزجنبيل يعالج �لقولون �لع�ضبي

العلماء  م���ن  ف���ري���ق  اأك�����د   
من  ع��دد  بعد  الفرن�شين 
التجارب التي اأجريت على 
اأن  ال��ف��ئ��ران  م��ن  جمموعة 
تاأثر  ل��ه  الزجنبيل  ن��ب��ات 
التهابات  يعالج  فهو  فعال 
ال����ق����ول����ون م�������ش���ري���ن اىل 
من  ج�������رام   2 ت����ن����اول  اأن 
بودرة  �شورة  يف  الزجنبيل 
يوميا يخف�ض من التهابات 
ويعمل  الع�شبي  ال��ق��ول��ون 

على تهدئة الأمعاء. 
واأ�شافوا ان الزجنبيل غني مبجموعة من املواد الفعالة التي تعالج الكثر 
50 جراما من الزجنبيل املطحون على  باإ�شافة  من الأمرا�ض نا�شحن 
ن�شف كاأ�ض من املاء املغلي يرك ليرد ثم ت�شاف ملعقة �شغرة من اخلل 

وي�شرب عند ال�شعور باآلم القولون.
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هيكل لديناصور عمره 70 مليون عاماً والذي عاد مؤخراً من الواليات املتحدة بعد أن هربه تاجر في فلوريدا 
وبيع في املزاد العلني بأكثر من مليون دوالر أمريكي. )أ ف ب(

�لعامل؟  يف  �أفعى  �أطول  طول  هو  • ما 
 اأطول اأفعى يف العامل هي اأفعى الأنكوندا اأو باء املاء هي اأطول الأفاعي 
اإنها تعي�ض يف اأنهار وم�شتنقعات جنوب اأمركا قد ي�شل طولها اإىل 36 
قدما رغم كونها غر �شامه اإل اأنها متيت �شحاياها  بوا�شطة ع�شرهم 

تلتف الأنكوندا حول ج�شم ال�شحية وتع�شرهم حتى متيتهم خنقا
 • �أي �النهار ي�ضمى نهر �خلل؟

على  ك��دلل��ة  ال�شهد  اأو  الع�شل  م��ن  نهر  ب��اأن��ه  النيل  نهر  يو�شف  ق��د 
عذوبة مياهه .. وعلى العك�ض من النيل هناك نهر من اخلل وهو نهر 
) الريو - فيناجرى ( الذى يوجد فى كولومبيا .. وهو جزء من النهر 
اأن الأ�شماك ل ت�شتطيع  الأك��ر امل�شمى كوكا .. وقد بلغ من ملوحته 
العي�ض فيه وعندما حلل العلماء مياهه كيميائياً وجدوا اأنها حتتوى 
اأج��زاء من  على اأحد ع�شر ج��زءاأ من حام�ض الكريتيك وعلى ت�شعة 
حام�ض الهيدروكلوريك فى كل 1000 جزء من املاء ... ويرجع �شبب 
بالقرب من بركان ي�شمى بركان )  اأنه يجرى  اإىل  النهر  ملوحة هذا 

بورا�شيه ( .

اأكت�شفه الفيزيائي الفرن�شي بياركوري وزوجته البولونية ماري يف عام 1898. الراديوم  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن الراديوم اإكت�شفة الفيزيائي الفرن�شي بياركوري وزوجته البولونية ماري يف عام 1898.

الرت  الفيزيائي  اجلن�شية  والم��رك��ي  الأ�شل  الأمل��اين  العامل  اإكت�شفها  الن�شبية  نظرية  اأن  تعلم  هل   •
اآني�شتاين الذي ن�شر هذه النظرية يف العام 1905 م.

الرادار لأول مرة كان يف احلرب العاملية الثانية يف العام 1939. ا�شتخدام  اأن  تعلم  • هل 
القمر خلف ال�شم�ض فا يبدو اأبداً. نور  يحتجب  اأن  يعني  القمر  خ�شوف  اأن  تعلم  • هل 

اإيجاد عمليات اجلذر  واأن��ه وراء  بالريا�شيات  بعلومه  ا�شتهر  الإ�شامي اخلوارزمي  العامل  اأن  تعلم  هل   •
ويعطي املعادلت الريا�شية الأخرى واأنه هو مبتكر علم اجلر.

تعلم اأن اأول من ترجمت له كتب الكيمياء والطب والفلك وغرهما من الكتب الفل�شفية هو خالد  • هل 
بن يزيد بن معاوية بن اأبي �شفيان الأمر الأموي الذي زهد باخلافة حبا بالعلم وان�شرف يوؤلف ويرجم 

كتب الكيمياء والعلوم املختلفة.

وقف جحا ذات مرة و�شط ال�شوق يدعو النا�ض حوله ثم عا �شوته وهو يقول ايها النا�ض هل تعلمون 
الكام ثم غادر  تعلمون فما فائدة  اذا كنتم ل  نعلم فقال  .. ل  �شاأقول لكم فرد احلا�شرون كا  ما 
فاأجابوه نعم نعرف فقال ما  ال�شوؤال نف�شه  �شاألهم  التايل حدث نف�ض ما حدث ثم  اليوم  املكان، ويف 
دمتم تعلمون فما فائدة الكام وتركهم وغادر وهم يف حرة واتفقوا بعد ذلك ان يجيب ن�شفهم بنعم 
ون�شفهم با .. ويف اليوم الثالث وقف جحا ي�شاأل فاأجابه ن�شفهم نعلم والن�شف الآخر ل نعلم .. فقال 
جحا ح�شنا من يعلم يقول ملن ل يعلم ثم غادر املكان وقد �شخر من اجلميع .. ويف امل�شاء عند رجوعه 
لبيته وقف رجان �شخما اجلثة وقطعا عليه الطريق ف�شاأله احدهم وقد ا�شهر يف وجهة �شكينا هل 
تعلم ما �شاأفعل بك فقال نعم اعلم .. ثم جره الخر وهو يلوح بقب�شته وهل تعلم ما �شاأفعل بك فقال 
نعم اعلم .. ثم اردف وهو ينظر اإىل كي�ض يف يده وقال لكنكما ل تعلمون ماذا �شاأمنحكما ..  انها اغلى 

هدية يف حياتي.
 اغم�شا اعينكم و�شاأعد من واحد اإىل 3 ثم افتحا اعينكم ومن ياأخذه اول هو الفائز.. اطاعه الرجان 
.. طمعا واأغلقا اعينهما .. بداأ جحا يعد من واحد اإىل 3 وهو يبتعد ثم القى الكي�ض و�شطهما وفر 
هاربا فتعارك الأثنان حتى ادميا بع�شهما من يفتح الكي�ض وياأخذ ما فيه ثم قررا ان يتقا�شما ما فيه، 
وعندما فتحاه �شلتهما املفاجاأة فقد كان يف الكي�ض نعل قدمي ممزق، اغتاظا وام�شك كل منهم بفردة 
ابي  انه نعل  العايل  ر�شاله ب�شوته  اليهما  ار�شل  اما جحا فقد  بها �شاحبه غيظا  النعال ي�شرب  من 

ورثته عنه منذ ع�شرين عاما.

خطبة جحا 

اللنب ...
يحد من ارتفاع �سغط الدم

املو�سيقى بالعناية املركزة 
تخفف من توتراملر�سى

 
ك�شفت درا�شة علمية حديثة اأن اإ�شتماع املر�شى فى وحدات العناية املركزة 
للمو�شيقى املحببة والهادئة يعمل ب�شورة كبرة على تخفيف حدة توترهم 
للمو�شيقى  ي�شتمعون  الذين  املر�شى  اأن  اإىل  البحاث  واأ�شارت   . وخوفهم 
مبعدلت  املر�شية  حالتهم  حت�شنت  العناية  وح��دات  فى  منتظمة  ب�شورة 
اأ�شرع من اأقرانهم ممن اأقاموا بوحدات عناية مركزة غر مزودة ب�شماعات 
اإىل  ال�شتماع  اخل��ي��ارات  اأن  اإىل  ال�شريرية  التجارب  واأ���ش��ارت  مو�شيقى. 
جانب  اإىل   5،36% التوتربن�شبة  م��ع��دلت  بخف�ض  �شاهمت  املو�شيقى 
ن�شبة  التخدير  جرعة  وكثافة   38% بن�شبة  امل�شكنات  جرعات  اإنخفا�ض 
%36 باملقارنة باملر�شى الذين مل يقيموا فى وحدات عناية مركزة مزودة 

ب�شماعات مو�شيقى

علي حمف�ظ
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

هاجر مبارك ما�شي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

اكدت درا�شات حديثة اأجريت يف اجلمعية الأمركية للقلب اأن ا�شافة اللنب قليل ال�ُشعرات احلرارية اىل النظام الغذائي ُيقلل من خطر ال�شابة 
بارتفاع �شغط الدم. 

وثبت اأن متناويل اللنب لفرات زمنية طويلة يتناق�ض لديهم �شغط الدم النقبا�شي وبالتايل تناق�ض احتمالية ارتفاع �شغط الدم ُم�شتقبًا. 
ويف درا�شات �شابقة مت الك�شف عن الفوائد ال�شحية املُتعددة لتناول اللنب املُتكرر فيما يتعلق باحلفاظ على موؤ�شر كتلة اجل�شم ووزن اجل�شم. 

وخ�شع للدرا�شة ما ُيقارب من 2000 متطوع ثبتت �شامة ا�شابتهم من ارتفاع �شغط الدم يف بداية الدرا�شة التي ا�شتمرت ملدة 15 عاماً ومت 
خالها تعبئة ا�شتبيان لثاث مرات للتحقق من ا�شتهاكهم لللنب. 

واأكدت النتائج تناق�ض احتمالية ال�شابة بارتفاع �شغط الدم ملا ُيقارب 31 % من املُتطوعن كان ا�شتهاكهم اليومي من اللنب ل يقل عن 2 
احلرارية اليومية اأي ما ُيعادل 4.53 غم من اللنب قليل الد�شم لكل ثاثة اأيام كما اأن ُمعدل ارتفاع �شغط الدم النقبا�شي  ال�شعرات  % من 

يتناق�ض ُمقارنة باولئك الذين مل يعتمدوا اللنب جزءاً من نظامهم الغذائي اليومي.

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�شلمى مبارك ما�شي
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.


