
التقرير  متابعة  ���س��وى  عليكم  م��ا   
الإلكرتوين   امل��وق��ع  اع���ده  ال���ذي 

ايالف :
ال�سخ�سية  اأ�سبابه  ف��رد  لكل 

ل���ل�������س���ف���ر وزي������������ارة ب����ل����دان 
ومناطق جديدة. البع�ض 

بغر�ض  ال�����س��ف��ر  ي��ه��وى 
والتعرف  الإ�ستك�ساف 
ع������ل������ى ح�������������س������ارات 
البع�ض  خم���ت���ل���ف���ة، 
الآخ��ر ي�سافر بهدف 
التجارة وفتح اأ�سواق 
بهدف  اأو  ج����دي����دة، 
والعي�ض  الإ�ستقالل 

ال�����دائ�����م ب���ع���ي���داً عن 
فيما  ال����وط����ن،  اأر�������ض 

النا�ض،  م��ن  اآخ���ر  ق�سم 
يحبون  مم���ن  وخ��ا���س��ة 
اجلمال ويقدرون نعمته، 

متعة  ال�سفر  يجدون  قد 
اىل الدول التي ت�سم اأجمل الن�ساء.

�إ�سبانيا
ت��ع��د الإ���س��ب��ان��ي��ات اأج���م���ل ن�����س��اء البحر 
ال�����س��م��راوات جاذبية  واأك�����ر  امل��ت��و���س��ط 
ن���ع���م، فطاملا  ع��ل��ى الإط�������الق.  وم����رح����اً 

متيزن بالطبع الودود وحب ال�سيف.

جنوب �أفريقيا
الدول  م��ن  واح���دة  اأفريقيا  جنوب  تعد 
القليلة يف العامل التي ت�سم  عدداً كبرياً 
الأج�ساد  ذوات  خا�سة  اجل��م��ي��الت،  م��ن 
ال���ف���ات���ن���ة. ول���ع���ل اأك������ر م����ا مي���ي���ز تلك 
الن�ساء الفاتنات، هي لكنتهّن الإنكليزية 

اخلا�سة.

ت�سيكيا
لو دققنا يف اأ�سماء اأ�سهر عار�سات الأزياء 
غالبيتهن  اأن  لتبني  الأر���ض  �سطح  على 
اأي �سك  ت�سيكية وم��ن ميلك  من ج��ذور 
القيام  �سوى  عليه  م��ا  املعلومة،  ه��ذه  يف 
براغ   م��دي��ن��ة  ���س��وارع  يف  ب�سيطة  ب��ن��زه��ة 

وي�ساهد بنف�سه.

كرو�تيا
�سحي����������ح اأن امل������راأة الإيطالية اإ�ستطاعت 
تبق����ى  لكن  الع�����امل  اإعجاب  حت�س�����د  اأن 
املراأة الكرواتي������ة، الأيق������ونة احلقي���قي���ة 

لن�س���اء البح���ر الأدرياتيكي.
�لهند

من  وعريقاً  عميقاً  تاريخاً  الهند  متلك 
اجلمال الأ�سطوري واجلاذبية، ويف عودة 

ب�سيطة مل�سارح اجلمال العاملي، لتبنّي اأن 
اأجمل الن�ساء كنَّ من الهنديات.

�ل�سويد
اجل�سم الر�سيق املتنا�سق، ال�سعر الأ�سقر 
الن�ساء  �سفات  هي  ال��زرق��اوان  والعينان 
ميكن  ل  ل��ذا  مناف�ض.  دون  ال�سويديات 
تلك  م��الح��ظ��ة  اإل  ال�����س��ق��راوات  مل��ح��ب��ي 

الفاتنات.

هنغاريا
ال�سرقية  اأوروب�������ا  دول  مت���ي���زت  ل��ط��امل��ا 
وبالد  ال�����س��اح��رات.  اجلميالت  بن�سائها 
ال��دول، لذا  و�سط هذه  املجر تقع متاماً 
عبارة عن مزيج من  ن�سائها  ف��اإن جمال 

�سمات ال�سرق والغرب.

�ليابان
الن�س����اء  قام���ة  �سغ���ر  من  الرغم  عل����ى 
واإفتق�����ارهن اىل مقوم�������ات  الآ�س�����يويات 
الفتاة  اأن  اإل  ال�����س��������������������اخ��ن��ة،  اجل���م���ال 
ن�ساء  اأك��ر  م��ن  واح���دة  تبقى  اليابانية، 
عيون  يف  وغ���م���و����س���اً  ج���اذب���ي���ة  الأر��������ض 

الرجال.

�لرب�زيل
ال�سامبا  ب����ن����ات  ب���ج���م���ال  ي�������س���ك  م�����ن 

و�سحرهن؟ 
ي��ك��ف��ي ال�����س��ري ع�����س��ر خ���ط���وات ع��ل��ى اأي 
�ساطئ  يف الربازيل مل�ساهدة تلك الن�ساء 
بجاذبية  يتمتعن  ال��ل��وات��ي  ال�����س��م��راوات 

تفوق الو�سف.
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تعاون علمي م�شرتك بني 

جامعة الإمارات وم�ؤ�ش�شات 

التعليم العايل الربتغالية

ويتني هي��شنت ...
 اأطفاأت �شمعة جن�ميتها 

بـ )ح�شي�شة(
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فوائد التدريب املرحلي املكثف 
املرحلي  التدريب  با�سم  املعروف  التدريب  مبمار�سة  ريا�سي  خبري  اأو�سى 
املكثف الذي يعتمد على فرتات ق�سرية من التحميل ال�سديد على اجل�سم 
يتخللها اأخذ فرتات من الراحة ب�سورة متكررة وذلك للحفاظ على اللياقة 
الأملانية  اجلامعة  من  غريترن،  ه��ارال��د  وق��ال  ال��وق��ت.  �سيق  رغ��م  البدنية 
كن مثاًل ممار�سة ريا�سة  للوقاية والإدارة ال�سحية مبدينة زاربروكني اإنه ميمُ
اأخذ ت�سعني ثانية راحة بعدها،  اجلري ب�سرعة �سديدة لثالثني ثانية، ثم 
على اأن يتم ا�ستئناف اجلري ب�سرعة �سديدة بعد ذلك ثالثني ثانية اأخرى، 
ثبت  اأنه  و�سحيح  متتالية.  �ست مرات  بذلك  القيام  بعد  التمرين  ويكتمل 
كن احل�سول على التاأثريات الإيجابية ملمار�سة الريا�سة بالوقاية  اأنه لن ميمُ
لثالثني  ممار�ستها  عند  اإل  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ض  من  مثاًل 
دقيقة مبعدل ثالث مرات اأ�سبوعياً على الأقل، اإل اأن غريترن اأكّد اأن هذه 
النوعية من التدريبات تتمتع بتاأثري يمُ�ساهي نف�ض التاأثريات ال�سحية، التي 
كن احل�سول عليها عند ممار�سة ريا�سات قوة التحمل العادية لثالثني  ميمُ
واأ�ساف اخلبري  ومكثفة.  ريا�سية ق�سرية  وح��دات  لكن من خالل  دقيقة، 
للوقت  اأكر توفرياً  باأنها  التدريبية تتميز  الوحدات  اأن  الأمل��اين  الريا�سي 
من ريا�سات قوة التحمل العادية حيث يكفي القيام بها مرتني اأو ثالث على 
الأكر كل اأ�سبوع ومن ثّم فهي تتنا�سب مع الأ�سخا�ض الذين ل يجدون وقتاً 
كافياً ملمار�سة الريا�سة. واإذا اأراد اأي �سخ�ض البدء مبمار�سة هذا التدريب، 
فين�سحه غريترن ب�سرورة اخل�سوع للفح�ض لدى طبيب خمت�ض اأوًل كي 
كنه ا�ستبعاد احتمالية التعر�ض لأية خماطر �سحية عند التحميل على  ميمُ
ج�سده اأثناء ممار�ستها. واأردف غريترن اأنه ومثلما يمُو�سى عند ممار�سة اأية 
نوعية من الريا�سات الأخرى، يمُف�سل اأي�ساً اأن تتم ممار�سة هذه التدريبات 

حتت اإ�سراف مدرب متخ�س�ض يف هذه النوعية حتديداً.

خامت يذكرك بعيد زواجك
متكنت اإحدى �سركات �سنع املجوهرات فى األ�سكا من �سنع خامت زفاف 
تتم برجمته، بحيث ترتفع درجة حرارته اإىل 120 درجة مئوية قبل 
اأو  ال��زوج  ب��اأرب��ع وع�سرين �ساعة، وذل��ك لتذكري  حلول ذك��رى زواج��ك 
اإم بي  الزوجة بالذكرى ال�سنوية للزفاف، بح�سب تقرير ن�سره موقع 
�سي .  واخلامت حم�سو من الداخل ببطاريات مربجمة على تكنولوجيا 
تلقائيا من حرارة  ت�سحن  التي  البطارية،  لرقائق  ي�سمح  �سبوت  هوت 
اجل�سم، اإىل زيادة درجة حرارة اخلامت اإىل 120 درجة مئوية، لفرتة 
انت�سر  اإن اخل��امت  وي��ق��ول �سناع اخل��امت  ث���وان.    10 اإىل  زمنية ت�سل 
عالية  مبيعات  الأوروب���ي���ة، حمققا  امل��ج��وه��رات  ف��ى حم���الت  م��وؤخ��را 
ب�سبب خا�سيته املبتكرة، ف�سال عن اأنه متاح باملعدنني الذهب الأبي�ض 
اأ�سابع  من  خمتلفة  اأق��ط��ار  تنا�سب  وباأحجام  ق��رياط،   14 والأ�سفر 

الزوجني، ويبلغ �سعر الواحد 760 دولرا.

كيف تختار نظارة طفلك؟ 
قد يحتاج بع�ض الأطفال اإىل ارتداء النظارات الطبية يف �سن مبكرة، 
ولكي يختار الآباء النظارة املنا�سبة لطفلهم يجب اأن ل ين�سب اهتمامهم 
اأن  ال�سروري  بل من  للعد�سات فح�سب،  املنا�سب  القيا�ض  اختيار  على 
ي�سمل اختيار اإطار نظارة ينا�سب عمر الطفل.  واأو�سحت جمعية الروؤية 
اجليدة بالعا�سمة الأملانية برلني اأنه ينبغي اختيار اإطار متني قادر على 
حتمل احلركة الكثرية للطفل، بحيث يكون م�سنوعا من مادة منا�سبة 
الوزن  وال�سالبة وخفة  باملرونة  يتميز  الذي  التيتانيوم مثال  كمعدن 
يف اآن واحد، مما ي�سمن اأن تعود هذه النظارات اإىل �سكلها الأ�سلي يف 
اأنه ينبغي اختيار  واأكدت اجلمعية  اأو اللتواء.  للت�سوه  حالة تعر�سها 
للك�سر،  القابلة  غ��ري  البال�ستيكية  اللدائن  م��ن  امل�سنوعة  العد�سات 
وذلك ل�سمان عدم دخول اأي �سيء اإىل عني الطفل اإذا تعر�ست ل�سربة 
اأن ي�ستند ذراعا النظارة على �سدغي  وحتطمت، م�سددة على �سرورة 
الطفل عند ارتدائه لها واأن تكون النظارة مزودة بدعامات لالأنف، اإذ 
النظارة  وبالن�سبة حلجم  الطفل.  ثباتها على وجه  تعمل على �سمان 
يجب األ يتجاوز اجلزء العلوي من اإطار النظارة احلد ال�سفلي حلاجب 
الطفل، يف حني يجب األ يرتكز اجلزء ال�سفلي من الإطار على عظام 
وجنتي الطفل. ونظرا لأن نظر الطفل ينمو با�ستمرار اأثناء تطوره يف 
هذه املرحلة العمرية، تو�سي اجلمعية الآباء بفح�ض و�سعية النظارة 
على وجه الطفل وكذلك قيا�ض العد�سات ب�سورة دورية، وذلك كل عام 

اأو عام ون�سف العام على اأق�سى تقدير.

ريا�ضيون يتحولون اىل حمية نباتية 
الفائز  احلديث  الثالثي  ريا�سة  لع��ب  بريزيار  برندان  الكندي  ق��ال 
ب�سباقات امل�سي والعدو انه قرر ان يتحول اىل حمية نباتية اثناء فرتة 

درا�سته الثانوية على اأمل ان يتحول اىل ريا�سي حمرتف.
عالية  ان احت�سن. جربت حمية  علي  ان  اأع��رف  كنت  وق��ال يف مقابلة 
املواد  يف  عالية  وحمية  منخف�سة  واأخ���رى  الكربوهيدراتية  امل���واد  يف 
ال��ربوت��ي��ن��ي��ة واأخ����رى منخف�سة ج��رب��ت ك��ل الن�����واع. وب��ع��ده��ا جربت 
من  مزيج  ب��ه  يومي  ب�سراب  الم��ر  ب��داأ  نباتي.  اأ�سا�سها  التي  احلمية 
الدهون والنباتات والربوتني. األف الريا�سي الكندي 38 عاما ثالثة 
كتب عن اللياقة واحلمية الريا�سية من بينها كتاب بعنوان قوة اللياقة 
برنامج تدريب يتخذ من النباتات اأ�سا�سا من اأجل �سحذ القوة وال�سحة 
واللياقة. ومل يكن وحده يف هذا التوجه. فهناك ريا�سيون اخرون من 
لعبي التن�ض وكمال الج�سام واألعاب القوى غريوا براجمهم الغذائية 
اىل حمية نباتية يف م�سعى لتح�سني ادائهم. وهذه احلمية ت�ستبعد يف 
احليوانية  املنتجات  وكل  اللبان  ومنتجات  والبي�ض  اللحوم  ال�سا�ض 
جرييك  و���س��ك��وت  ف��ي��ل��در  برين�ض  البي�سبول  لع���ب  واأع��ل��ن  الخ����رى. 
ممار�ض ريا�سة امل�سي والعدو ومايك زيجوماني�ض لعب الهوكي انهم 

اأ�سبحوا نباتيني.

�ل�������س���ن ت���ط���ل���ق رح���ل���ة 
ف�������س���ائ���ي���ة م����اأه����ول����ة 
ان  للف�ساء  الوطنية  الدارة  قالت 
الف�سائية  رحلتها  �ستطلق  ال�سني 
الثالثاء  ال���ي���وم  امل��ق��ب��ل��ة  امل���اأه���ول���ة 
و�ست�سم ثالثة رواد يف مهمة ت�ستمر 
جتريبي.  ف�ساء  ملعمل  يوما   15
با�سم  امل��ت��ح��دث��ة  ب��ي��ن��غ  وو  وق���ال���ت 
املاأهول  الف�سائي  ال�سني  برنامج 
نقلها  م��ق��ت�����س��ب��ة  ت�����س��ري��ح��ات  يف 
الف�سائية  امل��رك��ب��ة  ان  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
م���ن موقع  ���س��ت��ن��ط��ل��ق   10 ���س��ي��ن��زو 
اأق�سى  يف  ج��وب��ي  ���س��ح��راء  يف  ن���اء 
38ر5  ال�����س��اع��ة  ال�����س��ني يف  غ���رب 
جرينت�ض.  بتوقيت   0938 م�ساء 
ال��رح��ل��ة اىل مدارها  وب��ع��د و���س��ول 
�ستلتحم ال�سفينة الف�سائية مبعمل 
و�سيجري  التجريبي   1 تياجنونغ 
رجالن  وه��م  الثالثة  الف�ساء  رواد 
وامراأة جتارب متعددة و�سيختربون 
اأنظمة املركبة. وقالت وو ان الرواد 
لطالب  اأي�����س��ا  حم��ا���س��رة  �سيلقون 
على الر�ض. ول يزال اأمام ال�سني 
بالقوتني  تلحق  حتى  طويل  �سوط 
الكبريتني يف الف�ساء وهما الوليات 
املتحدة ورو�سيا. لكن مهمة �سينزو 
�ستكون اأحدث ا�ستعرا�ض لقوة   10
وتاأتي  الف�ساء  يف  املتنامية  ال�سني 
امليزانية  ق��ي��ود  ف��ي��ه  حت���د  وق���ت  يف 
الرحالت  وت��غ��ي��ري الول���وي���ات م��ن 
للف�ساء.  امل����اأه����ول����ة  الم���ري���ك���ي���ة 
الف�سائية خام�ض  الرحلة  و�ستكون 
الف�ساء  يف  لل�سني  ماأهولة  مهمة 

منذ عام 2003 .

)ك����ي����ن����ك����ي ب����وت���������س( 
ت����ف����وز ب�������س���ت ج����و�ئ����ز

حققت م�سرحية كينكي بوت�ض جناجاً 
طوين  جوائز  توزيع  حفل  يف  باهراً 
جوائز،  ب�ست  فازت  حيث  امل�سرحية، 
مو�سيقية  م�سرحية  اأف�����س��ل  بينها 
رئي�سي  مم��ث��ل  اأف�����س��ل  و  ل��ل��م��و���س��م 
يف م�����س��رح��ي��ة م��و���س��ي��ق��ي��ة . وذك����رت 
اأن م�سرحية  اأمريكية  اإعالم  و�سائل 
كينكي بوت�ض فازت ب�6 جوائز، بينها 
للمو�سم  مو�سيقية  م�سرحية  اأف�سل 
، واأف�سل ممثل رئي�سي يف م�سرحية 
يف  بورتر،  بيلي  للممثل   ، مو�سيقية 
ال�سابع  ط��وين  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  حفل 
وال�ستني الذي اأقيم الأحد يف مطعم 
ك������ورال ب�����س��اح��ة ت���امي���ز ���س��ك��وي��ر يف 
نيويورك. وقد فازت م�سرحية فانيا 
للمخرج  و�سبايك  وم��ا���س��ا  و�سونيا 
يوؤدي فيها  التي  كري�ستوفر دورانغ، 
هايد  ديفيد  النجمان  البطولة  دور 
اأف�سل  ب��ج��ائ��زة  وي��ف��ر،  و���س��ي��غ��ورين 

م�سرحية .

ج����������وج����������ل ي����ح����ت����ف����ل 
مب�������ي�������اد ������س�����ي�����ن�����د�ك 
بذكرى  ام�ض  �سباح  جوجل  احتفلت 
م���ي���الد ال���ك���ات���ب م���وري�������ض ب���رين���ارد 
اأمريكي  ر���س��ام  وه��و  ال�85  �سينداك 
وكاتب لأدب الأطفال، وقامت جوجل 
لل�سخ�سيات  �سعارها  وتزيني  بتغيري 
تروي  ب�سورة  عنها  يكتب  ك��ان  ال��ت��ي 
ِل������َد موري�ض  ومُ ق�����س�����س��ه.  م���ن  ق�����س��ة 
�سينداك يف العا�سر من يونيو 1928 
وتويف �سباح يوم 8 مايو 2012، يف 
بعد  بكونيتيكت  دان����ربي  م�ست�سفى 
ا�سابته بجلطة يف املخ. ا�ستهر بكتابه 
 Where( ال��ربي��ة م��ك��ان الأ���س��ي��اء 
 ،)the Wild Things Are
عام  يف  م�����رة  اأول  ن�������س���ره  مت  ال������ذي 
1963. من موؤلفاته يف مطبخ الليل 
 ،In the Night Kitchen
 Outside اخل��������ارج  يف  وه����ن����اك 
ال�سغري  ال��دب  و   Over There
للكتب  حبه  ب��داأ   .  Little Bear
يف �سن مبكرة عندما اأ�سيب مب�ساكل 
فرا�ض  طريح  ب�سببها  اأ�سبح  �سحية 

ملدة من الزمن.

االنفعال يخف�ض القدرة
 على تذوق الدهون 

تذوق  ت��وؤّث��ر يف طريقة  النف�سية  احل��ال��ة  اأن  اأمل��ان��ي��ة ج��دي��دة،  درا���س��ة  ذك���رت 
كمية  عن  الك�سف  على  قدرتهم  تخّف�ض  الأ�سخا�ض  انفعال  واأن  الأطعمة، 

الدهون التي يتناولونها.
وبّينت الدرا�سة التي اأجراها باحثون يف جامعة وارزبورغ الأملانية ون�سرت يف 
اأو حزيناً،  امل��رء �سعيداً  اأن��ه يف حال كان  اإ���ض وان( العلمية،  اأو  اإل  دوري��ة )بي 
اأن قدرته على تذوق  تنخف�ض قدرته على تذوق الدهون يف الأطعمة، غري 

الطعام املر واحللو واحلام�ض تزداد.
وقام الباحثون من اجلامعة بدرا�سة على جمموعة من الأ�سخا�ض، عر�سوا 
عليهم 3 م�ساهد م�سورة، واحد م�سجر، وثاٍن حمزن، وثالث مفرح، وطلبوا 
ال��ت��ي حت��ت��وي على معدلت  امل�����س��روب��ات  م��ن  ت���ذوق جمموعة  ب��ع��دئ��ٍذ منهم 

خمتلفة من الدهون.
فوجدوا اأن امل�سهد امل�سجر مل يكن له اأثر يف م�ستقبالت حا�سة الذوق لدى 
املفرح،  اأو  امل��ح��زن  امل�سهدين  م�ساهدة  وبعد  امل�ساركني،  اأن  غ��ري  امل�ساركني 

انخف�ست قدرتهم على الك�سف على معدلت الدهون يف امل�سروبات.
واأعرب الباحث الأ�سا�سي يف الدرا�سة، الطبيب بول بري�سلني، عن ده�سته لهذه 
النتائج، م�سرياً اإىل اأنها تتطابق مع نتائج درا�سات اأخرى توؤكد اأن الكتئاب 

يخف�ض قدرة الأ�سخا�ض على الك�سف عن معدلت الدهون يف طعامهم.

اأمــاكــن عيــ�ض
 اأجمل ن�ضــاء العــالــم

من  كبري  ل��ع��دد  �ل�ساغل  �ل�سغل  يبقى  �جل��م��ال 

لأ�سباب  �مل��ج��الت  ك��اف��ة  ويف  �لأ���س��خ��ا���س 

تودون  كنتم  ف��اإذ�  وخمتلفة.  عديدة 

�لتي  �لأم��ك��ن��ة  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف 

�لن�ساء  �أجمل  فيها  تعي�س 



•• العني – الفجر:

تربط  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ات  اط���ار  يف 
باملوؤ�س�سات  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�����ارات  ج��ام��ع��ة 
اأعرق  ممثلي  م��ن  وف��د  زار   ، العاملية  التعليمية 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات 
العلمي يف جمهورية الربتغال ، جامعة المارات 
الزائر  الوفد  والتقى  البالد حاليا  ي��زور  وال��ذي 
ب�����س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي را����س���د ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
اجلامعة بح�سور ال�ستاذ الدكتور حممد يو�سف 
ال�سوؤون  مدير  اجلامعة  مدير  نائب  يا�ض  بني 
الكادميية ، و�سم الوفد الربتغايل �سعادة جامي 
ال��دول��ة وعدد  ل���دى  ال��ربت��غ��ايل  ال�سفري  لي��ت��او 
التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات  م����دراء  م��ن 

والبحثية.
وكان �سعادة الدكتور النعيمي قدم �سرحا موجزا 
التعليم  الزائر عن مراحل تطور م�سرية  للوفد 
عام  ب�سكل  ال��دول��ة  يف  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل 
وجامعة المارات ب�سكل خا�ض حيث بني ان هذا 

ببدايات  وثيقا  ارتباطا  ارتبط  التعليمي  التطور 
وو�سولها  وتطورها  ومنوها  الحت��اد  دول��ة  ن�ساأة 
اىل ه���ذه امل��رح��ل��ة امل��ت��ق��دم��ة ، ك��م��ا او���س��ح مدير 
اجلامعة باأن اخلدمات التعليمية والبحثية التي 

ونوعية  الطلبة  اىل  الم����ارات  جامعة  تقدمها 
التعليم ترتبط مبقايي�ض عاملية واعتمادات دولية 
احل�سول  يف  واث��ق��ة  وب��خ��ط��وات  اجل��ام��ع��ة  �سعت 
اليوم من  عليها حتى ا�سبحت جامعة الم��ارات 

مراكز  حتتل  والتي  املرموقة  العاملية  اجلامعات 
متقدمة بني اجلامعات يف العامل .

العالقة  طبيعة  ان  اىل  النعيمي  الدكتور  ولفت 
وال�����س��راك��ة ال��ت��ي ت��رب��ط اجل��ام��ع��ة ب��غ��ريه��ا من 

امل�سرتك  والتعاون  التبادل  على  تقوم  املوؤ�س�سات 
والكادمييني  ال��ط��ل��ب��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة 
اول��وي��ة مهام  ت��اأت��ي يف  ف��ه��ي  العلمية  وال��ب��ح��وث 
ال��ت��ب��ادل م��ن �سقل للمهارات  ل��ه��ذا  مل��ا  اجل��ام��ع��ة 

الدكتور  وق����ال  امل��ك��ت�����س��ب��ة  اخل�����ربات  يف  وزي������ادة 
النعيمي ان اجلامعة تتطلع اىل كل ما هو جديد 
العامل  ي�سهدها  التي  العلمية  للطفرة  ومواكب 
والتي تتما�سى مع مدخالت وخمرجات التعليم 
يف الدولة لذلك فاجلامعة ترحب باأي �سكل من 

ا�سكال التعاون والذي يخدم هذا الغر�ض. 
ال�����س��ف��ري الربتغايل  ���س��ع��ادة  اع����رب  م���ن ج��ان��ب��ه 
ابواب  ف��ت��ح  ع��ل��ى  ال��وف��د ع��ن حر�سهم  واع�����س��اء 
م��ع جامعة  البحثي  وال��ع��م��ل  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 
اجلامعات  م���ن  واح������دة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الم��������ارات 
ال�ساتذة  م���ن  ن��خ��ب��ة  ت�����س��م  وال���ت���ي  امل���رم���وق���ة 
وتفعيل  لإث���راء  �سعيا  والباحثني  والك��ادمي��ي��ني 
ال�سراكات البحثية من �سياق التعاون املرتقب بني 
جمموعة  الربتغايل  الوفد  عقد  ثم  الطرفني. 
من اللقاءات والجتماعات مع القيادات الدارية 
الليات  يف  للبحث  الكليات  وعمداء  اجلامعة  يف 
اجلانبني  بني  التعاون  لتحقيق  الكفيلة  وال�سبل 
، بعدها قام الوفد بجولة تفقدية يف حرم جامعة 

المارات ومكتبتها وخمترباتها احلديثة.

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

الدار�سات  ال��ط��ال��ب��ات  م��ن  وع�����س��رون  م��ائ��ة 
الإمارات  بجامعة  والقت�ساد  الإدارة  بكلية 
�ساركن يف حملة هدفها حماية امل�ستهلك من 
طرح بع�ض ال�سلع املخالفة التي توؤثر على 
بينها  م��ن  ليكون  بال�سلب  الإن�����س��ان  �سحة 
املعلبات  التي ل تخلو منها  امل��واد احلافظة 

لت�سيب الإن�سان بالعديد من الأمرا�ض.
ك��م��ا ت��ن��اول��ت احل��م��ل��ة ال��ت��ي اأ���س��رف��ت عليها 
هيام  ال��دك��ت��ورة  والقت�ساد  الإدارة  اأ���س��ت��اذة 
الدكتور  امل�سارك  العميد  وح�سرها  �سايب 
حممد ما�سي اإ�سافة اإىل عدد من القيادات 
الأك���ادمي���ي���ة والإداري��������ة ت��ط��ب��ي��ق��ات اأخ���رى 
املوؤ�س�سات  بع�ض  وتتعمد  بال�سحة  ت�سر 
ليكون  ب��خ��ط��ورت��ه��ا  علمها  رغ���م  تطبيقها 
البال�ستيك  زج��اج��ات  ا�ستخدام  بينها  م��ن 
اإ�سافة اإىل ا�ستخدام عبوات  يف حفظ املياه 
لالأطفال  وج��ب��ات  ت��ق��دمي  يف  البال�ستيك 
اإىل خطورة  ه��ي��ام  ال��دك��ت��ور  اأ����س���ارت  ح��ي��ث 
هذه املواد البال�ستيكية على �سحة الإن�سان 
حديثو  ومنهم  الأط��ف��ال  ه��ذا  مقدمة  ويف 

الولدة.
اأن هذه  اأك��دت  اإن التجارب العلمية   وقالت 
مواد  على  حت��ت��وي  البال�ستيكية  ال��ع��ب��وات 
اإ�سافة  وال�سغري  الكبري  ت�سيب  م�سرطنة 
اإىل اأن التجارب اأثبتت خطورتها يف اإ�سابة 

الرجال وال�سيدات بالعقم.
ومل تتوقف طالبات الإدارة والقت�ساد عند 
ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج اخل��ط��رية ل��ي��وؤك��دن ع��ل��ى اأن 

املثال  �سبيل  على  املوجودة  الر�سا�ض  م��ادة 
الفتيات  ت�ستخدمه  ال��ذي  ال�سفاه  اأحمر  يف 
وال�سيدات ي�سيب البع�ض باأعرا�ض مر�سية 

ت�سل اإىل حد اخلطرية.
التي  والق��ت�����س��اد  الإدارة  ف��ع��ال��ي��ة  وك���ان���ت 
ال�سلع  م��ن  من����اذج  ���س��م  م��ع��ر���س��ا  ت�سمنت 
امل�سارك  ال��ع��م��ي��د  اف��ت��ت��ح��ه  ال���س��ت��ه��الك��ي��ة 
بداأت  ق��د  م��ا���س��ي  ال��دك��ت��ور حم��م��د  للكلية 
�سباح اأم�ض مببنى كليات الطالبات باحلرم 
اجل��ام��ع��ي اجل��دي��د وا���س��ت��م��رت ل��ي��وم واحد 
توافد  وق��د  اإجن��اح��ه  على  اجلميع  تناف�ض 
الع�سرات من طالبات الكليات املختلفة رغبة 
حماية  هدفها  حملة  يف  امل�ساركة  يف  منهن 

امل�ستهلك حيث �ساهد اجلميع بع�ض ال�سلع 
املل�سقات  عليها  من  اختفت  ال�ستهالكية 
لتكون  وج��دت  واإذا  �سالحيتها  تبني  التي 
غري كاملة ول تطابق املوا�سفات التي على 

اأ�سا�سها قدمت ال�سلعة للم�ستهلك.
ومعهن  والقت�ساد  الإدارة  طالبات  حاولت 
والقت�ساد  الإدارة  بكلية  الت�سويق  اأ�ستاذة 
ي��ق��دم��ن �سورة  اأن  ���س��اي��ب  ه��ي��ام  ال��دك��ت��ور 
ال�سلعة  ع��ل��ي��ه  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  مل���ا  ���س��ادق��ة 
هذا  مقدمة  ويف  امل�ستهلك  يحتاجها  التي 
وكذلك  امل����دون  ال��ت��اري��خ  وف���ق  �سالحيتها 

العنا�سر الغذائية التي حتتويها ال�سلعة .
الدكتور  امل�����س��ارك  العميد  اأ���س��اد  وق���د  ه���ذا 

التي  الطالبية  بالتجربة  ما�سي  حممد 
تهدف بالدرجة الأوىل اإىل توعية امل�ستهلك 
اإىل احل��ف��اظ على  اإ���س��اف��ة  واحل��ف��اظ عليه 
الأطفال الذين رمبا مل يدركوا بعد خطورة 
الأ�سواق بني  اإىل  تت�سرب  التي  امل��واد  بع�ض 

احلني والآخر.
�سايب  هيام  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  وم��ن جانبها 
على اأهمية م�ساركة الطلبة يف حمالت من 
هذا النوع وقالت اإن ممار�سة هذا من خالل 
اأك���ر م��ن مائة  ور����ض ال��ع��م��ل ال��ت��ي �سمت 
الوعي  م�ساحة  يزيد  اأن  �ساأنه  م��ن  طالبة 
لدى الأفراد خلطورة مثل هذه ال�سلوكيات 
يكرتث  اأن  دون  يومي  ب�سكل  متار�ض  التي 

ب��ه��ا ال���ك���ث���ريون وط��ال��ب��ت ال���دك���ت���ورة هيام 
وم��ع��ه��ا ال��ط��ال��ب��ات ب�����س��رورة اإط����الق حملة 
قومية ت�سهم يف زيادة م�ساحة الوعي لدي 
ال�سلوكيات  بع�ض  بخطورة  املجتمع  اأف���راد 
العبوات  ا�ستخدام  منها  اخلاطئة  اليومية 
البال�ستيكية يف حفظ مياه ال�سرب والألبان 
واأجمعن اأن خطورة ا�ستخدام هذه العبوات 
ل تظهر انعكا�ساتها ال�سلبية اإل بعد �سنوات 
بال�سرطان  اأ���س��ي��ب  وق��د  البع�ض  لن�ساهد 
اإ�سافة اإىل اأن ا�ستخدام اأحمر ال�سفاه الذي 
يحتوي عن ن�سبة من الر�سا�ض يوؤدي اأي�سا 
مقدمتها  يف  كثريه  باأمرا�ض  الإ�سابة  اإىل 

ال�سرطان.  

ت�ضجيع التربع بالدم مع حلول 
اليوم العاملي للمتربعني

•• العني - الفجر:

اأعلن بنكا الدم يف اأبوظبي والعني عن مبادرتهما امل�سرتكة التي �ست�ستمر خالل 
�سهر يونيو احلايل لت�سجيع املجتمع على التربع بالدم وذلك مع بداية مو�سمي 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  امل��رك��زان  وق��د لح��ظ  والعطالت.  ال�سيف 
الر�سمية،  والعطل  ال�سيف  ف�سل  خ��الل  ال��دم  ف�سائل  جميع  يف  نق�ساً  تواجه 
البنكني بالكمية الالزمة من وح��دات الدم يف هذا  وبالتايل فاإن تزويد هذين 
الوقت اأمر �سروري. وتتم اإدارة بنكي الدم يف اأبوظبي و العني من قبل �سركة 
املخربي  والطب  الأمرا�ض  علم  وخدمات  �سحة   ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي 
امل�ستويات  �سمن  فيهما  ال��دم  خم��زون  تاأمني  م�سوؤولية  اإليهما  اأوكلت  واللتني 
الآمنة التي تفي باحتياجات املجتمع ال�سحية.  يمُوافق اليوم العاملي للمتربعني 
 ،2013 14 يونيو  تاريخ   ، بالدم  �سعار  قدم هدية احلياة: تربع  بالدم حتت 
)�سحة(  ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  اأ���س��درت  ال��ي��وم،  ه��ذا  ومبنا�سبة 
يف  خمتلفة  مواقع  واإق��ام��ة  ال��دم  جمع  حمالت  بتكثيف  للمركزين  توجيهاتها 
بتكرمي  املركزين  كال  �سيقوم  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة  العني.  و  اأبوظبي  مدينتي 
املتربعني الدائمني وكذلك ال�سركات الداعمة حلمالت التربع بالدم يف كل من 
اأبوظبي و العني خالل الحتفال بهذه املنا�سبة. اإن التربع بالدم يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة هو عمل طوعي مما يجعل حدوث نق�ض يف اأي وقت اأمر وارد، 
اإذ ل تزيد ن�سبة التربع �سنوياً عن %4 من تعداد ال�سكان . ويمُحتاج للدم يومياً 
ومر�سى  القلب  ومر�سى جراحة  واحل��روق  امل��رور  ح��وادث  امل�سابني يف  لإنقاذ 
التي  الأمرا�ض  والثال�سيميا وغريها من  الأخ��رى  وال�سرطانات  الدم  �سرطان 
واح��د )ن�سف  دم  دم. وميكن لوحدة  ي�ستدعي عالجها احل�سول على وح��دات 
لرت اأو لرت( اأن ت�ساهم يف اإنقاذ حياة ما ي�سل اإىل ثالثة اأ�سخا�ض. وقد اأفادت 
الدكتورة نعيمه اأومزيان، املدير الطبي يف بنك الدم يف اأبوظبي،: نحن ملتزمون 
وذلك  وم�ستقاته،  الدم  مع  التعامل  الدولية �سرامة يف  املعايري  اأكر  بتطبيق 
اعتماد مركزنا من  ال�سالمة ملر�سانا. وقد مت موؤخراً  اأعلى م�ستويات  ل�سمان 
قبل اجلمعية الأمريكية لبنوك الدم )AABB( مما ميثل دلياًل على التزامنا 
باأعلى معايري اجلودة يف خدمة مر�سانا و يعمل فريقنا الطبي املوؤهل تاأهياًل 
رفيعاً من الأطباء واملمر�سات والتقنيني الطبيني وفنيي �سحب الدم بال كلل 
بدقة ومهنية عالية للتاأكد من �سالمة خمزوننا من الدم املمُترّبع به واأنه يمُلبي 
احتياجات املجتمع ال�سحية. وتعد حملتنا حول اليوم الدويل للمتربعني بالدم 
اإىل حمالتنا املنتظمة التي ننظمها على مدار العام يف الإمارة  اإ�سافة جديدة 
ال�سكان وحتفيزهم للتربع بالدم. وتتناوب  اأجل تثقيف  النائية من  ومناطقها 
هذه  يف  امل�ساركة  يف  اأبوظبي  يف  ومنظمات  �سركات  م��ن  جهة   200 م��ن  اأك��ر 

احلمالت على مدار ال�سنة، ونحن ممتنون لدعمهم يف هذا امل�سعى احليوي .
و�سرح ال�سيد حمد املال، مدير بنك الدم يف مدينة العني: نحن ممتنون لإدارة 
القطاع  ول�سركات  الريا�سي  العني  ن��ادي  و  العني  وبلدية  واجلي�ض  ال�سرطة 
اأن كل  اخلا�ض الذين ي�ساركون يف دعم حمالتنا للتربع بالدم. واأكد قائاًل لو 
ال�سنة �سي�ساهم بذلك يف  �سخ�ض لئق طبياً تربع بالدم مرتني على الأق��ل يف 
احلفاظ على اإمدادات كافية من الدم يف الإمارات العربية املتحدة. اإن مبادرتنا 
للتربع قريبة من  باإقامة مراكز  وذلك  بالدم  التربع  ال�سكان  تمُ�سهل على  هذه 
اأماكن �سكنهم اإذ �سيتم اإقامة 31 موقعاً للتربع يف جميع اأنحاء مدينة العني، 
ونرجو اأن يفد اإليها املتربعون باأعداد كبرية. اإن التربع بالدم ل ي�سر املتربع 

ولكنه ي�ساعد يف اإنقاذ اأرواح غالية. 
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يف حملة للتوعية �ساركت فيها �أكرث من مائة طالبة جامعية

ا�ضتخدام عبوات البل�ضتيك يف حفظ املياه واالألبان �ضبب مهم للإ�ضابة بال�ضرطان
امل�اد احلافظة للم�اد الغذائية ون�شبة الر�شا�ص باأحمر ال�شفاه خطر يهدد الإن�شان 

تعاون علمي م�ضرتك بني جامعة االإمارات وموؤ�ض�ضات التعليم العايل الربتغالية



 يف فرتة �لر�ساعة:
�للعب �سوت  من  • �حذرو� 

بعك�ض ما يعتقده الكثريون، فح�سا�سية ال�سمع لدى الر�سع هي ذاتها 
املرتفع،  ال�سوت  من  ويتاأذى  ينزعج  الكبري  ان  ومبا  الكبار.  لدى 
ف��الم��ر ذات����ه ي��ح��دث بالن�سبة ل��ل��ر���س��ع. وق���د اك����دت ال��ك��ث��ري من 
الدرا�سات اأن بع�ض اللعاب ت�سدر ا�سواتا تتجاوز 115 دي�سيبل، 
له  ال���س��وات  لهذه  ال�ستماع  وب��اأن  يعادل �سوت مطرقة،  ما  وه��و 

تاأثري �سار على خاليا الذن احل�سية. 

 يف فرتة �لطفولة:
�لذن �لتهاب  • �ر�سدو� 

بالتهابات  ال�سنة الوىل من حياتهم  ا�سابة الطفال خالل  ت�سيع 
ال��ت��ه��اب��ات خ��ط��رة. وال��ت��ه��اب��ات الذن  ت��ك��ون  الذن، وال��ت��ي ق��د 
المرا�ض  م��ن  ال��ل��وزت��ني  التهاب  ت�ساحب  التي  الو�سطى 
املنت�سرة يف الطفال الذين ترتاوح اعمارهم ما بني 6 

ا�سهر اىل 7 �سنوات. 
الطفل هي  ا���س��اب��ة  ت�ساعد على  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  وم��ن 
لفرتة  احل�سانة  يف  البقاء  الطبيعية،  الر�ساعة  ع��دم 
ط��وي��ل��ة، ال��ت��دخ��ني ال�����س��ل��ب��ي. وي���رتت���ب ع���ن ا���س��اب��ة اذن 
الطفل الو�سطى باللتهاب وتكون �سوائل فيها، �سعف قوة 
ال�سمع لديه وتاأخر تطوره اللغوي. اما اخلطر الآخر 
الزعاج  �سنا فهو حب  الك��رب  اذن  يهدد  ال��ذي 
وال�����س��و���س��اء وال��ف��و���س��ى. ل���ذا، يجب 
واملعلمني  الم����ور  اول���ي���اء  ع��ل��ى 
الهدوء  الط����ف����ال  ت��ع��ل��ي��م 

والنظام. 

 يف فرتة �ملر�هقة:
ودي و�ليبود �ل�سي  م�سغل  • ��ستعمال 

وح�سور احلفالت املو�سيقية من العوامل توؤثر يف ال�سمع. وبح�سب الح�سائيات، 
يعاين 37 % من ال�سباب الذين ترتاوح اعمارهم ما بني 15-19 �سنة من احد 
ال�سمع.  و�سعف  والطنني  الذن  يف  ب��الأمل  كال�سعور  ال�سمع،  ا�سطراب  موؤ�سرات 
فيجب على البالغني تو�سيح ح�سا�سية الذن الداخلية للمراهقني وباأن خالياها 
ل تتجدد. وللحفاظ عليها، ل يجب ان تتجاوز فرتة �سماع املو�سيقى عن 3 �ساعات 
التي  ال�سماعات  ا�ستعمال  يف�سل  لل�سماعات،  والن�سبة  متو�سط.  وب�سوت  يوميا 

تغطي الذن بدل عن تلك التي تدخل فيها. 

 يف فرتة �ل�سباب:
من ماكينة �حلاقة • �حذرو� 

ي�سبب  ان  ال���وارد  فمن  املهنية،  الم��را���ض  اه��م  من  الفو�سى  عن  الناجت  ال�سمم 
الذن  خلاليا  ���س��ررا  املكتب  ج��و  يف  وال�سو�ساء  العمل  ور���ض  يف  املرتفع  ال�سوت 
احل�سية وللطبلة اي�سا، فذلك ي�سيب اع�ساب الذن بالأذى ويولد الجهاد. كما 
اأزير مكينة احلالقة واملن�سار الكهرباء وال�سي�سوار  يجب حماية الذن من �سوت 
والبندقية والدوات التي ت�سدر ال�سوات العالية. ولوقاية الذن ين�سح با�ستخدام 

�سدادات الذن. 

يف فرتة �ل�سيخوخة:
�جلهاز ��ستخد�م  يف  ترتددو�  • ل 

ترتفع فر�سة فقد ال�سمع مع تقدم العمر. ومع بلوغ عمر 60 عاما ت�سل ن�سبة من يعانون 
فقد ال�سمع اىل الربع. ولكن الكثري منهم ل يعرتف بذلك لأنه يدل على ال�سيخوخة 
الذن  وا�سابة  الفهم  �سعوبة  ال�سمع:  ل�سعف  املبدئية  العرا�ض  اأهم  ومن  وال�سعف. 
بح�سا�سية من ال�سوات العالية وتكرار �سماع الطنني والأمل.  وعند ال�سكوى من هذه 

العرا�ض يجب مراجعة الطبيب وعدم الرتدد يف ا�ستعمال جهاز ال�سمع.

العالية  والكول�سرتول  ال�سوديوم  معدلت  تثري 
بع�ض  لها(  زع��ان��ف  ل  التي  )الأ���س��م��اك  بع�ض  يف 
املخاوف ال�سحية يف حالة الرجال امل�سنني. اإليكم 

بع�ض الن�سائح.
)وحاول  بعبارة  دوم��اً  الغذائية  الن�سائح  تنتهي 
الأ���س��ب��وع(. لكن  م��رَت��ني يف  الأ���س��م��اك  تتناول  اأن 
والتح�سري  ال��ك��ل��ف��ة،  ال�سخ�سية،  التف�سيالت 
الدكتورة  تذكر  ع��ائ��ق��اً.  اأح��ي��ان��اً  ت�سكل  ال�سحيح 
هيلني ديلي�سات�سيوي، بروف�سورة م�ساعدة يف كلية 
الطب يف جامعة هارفارد: )اإن كنت حتب ال�سمك 
وت�ستمتع بتناوله، فمن اجليد اأن تتناوله مرة اأو 
اثنتني يف الأ�سبوع. لكن البع�ض يعترب ذلك مهمة 

م�ستحيلة(.
يف�سل رجال كر تناول الكائنات البحرية اللذيذة 
الأخ��رى التي جتوب البحار اإىل جانب ال�سلمون 
وال��ت��ون��ا وال��ن��ف��ار. وت�����س��م��ل ث��م��ار ال��ب��ح��ر الأكر 
ا�ستهالكاً الكركند، الروبيان، ال�سلطعون، املحار، 
بلح البحر، احلبار )الكلماري(، والأخطبوط. ل 
لها(  زعانف  ل  التي  الأ�سماك  )لهذه  اأن  يف  �سك 
مكانها يف الأطباق ال�سحية. اإل اأنها تثري اأحياناً 
تذكر  امل�سنني.  الرجال  حالة  يف  �سحية  خم��اوف 
اعتبار  ال�سروري  ديلي�سات�سيوي: )من  الدكتورة 
نتناولها من حني  فاخرة  اأطعمة  امل��اأك��ولت  ه��ذه 

اإىل اآخر(.

مو�نع
ت��ن�����س��ح ج��م��ع��ي��ة ال��ق��ل��ب الأم���ريك���ي���ة وك��ث��ري من 
اخلرباء اجلميع بتناول الأ�سماك مرتني اأ�سبوعّياً 
للح�سول على بروتني خاٍل من الدهون واأحما�ض 
القلب.  ل�����س��ح��ة  امل��ف��ي��دة  ال��ده��ن��ي��ة  اأوميغا-ا3 
الأحما�ض  ه��ذه  فيها  تكر  التي  الأ�سماك  وم��ن 
الرنكة،  البحريات،  تروتة  الإ�سقمري،  ال�سلمون، 
كثريين  لكن   .)bluefish( وامل��ي��ا���ض  ال��ت��ون��ا، 
يواجهون �سعوبة يف اتباع هذه الن�سيحة. ل �سك 
كان  اإن  خ�سو�ساً  اجل���ودة،  العايل  ال�سمك  اأن  يف 
طهوه  تتعلم  اأن  وعليك  الثمن.  ب��اه��ظ  ط��ازج��اً، 
تناوله.  يف  اجلميع  يرغب  كي  منا�سبة  بطريقة 
البع�ض  )يكره  ديلي�سات�سيوي:  الدكتورة  تو�سح 
التونا  بتناول  يكتفون  لذلك  ال�سمك،  حت�سري 
اإل  املقلي،  ال�سمك  تناول  كثريون  يحب  املعلبة(. 
اأن هذا الطبق غني بامللح والدهون. لذلك يكتفي 
يف  الطعام  ت��ن��اول  خ��الل  ال�سمك  بطلب  البع�ض 
اأو  امل�سوية  الأ�سماك  ت�سّكل  ولكن  املطاعم.  اأح��د 
ال��زب��دة يف مقالة  اأو  ال��زي��ت  م��ن  بقليل  امل��ح��م��رة 

خياراً �سحّياً.

ثمار بحر من دون زعانف
يعترب بع�ض َمن ل يكرتثون لتناول ال�سمك ثمار 
خاٍل  بروتني  على  للح�سول  جيداً  بدياًل  البحر 

م��ن ال��ده��ن وع��دد م��ن امل��غ��ذي��ات الأخ����رى. لكنها 
يف  �سحية  خم��اوف  بع�سها  ويثري  الثمن  باهظة 

حالة الرجال امل�سنني.
الروبيان  يحتوي  وال�سوديوم:  الكول�سرتول   •
كذلك  وال�سوديوم.  الكول�سرتول  من  كثري  على 
والأخطبوط  ال���ك���رك���ن���د،  ال�����س��ل��ط��ع��ون،  ��ع��ت��رب  يمُ
القواقع  اأط��ب��اق  لكن  بال�سوديوم.  غنية  م�سادر 
القائمة  راأ���ض  حتتل  املقلية  )الكلماري(  واحلبار 
بالكول�سرتول  الغنية  ال��ب��ح��ري��ة  امل���اأك���ولت  ب��ني 
وال�����س��ودي��وم، م��ا ي��زي��د خ��ط��ر ال��ت��ع��ر���ض لرتفاع 

�سغط الدم ومر�ض القلب.
الكثري  البحر على  حتتوي ثمار  البوتا�سيوم:   •
تاأثري  موازنة  على  يعمل  ال��ذي  البوتا�سيوم،  من 
اأمرا�ساً  يعانون  الذين  الرجال  لكن  ال�سوديوم. 
من  التخل�ض  ع��ن  يعجزون  الكليتني  يف  مزمنة 
من  احل���د  عليهم  ل��ذل��ك  بفاعلية.  ال��ب��وت��ا���س��ي��وم 

تناول هذه املاأكولت.
والدواجن  املا�سية  حل��وم  حت��ت��وي  النقر�ض:   •
وث��م��ار البحر م��واد تدعى ب��وري��ن ق��د ت���وؤدي اإىل 

.)gout( نوبات من النقر�ض

مغذيات �سد �أطعمة
ل �سك يف اأن هذه ن�سائح جيدة، اإل اأن النا�ض ل 
الطعام.  بل  ال�سوديوم،  اأو  البوتا�سيوم  يتناولون 

قد يحتوي الروبيان على كثري من الكول�سرتول 
اأن ب�سع  اإل  ال�سلمون،  مقارنة بقطعة من �سمك 
الزيت  امل��ق��الة بقليل م��ن  ال��روب��ي��ان  ح��ب��ات م��ن 

تتبع  يجعلك  ق��وّي��اً  ح��اف��زاً  ت�سّكل  ق��د  ال��زب��دة  اأو 
اأطباق  اأم���ا  اخل�����س��ار.  وت��ت��ن��اول  اأم���ك(  )ن�سيحة 
فيمكنك  املقلية،  وال�سلطعون  والكلماري  املحار 

ولكن  اآخ����ر.  اإىل  ح��ني  م��ن  بتناولها  ال���س��ت��م��ت��اع 
يف  مرتني  تتناولها  التي  ال�سمك  وجبة  خ�س�ض 

الأ�سبوع لل�سلمون والتونا وال�سمك املفلطح. 

�شحة وتغذية
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من �لطبيعي �ن تتناق�س قوى �حلو��س �ل�سبع مع تقدمنا يف �لعمر، ومنها حا�سة �ل�سمع. ووفق �لدكتورة با�سكال فوبية 
مل�سكات عديدة خال حياتنا، وينبغي علينا �حلفاظ عليها  باأمر��س �لنف و�حلنجرة فان �لذن تتعر�س  �ملخت�سة 

مثلما نحافظ على �أعيننا. وتختلف �ر�ساد�ت �حلفاظ عليها بح�سب �لعمر.

تناول ثمار البحر بطريقة �ضحية 

م�ساكلها تختلف وفق �لعمر 

اأحمي اذن طفلك من ال�ضو�ضاء

اخلوخ املجفف... فوائد ال حت�ضى
ت�سكل الفاكهة املجففة فئة من عائلة الفاكهة الرئي�سة. حتتوي هذه الفاكهة 
على كميات �سئيلة من الربوتني والدهون. ونح�سل عليها بتجفيف اخلوخ 

الطازج حتى ت�سبح ن�سبة املاء فيه اأقل من 35%.
احلرارية. ال�سعرات  من  كبري  عدد  على  يحتوي  • ل 

كل  يف  غراماً   80 60 اإىل  اإذ تبلغ كميته  يمُعترب �سكر اخلوخ مركزاً جداً، 
مئة غرام من اخلوخ. للتو�سيح، حتتوي تفاحة واحدة 50 �سعرة حرارية، 

فيما تزّود كل 100 غرام من اخلوخ اجل�سم مبئتني و�ستني �سعرة.
الطعام بني الوجبات. تناول  من  • يحد 

جوعك  �سّد  اإذاً،  الع�ساء؟  اأو  ال��غ��داء  موعد  حلول  قبل  باجلوع  ت�سعر  هل 
بتناول اأربع اإىل خم�ض حبات من اخلوخ املجفف مع كاأ�ض كبرية من املياه 
قبل �ساعتني اأو �ساعتني ون�سف من الوجبة الرئي�سة. وبذلك ت�سمن اأنك 
لن ت�سعر باجلوع قبل حلول موعد الطعام. احتفظ دوماً بكمية من اخلوخ 
املجفف يف متناول يدك. فهو حل �سريع وفاعل لأي نوبة جوع قد تعانيها.

الوزن. • يزيد 
مبا اأن 93 % من ال�سعرات احلرارية يف اخلوخ املجفف تاأتي من ال�سكريات، 
لن  وم��ت��وازن��اً،  متنّوعاً  غذائك  نظام  ك��ان  واإذا  ب�سرعة.  اجل�سم  ي�ستهلكها 

ي�ساهم اخلوخ املجفف يف زيادة وزنك.
بفقر  م�ساباً  كنت  اإذا  خ�سو�ساً  التعب،  من  التخل�ض  على  ي�ساعدك   •

الدم.
خالل الدورة ال�سهرية، تتناول املراأة احلديد وت�سعر بالتعب، خ�سو�ساً اإذا 
بتناول بع�ض حبات اخلوخ  الن�ساء  الدم. لذلك نن�سح  كانت م�سابة بفقر 
املجفف خالل هذه الفرتة. فهي ت�ساعد يف احلفاظ على معدلت احلديد 
يف الدم عاليًة. لذلك اإذا عانيت من نوبة تعب واإرهاق، فاخلوخ املجفف هو 

احلل الأمثل.
للعظام. • مفيد 

�سالبة  يف  اإيجابية  تاأثريات  له  زيتي  عن�سر  بالبور،  غني  املجفف  اخل��وخ 
العظم. فكل مئة غرام من اخلوخ متنح اجل�سم %80 من الن�سب الغذائية 

التي يمُن�سح بتناولها من هذا العن�سر.
اأي�ساً. الأمعاء  حلركة  • مفيد 

اأن اخلوخ املجفف م�سّهل ممتاز. لذلك  هذا موؤكد. يعرف اجلميع تقريباً 
كميات  اإىل  ذل��ك  ويرجع  الإم�ساك.  يعانون  َم��ن  على  كبرية  بفائدة  يعود 
كبرية يحتوي عليها من الألياف و�سكر الفاكهة وال�سوربيتول. ويمُذكر يف 
هذا ال�سياق اأن غناه بالبوتا�سيوم )800 مليغرام/100 غرام(، اإذا ترافق 
مع معدل �سئيل من ال�سوديوم، مينحه خ�سائ�ض مدرة للبول ل يمُ�ستهان 

بها تفيد اللواتي يعانني م�ساكل يف الدورة الدموية.

مقارنة
اأي 150 �سعرة حرارية، هي اأقل من: جمفف،  خوخ  حبات   4

- قطعة خبز حم�سوة بال�سوكول: 275 �سعرة حرارية.
- قطعة كروا�سون: 200 �سعرة حرارية.

- قطعة من فطرية التفاح: 320 �سعرة حرارية.
- 50 غراماً من رقاقات البطاطا: 280 �سعرة حرارية.
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••راأ�س اخليمة-وام:

اخليمة  راأ�����ض  يف  م���ول  احل��م��را  م��رك��ز  ي�ست�سيف 
غني�ض  جمموعة  يف  م�سجل  ال��ع��امل  يف  كتاب  اأك��رب 
30 يونيو احل��ايل لأول م��رة يف  ه��ذا حممد حتى 
الكتاب  حققه  ال��ذي  النجاح  بعد  ال�سمالية  املناطق 
واملناطق  اخليمة  راأ����ض  ل�سكان  الفر�سة  يتيح  مم��ا 
الر�سالة  والتعرف على  لروؤيته عن كثب  ال�سمالية 
وهي  يحملها  ال��ت��ي  العميق  امل��غ��زى  ذات  ال��ف��ك��ري��ة 
عليه  اهلل  �سلى  حممد  الكرمي  بالر�سول  التعريف 
و�سلم. ويعد الكتاب هذا حممد الذي �سجل بتاريخ 
27 فرباير 2012 كاأكرب كتاب يف العامل هو اأول 
كتاب عربي ي�سجل يف جمموعة جني�ض من تنفيذ 
من  فخ����������رية  وبرعاية  الدولية  م�ساهد  جمموعة 
�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكت����وم نائب حاكم 
كيلوجرام   1500 وزن���ه  ويبلغ  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  دب��ي 
معا  لل�سفحتني  اأمتار   8 وعر�ض  اأمتار   5 وبطول 

كما يبلغ عدد اأوراقه 430 ورقة. 
وي�����س��ل��ط ك���ت���اب ه����ذا حم��م��د ال�������س���وء ع��ل��ى �سرية 
وي�ساحب  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ال��ك��رمي  الر�سول 
عر�ض الكتاب حملة املليون توقيع امل�ستمرة بر�سد 
الرحمة  لنبي  وفخر  حب  بكل  اجلمهور  توقيعات 
توقيع.  مليون  لتبلغ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد 
اننا  م��ول  ل� احلمرا  العام  املدير  ال��درة  و�سام  وق��ال 
املناطق  يف  امل�ست�سيفني  اأول  ن��ك��ون  ب����اأن  ���س��ع��داء 

ال�ستعداد  اأمت  وعلى  حممد  ه��ذا  لكتاب  ال�سمالية 
جناح  لإكمال  املتوفرة  الدعم  و�سائل  كافة  لتقدمي 
م�سرية هذه الر�سالة الفكرية ذات الهدف النبيل يف 

العظيم  بالدور  والتعريف  ال�سورة احلقيقية  اإبراز 
لنبينا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ور�سالته الهادفة 
وندعو  ال��ع��امل  اأرج���اء  يف  وال�سالم  املحبة  لن�س���������ر 

اإىل  ال�سمالية  واملناطق  اخليمة  راأ���ض  �سكان  جميع 
زيارة الكتاب الأ�سخم يف العامل وامل�ساركة يف حملة 

املليون توقيع امل�ستمرة.

•• اأبوظبي-الفجر:

األعاب وكنوز - من علبة  ي��زال معر�ض  ل 
ي�ستقطب  ال��ك��ن��ز  ���س��ن��دوق  اإىل  الأل���ع���اب 
م�ساء  افتتاحه  منذ  الق��ت��ن��اء  ف��ن  حمبي 
معايل  رع��اي��ة  حت��ت  امل��ا���س��ي  م��اي��و   28
ن��ه��ي��ان، وزير  اآل  م���ب���ارك  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ 
وهو  املجتمع،  وتنمية  وال�سباب  الثقافة 
حمبي  من  اجلمهور  ا�ستقبال  يف  م�ستمر 
19 يونيو اجلاري  فن القتناء حتى يوم 

يف معر�ض الغاف للفن الت�سكيلي. 
وتنظم جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون 
ال�سعار  م��ن  بوحي  وك��ن��وز  األ��ع��اب  معر�ض 
اخلا�ض باليوم العاملي للمتاحف 2013، 
التغيري   = )ال����ذاك����رة+الإب����داع(  امل��ت��اح��ف 
املجتمعي ، بهدف ت�سليط ال�سوء على دور 
املتاحف يف املجتمعات، واأهمية جمموعات 
املقتنيات اخلا�سة عرب عر�ض جمموعات 
جمموعة  وت�ستهدف  املقتنني،  م��ن  ع��دد 
اأفراد  اإ���س��راك  والفنون  للثقافة  اأبوظبي 
يف  و�سرائحهم  اأعمارهم  بجميع  املجتمع 
ل�سبع  اجلميلة  ال��ع��وامل  اكت�ساف  عملية 
اململكة  م��ن  خا�سة  مقتنيات  جم��م��وع��ات 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  والإم���������ارات  امل���ت���ح���دة 
جمموعات  اإن�����س��اء  كيفية  على  وال��ت��ع��رف 
مقتنني  ليكونوا  �سعياً  اخلا�سة  املقتنيات 
وحرا�ساً  وامل��ت��اح��ف،  للمعار�ض  وق��ّي��م��ني 

للتاريخ والذاكرة.
معر�ض  يف  اجل��م��ه��ور  امل��ع��ر���ض  وي�ستقبل 
ال���غ���اف ل��ل��ف��ن ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي ح��ت��ى ي���وم 19 
يونيو، ويعر�ض العديد من املقتنيات التي 
تتنوع ب��ني امل��غ��ازل وامل��زال��ج، ودم��ى باربي 
يطلع  و�سوف  وال��دم��ى،  البا�سات  ومن��اذج 
زوار املعر�ض على طيف وا�سع من الألعاب 
�سخ�سية  ق�����س�����س��اً  ال��ت��ي حت��ك��ي  وال��ك��ن��وز 
مبجموعاتهم،  امل��ق��ت��ن��ني  ���س��غ��ف  ومت���ّث���ل 
بالرتاث  رواب��ط��ه��م  و���س��ع��ي��ه��م ل���س��ت��ع��ادة 

والذاكرة.
– م��ن علبة  وك��ن��وز  األ��ع��اب  يفتح معر�ض 
الألعاب اإىل �سندوق الكنز اأبوابه للجمهور 
�سارع  الت�سكيلي،  للفن  الغاف  معر�ض  يف 
الأحد:  لغاية  ال�سبت  اأيام  العربي  اخلليج 
ظهراً،   2 لغاية  �سباحاً   10 ال�ساعة  من 
م�ساًء،   8 لغاية  ع�����س��راً   4 ال�ساعة  وم��ن 
ال�سبت: من ال�ساعة 10 �سباحاً لغاية 8 

م�ساًء.

راأ�ض اخليمة ت�ضت�ضيف اأكرب كتاب يف العامل عن ال�ضرية النبوية

تنظمه جمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون �حتفاًل باليوم �لعاملي للمتاحف 

اإقبال كثيف للجمهور على معر�ض األعاب وكنوز

دون كي�ضوت جمددًا 
اأجمعت نخبة من اأبرز كّتاب العامل قبل �سنوات على اأن رواية )دون كي�سوت( 
اأف�سل عمل اأدبي يف العامل، واليوم تت�سدر رائعة ميغل دي �سرفانت�ض الواجهة 
يف قائمة ن�سرتها �سحيفة )الغارديان( الربيطانية بعد ت�سويت كبار الأدباء 

والنقاد واملفكرين.
اأعلنت �سحيفة )الغارديان( الربيطانية موؤخرا عناوين اأعظم مئة رواية على 
الإطالق، بناء على اختيار نخبة من كبار الأدباء والنقاد واملفكرين، فت�سدرت 
)دون كي�سوت( الواجهة، ف�ساًل عن )تقدم احلاج( جلون بونيان، )روبن�سون 

كروز( لدانييل تريفور، و)رحالت غاليفر( جلوناثان �سويفت.
كذلك �سملت القائمة اأعماًل من بينها: )كالري�سا( ل�ساموئيل ريت�سارد�سون، 
كري�ستو)  م��ون��ت  )دي  �سيلي،  مل���اري  )ف��ران��ك�����س��ت��ني(  اأو����س���ن،  )اإمي����ا( جل��ني 
لأليك�سندر دوما�ض، )ديفيد كوبر فيلد( لت�سارلز ديكنز، )جني اإير( ل�سارلوت 
فلوبري،  لغو�ستاف  بوفاري(  )م��دام  ملفيل،  لهريمان  دي��ك(  )موبي  برونتي، 
)األي�ض يف بالد العجائب( للوي�ض كارول، وغريها من اأعمال متوقع وجودها 

يف القائمة.
)دون  بينها  م��ن  الخ��ت��ي��ارات،  بع�ض  على  حتفظات  ال��ق��راء  لبع�ض  وك��ان��ت   
كي�سوت(. فرغم كونها عماًل عظيماً ورواية مرحة، اإل اأن اأحد القراء �سك يف 
اأن يكون �سبب تفوقها املبالغ فيه توافر ن�سخ منها يف مكتبة )الغارديان( ترغب 
فاإنها تدرج �سمن  التاريخية،  اأهميتها  اإىل  اأنه نظراً  اإىل  بالإ�سافة  بيعها،  يف 
تفا�سيلها  ن�سيان  اإىل  الطلبة  يدفع  ما  املختلفة،  املراحل  يف  الدرا�سة  مناهج 
اإعادة  املناهج الأخ����رى، وك��ان على )ال��غ��اردي��ان( بهذا الخ��ت��ي��ار  اأ���س��وة مب��واد 

الرواية اإىل الذاكرة.
البديهية، ول  الأم��ور  كي�سوت( من  القراء على )دون  اأح��د  اأن حتفظ  ورغ��م 
كاأنه  العابر  بدا هذا اخلرب  الرواية،  الأخبار حول  ياأتي يف �سدارة  اأن  ينبغي 

ق�سية كربى ن�سرت يف كثري من املواقع الإلكرتونية وال�سحف.
من البديهي اأن يعرت�ض قارئ على رواية مهمة، فهي لي�ست كتاباً منزًل ول 
مقد�ساً، على اأن القراءة لها عالقة باملزاج قبل الأهمية، فحني نقول )عولي�ض( 
اأهمية الروايتني  اأو )اجلبل ال�سحري( لتوما�ض مان، ورغم  جليم�ض جوي�ض 

و�سخامتهما من ال�سعب اأن يتقبلهما القارئ العادي اليوم.  
منجهة اأخرى، من ال�سخف الهجوم على رواية مثل )دون كي�سوت( والتقليل 
من قيمتها، وهي باتت حا�سرة يف الذاكرة الثقافية والجتماعية مثل )األف 
ليلة وليلة( و)لوليتا( وحتولت م�سطلحاً اجتماعياً و�سيا�سياً وثقافياً ن�سمعه 
مئات املرات يف الت�ساريح واخلطب، ورمبا يعرفه الكثريون ولكنهم ل يدركون 

�سيئاً عن الرواية و�ساحبها.
العامل،  يف  ال��رواي��ات  اأف�سل  باعتبارها  رواي��ة  مئة  اختيار  اأي�ساً  ال�سخف  من 
فهذه الأمور غري متفق عليها وتخ�سع لعتبارات غري منطقية وغري دقيقة 
ومزاجية، فثمة روايات بديعة يبقى الهتمام بها حم�سوراً بني فئات قليلة من 
القراء، يف حني حتظى روايات تافهة مباليني القراء. لكن يف خ�سو�ض )دون 
اأ�سطورياً لثقافة جديدة يف  كي�سوت(، ل اأحد ميكنه اإنكار اأنها �سكلت تاأ�سي�ساً 

العامل.
)اإن  يقول  ماركيز  غار�سيا  غابرييل  ال�سيت  ذائ��ع  الكولومبي  ال��روائ��ي  كتب 
علينا اأن نقراأ، ونعيد يومياً قراءة دون كي�سوت(، ما يعني اأن الكتاب الأ�سهر يف 
الدنيا، الذي اأ�سدره الكاتب الإ�سباين ميغل دي �سرفانت�ض يف جزاأين يف مطلع 
اأربعة  العامل كافة، ل يزال بعد  اإىل لغات  تمُرجم  ال�سابع ع�سر، وال��ذي  القرن 
قرون على �سدوره، حاجة فكرية واأخالقية يف يومنا هذا نظراً اإىل م�سمونه 

الإن�ساين والنبيل.
التافهة  الفرو�سية  لكتب  كي�سوت( هجاء  رواية )دون  اعتربت  منذ �سدورها، 
والرائجة اآنذاك، وكان م�سمونها نقي�ساً مل�سمون روايات الفرو�سية التي نالت 
�سهرة وا�سعة يف نهاية القرن اخلام�ض ع�سر. ومبناأى عن اختيارات �سحيفة 
)الغارديان( والعرتا�ض على )دون كي�سوت( من اأحد القراء، قبل �سنوات قليل 
�سوتت نخبة من اأبرز كتاب العامل على اأن الرواية اأف�سل عمل اأدبي يف العامل. 
واأعطى الكتاب، ومن بينهم �سلمان ر�سدي وميالن كونديرا وجون لو كاريه 
)دون  ميلر،  ون��ورم��ان  فوينت�ض  وكارلو�ض  غ��وردمي��ري  ون��ادي��ن  ارفينغ  وج��ون 
كي�سوت( ن�سبة اأعلى بخم�سني يف املئة من الأ�سوات مقارنة بالعمل الذي جاء 
الثانية  امل��رت��ب��ة  يف 
ت�سم  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى 
مئة عمل اأدبي. ومل 
تفا�سيل  ب��ع��د  ت���رد 
التي  الأع���م���ال  ع��ن 
كي�سوت(  )دون  تلت 
ع�����ل�����ى ال����ق����ائ����م����ة. 
�سريفانتي�ض  وغ��دا 
م�����ل�����ه�����م�����اً ل���ل���ف���ك���ر 
املعا�سر،  الفل�سفي 
روايته.  خ��الل  م��ن 
كيف اأ�سحى البطل 
)دون  ال���������روائ���������ي 
�سخ�سية  كي�سوت( 
تغلبت  م��ف��ه��وم��ي��ة 
على اأن تكون جمرد 
من  تعرب  �سخ�سية 
خ����������الل �������س������ريورة 

ال�سرد الروائي. 
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العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده     
فى الدع�ى رقم 2012/493 تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ: طالل حممد علي جنار واآخرون عنوانه: امارة ال�سارقة- �سارع الوحده- بنايه الوحده نف�ض بنايه 
اجلزيرة للمطابخ - �سقة رقم 203 املنفذ �سده: �سركة نيو وورلد انفي�ستمينت ليمتد �ض م ح ) جافزا(     عنوانه: 
امارة دبي- جبل علي - �سارع ال�سيخ زايد- ابراج بحريات اجلمريا- بنايه الريف- الطابق الر�سي-    انه يف يوم 
العقار  بيع  �سيجر  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ال�ساعة 6.00 م�ساء ويف  املوافق 2013/6/19  الربعاء 
املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع   )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين  
www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
يزيد  ان  املزايدة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  وامل�ساريف خالل ع�سرة  الثمن  كامل 
على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  . احلبيبة الرابع  رقم 

الر�ض : 56 امل�ساحة 5165.50 مرت مربع القيمة الكلية: 12454624 درهم   مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/1651 عمايل جزئي              
القامة  البناء جمهول حمل  املدعى عليه/1- حممد رهيف لتجارة مواد  اىل 
مبا ان املدعي / فينود كوماردهارام �ساند  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وامل�ساريف  دره��م(وال��ر���س��وم   35072( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
رقم  احلكم  ا���س��دار  تاريخ  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  عليها  املرتتبة  والفائدة 
املوافق 2013/6/16  يوم الحد  لها جل�سة  ال�سكوى )2013/142763(. وحددت 
ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�سيكون مبثابة  ف��ان احلكم  تخلفك  الق���ل،ويف حالة  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة 

ح�سوري.  
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/1463 عمايل جزئي              
اىل املدعى عليه/1- �سركة موتايان للمقاولت �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد ميلون ابوالقا�سم قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6787 درهم(وتذكرة عوده مببلغ )2000 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  من   %9 والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
بالكفالة.رقم ال�سكوى )2013/141569(. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
2013/6/23 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل، 
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2012/502   مدين كلي              
اىل املحكوم   عليه /1- احمد جمال الدين حممد �سليم  جمهول حمل القامة   
الدعوى  يف   2013/4/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/ �سيف حمد �سيف املطريي  بالزام املدعى عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره 500.000 درهم )خم�سمائة الف درهم( والفائدة القانونية 
عن املبلغ 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد علي ال تتجاوز 
املبلغ املق�سي به والزمته امل�ساريف و 500 درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
خالل  لال�ستئناف  ق��اب��ال  احل�����س��وري  مبثابة  .حكما  طلبات.  م��ن  ذل��ك  م��اع��دا 
با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2012/630   عقاري كلي              
اىل املحكوم   عليه /1- �سركة �سيدرا مليتد جمهول حمل القامة   نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/3/20 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ يو�سف 
حامت بهوي خرييوال بف�سخ اتفاقية البيع املوؤرخة 2008/8/31 والزام املدعى عليها ان 
توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.382.997 درهم( والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
به،  املق�سي  املبلغ  ال جت��اوز  على  ال�سداد  احلا�سلة يف 2012/7/3 حتى متام  الق�سائية 
وباملنا�سب من امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة، ورف�ست ماعدا ذلك 
من طلبات.  .حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2012/1249   جتاري كلي              
اىل املحكوم   عليه /1- �سركة باك بنجاب لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة ذ.م.م 
جمهول حمل القامة   نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/3/21 
املحكمة مبثابة  بحكمت  خ(  م  )���ض  للتمويل  ل�سالح/ رمي  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل�سوري 
واربعون  واثنان  واربعمائة  الف  وثمانون  واربعة  ت�سعمائة   ( دره��م   984.442.2 وق��دره 
به وحتى  املق�سي  الدين  �سنويا عن   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  واثنان  درهما 
متام ال�سداد ف�سال عن امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة 
هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري 
اآل مكتوم حاكم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر 

دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2010/84 طلب بيع مال مره�ن  
اىل املنفذ �سده/1- �سنجوان م م ح جمهول  حمل القامة مبا ان طالب 
الو�سط وميثله: ع�سام عبدالمري  ال�سرق  �سي  بي  ا�ض  ات�ض  التنفيذ/ 
ح��م��ادي ال��ف��ا���س��ل��ي ال��ت��م��ي��م��ي  ق���ررت حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ 
2013/6/5 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة )126.108.389.14 درهم( يف 
ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن ) نوع العقار: ار�ض- 
 118.761.00 العقار:  411-م�ساحة   : الر���ض  رقم   - اجل��داف  املنطقة: 

قدم مربع( خالل 30 يوم من تاريخ العالن.
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2012/529 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة ) E-T-A ( اي تي ايه للكهرباء ذ.م.م 2- 
موؤ�س�سة ريب انرتنا�سيونال التجارية و�ساحبها مطر خلفان مطر املانع  
را���ض اخليمه  التنفيذ/ �سركة  ان طالب  جم��ه��ويل  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
اأقام  ق��د  ال��ق��اري    عبداحلميد  علي  احمد  وميثله:  للتاأمني  الوطنية 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4232436( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2012/1249 تنفيذ جتاري
ان  املنفذ �سده/1- عبداهلل قا�سم املال جمهول  حمل القامة مبا  اىل 
طالب التنفيذ/ �سركة الباين باو دوت�سالند اي جي وميثله: علي را�سد 
�سعيد نا�سر الظاهري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )332286( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة .  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/392 جتاري كلي                    
اىل املدعى عليه/1- �سركة تيلكا الكرتوميكانيكال ذ.م.م  جمهول حمل 
وميثله:  الفنية  للمقاولت  اجل��دي��د  امل�ساعد   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
حممد علي �سلمان املرزوقي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بندب خبري متخ�س�ض مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
ال�ساعة   2013/6/19 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  
9:30 �ض بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/220 مدين كلي                    
اىل املدعى عليه/1- مطعم مونتي كارلو ا�ستار�ض �ض .ذ.م.م وميثله : قانونا/ ليونيل 
ج��ن ف��ران��ك��و���ض ه��ي��رني جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ���س��رك��ة الم����ارات 
لالت�سالت املتكاملة )�ض م ع( وميثله: عبدالعزيز عبداهلل حممد عبداهلل احلمادي قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )129315.04 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
املوافق 2013/6/19 ال�ساعة 9:30 �ض بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/117  ا�شتئناف جتاري
جمهول  ذ.م.م  للمقاولت  م��ارك  -فيوت�سر   1  / �سده  امل�ستاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /امل�سنع الوطني لعبوات البولي�سرتين 
ا�ستاأنف القرار/  ���ض.ذ.م.م  وميثله: حممد علي �سلمان املرزوقي قد 
بتاريخ  ج��زئ��ي  جت����اري   2012/389 رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م 
 2013/6/26 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2013/1/27
حال  ويف  قانونيا   ch.2.D.16 بالقاعة  �سباحاً   10.00 ال�ساعة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�شم الطع�ن                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2012/605 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

الت�سديق على  امل��ازم اجلن�سية: الم��ارات وطلب  علي عبدالر�سا حممد ح�سن 
واملرخ�سة من   ) ال��ت��ج��اري )ك��ر�ج بغد�د  ال���س��م  :ت��ن��ازل يف  يت�سمن  حم��رر 
امللف )28606( وامل�سجل لدى  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  دائ��رة 
غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان ال�سيد:بدر حممد عبداهلل حممد العبدويل 
اجلن�سية: الم��ارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم 
بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية  والتخطيط  احلميدية

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/449 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

علي �سامل  علي را�سد ال�سحي اجلن�سية: المارات  وطلب الت�سديق على التوقيع 
�ل�سباغ  لعمال  )�لح��ام  التجاري  ال���س��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�سمن  حم��رر  يف 
رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�سة   ) و�لديكور 
امللف )29700( وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل:حممد علي 
عبداهلل ح�سن بن مالك اجلن�سية: المارات    ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان        

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11    
  اعالن بالن�شر

رقم �ملرجع :2013/547    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /�سخي مرجان  �سالح خان باك�ستان اجلن�سية  يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% يف الرتخي�ض التجاري/ �سخي مرجان 
لل�سيد/ حممد امني  الرجالية ترخي�ض جتاري 622505 وذلك  املالب�ض  خان خلياطة 
خانا جان اجلن�سية  تعديالت اخرى: مت تعديل ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية 
بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. وعمال لن�ض املادة )16( فقره 3 من 
القانون الحتادي رقم )22( ل�سنة 1991م يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل 

املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�شاء ال�شارقة

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:ال�سيد/
هاين �سامل خلف ال�ساعر اجلن�سية: المارات طلبا الت�سديق على التوقيع على 
التجاري )�لزو�يا  ال�سم  البالغة 100% يف  )تنازل( يف ح�سته  يت�سمن  حمرر 
التنمية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����ض  و�لر�سيات(  �لتك�سية  ملقاولت  �لذهبية 
بتاريخ  ال�سادر   552623 رقم  رخ�سة جتارية  القت�سادية يف مدينة خورفكان- 
2007/5/21 يف دائرة التنمية القت�سادية خورفكان. اىل ال�سيد / حممد �سامل 
خلف ال�ساعر اجلن�سية: المارات    ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�سان يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خ�رفكان

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/455 ت  جتر -م ر- ت- اأظ(
�سده  املنفذ  اجلن�سية:المارات  املالية  للخدمات  وفا  �سركة  التنفيذ/  طالب 
: علي حممد علي نا�سر النوي�ض اجلن�سية: المارات املطلوب اعالنه: علي 
حممد علي نا�سر النوي�ض اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2010/414 
ت ك �ض- اأ ظ ب  وحدد لنظره جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/7/3 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/212 ت  عام -م ر- ت- اأظ(
اجلن�سية:  بهيان  اهلل  امني  ليت  زويل  اهلل  �سفايت  حممد  التنفيذ/  طالب 
بنغالدي�ض  املنفذ �سده : ندير �سايل �سايل اجلن�سية: الهند  املطلوب اعالنه: 
ندير �سايل �سايل اجلن�سية: الهند عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
2013/24 مد جز- ب  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب 
موعدا   2013/7/3 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ظ  اأ  ب-  �ض- 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
- ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                           

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/354 ت  عام -م ر- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/ ماهر احمد حممد امليدمة اجلن�سية: اليمن  املنفذ �سده : 
فاتن �سالح البجاوي اجلن�سية: تون�ض املطلوب اعالنه: فاتن �سالح البجاوي 
اجلن�سية: تون�ض  عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
الربعاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  رقم   الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند 
امام  التنفيذ فانت مكلف باحل�سور  املوافق 2013/6/12 موعدا لنظر طلب 
الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او 
التنفيذ  ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات  بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                             

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعالن للح�ش�ر امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  1094/ 2010  

اجلن�سية:  العامري  ركا�ض  بن  �سامل  بن  ركا�ض  ال�سيخ   : امل�ستاأنف 
المارات   امل�ستاأنف عليه:حممد �ساملان ح�سن �ساملان واخرون اجلن�سية: 
م�سر مو�سوع ال�ستئناف : الغاء احلكم املطلوب اعالنه/�سركة فوراك�ض 
اجلن�سية: المارات العنوان: بالن�سر مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف القرار 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  رقم  الدعوى  يف  ال�سادر 
2013/6/25 لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة 
�سخ�سيا  الرئي�سي  الكائنة-املقر  ابوظبي  ا�ستئناف  حمكمة  اخلا�سة 
و�سوار  بدفاعك  مبذكرة  التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 

مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

   امارة اب�ظبي) دائرة الق�شاء(
    حمكمة ا�شتئناف اب�ظبي

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعالن للح�ش�ر امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  1094/ 2010   
اجلن�سية:  العامري  ركا�ض  بن  �سامل  بن  ركا�ض  ال�سيخ   : امل�ستاأنف 
المارات   امل�ستاأنف عليه:حممد �ساملان ح�سن �ساملان واخرون اجلن�سية: 
م�سر مو�سوع ال�ستئناف : الغاء احلكم املطلوب اعالنه/�سركة لوكري  
اجلن�سية: المارات العنوان: بالن�سر مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف القرار 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  رقم  الدعوى  يف  ال�سادر 
2013/6/25 لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة 
�سخ�سيا  الرئي�سي  الكائنة-املقر  ابوظبي  ا�ستئناف  حمكمة  اخلا�سة 
و�سوار  بدفاعك  مبذكرة  التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 

مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

   امارة اب�ظبي) دائرة الق�شاء(
    حمكمة ا�شتئناف اب�ظبي

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
   اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/959  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية
فوك�ض  موؤ�س�سة  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية:  ع  م  �ض  التمويل  دار  مدعي/  
اجلن�سية:  املي�سري  �سالح  نايف هيثم حممد  ل�ساحبها  العامة  واملقاولت  للنقليات 
المارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 1804720 درهم   املطلوب اعالنه/ 
�سالح  حممد  هيثم  نايف  ل�ساحبها  العامة  واملقاولت  للنقليات  فوك�ض  موؤ�س�سة 
املي�سري اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/16 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة اخلام�سة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/10

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعادة  اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/202  مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي/ان�ض احمد ا�سماعيل احلو�سني وكيله املحامي/ حممد را�سد احلو�سني 
الرزج اجلن�سية: �سوريا   : المارات مدعي عليه: عبدالقادر حمود  اجلن�سية 
اعالنه/  املطلوب  درهم   47000 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع 
عبدالقادر حمود الرزج اجلن�سية: �سوريا عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
 2013/6/25 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
�سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الق�ساء   الكائنة بدائرة  ابوظبي البتدائية -  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/6/9

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعادة  اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/313  مد جز- م ر- ب- اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  القبي�سي  احمد  �سلطان  مدعي/عو�ض 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  مبارك  �سامل  فاطمة 
مببلغ 46.600 درهم تعوي�ض مببلغ 25.000 درهم   املطلوب اعالنه/ فاطمة 
�سامل مبارك اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/6/19 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/6/4

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية
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ا�ضتقرار اأ�ضعار غاز الطبخ براأ�ض اخليمة
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اأ�سعار  ا�ستقرار  ع��ن  اخليمة  راأ����ض  يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  اأعلنت 
اأ�سطوانات الغاز ل�سهر يونيو و ذلك ح�سب الجتماع الدوري الذي تعقده 

الدائرة بداية كل �سهر مع ال�سركات املعبئة للغاز يف الإمارة.
وقالت مرمي الزعابي مدير مكتب الت�سال املوؤ�س�سي يف الدائرة اأن ال�سبب 
فقد   ، للغاز  العاملية  الأ�سعار  ل�ستقرار  يعود  الغاز  اأ�سعار  لثبات  الرئي�سي 
بلغ �سعر ا�سطوانة الغاز الكبرية 250 درهم، و �سعر الأ�سطوانة املتو�سطة 

�سعر الأ�سطوانة ال�سغرية 63 درهم. بلغ  حني  يف  درهم،   125
و�سددت الزعابي على اأهمية التزام ال�سركات املوزعة يف راأ�ض اخليمة بالأ�سعار 
املعلن عنها و ذلك لتجنب الغرامات التي ت�سل اإىل 20 األف درهم يف حال 
�سبط اأي زيادة يف الأ�سعار، و نا�سدت امل�ستهلكني اإىل �سرورة النتباه لأ�سعار 
الأ�سطوانة عند تعبئتها اأياً كان حجمها، ومتابعة اأ�سعار الأ�سطوانات �سهريا 
من الن�سرات التي ت�سدرها الدائرة، و�سالحية اأ�سطوانة الغاز وحالتها من 
والإبالغ  املباع،  بال�سعر  ال�سراء  فاتورة  ا�ستالم  على  القدم، احلر�ض  حيث 
عن تالعب التجار بالأ�سعار، وذلك بالتوا�سل مع ق�سم العناية باملتعاملني 

يف الدائرة على اخلط ال�ساخن8007333.
•• عجمان-حممد بدير: 

افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي 
ع�����س��و امل��ج��ل�����ض الأع����ل����ى ل����الإحت����اد ح���اك���م عجمان 
النعيمي ويل  بن حميد  ال�سيخ عمار  �سمو  بح�سور 
فعاليات   ، التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  عجمان  عهد 
موؤمتر عجمان لإقت�ساد اأخ�سر واملعر�ض امل�ساحب 
بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  تنظمه  وال��ذي 
مع مركز دبي املتميز للكربون ووزارة البيئة واملياه 
ودعما  الإمن��ائ��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج  مب�ساركة 
يف  وذل��ك   ،2020 اأك�سبو  وا�ستقبالها  دب��ي  مل��ب��ادرة 

فندق كمبين�سكي عجمان.
ح�سر الفتتاح �سمو ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
رئ��ي�����ض دائ�����رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ع��ج��م��ان ، و 
البيئة واملياه ،ومعايل  الدكتور را�سد بن فهد وزير 
و�سعادة  الطاقة،  وزي��ر  امل��زروع��ي  حممد  ب��ن  �سهيل 
البلدية  ل��دائ��رة  العام  املدير  اأحمد  اإبراهيم  يحيى 
بعجمان واملهند�ض وليد �سلمان رئي�ض جمل�ض اإدارة 
برنامج  ممثل  ليمبو  وب��اول��و  للكربون  دب��ي  م��رك��ز 
امل�سئولني  كبار  من  وع��دد  الإمن��ائ��ي  املتحدة  الأمم 
بالإقت�ساد  ال��ع��الق��ة  ذات  وامل��وؤ���س�����س��ات  احلكوميني 

الأخ�سر.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي 
على  عجمان  حاكم  لالإحتاد  الأعلى  املجل�ض  ع�سو 
اجلو  يف  ال��ك��رب��ون  ن�سبة  تقليل  على  العمل  اأهمية 
وتوفري بدائل طبيعية ت�ساعد على ذلك من خالل 
القطاعات  كافة  تلزم  وقوانني  ت�سريعات  ا�ستحداث 
يف جمتمع الإمارة بامل�ساهمة يف الإقت�ساد الأخ�سر 
ا�سرتاطات  واعتماد  واحل��دائ��ق  امل�سطحات  ب��زراع��ة 
البناء املتعارف عليها عامليا مبقايي�ض عالية اجلودة 
يف اإن�ساء املباين اخل�سراء وذلك للحفاظ على البيئة 
وحماية عنا�سرها من ارتدادات الكربون التي تفتك 

باحلياة.
ال�����س��م��و ح���اك���م ع��ج��م��ان املعر�ض  وت��ف��ق��د ���س��اح��ب 
ومنتجات  م��ع��رو���س��ات  ت�����س��م��ن  ال�����ذي  امل�����س��اح��ب 
ا�ستخدام  لتجارب  وعرو�ض  �سيارات  ل�سركات  بيئية 
املتميز  دب��ي  مركز  نفذها  التي  الأخ�سر  القت�ساد 
للكربون وعدد من امل�ساريع ذات العالقة بالقت�ساد 
ت�����س��اع��د على  واأج���ه���زة تقنية  الأخ�����س��ر وم��ن��ت��ج��ات 

تخفي�ض ن�سبة اإنبعاث الكربون يف اجلو.
وخالل فعاليات الفتتاح قام �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
امل�ساركني  ب��ت��ك��رمي  امل��وؤمت��ر  راع���ي  النعيمي  حميد 
والدروع لكل من وزارة البيئة ووزير الطاقة ومركز 

دبي املتميز ل�سبط الكربون واملتحدثون باملوؤمتر.
ب��اآي��ات عطرة من  اأ�ستهل  ال��ذي  الف��ت��ت��اح  ويف حفل 
األقى  الإم���ارات���ي  الوطني  وال�����س��الم  احلكيم  ال��ذك��ر 
ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�ض املوؤمتر كلمة 
ال�سمو  �ساحب  م��ن  الكرمية  بالرعاية  فيها  اأ���س��اد 
ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ض الأعلى 
لالإحتاد حاكم عجمان، وال�سراكة الإ�سرتاتيجية مع 
وزارة البيئة واملياه ووزارة الطاقة ومركز دبي املتميز 
ل�سبط الكربون باإعتبارهم �سركاء جناح للدائرة يف 
ذلك لفتاً باأن  الدائرة داأبت على تنظيم املوؤمترات 
اأهدافها الإ�سرتاتيجية يف ذلك من خالل  وحتقيق 
امل�ستدامة  التنمية  التي ت�ستهدف  املوؤمترات  تنظيم 
وحت�سني  البيئة  على  للحفاظ  قيادية  بتوجيهات 
م�ستدامة  لتنمية  و���س��وًل  لل�سكان  احل��ي��اة  نوعية 
خا�سة  بعجمان  احل�����س��اري  ال��ت��ق��دم  ت��ربز  من�سودة 

وبالإمارات ب�سكل عام .
املوؤمتر  ه��ذا  تنظيم  يف  �سركائنا  م��ع  نفخر  وق���ال  
لن�سكل �سوية باكورة اإجناز تنموي اأو�سى به الراحل 
املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان موؤ�س�ض 
اإحتادنا وواكبه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
الدولة حفظه اهلل وتابعه بحر�ض  نهيان رئي�ض  اآل 
متوا�سل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل ليكون نربا�سا لنا جميعا لنعمل 
بروح الفريق الواحد وجنتمع دوما على حب الوطن 

ورفعته نعزز النتماء له بالفخر بهويتنا الإماراتية 
والولء لقيادتنا الر�سيدة .

ال��ي��وم �سنعر�ض فيه  وا���س��اف �سموه ق��ائ��ال  يف ه��ذا 
اقت�ساد  ن��ح��و  وت��وج��ه��ن��ا  البيئية  م��ن��ج��زات��ن��ا  بع�ض 
ن��ت��ائ��ج ما  ،و���س��ن��ن��اق�����ض  م�����س��ت��دام��ة  لتنمية  اأخ�����س��ر 
حققته الإمارة من منجزات بيئية تخدم ما و�سلت 
اإليه الإمارات العربية املتحدة ب�سكل عام من تنفيذ 
مل�ساريع ذات عالقة بالقت�ساد الأخ�سر ،�سواء كانت 
والتعاون  بيئية  مبادرات  اإط��الق  اأو  خ�سراء  مباين 
انبعاث  م��ن  حت��د  اتفاقيات  توقيع  يف  ال�سركاء  م��ع 

الكربون ال�سار بالبيئة اأو قرارات خا�سة بذلك .
واأعرب الدكتور را�سد بن فهد وزير البيئة واملياه عن 
�سروره بامل�ساركة يف املوؤمتر الأول لالقت�ساد الأخ�سر 
الذي ينعقد اليوم برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو 
املجل�ض  ع�سو  النعيمي،  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ 
ي�سكل يف  انعقاده  اأن  الأعلى-حاكم عجمان، م�سريامُ 
لتنفيذ  املتوا�سلة  جلهودنا  قوية  دفعة  الوقت  ه��ذا 
وحتقيق ا�سرتاتيجية المارات للتنمية اخل�سراء يف 
ظل القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل.
واأ�ساف اإن اختيار �سعار كربون اأقل لتنمية م�ستدامة 
عنواناً لهذا املوؤمتر، يوؤكد على الأهمية العاملية التي 
الحتبا�ض  غ���ازات  انبعاثات  خف�ض  ق�سية  متثلها 

احلراري للتعامل باإيجابية مع ظاهرة تغري املناخ.
لو�سع  الدولية  بت�سافر اجلهود  البيئة  وزي��ر  واأك��د 
وتطبيق كل احللول املمكنة من اأجل ال�سيطرة على 
تخطت  ال��ت��ي  الن��ب��ع��اث��ات  حلجم  امل�ستمرة  ال��زي��ادة 
جزء   400 حاجز  م��رة،  ولأول  قليلة،  اأ�سابيع  قبل 

يف املليون.
ويف دولة الإمارات ميثل خف�ض الب�سمة الكربونية، 
الب�سمة  اإج��م��ايل  م��ن   80% ح���وايل  ت�سكل  ال��ت��ي 
الأولوية  وذات  الأ�سا�سية  الق�سايا  اأح���د  البيئية، 
من  وبالرغم  اأن��ه  لفتاً  الوطني  العمل  اأجندة  على 
لتفاقية  املتحدة،وفقاً  العربية  الم���ارات  دول��ة  اأن 
الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ وبروتوكول 
كيوتو، غري ملزمة بخف�ض انبعاثاتها اإّل اأنها قامت 
من  ومتنوعة  وا���س��ع��ة  ح��زم��ة  بو�سع  ط��وع��ي  ب�سكل 
الكربونية،  انبعاثاتها  خلف�ض  والتدابري  اخليارات 
وا�ست�سعاراً  الوطنية  التزاماتها  من  انطالقاً  وذلك 
و�سملت  الدولية،  بامل�ساهمة يف اجلهود  مل�سوؤولياتها 
املتجددة  الطاقة  خيارات  اعتماد  املثال:  �سبيل  على 
ال�سلمية  لالأغرا�ض  النووية  الطاقة  وا�ستخدامات 
ال��ت��ق��اط وت��خ��زي��ن ثاين  ال��ط��اق��ة وت��ق��ن��ي��ات  لتوليد 
بتطوير  اله���ت���م���ام  ج���ان���ب  اإىل  ال���ك���رب���ون  اأك�����س��ي��د 
العمارة  م��ع��اي��ري  وت��ط��ب��ي��ق  ال��ن��ف��ط��ي��ة،  ال�����س��ن��اع��ة 
ومعايري  ال���ن���ق���ل،  ق���ط���اع  وا����س���ت���دام���ة  اخل�������س���راء، 
الطاقة من خالل  كفاءة  وتعزيز  الأن��ظ��ف،  الإن��ت��اج 
القيا�سية الوطنية  املوا�سفات  ا�سدار جمموعة من 
الل��زام��ي��ة، ا���س��اف��ة اإىل اإط���الق م��ب��ادرات وحمالت 
ل��ل��م��وارد، ويف  امل��ف��رط  مل��واج��ه��ة ال�ستهالك  وا���س��ع��ة 
البيئية  الب�سمة  كمبادرة  الطاقة،  م��وارد  مقدمتها 

ومبادرة التطبيقات اخل�سراء.
للتنمية  الم�������ارات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ج�����اءت   : وق�����ال 
اخل�سراء التي اأعلنها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ب��ن را���س��د األ م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف العام املا�سي 
اأخ�سر لتنمية م�ستدامة والتي  اقت�ساد  حتت �سعار 
املوؤمتر  ه��ذا  خ��الل  م��ن  بالتف�سيل  �سن�ستعر�سها 
القت�سادية  للتنمية  وجهه  ممُ جديدة  اأ�س�ساً  لت�سع 
املدى  اقت�سادي طويل  تقوم على منو  الم���ارات  يف 

يحافظ على البيئة .
لالأمم  املقيم  املن�سق  ليمبو  ب��اول��و  ق��ال  جانبه  م��ن 
املتحدة  الأمم  ل��ربن��ام��ج  امل��ق��ي��م  وامل��م��ث��ل  امل��ت��ح��دة 
برنامج  اإن  املتحدة:  العربية  الإم���ارات  يف  الإمنائي 
الأمم املتحدة الإمنائي ودائرة البلدية والتخطيط 
يف  املتمثلة  ذات��ه��ا  الأه����داف  يف  يت�ساركان  بعجمان 
امل�ستدامة من خالل  التنمية  امل�ساعدة على حتقيق 
ت�سبح  اأن  ويف  امل��ن��اخ،  ت��غ��رّي  ا�سرتاتيجيات  اع��ت��م��اد 

مبا  املنطقة  يف  للكربون  ان��ب��ع��اث��اً  الأق���ل  الق��ت�����س��اد 
فيه حتقيق لإ�ستحققات البيئة اخلالية من انبعاث 
امل�سرية  على  وامل��وؤث��رة  بعنا�سرها  ال�سارة  الكربون 
التنموية لفتاً اأن هذا املوؤمتر يواكب اإ�سرتاتيجيات 
بامل�ساهمة يف  اإم��ارة عجمان  ويتوج جهود  الربنامج 

احلد من النبعاث الكربوين ال�سار بالبيئة.
واأك����د ب���اأن ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر ب��ني م��رك��ز دب���ي املتميز 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  ودائ������رة  ال���ك���رب���ون  ل�����س��ب��ط 
هذه  حتقيق  على  �سيعمل  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  بعجمان 
الروؤية، يف حتقيق اأهداف و�سعار املوؤمتر كربون اأقل 
لتنمية م�ستدامة. واأ�ساف، نحن واثقون باأن مركز 
اإقليمياً  دبي املتميز ل�سبط الكربون �سيكون مركزاً 
انبعاث  خف�ض  مت��وي��ل  يف  خ��ربات��ه  وي��ق��دم  للتميز 
الكربون وا�ستدامة الطاقة اإىل اأ�سحاب امل�سلحة يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط وحول العامل وطموحنا اأن 
مع  الثنائية  العالقات  توثيق  على  م�ستقبال  نعمل 
نف�ض  لتحقيق  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 

الأهداف للو�سول اإىل التنمية امل�ستدامة املن�سودة.

�تفاقية تعاون بن بلدية عجمان ومركز 
دبي للكربون

رئي�ض  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
من  وكل  املوؤمتر  رئي�ض  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
اتفاقية  توقيع  مرا�سيم  وال��ط��اق��ة  البيئة  وزي���ري 
ت��ع��اون ب��ني دائ����رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط بعجمان 
ومركز دبي املتميز ل�سبط الكربون ووقع الإتفاقية 
عن الدائرة �سعادة يحيى اإبراهيم اأحمد املدير العام 
املهند�ض  �سعادة  للكربون  دب��ي  مركز  عن  وق��ع  فيما 

وليد �سلمان رئي�ض جمل�ض الإدارة.
على  بندا   13 م��ن  تكونت  التي  الإتفاقية  ون�ست 
ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل������ربات يف ع����دة جم����ال ذات 
ع��الق��ة مب��ح��اور امل��وؤمت��ر م��ن اأب��رزه��ا الإت��ف��اق على 
�سنوي  ب�سكل  اأخ�سر  عقد موؤمتر عجمان لقت�ساد 
بتاريخ يمُتفق عليه والعمل على حتقيق روؤية الدولة 
وتنمية  اأخ�����س��ر  اإق��ت�����س��اد  اإىل  الإن��ت��ق��ال  عملية  يف 
م�ستدامة وتعزيز املكانة العاملية للدولة ور�سم اإطار 
وحدود عالقة ال�سراكة مبا يحقق املنفعة املتبادلة، 
وتبادل املعرفة املوؤ�س�سية والتوافق الثقايف املوؤ�س�سي 
امل�����س��ت��وي��ات وم�����س��ان��دة ج��ه��ود التطوير  ع��ل��ى ك��اف��ة 
مفاهيم  وتعميم  ن�سر  و  منهما  ك��ل  ل��دى  املوؤ�س�سي 
البتكاري  والتفكري  الب���داع  وتطبيقات  وم��ه��ارات 
من خالل ال�سراكة البناءة وتفعيل العمل امل�سرتك 
لتح�سني اأداء العمليات وتب�سيط الإجراءات وتطوير 

خدمات املتعاملني.

جل�سات �ملوؤمتر
كما تخلل املوؤمتر جل�سات حوارية ناق�ست عدد من 
اول مدينة خالية من  اأولها  وكان  الهامة  املوا�سيع 
والقاها   2025 كوبنهاجن   � ال��ع��امل  يف  ال��ك��رب��ون 
الخ�سر،  دول��ة  التنفيذي،  الرئي�ض  مورتن�سن  فني 
ال����دامن����ارك. ك��م��ا ���س��ه��دت ج��ل�����س��ات احل�����وار جل�سة 
را�سد  ال�سيخ  �سمو  م��ن  ك��ل  فيها  ���س��ارك  حكومية 
اأحمد  را���س��د  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة  النعيمي  ب��ن حميد 
ب��ن ف��ه��د وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه ،وم���ع���ايل �سهيل بن 
املهند�ض  ،و���س��ع��ادة  ال��ط��اق��ة  امل��زروع��ي وزي���ر  حممد 
املتميز  اإدارة مركز دبي  �سلمان رئي�ض جمل�ض  وليد 
الأمم  لربنامج  العام  املن�سق  ملبو  ،وب��اول��و  للكربون 
املتحدة الإمنائي وقام باإدارة اجلل�سة علي الرميثي 

من موؤ�س�سة دبي لالعالم.
ا�ستخدام  ع��ن  اجلل�سة  خ��الل  را���س��د  ال�سيخ  وا���س��ار 
�سموه  وت��ط��رق  ال�سم�سية  للطاقة  ال��ب��ي��وت  بع�ض 
خ����الل احل���دي���ث ح����ول ا����س���ب���اب ق��ل��ة ع����دد امل���ن���ازل 
التكلفة  ب�سبب  النظيفة  الطاقة  لهذه  امل�ستخدمة 
لالألواح  ال�سريع  التلف  خا�سة  ال�سيانة  و�سعوبة 
ال�سم�سية ب�سبب �سدة احلرارة ، واأو�سح قيام البلدية 
بالبدء يف خماطبة بع�ض ال�سركات لتوفري املنتجات 
بناء  للم�ستهلك  لتوفريها  النظيفة  للطاقة  املولدة 
على �سمان اجلهات احلكومية املخت�سة جلودة هذه 

املنتجات، خا�سة وان هذه املنتجات توفر توفري كبري 
ا�ستهالك  %40 من  الطاقة قد ت�سل حل��وايل  يف 

الكهرباء.
املعاجلة  املياه  ا�ستخدام  اهمية  اىل  �سموه  اأ�سار  كما 
وخا�سة   ، اليوم  اأ�سا�سيا  ا�ستخدامها  ا�سبح  والتي 
مع  م�ستمر  ب�سكل  يقل  بالدولة  املائي  امل��خ��زون  اأن 
التنامي الكبري يف ا�ستخدام هذه املياه، واو�سح دور 
املعاجلة  ال�سرف  مياه  ا�ستخدام  يف  عجمان  بلدية 
وا�ستخدامها يف الزراعة وتو�سيلها للمزارع وكذلك 
توفري املياه ل�سركات املقاولت، م�سريا اىل التجربة 
 %  10 ت�ستخدم ح��وايل  والتي  �سنغافورة  دول��ة  يف 
من املياه ال�سرب من خالل حمطات املياه املعاجلة .

واو�سح ان �سهر اكتوبر القادم �سيتم وقف العتماد 
ع��ل��ى امل���ي���اه اجل��وف��ي��ة ال��ت��ى ت�����س��ل ل��ل��م��ن��ازل بحيث 
املحالة  املياه  هي  للمياه  الرئي�سي  امل�سدر  �سيكون 
من خالل حمطة املياه بالزوراء والتي مت النتهاء 
من املرحلة الوىل بها ، كذلك اكد ان ا�ستخدام كافة 
املزراع �سيعتمد على املياه املعاجلة من خالل خطة 

منت�سف العام 2014.
التوعية  اهمية  على  النعيمي  را���س��د  ال�سيخ  واأك���د 
والتثقيف لكافة فئات املجتمع حول الهتمام بالبيئة 

وكذلك موجود اجيال واعية بثقافة الرت�سيد.
كما تطرق حول تطوير ا�ستخدام املوا�سالت العامة 
اأك���رب ع���دد ل��ه��ا خ��ا���س��ة ب���دل ال�سيارات  وا���س��ت��خ��دام 
طرق  وان�ساء  الطرق  تطوير  ان  مو�سحا  اخلا�سة 
بال�سلب  ي��وؤث��ر  مم��ا  الكثري  امل��ي��زان��ي��ة  يكبد  ج��دي��دة 
الن��ت��ه��اء منها، وبني  و���س��رع��ة  امل�����س��اري��ع  ب��اق��ي  على 
يتم  ب��داأت بربنامج نقل عام وحاليا  اأن عجمان قد 
ل�ستخدام  ال��ك��ربى  ال�سركات  بع�ض  م��ع  التفاو�ض 

و�سائل النقل العامة. 

لتوليد  خمتلفة  م�سادر  ثاثة   2017
�لطاقة �لكهربائية بالدولة

اأك���د �سهيل ب��ن حم��م��د امل���زروع���ي وزير  م��ن ج��ان��ب��ه 
الطاقة باأن م�ساركة وزارة الطاقة يف موؤمتر عجمان 
لتنمية  اأق���ل  ك��رب��ون  الأخ�����س��ر  لالقت�ساد  ال����دويل 
م�ستدامة تاأتي ترجمة ل�سيا�سة الدولة ب�ساأن تنويع 
دولة  �ستكون   2017 عام  فبحلول  الطاقة  م�سادر 
المارات اول دولة يف منطقة ال�سرق الو�سط متتلك 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  خمتلفة  م�سادر  ثالثة 
حيث �ستتمكن دولة المارات من انتاج الكهرباء من 
الغاز الطبيعي ومن الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح 
ومن املفاعالت النووية التي يجري الن ت�سيدها يف 
الطاقة  م�سادر  يف  التنوع  ه��ذا  اإن  الغربية  املنطقة 
من �ساأنه متكني الدولة من تقليل انبعاثات الغازات 
الدفيئة وبذلك تكون دولة المارات كعادتها رائدة 
يخ�ض  فيما  ومعلنه  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  نهج  يف 
يف  الثالث  العنا�سر  من  عن�سر  كل  م�ساركة  ن�سبة 
املعادلة الكلية للطاقة. وان�سجاماً مع �سيا�سة تنويع 
م�سادر الطاقة قامت الوزارة بو�سع ا�سرتاتيجيتها 
الالزمة  الت�سريعات  و�سع  تت�سمن  والتي  اجلديدة 
ال��دول��ة وو���س��ع معايري  ال��ط��اق��ة يف  ق��ط��اع  لتنظيم 
واخلا�ض  ال��ع��ام  القطاعني  يف  ال��ط��اق��ة  ل�ستهالك 
واملوارد  والكهرباء  امل��ي��اه  م���وارد  ا�ستخدام  وتنظيم 
املوؤ�س�سات  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���دول���ة  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
والهيئات املعنية لو�سع مبادرات تعني بالرت�سيد يف 
ا�ستهالك الطاقة واملحافظة على البيئة وال�ستدامة 
وذلك مبا يتوافق مع روؤية المارات العربية املتحدة 

.2021
هذا وقد �سهدت فعاليات املوؤمتر عدة جل�سات منها 
بروتكول  وم��ق��رتح��ات  امل��ن��اخ  تغيري  ب��ع��ن��وان  جل�سة 
اخل�سراء  امل�سروعات  متويل  بعنوان  وجل�سة  كيوتو 
ال��ع��ام واخلا�ض  ال�����س��راك��ات ب��ني القطاع  م��ن خ��الل 
وجل�سة بعنوان اأف�سل املمار�سات يف احت�ساب انبعاثات 
الكربون واحلد منها وجل�سة تخ�سري الزرق وجل�سة 
اخل�سراء  للتنمية  الم����ارات  ا�سرتاتيجية  بعنوان 
الكربونية  ال���غ���ازات  ح�سر  ب��ع��ن��وان  جل�سة  واخ����ريا 

،اخللفية والقطاعات وعملية الحت�ساب . 

املال والأعمال

حتت �سعار كربون �أقل لتنمية م�ستد�مة26

حميد النعيمي يفتتح موؤمتر عجمان االأول القت�ضاد اأخ�ضر ويكرم امل�ضاركني فيه

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت �سركة اأبوظبي لبناء ال�سفن 
املزروعي  الدكتور خالد  تعيني  عن 
رئي�سا تنفيذيا لها. و�سغل الدكتور 
العام  امل����دي����ر  م��ن�����س��ب  امل�����زروع�����ي 
ال�����س��اب��ق مل���ط���ار ال��ف��ج��رية ال����دويل 
و�سيعمل من خالل من�سبه اجلديد 
بهدف  احل����ايل  الإدارة  ف��ري��ق  م���ع 
حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن ال���ن���ج���اح عرب 
والتجارية  البحرية  ال�سفن  ب��ن��اء 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة. 
رئي�ض  ال�������س���م���ري  ح���م���ي���د  وق�������ال 
لبناء  اأبوظبي  �سركة  اإدارة  جمل�ض 
امل���ع���رف���ة واخل������ربات  اإن  ال�������س���ف���ن  
املوثوقة  القيادية  واملهارات  املهنية 
املزروعي  الدكتور  بها  يتمتع  التي 
اأبوظبي  ���س��رك��ة  دع���م  يف  �ست�ساهم 
يف  منوها  م�سرية  يف  ال�سفن  لبناء 
ما  و�سيانتها  ال�����س��ف��ن  ب��ن��اء  ق��ط��اع 
�سيمكننا من تاأكيد التزامنا بتوثيق 
البحرية  ال����ق����وات  م���ع  ع��الق��ات��ن��ا 
املتحدة  العربية  الم����ارات  ل��دول��ة 
جمل�ض  دول  يف  البحرية  وال��ق��وات 
تو�سيع  اىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال���ت���ع���اون 

ال�سركة يف جمالت  نطاق م�ساركة 
 . ال��ت��ج��اري��ة  ال�سفن  ب��ن��اء و���س��ي��ان��ة 
بدوره قال الدكتور خالد املزروعي 
بقدرات  النهو�ض  اإىل  يتطلع  ان��ه 
واإمكانيات ال�سركة من اأجل حتقيق 
متتلك  فهي  وطموحاتها  اأهدافها 
ف���ري���ق ع��م��ل ق����وي و����س���رك���اء على 
نلتزم  اإننا  واأ�ساف   عاملي.  م�ستوى 
امل�ساهمني  مع  وثيق  ب�سكل  بالعمل 
البحرية  ال����ق����وات  يف  و���س��رك��ائ��ن��ا 
�سركائنا  اإىل  بالإ�سافة  الإماراتية 
التجاريني لتحقيق التنمية وتعزيز 
وجتديد  واإ���س��الح  بناء  ا�ستمرارية 

ال�سفن يف دولة الإمارات. 

اأبوظبي لبناء ال�ضفن تعني رئي�ضًا تنفيذيًا لها 

حجم التبادل التجاري بني دول التعاون 
وكوريا اجلنوبية يتجاوز 112 مليار دوالر

•• �صيوؤول-وام:

بلغ حجم التبادل التجاري بني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية وكوريا 
اجلنوبية العام املا�سي 2012 حوايل  112  مليار دولر. واأكد عبدالرحيم 
ح�سن نقي اأمني عام احتاد غرف جتارة و�سناعة دول جمل�ض التعاون اخلليجي 
القائم بني  التجاري  والتبادل  والتجارية  القت�سادية  العالقات  تنمية  اأهمية 
اأن العالقات بني اجلانبني  اإىل  دول جمل�ض التعاون وكوريا اجلنوبية م�سريا 
تت�سم بطموحات كبرية نظرا ملا ميتلكه اجلانبان من امكانات مادية وب�سرية 
باملتانة والقوة. واأو�سح نقي يف  ال��دوام  كربى وعالقات تاريخية و�سفت على 
كلمته الفتتاحية ملنتدى ال�ستثمار اخلليجي الأول  الذي ينظمه احتاد الغرف 
اأن  �سيوؤول  كيتا  يف  الكورية   الدولية  الأعمال  رابطة  بالتعاون مع  اخلليجية 
اجلنوبية  وك��وري��ا  التعاون  جمل�ض  دول  به  متتع  ما  على  تاأكيدا  ج��اء  املنتدى 
من اإمكانيات و�سراكة حقيقية برهنت عليها الأرقام املت�ساعدة حلجم التبادل 
مبتانة  منوها  املا�سية   الفرتة  خ��الل  اجلانبني  بني  وال�ستثماري  التجاري 
القت�ساد اخلليجي الذي متكن من تاليف الأزمة القت�سادية واملالية العاملية 
بف�سل اهلل تعاىل ثم بف�سل توجهات دول املجل�ض واتخاذ حكوماتها �سيا�سات 
اقت�سادية وا�ستثمارية مدرو�سة مكنتها من املحافظة على معدلت منو مرتفعة 
خالل الع�سر �سنوات املا�سية. وقال اإن دول جمل�ض التعاون وا�سلت تفوقها يف 
البرتوكيماويات واملعادن والبال�ستيك  العاملية و�سناعة  الطاقة  جمال توفري 
وت�ستمر يف طرح امل�ساريع العمالقة وم�سروعات البنى التحتية الهادفة لتطوير 
الن�سان اخلليجي والرقي بقدراته. واأ�سار اأمني عام احتاد غرف دول جمل�ض 
التعاون اخلليجي اىل حجم القطاعات بدول جمل�ض يف جمالت �سناعة النفط 
والغاز والبرتوكيماويات والذي بلغ 255  مليار دولر وم�ساريع يف ال�سناعات 
  360 620  مليار دولر وم�ساريع للكهرباء واملاء بقيمة   التحويلية بقيمة  
مليار دولر وقطاع العقار بقيمة  915  مليار دولر بجانب ال�سياحة والتاأمني  
385  مليار دولر. وراأى اأن حجم القطاعات القت�سادية اخلليجية يتيح بال 
التي  امل�سروعات  يف  الفاعلة  امل�ساركة  يف  الكورية  لل�سركات  واع��دة  فر�ض  �سك 
حتتاج اىل ق��درات وخ��ربات وجت��ارب متميزة من اجلانب الكوري وميكن من 

خاللها اقامة عالقات وتعاون مثمر بني اجلانبني.
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العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
   اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/599  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية
مدعي/  بنك اخلليج الول اجلن�سية: المارات مدعي عليه: خالد مغي�سب عبداهلل 
 221.366.85 احلق  ثبوت  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  النعيمي  املغي�سب 
درهم �سحة احلجز التحفظي فائدة قانونية 12%  املطلوب اعالنه/ خالد مغي�سب 
عبداهلل املغي�سب النعيمي اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر)ب�سحيفة الدعوى( 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/6/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�سة  الدائرة  امام 
مبع�سكر اآل نهيان  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/6/9

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
   اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/394  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية
احمد  حممد  خالد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  الول  اخلليج  بنك  مدعي/  
حجز  �سحة  دعوى  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  املهري  عامر  بن  م�سبح 
وثبوت احلق مببلغ 226.390.76 درهم املطلوب اعالنه/  خالد حممد احمد م�سبح 
بن عامر املهري اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر)بورود التقرير ( حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/18 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعادة   اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/234  جت كل- م ر- ب- ع ن

مدعي/ احمد حممود خليفة احمد اجلن�سية: م�سر  مدعي عليه: عبداهلل 
ان�ض احمد العدل اجلن�سية: م�سر  مو�سوع الدعوى: مطالبة مببلغ 830.000 
درهم   املطلوب اعالنه/ عبداهلل ان�ض احمد العدل اجلن�سية: م�سر عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
الثنني املوافق 2013/6/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
    اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/125  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي  اجلن�سية:المارات  �ض.ذ.م.م   كوميونيكي�سن  اند  ميديا  مدعي/لوناد 
اجلن�سية:  واخرون  ماثيو  �سيبو  ملالكها  �سي�ستمز  انتيجريد  فوك�ض  عليه: 
المارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 19500 درهم املطلوب اعالنه/ 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث  الهند  عنوانه:  ماثيو اجلن�سية:  �سيبو 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  لالت�سالت  الإم���ارات  موؤ�س�سة  �ساركت 
اأخ�سر  لق��ت�����س��اد  الأول  ع��ج��م��ان  م��وؤمت��ر 
والذي ينعقد حتت �سعار كربون اأقل لبيئة 
ال�سوء  ات�سالت  �سلطت  حيث  م�ستدامة 
مبادراتها  ع��ل��ى  م�����س��ارك��ت��ه��ا  خ����الل  م���ن 

البيئية. 
�ساحب  رع��اي��ة  حت��ت  امل���وؤمت���ر  تنظيم  مت 
النعيمي،  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�ض  ع�����س��و  ع���ج���م���ان،  اإم��������ارة  ح���اك���م 
البلدية  دائ���رة  ونظمته  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى 
وال���ت���خ���ط���ي���ط ب���ع���ج���م���ان ب���ال���ت���ع���اون مع 
البيئة  وزارة  و  ل��ل��ك��رب��ون  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة 
الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  و  واملياه 

 .UNDP
وانعقد املوؤمتر بتاريخ 10 يونيو 2013 
يف ف���ن���دق ك��م��ب��ن�����س��ك��ي ب��ع��ج��م��ان واأل���ق���ى 
را�سد  ال�سيخ  �سمو  فيه  الرئي�سية  الكلمة 
البلدية  دائ��رة  رئي�ض  النعيمي  حميد  بن 
م�ساركة  و���س��ه��د  ب��ع��ج��م��ان،  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
عدداً  ناق�سوا  بالبيئة  متخ�س�سني  خرباء 
لو�سع  م�����س��ع��ًى  يف  البيئية  امل�����س��اري��ع  م��ن 
وخف�ض  البيئة  حلماية  تهدف  تو�سيات 

انبعاث الغازات ال�سارة. 
م�����س��ارك��ت��ه��ا على  ات�������س���الت يف  ورك�������زت 
الب�سمة  خ��ف�����ض  يف  دوره������ا  ا���س��ت��ع��را���ض 
ال��ك��رب��ون��ي��ة ل���دول���ة الإم�������ارات م���ن خالل 
برنامج جنم طاقة الإم��ارات الذي تنفذه 
ب��ال�����س��راك��ة م���ع ب��ا���س��ي��ف��ي��ك ك���ون���رتول���ز ، 
املراقبة  اأنظمة  حلول  يف  الرائدة  ال�سركة 

والهادف خلف�ض ب�سمة  الآيل،  والت�سغيل 
 20% الكربون يف دول��ة الإم��ارات بن�سبة 
هذا  ت�سميم  ومت   ،2015 ال��ع��ام  بحلول 
خف�ض  على  ال�سركات  مل�ساعدة  الربنامج 
ومرافقها  مبانيها  يف  الكهرباء  ا�ستهالك 
بني  الت�سال  تقنيات  توظيف  خ��الل  من 
ات�سالت  �سبكة  ع��رب   )M2M( الآلت 

الطاقة  ب��ا���س��ت��ه��الك  ال��ت��ح��ك��م  ي��ت��م  بحيث 
بال�سكل الأمثل واحلد من الهدر فيها. 

ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د بن  ال�����س��م��و  وزار ���س��اح��ب 
اخلا�سة  العر�ض  من�سة  النعيمي  را���س��د 
امل��راف��ق للموؤمتر  امل��ع��ر���ض  ب��ال��ربن��ام��ج يف 
ع��ب��د اهلل ها�سم،  ق��دم��ه  ل�����س��رح  وا���س��ت��م��ع 
املعلومات  تكنولوجيا  اأول  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 

املبادرة  ات�سالت عن هذه  والت�سالت يف 
تطبيقاً  مت���ث���ل  ال����ت����ي  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
امل�ستدام  النمو  يف  ال��دول��ة  ل�سرتاتيجية 
اقت�ساد  نحو  للتحول  واق��ع��ي��اً  وجت�����س��ي��داً 
اأخ�سر.  وبهذه املنا�سبة قال عبداهلل ها�سم 
حلول  لتقدمي  دوم���اً  ت�سعى  ات�����س��الت  اأن 
وتعود  وال��دول��ة  املجتمع  خدمة  يف  ت�سهم 
جنم  برنامج  وي��ق��دم  البيئة،  على  بالنفع 
وال�سركات  للموؤ�س�سات  الإم�����ارات  ط��اق��ة 
تكاليف  خلف�ض  حتتاجها  ال��ت��ي  الأدوات 
تقليل  ال��وق��ت  ذات  ويف  الطاقة  ا�ستهالك 
بالنفع  يعود  ما  وهو  الكربونية،  ب�سمتها 

على ال�سركات وعلى البيئة واملجتمع. 
هذه  مثل  عقد  اأن  ها�سم  عبداهلل  واأ�ساف 
ال�سوء  ت�سليط  ع��ل��ى  ي�ساعد  امل���وؤمت���رات 
ع��ل��ى الإجن�����ازات وامل���ب���ادرات ال��ق��ائ��م��ة مما 
يزيد من الوعي البيئي لدى اجلمهور من 
تواجد اخلرباء  اأن  كما  اأف��راد وموؤ�س�سات، 
ي�ساعد  البيئية  امل��ج��الت  يف  املتخ�س�سني 
املتاحة  الإمكانيات  تقييم  على  املوؤ�س�سات 
ب�سكل  امل�ستدام  التطور  �سبل  يف  والبحث 
يقلل من انبعاث الغازات ال�سارة ويخف�ض 
على  بالنفع  يعود  مبا  الكربونية  الب�سمة 

البيئة. 

•• دبي-الفجر: 

امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  ا�ست�سافت موؤ�س�سة حممد 
التنمية  دائرة  اإحدى موؤ�س�سات  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
امل�سنفة  لل�سركات  ن��دوة  موؤخراً  دب��ي،  يف  القت�سادية 
تتبعها  التي  املمار�سات  اأف�سل  ح��ول  املئة  برنامج  يف 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف بيئة العمل لتح�سني 
مع  بالتعاون  وذل��ك  باخلدمات،  والإرت��ق��اء  الإنتاجية 
يف  املتخ�س�سة  اخلليج  وورك  تو  بلي�ض  غريت  �سركة 

الأبحاث وال�ست�سارات الإدارية.
بن  حممد  موؤ�س�سة  جهود  اإط��ار  �سمن  الندوة  وتاأتي 
تنمية  واملتو�سطة يف  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد 
ال�سركات  ل���دى  امل��ع��رف��ة  الإداري�������ة وزي�����ادة  ال���ق���درات 
���س��رك��ة �سغرية   100 ك��اأف�����س��ل  امل�����س��ن��ف��ة  ال�����س��غ��رية 
برنامج  �سمن  دب��ي،  يف  املتميز  الأداء  ذات  ومتو�سطة 
ال�سيخ  �سمو  رعاية  املوؤ�س�سة، حتت  اأطلقته  الذي  املئة 
ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم ويل عهد  ح���م���دان ب���ن حم��م��د 
تلك  اأ�سحاب  مل�ساعدة  التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض  دبي 
النمو  م��ن  ق��در ممكن  اأك���رب  امل��وؤ���س�����س��ات على حتقيق 
وال�ستدامة، وتقدمي الدعم الالزم مبا يعزز ذلك من 

مكانتها على ال�سعيد املحلي والدويل م�ستقباًل.
ح�سر الندوة، التي ركزت على تقدمي الدعم وعر�ض 
واملمار�سات  امل��ايل  والأداء  العمل  بيئة  حت�سني  �سبل 
ا�ستدامة، عدد  واأكر  اأكرب  لت�سبح  املوؤ�س�سات  لتاأهيل 
يف  الب�سرية  امل���وارد  وم���دراء  التنفيذيني  امل���دراء  م��ن 
م�ستوى  على  املئة  برنامج  �سمن  امل��درج��ة  ال�سركات 
اإم�����ارة دب����ي.  وق����ال ع��ب��د ال��ب��ا���س��ط اجل��ن��اح��ي، املدير 

امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
ال�سغرية واملتو�سطة: يتوجب على ال�سركات ال�سغرية 
ب�سكل  املمار�سات  اأف�سل  واعتماد  درا���س��ة  واملتو�سطة 
تلعب  كما  متميزة،  اأعمال  بيئة  خللق  وذل��ك  م�ستمر 
اإدارة املوارد الب�سرية دورا هاما يف حتفيز منو وجناح 
فعاًل  ملا لها من دوراً  ال�سغرية واملتو�سطة،  ال�سركات 

على نطاق وا�سع بني خمتلف ال�سركات .
غريت  �سركة  مع  التعاون  ي�سرنا  اجلناحي:  واأ���س��اف 
 30 م��ن  اأك��ر  اأم�ست  اخلليج حيث  وورك  ت��و  بلي�ض 
العاملية  ال�سركات  العديد من  عاما يف ر�سد جناحات 
الندوة قد حققت م�ساعيها  تكون  اأن  وناأمل  الرائدة، 
الكافية  املعرفة  على  ال�سركات  ح�سول  يف  و�ساهمت 
واخلربة يف كيفية تبني املمار�سات الب�سيطة والفعالة 

والتي �ستفيدهم يف مراحل النمو املختلفة .
العامل تبني  العمل ح��ول  اأم��اك��ن  اأف�سل  درا���س��ة  وبعد 
اأن الثقة هي مفتاح النجاح والتي متيز ال�سركات عن 
عن  النظر  بغ�ض  اجلميع  على  ذلك  وينطبق  بع�سها 
العمر  اأو  واملجال، وحجم  والثقافة،  اجلغرايف،  املوقع 
املوؤ�س�سة، واأن رفع م�ستوى الثقة يف مكان العمل يوؤدي 
اأنها  اإىل حت�سني نتائج الأعمال التجارية حيث  حتما 

ت�سكل اأ�سا�ض التعاون والبتكار.
التنفيذي  الرئي�ض  اأعرب ديفيد روبرت،  ومن جانبه، 
�سعوره  ع��ن   ، اخلليج  وورك  ت��و  بلي�ض  غريت  ل�سركة 
بالفخر لل�سراكة مع موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، والتي قال اإنها �ستف�سح 
اأف�سل  للتعرف على  الإماراتية  ال�سركات  اأمام  املجال 
املمار�سات التي تتبعها اأف�سل اأماكن العمل يف العامل، 

املوظفني  ل��دى  الثقة  م�ستويات  تعزيز  �ساأنه  من  ما 
الإب���داع  م�ستوى  وزي����ادة  الأم��اك��ن  تلك  يف  العاملني 
الثالث  ال�����س��ن��وات  اأث��ب��ت��ت  روب����رت:  واأ����س���اف  والأداء. 
مع  جميل  بات�ساق  تتالءم  املنطقة  ثقافة  اأن  املا�سية 
رائعة،  اأماكن عمل  ال�سركات  التي جتعل من  املعايري 
تمُ�سبح  اأن  قبل  طويل  وق��ت  مي�سي  لن  تقديرنا،  ويف 
دولة الإمارات العربية منوذجاً يمُحتذى ومعياراً ذهبياً 
ال�سعيد  على  امل��م��ت��ازة  العمل  ب��اأم��اك��ن  يخت�ّض  فيما 

يف  تاأ�س�ست  وورك  تو  بلي�ض  غريت  اأن  يمُذكر   . العاملي 
الأبحاث  يف  ت�سة  خممُ ع��امل��ي��ة  ك�سركة   1991 ال��ع��ام 
وال�ست�سارات الإدارية، تعمل على اإبراز اأف�سل اأماكن 
��ق��ّدم��ة لعمالئها  ممُ ال��ع��امل،  ح��ول  ب��ل��داً   45 العمل يف 
يف  ال�سركة  ر�سالة  وتتمثل  ب��ارزة.  ا�ست�سارية  خدمات 
ب��ظ��روف عملهم  امل��وظ��ف��ني والرت���ق���اء  حت�سني ح��ي��اة 
م�ستوى  رف��ع  طريق  ع��ن  اأف�سل  عمل  جمتمع  وخلق 

البيئات التي يعملون فيها. 

املال والأعمال
ات�ضاالت ت�ضلط ال�ضوء على مبادراتها البيئية يف موؤمتر عجمان االأول القت�ضاد اأخ�ضر 

لدعم �ل�سركات �مل�سنفة يف برنامج �ملئة

حممد بن را�ضد لتنمية امل�ضاريع ت�ضت�ضيف ندوة حول اأف�ضل املمار�ضات لتح�ضني بيئة العمل

نتائج موؤ�ضر الثقة يف مناخ 
االأعمال باأبوظبي ت�ضجل ارتفاعًا 

•• اأبوظبي -وام:

�سجل املوؤ�سر العام ملناخ الأعمال يف اإمارة اأبوظبي ارتفاعا خالل الربع الأول من 
العام احلايل مقارنة مع الربع الرابع من عام 2012 مبقدار 0.1 نقطة حيث 
55 نقطة من 54.9 نقطة ويعك�ض هذا الرتفاع ا�ستمرار النظرة  بلغ نحو 
التفاوؤلية من قبل املن�ساآت القت�سادية يف اأداء اقت�ساد اإمارة اأبوظبي مع بداية 
اأبوظبي  اإمارة  2013 نتيجة للمجهودات امللمو�سة التي تبذلها حكومة  عام 
330 مليار درهم يف خمتلف امل�سروعات  اأهمها الإع��الن عن �سخ  والتي من 
القطاعات  خمتلف  على  موزعة  الراأ�سمالية خالل الفرتة 2017-2013 
لتعزز ال�سراكة مع القطاع اخلا�ض وبح�سب نتائج موؤ�سر مناخ العمال يف امارة 
ابوظبي ال�سادر عن اإدارة الدرا�سات بدائرة التنمية القت�سادية ابوظبي للربع 
الول فقد ح�سنت نظرة املن�ساآت القت�سادية اإزاء الأو�ساع احلالية لالقت�ساد 
احلايل  العام  من  الأول  الربع  خ��الل  خا�سة  ب�سفة  وملن�ساآتهم  عامة  ب�سفة 
التح�سن  ه��ذا  ان  املوؤ�سر  واأو���س��ح   .2012 ع��ام  الرابع من  الربع  مقارنة مع 
اأن اقت�ساد اأبوظبي يتطور زمنيا على الرغم من التقلبات ال�سديدة يف  يبني 
القت�ساد العاملي خا�سة يف ظل ا�ستمرار اأزمة منطقة اليورو وا�ستمرارمعاناة 
القت�ساد الأمريكي من تراجع م�ستويات اأدائه كما اكد املوؤ�سر ا�ستقرار بيئة 
جمموعة  عك�ستها  والتي   2012 عام  بداية من  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الأعمال 
للقطاع  وا�سعة  م�ساحة  اأف��ردت  التي  احلكومية  والت�سريعات  الت�سهيالت  من 
ال�ستثمارات  من  الكثري  ا�ستقطاب  علي  القدرة  زي��ادة  يف  اأ�سهم  مما  اخلا�ض 
متعددة  قطاعات  يف  انتاجية  وم�ساريع  �سركات  اإط���الق  يف  متثلت  الجنبية 
نتائج  وعك�ست  اخلدمات.  وتقدمي  والتكنولوجيا  والغاز  والنفط  كال�سناعة 
ال�ستطالع ب�سكل كبري حت�سن الداء القت�سادي للمن�ساآت القت�سادية خالل 
الربع الأول من عام 2013 حيث ارتفعت م�ستويات املخزون وحت�سنت ب�سكل 
كبري اأ�سعار املنتجات نتيجة لتح�سن الطلب الداخلي يف اإمارة اأبوظبي وارتفع 
ال�ستطالع  نتائج  م��ع  مقارنة  اخلارجية  الأ���س��واق  يف  خا�سة  املبيعات  حجم 
بالربع الأخري من عام 2012. وبح�سب الأرقام ال�سادرة من مركز اإح�ساء 
�سهر  خ��الل  ارتفاعا  النفطية  غري  ال�سلعية  ال�سادرات  �سجلت  فقد  اأبوظبي 
املائة مقارنة  دره��م مبا ميثل نحو4.4 يف  37 مليون  بقيمة   2013 يناير 
ب�سهر دي�سمرب عام 2012 وهو ما يتطابق مع نتائج ال�ستطالع والتي عك�ست 
منتجاتهم  على  الطلب  اإزاء  القت�سادية  باملن�ساآت  التفاوؤل  م�ستويات  ارتفاع 
خالل فرتة ال�ستطالع بالأ�سواق اخلارجية. وت�سري نتائج املوؤ�سر العام وفقا 
للن�ساط القت�سادي اإىل ارتفاع م�ستوى التفاوؤل للمن�ساآت القت�سادية العاملة 
عامة  ب�سفة  والتجارية  والإن�سائية  وال�سناعية  الأن�سطة اخلدمية  يف جميع 
ويف الن�ساط اخلدمي ب�سفة خا�سة. كما عربت عينة البحث باأن�سطة اخلدمات 
عامة  ب�سفة  والقت�ساد  من�ساآتهم  اأو�ساع  اإزاء  تفاوؤلهم  م�ستويات  ارتفاع  عن 
البالغ  املوؤ�سر  قيمة  عليه  يدلل  وال��ذي   2013 عام  الثاين من  الربع  خالل 
نحو 60 نقطة على �سلم املوؤ�سر البالغ 100 نقطة عاك�سا بذلك حت�سن اأداء 
مقارنة   2013 عام  الأول من  الربع  كبرية خالل  بدرجة  القطاع اخلدمي 
زالت حتتاج لبع�ض  التي ما  التجارية والإن�سائية  الأخ��رى خا�سة  بالأن�سطة 

الوقت لتعود اإىل طبيعتها ال�سابقة.

•• اأبوظبي –الفجر: 

العاملي  باليوم  للغاز  احل�سن  �سركة  احتفلت 
���ل. وف���ر -  للبيئة ال���ذي ح��م��ل ���س��ع��ار ف��ّك��ر. كمُ
خالل  من  وذل��ك  الغذائية  ب�سمتك  من  قّلل 
ال�����س��ي��خ خليفة  ن��ظ��م��ت��ه��ا يف جم��م��ع  ف��ع��ال��ي��ة 
 2013 يونيو   9 بتاريخ  باأبوظبي  للطاقة 
كل من  للفعالية  امل�ساحب  املعر�ض  �سارك يف 
اإدارة  الغذائية ومركز  للرقابة  اأبوظبي  جهاز 
ت���راث الإم���ارات  – اأب��وظ��ب��ي ون���ادي  النفايات 
التابعة لهيئة الهالل  النعمة  وم�سروع حفظ 

للمنتجات  ك��وي�����س��ت  ه��ي��ل��ث  و���س��رك��ة  الأح���م���ر 
ن�سر  منها  ال��ه��دف  وك��ان  ال�سحية،  الغذائية 
لتعزيز  البيئية  النظم  ا�ستدامة  حول  الوعي 
الأم����ن ال��غ��ذائ��ي واحل���د م��ن ل��ل��ه��در واأمن���اط 
على  للمحافظة  امل�ستدامة  غري  ال�ستهالك 

املوارد الطبيعية كاملياه والطاقة والغذاء.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م احل�����س��ن ل��ل��غ��از لهذه 
ال��ف��ع��ال��ي��ة، ق���ال ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة 
الغفلي:  اأح��م��د  �سيف  ال�سيد  للغاز  احل�سن 
اإطار  ياأتي يف  العاملي  البيئة  اإن احتفالنا بيوم 
حر�سنا على ن�سر الوعي البيئي وتنميته لدى 

الق�سايا  نحو  اهتمامهم  وتوجيه  موظفينا 
حلها  يف  امل�ساركة  وتفعيل  البيئية  وامل�سكالت 
الغذاء  ا���س��ت��ه��الك  تر�سيد  ع��ل��ى  وت�سجيعهم 

وخف�ض التكاليف املتعلقة بذلك. 
توعية  حما�سرة  الحتفال  فعاليات  ت�سمنت 
م�ستدامة  ح��ي��اة  م�ستدام،  ا�ستهالك  بعنوان 
البيئة  اأ����س���دق���اء  م�����س��ت�����س��ار ج��م��ع��ي��ة  ق��دم��ه��ا 
�سالمة  بعنوان  واأخ��رى  �سعد،  عماد  املهند�ض 
ال���غ���ذاء ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور م��ن�����س��ور ع��ل��ي عبد 
اللطيف من جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية. 
اإعادة  حول  عمل  ور�ستي  الفعالية  �سمت  كما 

والورق  وال��زج��اج  البال�ستيكية  امل���واد  ت��دوي��ر 
وك��ي��ف��ي��ة ح��ف��ظ الأط���ع���م���ة ب��ط��ري��ق��ة �سحية 
معر�ض  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ا�ستخدامها،  لإع���ادة 

لل�سور البيئية نظمه نادي تراث الإمارات.
للغاز  احل�سن  ال��ت��زام  الفعالية  ه��ذه  تعك�ض 
اأهم  من  تعد  التي  الجتماعية  مب�سوؤوليتها 
اأولوياتها، حيث عملت ال�سركة منذ تاأ�سي�سها 
على خدمة املجتمعات املحلية من خالل دعم 
عدد كبري من املبادرات والربامج الجتماعية 
والثقافة  والتعليم  وال�سحة  بالبيئة  املتعلقة 

والريا�سة.

احل�ضن للغاز ت�ضارك بحملة »فّكر. ُكل. وفر« احتفااًل باليوم العاملي للبيئة

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمطارات،  اأبوظبي  ل�سركة  التابع  اخلا�ض،  للطريان  البطني  مطار  حقق 
من��واً ك��ب��رياً يف حركة ال��ط��ائ��رات ال��زائ��رة للمطار يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني يناير 
الفرتة  مع  % باملقارنة  واأبريل من العام اجلاري والتي بلغت ن�سبتها 21 
نف�سها من العام املا�سي. كما ارتفعت حركة الطريان التجارية بن�سبة 3% 

لت�سجل 3506 حركة باملقارنة مع الفرتة نف�سها من العام املا�سي اأي�ساً. 
ملطار  ال��ع��ام  امل��دي��ر  احل��م��ادي،  ح�سن  يو�سف  ق��ال  النمو،  ه��ذا  على  وتعليقاً 

البطني للطريان اخلا�ض: 
 يدل النمو الكبري يف حركة طائرات رجال الأعمال الذي �سجله مطار البطني 
للطريان اخلا�ض، على النجاح امل�ستمر يف جذب �سركات جديدة اإىل املطار، 
باملزيد  والرتحيب  املقدمة  اخل��دم��ات  تو�سعة  اإىل  البطني  مطار  ويتطلع 
اأبوظبي للمطارات  العامل. هذا وتلتزم �سركة  اأنحاء  العمالء من كافة  من 
منطقة  يف  اخل��ا���ض  للطريان  رائ���داً  ك��م��رك��زاً  امل��ط��ار  مكانة  على  باحلفاظ 
ال�سرق الأو�سط وذلك من خالل تقدمي العديد من امل�ساريع اجلديدة التي 

يتم تنفيذها حالياً لتطوير البنية التحتية واخلدمية للمطار . 

ال��ب��ط��ني للطريان  ل��ه��ا يف م��ط��ار  امل��خ��ط��ط  ال��ت��ط��ورات اجل��دي��دة  وتت�سمن 
اإ�سافية لوقوف الطائرات و�سيانتها،  اخلا�ض: موقف للطائرات، وحظائر 
املطار.  وف��ن��دق  ال�سخ�سيات،  ل��ك��ب��ار  و���س��الت  ال�����زوار،  ل�����س��ي��ارات  وم��واق��ف 
بالإ�سافة اإىل ذلك، ي�سعى املطار اىل ال�ستمرار يف تطوير اخلدمات يف قطاع 
الطريان اخلا�ض من خالل �سراكات مع �سركات متعددة لتقدمي اخلدمات 
الرائدة يف هذا املجال، منها خدمات تنظيف الطائرات التي تقدمها �سركة 
فالكون خلدمات الطريان التي اأطلقت موؤخراً يف مار�ض 2013. كما �سيتم 
مما  الطلب  يف  املتوقعة  الزيادة  لتلبية  والإ�سالح،  ال�سيانة  مرافق  تطوير 

الطائرات  و�سركات  الطائرات  من  للمزيد  قاعدة  البطني  مطار  �سيجعل 
اخل��ا���س��ة، ف�ساًل ع��ن خطط ل��ط��رح ع��رو���ض جت��اري��ة للطاقم وال��رك��اب يف 
�سالت املطار. واجلدير بالذكر اأن مطار البطني للطريان اخلا�ض ا�ست�ساف 
موؤخراً معر�ض اأبوظبي للطريان اخلا�ض، الأول من نوعه يف جمال الطريان 
اخلا�ض يف منطقة ال�سرق الأو�سط وذلك يف الفرتة ما بني 5–7 مار�ض من 
العام اجلاري. وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات يف املعر�ض لهذا العام ما 
األف زائر و160   13 يزيد على ثالثة مليارات درهم، و�سارك فيه حوايل 

�سركة عار�سة من الدولة واملنطقة وخمتلف اأنحاء العامل. 

اأ�ضهر  4 خلل  اخلا�ض  للطريان  البطني  ملطار  الزائرة  الطائرات  حركة  منو  % ن�ضبة   21

احتاد م�ضارف االإمارات يبحث مع امل�ضرف املركزي 
مو�ضوع نقل مديونيات املواطنني بني البنوك 

•• ابوظبي-وام:

بحث احتاد م�سارف الم��ارات مع امل�سرف املركزي قراره الأخري ب�ساأن وقف عمليات نقل قرو�ض املواطنني بني 
البنوك وطلب منه اعادة النظر باملو�سوع وال�سماح للم�سارف با�ستئناف ن�ساطها فيما يتعلق بنقل القرو�ض بني 
البنوك واعادة جدولتها للعمالء �سيما وان القرار يرتتب عليه تقييد حرية الختيار لدى العميل ما يتناق�ض مع 
اآليات ال�سوق املفتوحة ونظام القت�ساد احلر الذي تنتهجه الدولة ا�سافة اىل خلق بيئة احتكارية وال�ساءة وال�سرر 
ب�سمعة البنوك. وجاء قرار امل�سرف املركزي على خلفية احتدام املناف�سة بني البنوك على نقل قرو�ض املواطنني 
يلزم من  واتخاذ ما  الظاهرة  وذل��ك لدرا�سة هذه  اأ�سهر   3 ملدة  ب�سكل موؤقت  القرار  اإ�سدار  ا�ستدعى  ال��ذي  الأم��ر 
اجراءات بخ�سو�سها. ويهدف احتاد م�سارف المارات من خالل هذه املحادثات اىل التو�سل اىل حل يعود بالنفع 
للعمالء واملقرت�سني وذلك باعطائهم حرية نقل القرو�ض من اي م�سرف يختارونه لال�ستفادة من ا�سعار الفائدة 
رئي�ض  الغرير  العزيز عبداهلل  عبد  وقال معايل  دفعاتهم.  وت�سهل  اأعباءهم  تخفف  ان  �ساأنها  التي من  التناف�سية 
جمل�ض ادارة احتاد م�سارف المارات اإن تعاوننا امل�ستمر مع امل�سرف املركزي يهدف ب�سكل ا�سا�سي ليجاد اف�سل 
احللول لتخفيف اعباء املواطنني وال�سهر على راحتهم وتكمن م�سوؤولية البنوك بتوفري اخلدمات امل�سرفية باعلى 
تتنا�سب  واأ�سعار فائدة تف�سيلية  اأق�ساط مريحة  املواطنني عرب توفري  اأعباء ديون  ال�سفافية وتخفيف  م�ستويات 
مع دخلهم ومن حق املواطن اليوم التمتع وال�ستفادة من ا�سعار الفائدة على القرو�ض ال�سخ�سية والتي و�سلت 
امل�سارف  احت��اد  وك��ان  العميل.  التي ت�سب يف م�سلحة  القوية  املناف�سة  ج��راء  البنوك  بع�ض  املائة يف  2.8 يف  اىل 
بقرارات  والل��ت��زام  املقرت�سني  املواطنني  اأعباء  لتخفيف  احللول  املزيد من  اإيجاد  على  البنوك  اإىل حث  ب��ادر  قد 
وتعليمات امل�سرف املركزي فيما يتعلق باإعادة جدولة القرو�ض ويوؤكد احتاد م�سارف الإمارات حر�سه على تقدمي 
البنوك خدمات م�سرفية لعمالئها باأعلى م�ستويات ال�سفافية واحلرفية واملهنية ومبا يخدم م�ساحلهم. وكذلك 
قام احتاد م�سارف المارات بت�سكيل جلنة خا�سة لإعداد و�سياغة وثيقة �سرفط العمل امل�سريف التي تهدف اإىل 
توثيق التعاون والتن�سيق بني امل�سارف و�سمان م�سلحة وحقوق العمالء واعتماد ال�سفافية يف التعامل بال�سافة 

اىل التوعية املالية وتعزيز التوطني. 
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العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعالن للح�ش�ر امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  848/ 2013 جتاري - م ت- �س- اأظ   

امل�ستاأنف : ركن ال�سماء الزرقاء للمقاولت العامة ذ.م.م وميثلها/ حممد علي جوارا مياه 
اجلن�سية: المارات امل�ستاأنف عليه:احليني للمقاولت وال�سيانة العامة والنقليات العامة 
ميثلها حممد ال�سيد ابوبكر اجلن�سية: المارات  مو�سوع ال�ستئناف : الغاء احلكم امل�ستاأنف 
الذي ق�سى برف�ض الدعوى والق�ساء جمددا مببلغ 39900  درهم املطلوب اعالنه/احليني 
اجلن�سية:  ابوبكر  ال�سيد  حممد  ميثلها  العامة  والنقليات  العامة  وال�سيانة  للمقاولت 
رقم   الدعوى  ال�سادر يف  ا�ستاأنف احلكم  قد  امل�ستاأنف  ان  بالن�سر مبا  العنوان:  المارات  
2012/844 جت جز- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الحد املوافق 2013/6/16 لذا 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة ا�ستئناف ابوظبي 
مبذكرة  التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان    اآل  الكائنة-مع�سكر 

بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�شتئناف التجاري

   امارة اب�ظبي) دائرة الق�شاء(
    حمكمة ا�شتئناف اب�ظبي

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
   اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/599  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية
مدعي/  بنك اخلليج الول اجلن�سية: المارات مدعي عليه: خالد مغي�سب عبداهلل 
 221.366.85 احلق  ثبوت  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  النعيمي  املغي�سب 
درهم �سحة احلجز التحفظي فائدة قانونية 12%  املطلوب اعالنه/ خالد مغي�سب 
عبداهلل املغي�سب النعيمي اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر)ب�سحيفة الدعوى( 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/6/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�سة  الدائرة  امام 
مبع�سكر اآل نهيان  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/6/9

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
   اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/394  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية
احمد  حممد  خالد  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  الول  اخلليج  بنك  مدعي/  
حجز  �سحة  دعوى  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  املهري  عامر  بن  م�سبح 
وثبوت احلق مببلغ 226.390.76 درهم املطلوب اعالنه/  خالد حممد احمد م�سبح 
بن عامر املهري اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر)بورود التقرير ( حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/18 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعادة   اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/234  جت كل- م ر- ب- ع ن

مدعي/ احمد حممود خليفة احمد اجلن�سية: م�سر  مدعي عليه: عبداهلل 
ان�ض احمد العدل اجلن�سية: م�سر  مو�سوع الدعوى: مطالبة مببلغ 830.000 
درهم   املطلوب اعالنه/ عبداهلل ان�ض احمد العدل اجلن�سية: م�سر عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
الثنني املوافق 2013/6/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
    اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/320  مد جز- م ر- ب- اأظ

موؤ�س�سة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  الحبابي  نا�سر  غريب  مدعي/جمدي 
كامل  م�سطفى  ملالكها  امل�سلحة  واحلدادة  للنجارة  عبداحلافظ  كامل  م�سطفى 
عبداحلافظ حمدان اجلن�سية: المارات   مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 35.254 
واحلدادة  للنجارة  عبداحلافظ  كامل  م�سطفى  موؤ�س�سة  اعالنه/  املطلوب  درهم 
عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  حمدان  عبداحلافظ  كامل  م�سطفى  ملالكها  امل�سلحة 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
املوافق 2013/6/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
الق�ساء  دائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

2013/5/29

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
    اعالن بالن�شر 

املدعيني: ورثة/ علي را�سد حممد الكويتي
املدعى عليها: �سركة فاطمة للتجارة و�سوبركات

جلنة  ام��ام  املنظورة  ايجارية  منازعات   )2013/1733( رقم  الق�سية  يف  تقرر 
ف�ض املنازعات اليجارية )اللجنة الثالثة( واملرفوعة من /ورثة/علي را�سد 
حممد الكويتي- لعالن املدعى عليها/ �سركة فاطمة للتجارة و�سوبرماركت- 
ميثلها ال�سريك/الينادات بوتان فيتيل مو�سى كوتي-ن�سراً - حل�سور جل�سة 
يوم الحد املوافق 2013/6/16 يف ال�ساعة 6.00 م�ساًء يف مقر اللجنة الكائن 
يف ابوظبي- �سارع الدفاع- منطقة مع�سكر اآل نهيان- بجانب �سندوق الزواج 

فيال رقم  2-  وذلك على نفقة املدعيني. 

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
    اعالن بالن�شر 

املدعي: جون تاريان بارابورام جون 
املدعى عليها: موؤ�س�سة الطرياوي للو�ساطة التجارية

جلنة  ام��ام  املنظورة  ايجارية  منازعات   )2013/1603( رقم  الق�سية  يف  تقرر 
تاريان  /ج��ون  م��ن  وامل��رف��وع��ة  الثالثة(  )اللجنة  الي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�ض 
ب���اراب���ورام ج���ون- لإع����الن امل��دع��ى ع��ل��ي��ه��ا/ م��وؤ���س�����س��ة ال���ط���رياوي للو�ساطة 
التجارية- ميثلها حممد علي حممد الطرياوي- ن�سرا -  حل�سور جل�سة يوم 
الكائن يف  اللجنة  ال�ساعة 6.00 م�ساًء يف مقر  املوافق 2013/6/16 يف  الحد 
الزواج  �سندوق  بجانب  نهيان-  اآل  مع�سكر  منطقة  الدفاع-  �سارع  ابوظبي- 

فيال رقم  2-  وذلك على نفقة املدعي. 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية  

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
    اعالن حكم يف الدع�ى 2013/2982 

انه يف تاريخ  املحكوم عليه: موؤ�س�سة حممد بكري للو�ساطة التجارية  العنوان: بالن�سر  نعلمكم 
2013/5/14 قد حكمت عليكم جلنة ف�ض املنازعات اليجارية/ ابوظبي حكما مبثابة احل�سوري 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح املحكوم له : �سركة المارات اخل�سراء العقارية  حكمت اللجنة: 
بالزام املدعى عيها باخالء الفلل اخلم�ض حمل التداعي وت�سليمها للمدعية خالية من ال�سواغل 
مبلغ  امل��رجت��ع  ال�سيك  قيمة  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  وال��زام��ه��ا  التعاقد  عند  وبحالتها  وال�سخا�ض 
412.500 والزامها بالجرة والزيادة القانونية 5% املرتتبة مقابل النتفاع بالفلل املوؤجرة من تاريخ 
2012/6/26 وحتى تاريخ الخالء والت�سليم الفعلي بواقع بدل الجرة ال�سنوية البالغة 825.000 
درهم والفائدة التاخريية بواقع 4% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى الواقع يف 2012/11/4 وحتى 
ومائتي  وامل�ساريف  والر�سوم  والكهرباء  املاء  ا�ستهالك  بدل  ذمة عن  ب��راءة  وتقدمي  ال�سداد  متام 
خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  طلبات.  م��ن  ذل��ك  م��اع��دا  ورف�ست  املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م 

)15يوما( اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا امل�ستند. �سدر بتوقيع وختم اللجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/151 جتاري  جز ئي                                    
علي  قي�ض  مديرها  وميثلها  ����ض.ذ.م.م  للديكور  الم���ارات  عرب   -1/ عليه  املدعى  اىل 
حممد ح�سي�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعى / �سركة الر�ض الطيبة لعمال 
النجارة وتركيب الر�سيات ذ.م.م- وميثلها اليا�ض جرج�ض ا�سحق وميثله: ن�سر علي 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  علي   ن�سر 
وقدره )36500 درهم( قيمة ال�سيكات مع الفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام 
من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch.1. A.1 بالقاعة   8.30 ال�ساعة   2013/6/17
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�شم الق�شايا التجارية                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
    اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/125  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/لوناد ميديا اند كوميونيكي�سن �ض.ذ.م.م  اجلن�سية:المارات   مدعي 
اجلن�سية:  واخرون  ماثيو  �سيبو  ملالكها  �سي�ستمز  انتيجريد  فوك�ض  عليه: 
املطلوب  درهم   19500 بقيمة  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات 
المارات  �سيبو ماثيو اجلن�سية:  ملالكها  �سي�ستمز  انتيجريد  اعالنه/ فوك�ض 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/25 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
البتدائية - الكائنة   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/9

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
    اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/125  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي  اجلن�سية:المارات  �ض.ذ.م.م   كوميونيكي�سن  اند  ميديا  مدعي/لوناد 
اجلن�سية:  واخرون  ماثيو  �سيبو  ملالكها  �سي�ستمز  انتيجريد  فوك�ض  عليه: 
المارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 19500 درهم املطلوب اعالنه/ 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث  الهند  عنوانه:  ماثيو اجلن�سية:  �سيبو 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/25 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة اب�ظبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11    
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدع�ى رقم 2013/1615 مدين جزئي  
اىل املدعى عليه:/جلوبال اجنينريجن �سي�ستمز   حيث ان املدعية: لوناد ميديا 
اعاله  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اأقامت  كومينيكي�سن  اآند 
تطالبك فيها مبلغ وقدره )17.800 درهم( والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
قيد الدعوى بال�سافة للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. . وعليه يقت�سي 
ح�سورك امام هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية الوىل( يف متام ال�ساعة الثامنة 
والن�سف من يوم 2013/6/24   وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.حرر بتاريخ 2013/6/3
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
  اعالن بال�شند التنفيذي يف  الق�شية التنفيذية رقم 1088/ 2012)  مدين(

اىل املحكوم �سده: حممد �سعيد �سيف �سعيد الكعبي/المارات   عنوانه: ن�سرا 
حيث انه بتاريخ 2012/6/6  قد �سدر حكم �سدكم يف الدعوى رقم 2012/515 
مطالبة  التنفيذ  قا�سي  امام  احل�سور  النعيمي  علي  �سعيد  �سامل  له:  املنفذ 
مالية عمالية 7.750  درهم + 510  درهم ر�سوم الدعوى + 200 درهم ر�سوم 
التنفيذ+ ر�سوم العالن بالن�سر )200 درهم(    لذ فانت مكلف باحل�سور امام 
هذه املحكمة للجل�سة املحددة يف ال�ساعة 8.30 من �سباح يوم: اخلمي�ض املوافق 
املحكمة  ف��ان  ذل��ك  ع��ن  اع��اله ويف ح��ال تخلفك  ذك��ر  م��ا  لتنفيذ   2013/7/4
�ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة.  �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ : 2012/6/9.
�شعيد �شامل الهنائي

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء(
          ادارة التنفيذ

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11    
اعالن للح�ش�ر امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدع�ى 2012/1849 )مدين كلي( ب�ا�شطة الن�شر
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ �سركة لنداونر 
يونيك ليك فيو ليمتد ومتثلها بالوكالة/ يونيك هومز للو�ساطه - اقام املدعي/�سعيد 
احمد خليل احمد عنوانه/ابوظبي- �سارع حمدان- بناية العني الهليه- الطابق ال�سابع- 
�سقه 2   الدعوى برقم 2012/1849 -مدين - كلي- عجمان- ومو�سوعها املطالبة وقدره 
164800 درهم مع الفائدة القانونية وقدرها 12% اىل حني ال�سداد الزام املدعى عليها 
بتعوي�ض املدعي عما فاته من ك�سب وما حلق به من خ�سارة مبقدار 100000 درهم الزام 
املدعى عليها الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة   فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة 
عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 11.00 
بو�سفك مدعى  الق�سية  للنظر يف  وذل��ك   2013 ل�سنة  يونيو  �سهر  16 من  ي��وم  املوافق 

عليه. حتريرا يف 2013/5/16
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة: بريباي للتجارة �لعامة   )ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 103 ملك برج دبي- ديرة- ميدان بني يا�ض ال�سكل القانوين: ذات 
م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة: 566052  رقم القيد بال�سجل التجاري: 72378 
ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  التنمية القت�سادية بدبي  مبوجب هذا تعلن دائ��رة 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها 
بتاريخ 2013/5/01 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/10 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �سجاد حيدر و�سركاهم 
ال�ساحية  دي��رة-  العقاري-  دبي  العنوان: مكتب ملك مركز  حما�سبون قانونيون 
اجلديدة  - هاتف  2222126-04 فاك�ض: 2238881-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
ا�سم امل�سفي/�سجاد حيدر و�سركاهم حما�سبون قانونيون العنوان: مكتب 
ملك مركز دبي العقاري- ديرة- ال�ساحية اجلديدة  - هاتف  04-2222126 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  2238881-04  مبوجب  فاك�ض: 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية بريباي للتجارة �لعامة 
)ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/5/1 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/10  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعالن  باحلكم يف الدع�ى رقم 2013/496 اح�ال �شخ�شية /العني

اىل املدعي عليه: عماد حممد مو�سى حلوم/ �سوريا  العنوان: بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2013/6/9 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح/ مها حممد 
عبدالباقي/�سوريا  بالتايل: حكمت املحكمة علنيا ابتدائيا مبثابة ح�سوري يف حق املدعى عليه. 
بوقف ولية املدعى عليه/ عماد حممد مو�سى حلوم- �سورى اجلن�سية على ولده القا�سر من 
املدعية امل�سمى )ان�ض( املولود بتاريخ 2003/4/14 موؤقتا وت�سند امور الولية عليه اىل امه املدعية 
مها حممد عبدالباقي �سورية اجلن�سية يف حدود ما ت�سمح به القوانني املعمول بها داخل دولة 
المارات العربية املتحدة ، من اتخاذ كافة اجراءات ا�ستخراج جواز �سفره وكافة الوراق الثبوتية 
اخلا�سة به من بطاقة هوية وبطاقة �سمان �سحى وعمل اقامة له وال�سراف عليه وتعليمه 
اجلهات  جميع  اجتاه  و�سعيته  وت�سوية  امواله  وحفظ  �سوؤونه  ورعاية  معامالته  كافة  وانهاء 
حكومية كانت او غري  حكومية م�سرفية وادارية وتعليمية وبنكية وب�سم الولد املذكور   اىل امه 
املدعية. وبالزام املدعى عليه مب�ساريف الدعوى.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة املوافق 2013/6/9 

   امارة اب�ظبي) دائرة الق�شاء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11    
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة: كلود� للديكور )�س.ذ.م.م(  
ابراهيم  غريبة  ملك   )101( رقم  مكتب  العنوان:   589337 الرخ�سة:  رقم 
امل��رر  ال�سكل القانوين: ذات م�سئولية حم��دودة رقم القيد  �سلطان- دي��رة- 
بدبي  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  ت��ع��ل��ن   1003096 ال��ت��ج��اري:  بال�سجل 
بانهاب�سدد الغاء الرتخي�ض اخلا�ض بال�سركة الواردة اعاله وذلك مبوجب 
الج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم 

اىل دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
كافة  م��ع��ه  م��رف��ق��ا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات 

العالن.

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10815 بتاريخ   2013/6/11     
 اعالن للح�ش�ر امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  1504/ 2012 -عمايل  

امل�ستاأنف : م�سرف ابوظبي ال�سالمي �ض م ع اجلن�سية: المارات   امل�ستاأنف 
مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  الرا�سدي  �سعيد  �سامل  عبداهلل  عليه:ابراهيم 
ال�ستئناف : الزام امل�ستاأنف �سده بان يوؤدي للم�ستاأنف مبلغ وقدره 50479.06 
اجلن�سية:  الرا�سدي  �سعيد  �سامل  عبداهلل  اعالنه/ابراهيم  املطلوب  درهم 
المارات  العنوان: بالن�سر)بورود التقرير( مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم 
لنظره  وحدد  ابوظبي    - جزئي  عمايل   2012/493 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر 
ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   2013/6/12 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة 
9.30 �سباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-املحكمة 
العمالية   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

   امارة اب�ظبي) دائرة الق�شاء(
    حمكمة ا�شتئناف اب�ظبي

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
اعالن جمم�عة اعالن بالن�شر

                 اىل املنفذ �سدها: �سركة امليا�ض للمقاولت  مبا ان طالبي التنفيذ 
ب�سداد  للزامك  وذل��ك  ادن��اه-  بالك�سف  املو�سحة  العمالية  التنفيذات  اقاموا 
املحكمة  ف��ان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  به  املو�سحة  املبالغ 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 
ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
69 درهم
73 درهم

  73 درهم
 70 درهم
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العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2012/1082 عقاري كلي                
القامة  حمل  جمهول  ليمتد  ون  انرتنا�سيونال  بال�ض  عليه/1-  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي / فادمي جريجوريف وميثله: فهد �سلطان علي لوتاه   قد اقام 
والر�سوم  التحكيم  حكم  على  بامل�سادقة  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف 
2013/7/3 ال�ساعة 11:00 �ض بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم  ايام على القل  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/160 جتاري جزئي                  
اىل املدعى عليه/1- غالم د�ستكري ب�سري احمد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
بنك ام القيوين الوطني )�ض م ع( وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد اقام عليك 
وقدره  مببلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
بواقع  التفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   32.478.86(
2.49% �سهريا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل 2011/12/20 وحتى ال�سداد التام.  وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/7/10 ال�ساعة 8:30 �ض بالقاعة ch2.D.19 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/279 جتاري جزئي                  
املدعى عليه/1- حممد �ساهزاد خان حممد يون�ض خ��ان   جمهول حمل القامة  اىل 
كلندر عبداهلل  خ��ال��د  ع( ومي��ث��ل��ه:  م  )���ض  ال��وط��ن��ي  القيوين  ام  بنك   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  قد  ح�سني 
تاريخ  م��ن   %7.5 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  )15223.54دره������م( 
 65318.19( وق���دره  ومببلغ  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى   2012/10/29 احلا�سل  ال�ستحقاق 
ال�سداد  وحتى   2012/10/29 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %6 والفائدة   ) دره��م 
بالقاعة  ال�ساعة 8:30 �ض  املوافق 2013/7/3  الربعاء  لها جل�سة يوم  التام..  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.19

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10815 بتاريخ 2013/6/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2012/853 مدين كلي                    
اىل املدعى عليه/1- �سركة ماجد هالل للمقاولت ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
ذ.م.م   - الكهروميكانيكية  والعربية لالعمال  �سنغهاي  �سركة   / املدعي  ان  مبا 
ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اق���ام  ق��د  امل��ال��ك��ي    ف��ن��دي  م�ستت  عبا�ض  وميثله: 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�ض  خبري  بندب  املطالبة 
ال�ساعة  املوافق 2013/6/19  املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  واتعاب 
ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  ���ض   9:30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



•• مقدونيا-وام:

التقى معايل نيكول غروف�سكي رئي�ض وزراء جمهورية 
وزير  املن�سوري  �سعيد  ب��ن  �سلطان  م��ع��ايل  مقدونيا 
الغربية  البلقان  ل��دول  جولته  م�ستهل  يف  القت�ساد 
الوزراء  م��ن  ع��دد  بح�سور  اقت�سادي  وف��د  راأ����ض  على 
رئي�ض  معايل  ورح��ب  احلكوميني.  امل�سوؤولني  وك��ب��ار 
الدولة  لوفد  املميزة  ال��زي��ارة  بهذه  املقدوين  ال���وزراء 
تتبعها  ال��ت��ي  احلكيمة  اخل��ارج��ي��ة  بال�سيا�سة  م�سيدا 
كافة  على  النفتاح  على  وحر�سها  الإم���ارات  حكومة 
اأرقى  تعك�ض  حقيقية  �سراكات  وتاأ�سي�ض  العامل  دول 
العالقات  اأوا���س��ر  وت��ق��وي��ة  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  معايري 
الثنائية وخا�سة على ال�سعيد القت�سادي والتجاري 
وال�ستثماري مع خمتلف دول العامل م�سيدا يف متيز 
خالل  م��ن  ال�سيا�سي  امل�ستتوى  على  ال��ع��الق��ات  ه��ذه 
الع�����رتاف وال���س��ت��ع��م��ال ال��ر���س��م��ي ل��دول��ة الإم�����ارات 
املتبادل  الدعم  اإىل  بالإ�سافة  مقدونيا  الدولة  لإ�سم 
بني الدولتني فيما يتعلق بالع�سوية يف بع�ض اأجهزة 
الأمم امل��ت��ح��دة. واأك���د م��ع��ايل وزي���ر الق��ت�����س��اد خالل 
بني  العالقات  تعزيز  اإط��ار  يف  تاأتي  الزيارة  اأن  اللقاء 
م�ستمر  ب�سكل  وتطويرها  ومقدونيا  الإم���ارات  دول��ة 
الدولتان  توفره  مما  املتبادلة  ال�ستفادة  عرب  وذل��ك 
على ال�سعيد التجاري وال�ستثماري منوها باملقومات 
الكبرية واجليدة التي تتمتع بها الدولتان يف قطاعات 
الواعدة  ال�ستثمارية  وال��ف��ر���ض  متعددة  اقت�سادية 
م�سيفا  البلدين  يف  وامل�ستثمرين  الأع��م��ال  ل��رج��ال 
اأهمية خا�سة لإقامة  اأن دولة الإم��ارات تويل  معاليه 
ال��ع��امل ل  ع��الق��ات جت��اري��ة متميزة م��ع خمتلف دول 
�سيما تلك التي متتلك اقت�سادات نا�سئة وفر�ض جيدة 
باخلطوة  م��ن��وه��ا  م��ق��دون��ي��ا  كجمهورية  لال�ستثمار 
الرائدة لدولة الإم��ارات التي تعترب من اأوائل الدول 
ت��ق��وم بت�سيري رح����الت م��ب��ا���س��رة بني  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
الدولتني عرب واحدة من الناقالت الوطنية ال�ساعدة 

فالي دبي . واأ�سار معاليه اإىل اأن هذه اخلطوة ت�سهم 
كثريا يف ت�سهيل التوا�سل بني بني اجلهات احلكومية 
وجمتمعات الأعمال يف كال الدولتني ل�سيما �سركات 
�ساأن  للتباحث يف  الأع��م��ال  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ورج���ال 
البلدين.  م�سلحة  يف  ت�سب  م�سرتكة  م�ساريع  اإقامة 
اأق���رب وقت  املفاو�سات يف  ب��دء  وات��ف��ق اجل��ان��ب��ان على 
ال�سريبي  الإزدواج  جت��ن��ب  ات��ف��اق��ي��ات  ب�����س��اأن  مم��ك��ن 
وحماية وت�سجيع ال�ستثمارات بني البلدين باعتبارها 
وحتفيز  ل�سمان  والفاعل  املنا�سبب  القانوين  الإط��ار 
تدفق ال�ستثمارات بيني اجلانبني. كما مت التفاق على 
التن�سيق خالل الأ�سابيع القليلة القادمة على تنظيم 
وتبادل زيارات وفود رجال الأعمال وامل�ستثمرين بني 
القت�سادية  باملقومات  التعريف  اأج��ل  من  الدولتني 
املوجودة  والتجارية  ال�ستثمارية  والفر�ض  دولة  لكل 
من خالل الرتكيز على قطاعات ال�سياحة وال�سناعة 
والعقار والبناء والت�سيد والزراعة وال�سناعة الغذائية. 
ال��ي��وم مع  امل��ن�����س��وري خ��الل لقائه  م��ع��ايل  كما بحث 
مواطني  اإع��ف��اء  على  مقدونيا  حكومة  رئي�ض  معايل 
الإمارات من تاأ�سرية الدخول اىل مقدونيا موؤكدا اأن 
قدما  امل�سي  يتطلب  البلدين  بني  العالقات  تطوير 
بهذه العالقات مبا يحقق طموحات قيادتي البلدين 
الإمارات  مواطني  اإع��ف��اء  واأن  ال�سديقني  وال�سعبني 
من تاأ�سرية الدخول �سي�ساهم يف تعزيز هذه العالقات 

مبا يعود باملنفعة على البلدين.
على  اأول  العمل  على  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  واتفقا   
الدبلوما�سية من  الإماراتية  اجل��وازات  اإعفاء حاملي 
التنفيذية  الإج��راءات  يف  وامل�سي  املقدونية  التاأ�سرية 
ل��ه��ذا الت���ف���اق خ���الل ال��ف��رتة ال��ق��ري��ب��ة ال��ق��ادم��ة مع 
كافة مواطنيي  اإعفاء  على  كذلك  العمل  اإىل  الإ�سارة 
الإم�������ارات م���ن ه����ذه ال��ت��اأ���س��رية م�����س��ت��ق��ب��ال. والتقى 
م��ع��ايل امل��ن�����س��وري اأي�����س��ا م��ع وزي���ر ال��دول��ة املقدوين 
ه���ادي ن��ذي��ر ح��ي��ث وا���س��ت��ع��ر���ض م��ع��ال��ي��ه ج��ه��ود دولة 
القت�سادي  ال��ت��ن��وي��ع  ���س��ي��ا���س��ات  ان��ت��ه��اج  الإم������ارات يف 

وت��ق��ل��ي��ل الع���ت���م���اد ع��ل��ى ال��ن��ف��ط م���ن خ����الل تطوير 
القطاعات غري النفطية وال�ستثمار الأمثل يف قطاع 
الأعمال  رج��ال  داع��ي��ا  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
وامل�ستثمرين لال�ستفادة من جميع املزايا القت�سادية 
ال��ق��ائ��م��ة يف دول���ة الإم�����ارات لتو�سيع  والإ���س��ت��ث��م��اري��ة 
ووجه  امل�سرتك.  التعاون  وتعزيز  الإ�ستثمارات  قاعدة 
م��ع��ايل وزي���ر الق��ت�����س��اد دع���وة اإىل اجل��ان��ب املقدوين 
تتمتع  التي  ال�ستثمارية اجلاذبة  البيئة  اإىل  للتعرف 
وال�ستفادة من موقعها اجلغرايف  الإم��ارات  دولة  بها 
وامتالكها  بالغرب  ال�سرق  ي�سل  الذي  الإ�سرتاتيجي 
حتظى  بحرية  موانئ  تت�سمن  متطورة  حتتية  لبنية 
باأق�سى درجات الكفاءة يف العمليات وتطوير التجارة 
املقدونيني  امل�����س��وؤول��ني  م��ع��ال��ي��ه  وال���س��ت��ث��م��ار. وح���ث 
التي  التناف�سية  املقومات  الكاملة من  ال�ستفادة  على 
متلكها الإمارات ومن جتربتها املتميزة على اأكر من 
الأول  امل��رك��ز  على  الإم����ارات  بح�سول  منوها  �سعيد 
اأكرب  وحتقيقها  احلكومية  ال��ك��ف��اءة  جم��ال  يف  عامليا 
قفزة بني جميع دول العامل يف جمال التناف�سية هذا 
اأي�سا  وحتقق  عامليا  الثامن  امل��رك��ز  اإىل  لت�سل  ال��ع��ام 
املركز الرابع عامليا يف جمال الأداء القت�سادي بح�سب 
الذي   2013 العاملية  للتناف�سية  ال�سنوي  ال��ك��ت��اب 
م�ستوى  تقي�ض  التي  العاملية  التقارير  اأه��م  اأح��د  يعد 
للتنمية  ال��دويل  املعهد  عن  وي�سدر  ال��دول  تناف�سية 
اإىل  اللقاء  خ��الل  معاليه  ولفت  �سوي�سرا  الإداري���ة يف 
�سرورة زيادة معدلت التبادل التجاري بني البلدين 
من خالل تبني اآليات تن�سيق فعالة واإطالق املنتديات 
التن�سيق وت�سكيل فرق عمل  القت�سادية ورفع وترية 
وعقد  القت�سادية  العالقات  ملتابعة تطوير  م�سرتكة 
امل�سرتك  التعاون  �سبل  ل�ستك�ساف  تفاعلية  ل��ق��اءات 
ال�ستثمارات  تبادل  اآل��ي��ات  يف  والتباحث  بينهم  فيما 
م�سريا  والخت�سا�سات  امل��ج��الت  �ستى  يف  واخل���ربات 
ت��ت��ن��وع بني  ال��ب��ل��دي��ن  ال��ت��ع��اون ب��ني  اأن جم����الت  اإىل 
وال�سناعة  وال��زراع��ة  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 

ال�سيارات.  غيار  وقطع  وال�سلب  واحلديد  والأغ��ذي��ة 
اإطار  و�سع  يف  اأمله  املن�سوري  ال��وزي��ر  معايل  واأب���دى 
متكامل للتعاون الإقت�سادي والتجاري بني الإمارات 
بكثري من  ال��ذي قوبل  الأم��ر  وجموهوريية مقدونيا 

الرتحيب من اجلانب املقدوين. 
وي�سم وفد الدولة يف ع�سويته كل من �سعادة املهند�ض 
حم��م��د اأح��م��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����س��ح��ي وك��ي��ل وزارة 
القت�ساد وجمال مطر احلاي النائب الأول للرئي�ض 
التنفيذي لل�سوؤون الدولية والت�سال يف مطارات دبي 
واملهند�ض يحيى لوتاه الرئي�ض التنفيذي ملجموعة �ض. 
�ض. لوتاه وطارق اأحمد املرزوقي مدير ادارة الت�سال 
احلكومي والدكتور احل�سن اجواوين م�ست�سار رئي�سي 
للعالقات القت�سادية الدولية بوزارة القت�ساد وليد 
وعلى  القت�ساد.  وزي��ر  معايل  مبكتب  اداري  النقبي 
ال��زي��ارة ق��ام م��ع��ايل وزي���ر الق��ت�����س��اد والوفد  هام�ض 
العا�سمة  يف  با�سا  م�سطفى  م�سجد  ب��زي��ارة  امل��راف��ق 
واطلع  1492م  العام  يف  اإن�ساوؤه  مت  وال��ذي  �سكوبيه 
على مظاهر الوجود الإ�سالمي يف املدينة واملتمثل يف 

تواجد اأكر من 300 الف م�سلم.
عالقاتها  جراء  اقت�ساديا  تطورات  مقدونيا  وت�سهد   
التكامل  على  واعتمادها  اأوروب��ا  مع  القوية  التجارية 
اإل  الإقليمي والتقدم نحو ع�سوية الحتاد الأوروب��ي 
القت�سادية  الأزم���ة  اأع��ق��اب  �سهدت يف  ق��د  كانت  اأن��ه��ا 
العاملية انخفا�ض ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر وحدوث 
عجز جت��اري كبري وم��ع ذل��ك ف��اإن��ه يف ال��ع��ام 2010 
ونتيجة لل�سيا�سات املالية املتحفظة ووجود نظام مايل 
�سليم حت�سن الت�سنيف الئتماين للبالد ومت احلفاظ 
على ا�ستقرار القت�ساد الكلي للبالد وكان منو الناجت 
املحلي الإجمايل 3 يف املائة يف كل من عامي 2010 
و 2011 كما كان معدل الت�سخم حتت ال�سيطرة ويف 
�سيا�ستها  املقدونية  احلكومة  خففت   2012 ال��ع��ام 
امل��ال��ي��ة وات�����س��ع ع��ج��ز امل���وازن���ة اإىل 3.5 يف امل��ائ��ة من 

الناجت املحلي الإجمايل.

املال والأعمال

29 وزير االقت�ضاد يلتقي رئي�ض الوزراء املقدوين وكبار املمثلني احلكوميني

اأكرث من 750 األف زائر الإك�ضبو ال�ضارقة 
يف ال�ضهور اخلم�ضة االأوىل من العام اجلاري 

•• ال�صارقة-وام: 

بلغ عدد زائري الفعاليات التي نظمها اأو ا�ست�سافها مركز اك�سبو ال�سارقة 
األف   750 ال��ع��ام اجل����اري ح���وايل  ال�����س��ه��ور اخل��م�����س��ة الأوىل م��ن  خ���الل 
15 باملائة  ب���  ال��دول��ة وخارجها حمققا ن�سبة من��و ق��درت  زائ��ر م��ن داخ��ل 
عام مركز  املدفع مدير  �سيف  وق��ال  املا�سي.  العام  نف�سها من  الفرتة  عن 
املعار�ض  ان �سناعة  ت�سري اىل  واملوؤ�سرات  الأرق��ام  ان هذه  ال�سارقة  اك�سبو 
يف امارة ال�سارقة توا�سل م�ساهمتها الفعالة يف الرتويج لل�سناعات املحلية 
كما يوؤكد مركز اك�سبو ال�سارقة على مكانته كوجهة مميزة للعار�سني من 
داخل الدولة ومن اخلارج لت�سويق منتجاتهم يف دول جمل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربية وال�سرق الأو�سط وافريقيا. واأ�سار اىل ان اجندة املعار�ض 
التي نظمها وي�ست�سيفها املركز يف عام 2013 ات�سمت بالتنوع والتخ�س�ض 
وتوؤكد على الدور الذي يقوم به كواجهة لل�سارقة خا�سة ودولة الإمارات 
املحلية والإقليمية والدولية مبا لديه  املعار�ض واملوؤمترات  عامة لتنظيم 
من اإمكانيات تقنية و�ساحات عر�ض واإدارات واق�سام متخ�س�سة يف التنظيم 
والت�سويق والرتويج على م�ستوى عال حيث ت�سم ب�سفة مبدئية حوايل 
معر�سا متخ�س�سا وقال املدفع اأن ا�سرتاجتية املركز تركز على هذه   20
النوعية من املعار�ض ملا لها من دور بارز يف خدمة القت�ساد الوطني . ومن 
املعار�ض املهمة والتي ا�ستقبلت الف الزوار املعر�ض الوطني للتوظف الذي 
عقد خالل الفرتة من 20 حتى 22 فرباير املا�سي وعك�ض مدى التجاوب 
الزفاف  معر�ض  و�سهد   . التوطني  اأه��داف  حتقيق  يف  للم�ساهمة  والوعي 
كبرية  اع��داد  جذب  مار�ض   9 حتى   6 املتميز وال��ذي نظم يف الفرتة من 
من الأ�سر وال�سيدات يف اخلليج والدولة يف اأكرب جتمع للجمال والأناقة . 
كما ا�ست�ساف معر�ض بيوتي كيور من 6 حتى 9 مار�ض اأي�سا وهو معر�ض 
متخ�س�ض يف اأدوات ومواد التجميل والأغذية ال�سحية و�ساركت فيه كربى 
ال�سركات وبيوت التجميل العاملية واملحلية يف تناف�ض وا�سح نظرا للحجم 

ال�ستهالكي الكبري لل�سوقني الإماراتية واخلليجية .

•• اأبوظبي-الفجر: 

مركز  يف  العقاري  الرهن  خدمة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأطلقت 
اأوىل  كمرحلة  اأبوظبي  م��ول  املارينا  يف  الكائن  العمالء  خدمة 
بحيث �ست�ساف خدمة البيع وال�سراء لحقا وذلك لت�سهيل اإمتام 

املعامالت اخلا�سة بالعمالء.
البلدية  اأن  العمالء  خدمة  اإدارة  مدير  امل��رر  علي  حممد  وق��ال 
ع��ددا من  واأجن���زت  فعلياً  العقاري  ال��ره��ن  بتفعيل خدمة  ب���داأت 
املعامالت اخلا�سة بالرهن العقاري موؤكدا اأن هذه اخلطوة تاأتي 
تاأكيدا على ا�سرتاتيجية بلدية مدينة اأبوظبي الهادفة اإىل اإتاحة 
اخلدمات املتطورة للعمالء يف جميع الأماكن ومنحهم اخليارات 
املركز  اإىل  للح�سور  احل��اج��ة  دون  معامالتهم  لإمت���ام  امل��ت��ع��ددة 

الرئي�ض للبلدية .
واأ�سار اىل اأن هذه اخلدمة تتيح للعمالء الكرام اإمتام معامالتهم 
والذين  املوؤهلني  املوظفني  طاقم  خ��الل  من  وي�سر  �سهولة  بكل 
العميل من احل�سول  ال�ساملة بحيث يتمكن  يقدمون اخلدمات 

على اإجناز املعاملة يف نف�ض اليوم دون اأي اإجراءات اإ�سافية .
واأو�سح املرر اأن البلدية عازمة على حتقيق ال�سمولية باخلدمات 
منهجية  معايري  م��ع  يتطابق  ال��ذي  بال�سكل  امل��راك��ز  خ��الل  م��ن 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  روؤي����ة  م��ع  امل��ت��واف��ق  احل��ك��وم��ي  الأداء  ت��ط��وي��ر 
بخدمات  اخلا�سة  الإج��راءات  تب�سيط  اأجل  و�سعيا من  الر�سيدة 
البيع  خ��دم��ة  اإط���الق  قريبا  ينتظر  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  العمالء 
وال�سراء والتداول العقاري يف مركز املارينا مول واملراكز الأخرى 

التابعة للبلدية .
واأ�ساف اأن بلدية مدينة اأبوظبي ما�سية قدما نحو هدف تو�سيع 
للعمالء ويف  يكون  ما  اأق��رب  لتكون  وانت�سارها  خارطة خدماتها 
الت�سويقية  امل��راف��ق  ويف  �سكنهم  م��ن  وب��ال��ق��رب  ال�سكان  م��ت��ن��اول 
قريبا  البلدية  �ستقوم  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  الكبرية  والرتفيهية 
بافتتاح ع��دة م��راك��ز م��رك��ز خ��دم��ة ال��ع��م��الء يف ك��ل م��ن امل�سرف 
مول، و الكابيتال مول الكائن يف مدينة حممد بن زايد ويف بوابة 
الو�سول  ت�ستهدف  وذل��ك �سمن خطة  يا�ض  بني  ال�سرق مول يف 
اإىل العمالء يف كل مكان وتقدمي اخلدمات التي حتقق تطلعاتهم 
اخلدمة  ملعايري  وحمقق  متطور  ع�سري  بقالب  واحتياجاتهم 

احل�سارية ال�سريعة واملتفاعلة مع احتياجات العمالء .
من جانبه اأ�سار ح�سني اجلنيبي مدير اإدارة ت�سجيل العقارات يف 
بتفعيل  واملتمثلة  املهمة  اخلطوة  هذه  اأن  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
الأخرى  وباملراكز  مول  املارينا  مركز  يف  العقاري  الرهن  خدمة 
املركز  عن  بعيدا  اخلدمات  نقل  يف  البلدية  ه��دف  يج�سد  لحقا 
احل�سول  اأج��ل  من  للعمالء  املختلفة  اخليارات  واإتاحة  الرئي�ض 
ال���ذي ي�ساهم يف  امل��ن��اط��ق، الأم���ر  على اخل��دم��ات يف العديد م��ن 
تخفيف ال�سغط عن املركز الرئي�ض واإي�سال خدمات البلدية اإىل 

كافة املناطق مبا يتواءم مع ظروف ومتطلبات العمالء .
وق����ال اأن����ه ب��ال��رغ��م م��ن اأن ع��م��ل��ي��ات ال��ره��ن ال��ع��ق��اري ت��ع��د من 
الإج��راءات الدقيقة والتي تتطلب حر�ساً قانونيا واإداري��ا �سليماً 
واملوؤهلة  اخلبرية  الوظيفية  الكوادر  اإيجاد  على  حر�سنا  اأننا  اإل 
البلدية  ت�سدد  حيث  اخلارجية  املراكز  يف  اخلدمة  ه��ذه  لتقدمي 
على الدقة وال�سفافية على �سعيد حفظ و�سون حقوق املتعاملني 
البلدية  بني  العالقة  تنظم  التي  والإج����راءات  القواعد  وتعزيز 
وجهات الرهن الأخرى املتمثلة بامل�سارف من جهة ومع العمالء 

من جهة ثانية .
تعكف  البلدية  يف  ال��ع��ق��ارات  ت�سجيل  اإدارة  اأن  اجلنيبي  واأو���س��ح 
حاليا على درا�سة مدى اإقبال العمالء على هذه اخلدمة يف مركز 
بالرغم  ال�سفافة واحليادية  ال�ستبيانات  املارينا مول من خالل 
من اأن اخلدمة منذ اإطالقها قريبا ا�ستطاعت ا�ستقطاب ع�سرات 
املبادرة  يوؤكد جناح هذه  ال��ذي  الأم��ر  العقاري  الرهن  معامالت 
اإيجابا على  املراكز الأخ��رى مما ينعك�ض  واإمكانية تعميمها على 
ر�سا العمالء وتقدمي خدمات وفقا ملعايري اأداء مرتفعة ودقيقة 

.
وك�سف اجلنيبي اأن العمل يجري بوترية مت�ساعدة لإمتام م�سروع 
بلدية  العقاري يف  الت�سجيل  ب��اإدارة  الإلكرتوين اخلا�ض  ال�سجل 
مدينة اأبوظبي ويتوقع اإجنازه خالل فرتة قريبة حيث �سي�سكل 
توثيقيا  وخمزونا  مهمة  ومعلومات  بيانات  قاعدة  ال�سجل  ه��ذا 

هائال ي�سمح بتطوير الأداء والرتقاء مب�ستوى اخلدمات .
اإدارة خدمة العمالء يف  اأن  اأكد حممد علي املرر  اآخر  من جانب 
األ��ف معاملة خالل   96 ح��وايل  اأجن���زت  اأب��وظ��ب��ي  بلدية مدينة 
الربع الأول من العام احلايل 2013 حمققة بذلك نقلة نوعية 
عرب  للجمهور  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  وم�ستوى  امل��ع��ام��الت  بحجم 
نوافذ اخلدمة يف املركز الرئي�ض واملراكز اخلارجية الأمر الذي 
لتطور  وموؤ�سرا  العمالء  خدمة  جمال  يف  قيا�سيا  تطورا  يعترب 

نوعي ا�ستحوذ على ر�سا العمالء وال�سركاء ال�سرتاتيجيني.
واأ�ساف اأن املقر الرئي�ض خلدمة العمالء اأجنز خالل الربع الأول 
األف معاملة يف حني و�سل عدد   22 اأكر من  من العام احلايل 
 5 اأكر من  اإىل  املنجزة يف فرع البطني للفرتة ذاتها  املعامالت 
اآلف معاملة، وقفز معدل اإجناز املعامالت يف فرع ال�سهامة اإىل 
اآلف معاملة وكذلك الأم��ر يف ف��رع الوثبة حمققا   6 اأك��ر من 
العمالء  ف��رع خدمة  اأجن��ز  بينما  اآلف معاملة   7 اإجن��از ح��وايل 
اأبوظبي  و�سناعة  اأبوظبي يف غرفة جتارة  لبلدية مدينة  التابع 
ح���وايل 1000 م��ع��ام��ل��ة واأجن����ز ف���رع امل�����س��ف��ح ح���وايل 1200 
معاملة بينما حقق فرع املرور معدل مرتفعا يف اإجناز املعامالت 

و�سل اإىل حوايل 39 األف معاملة .
اأك��ر من  اأجن��ز  امل��واد الغذائية يف امل�سفح فقد  اأم��ا مركز توزيع 
اأجهزة  عرب  املقدمة  اخلدمات  عدد  وو�سل   ، معاملة   9200
)كيو�سك( اإىل اأكر من 4600 معاملة واأجنز فرع املارينا مول 
اإيكاد عن  18 معاملة يف  اإىل  بالإ�سافة  اأكر من 700 معاملة 

الفرتة ذاتها للربع الأول من العام احلايل .
املعامالت  اإجن��از  يف  ملحوظا  ارتفاعا  البيانية  املوؤ�سرات  وتوؤكد 
وا�ستقطاب العمالء يف فرع املرور خلدمة العمالء وكذلك الأمر 

يف املقر الرئي�ض . 
واأ�سار اإىل اأن بلدية مدينة اأبوظبي اأطلقت العديد من املبادرات 
العمالء  خدمة  مفاهيم  بتطوير  اخلا�سة  وامل�ساريع  وال��ربام��ج 
ت��ت��واك��ب مع  ت��ق��دمي خ��دم��ات ع�سرية  ال��ب��ل��دي��ة يف  وت��ع��زي��ز دور 
متطلبات وتطلعات العمالء حيث اأتاحت البلدية للعمالء خدمة 
الأك�ساك اللكرتونية للخدمة الذاتية )Kiosks( التي تهدف 
املكان  نف�ض  م��ن  معامالتهم  اجن���از  م��ن  امل��راج��ع��ني  متكني  اإىل 
خدمة  مراكز  ت�سمل  متعددة  اأماكن  خالل  ومن  الوقت  وبنف�ض 
التجارية  واملراكز  اخلارجية  واملراكز  الرئي�ض  املبنى  يف  العمالء 
لتقدمي  البلدية  ر�سالة  اإط���ار  �سمن  وذل��ك  ال��ب��رتول  وحم��ط��ات 
�سمن  العمالء  على  امل��رت��ك��زة  الفعالة  اخل��دم��ات  معايري  اأج���ود 

التقنيات  اأح���دث  وا�ستقطاب  امل�ستمر  للتطوير  اإ�سرتاتيجيتها 
ت��ع��زي��ز م�����س��ت��وي��ات الأداء وحتقيق  ���س��اأن��ه��ا  ال��ت��ي م��ن  وال��و���س��ائ��ل 
اجلهد  ويخفف  ال��راح��ة  لهم  يحقق  باأ�سلوب  العمالء  متطلبات 

وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.
كما اأطلقت مئات اخلدمات الإلكرتونية عرب موقعها اللكرتوين 
ل��ت�����س��م��ل خ���دم���ات ق��ط��اع��ات ت��خ��ط��ي��ط امل����دن وال��ب��ن��ي��ة التحتية 
اأينما  منها  ال�ستفادة  لعمالئها  يتيح  مم��ا  البلدية  واخل��دم��ات 
ت�سهيل  ع��ل��ى  اإط�����ار ح��ر���س��ه��ا  وذل����ك يف  وق���ت  اأي  ت���واج���دوا ويف 
وف��ق خطة  العمالء  وق��ت وجهد  وتوفري  وتب�سيطها  الإج���راءات 
�ساملة تنتهجها البلدية لتطوير خدماتها والو�سول اإىل العمالء 
وحتقيق متطلباتهم باأ�سلوب يحقق لهم الراحة ويخفف اجلهد 
عرب اأ�سرع الو�سائل ووفق اأف�سل املمار�سات العاملية ما يعزز املكانة 
�ساملة  اإ�سرتاتيجية  اإطار  املوؤ�س�سية يف  للبلدية وهويتها  الرائدة 
كافة  اإىل  حقيقية  اإ�سافة  ت�سكل  متكاملة  عمل  منظومة  لبناء 

خدماتها املتميزة. 
عالقات  اإدارة  ن��ظ��ام   2011 منت�سف  م��ن��ذ  ال��ب��ل��دي��ة  وط��ب��ق��ت 
العمالء  اأنظمة خدمة  اإىل ربط  الذي يهدف   CRM  العمالء
ت��ق��دم ع�سرات اخل��دم��ات الإلكرتونية  ن��اف��ذة واح���دة  م��ن خ��الل 
ت�����س��م��ل خ���دم���ات الأرا�����س����ي وال���ع���ق���ارات وال��ت��خ��ط��ي��ط احل�سري 
تعزيز  بهدف  واملتنزهات  واحل��دائ��ق  املكانية  والبيانات  والطرق 
باأ�سلوب يحقق لهم  العمالء  الأداء وحتقيق متطلبات  م�ستويات 

الراحة وال�سهولة .
كما حققت بلدية مدينة اأبوظبي نقلة نوعية يف م�ستوى اخلدمات 
امل��راك��ز اخلارجية  م��ن  ع���دد  ب��اف��ت��ت��اح  وذل���ك  للجمهور  امل��ق��دم��ة 
عن  ال�سغط  لتخفيف  وذل���ك  البلدية  اخل��دم��ات  ك��اف��ة  لتقدمي 
وتوفري  �سكنهم  مناطق  يف  املتعاملني  وخ��دم��ة  الرئي�سي  امل��رك��ز 

الوقت واجلهد عليهم.
وافتتحت بلدية مدينة ابوظبي يف منطقة امل�سفح مركزا لتوزيع 
امل�سفح  مناطق  يف  امل��واط��ن��ني  خلدمة  امل��دع��وم��ة  الغذائية  امل���واد 
ومدينة حممد بن زايد ال�سكنية ومدينتي خليفة )اأ و ب( وبني 

يا�ض واملناطق .
ونفذت البلدية مبادرتها اخلا�سة بدوام ال�سبت خلدمة العمالء 
يف املراكز اخلارجية حر�سا على تقدمي اأف�سل اخلدمات للجمهور 
يحقق  باأ�سلوب  اجلميع  تنا�سب  التوقيت  يف  مرنة  اآلية  واإي��ج��اد 
الرائدة  املكانة  يعزز  ما  اجلهد  ويخفف  الوقت  ويحفظ  الراحة 

للبلدية ويج�سد م�سوؤوليتها املجتمعية.
التي  املتنقلة  ال�سيارات  خدمة   2011 خ��الل  البلدية  ود�سنت 
ال�سن  ك��ب��ار  )امل��ع��اق��ني(،  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ت�ستهدف 
والأرامل واملطلقات للت�سهيل عليهم وتخفيف اجلهد والتكاليف 
البلدية يف مركبات  اإليهم مندوبو  الوقت، حيث ي�سل  واخت�سار 
فينجزون  و�ساملة  حديثة  واإلكرتونية  مكتبية  مبعدات  جمهزة 
بوا�سطة  اإقامتهم  اأم��اك��ن  اأو  منازلهم  يف  بالكامل  معامالتهم 
م��ن��دوب��ون م��وؤه��ل��ون وم���درب���ون ع��ل��ى ت��ق��دمي اأف�����س��ل اخلدمات 
بتقدمي خدمات  املراكز اخلارجية  دور  اأهمية  اإىل  ونوه  للعمالء 
اأ�سهم ب�سكل ملمو�ض يف الرتقاء باخلدمات  متطورة و�ساملة ما 
ال����ذي ل��ق��ي ا�ستح�سانا  وزي�����ادة ح��ج��م اجن����از امل��ع��ام��الت، الأم����ر 
اأه��داف البلدية يف التوا�سل مع  وتفاعال من قطاع كبري وحقق 
اأهمية  اجلمهور وتلبية متطلباتهم عرب هذه املراكز، وحث على 

ا�ستفادة اجلمهور من هذه اخلدمات.

�إجناز 96 �ألف معاملة خال �لربع �لأول من �لعام �حلايل 

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق خدمة الرهن العقاري يف مركز املارينا مول خلدمة العملء 
االإمارات تت�ضدر دول العامل من حيث ن�ضبة 

انت�ضار الهاتف الذكي بـ 62 باملائة 
•• ال�صارقة -وام:

اأظهرت درا�سة اأجريت موؤخرا من قبل �سركة جوجل ت�سدر دولة الإم��ارات العامل من حيث ن�سبة انت�سار الهاتف 
الذكي حيث ميتلك 62 يف املائة من امل�ستهلكني هواتف ذكية ما ي�سكل معدل منو بن�سبة 18 يف املائة يف �سنة واحدة. 
وت�سهد �سوق الهواتف النقالة يف املنطقة تغريات ب�سكل �سريع ويدعم هذا الجتاه الإقليمي تقرير ن�سرته موؤ�س�سة 
البيانات الدولية يف وقت �سابق من هذا العام حيث اأظهر اأنه يتوقع اأن يبلغ عدد الهواتف الذكية الذي �سيتم �سحنها 
عامليا اأعلى من عدد الهواتف النقالة العادية يف عام 2013 وهي املرة الأوىل التي يحدث اأمر كهذا يف �سوق الهواتف 
ن�سبته  ما  العام  هذا  ذكي  هاتف  مليون   918.6 ب�سحن  الباعة  �سيقوم  الدولية  البيانات  ملوؤ�س�سة  ووفقا  النقالة. 
50.01 باملائة من اإجمايل �سحنات الهواتف النقالة يف جميع اأنحاء العامل وهو ما ميثل منوا بن�سبة 27.2 باملائة 
عن عام 2012. و�سهدت �سوق الهاتف النقال يف املنطقة انخفا�سا يف اأ�سعار الهواتف الذكية ومت طرح جمموعة 
اأكرب من مناذج الهاتف الذكي املتاحة واإدخال �سبكات ل�سلكية اأ�سرع واأكر موثوقية يف جميع اأنحاء املنطقة وقد 
اأكر  العادية خيارا  املت�سلة  الأجهزة  يعتربون  الذين  امل�ستهلكني  تاأثري ملحوظ على  الثالثة  العوامل  لهذه  كان 
جاذبية ونتيجة لذلك تتوقع موؤ�س�سة البيانات الدولية اأن يتم �سحن 1.5 مليار هاتف ذكي بحلول عام 2017 يف 

جميع اأنحاء العامل وهو ما يعادل اأكر من ثلثي اإجمايل �سوق الهواتف النقالة فقط مع اإنت�سار هذه العوامل. 

ال�ضارقة تدعم فر�ض اال�ضتثمار لتعزيز االقت�ضاد املحلي
•• ال�صارقة-وام:

اأن الدولة ب�سكل عام واإمارة  اأكد �سعادة حممد علي النومان رئي�ض هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي يف ال�سارقة 
ال�سارقة ب�سكل خا�ض لديها فر�ض ا�ستثمارية و�سياحية عديدة م�سريا اإىل حر�ض ال�سارقة على دعم فر�ض ال�ستثمار 
لتعزيز الإقت�ساد املحلي عرب خمتلف القطاعات. واأ�سار النومان خالل ا�ستقباله روب والر القن�سل العام الأمريكي 
ال�سارقة متتلك �سريطا �ساحليا على اخلليج  اأن  اإىل  الهيئة  يف دبي بح�سور �سعادة خالد جا�سم املدفع مدير عام 
العربي غربا وعلى بحر عمان �سرقا مما اأعطاها موقعا جغرافيا متميزا يجذب ال�سياح وامل�ستثمرين من املنطقة 
والعامل فيما بحث اجلانبان خالل اللقاء �سبل التعاون امل�سرتك والتبادل التجاري وال�سياحي بني الوجهتني. واأ�سار 
النومان اإىل اأهمية �سركات الطريان املتعددة يف الدولة والتي تطلق رحالتها اإىل جميع اأنحاء العامل اإ�سافة اإىل 
مطاراتها الدولية التي حازت على جوائز عاملية وتعد من اأف�سل املطارات الدولية وتقدم ت�سهيالت وخدمات وفق 
اأرقى املعايري منوها بدور املناطق احلرة يف الإمارة والتي تعترب من اأحدث املرافق احليوية التي ت�سهم وب�سكل فعال 
يف دعم وتطوير ال�ستثمار يف الإمارة و من اأهم مميزاتها ال�سماح بامللكية الأجنبية بن�سبة  100 يف املائة والإعفاء 
النومان  الدولة. وتطرق  والقت�سادي يف  ال�سياحي  القطاع  يعزز  الذي  الأم��ر  والر�سوم اجلمركية  ال�سرائب  من 
خالل اللقاء اإىل التطور امللحوظ الذي ي�سهده القطاع ال�سياحي يف الإمارة حيث ا�ستقبلت ال�سارقة عام 2012 
املا�سي اأكر من 7 ر1  مليون �سائح وياأتي على راأ�سهم ال�سياح الأوروبيني واخلليجيني  بينما و�سل عدد املن�ساآت 
الفندقية يف الإمارة اإىل حوايل 100 من�ساأة فندقية مبجموع حوايل ت�سعة اآلف غرفة و�سقة فندقية. واأ�ساف اأن 
اإمارة ال�سارقة �سجلت ن�سب اإ�سغال فندقي مرتفعة تتجاوز ال� 75  يف املئة على مدار العام املا�سي وبحيث ت�سل ن�سبة 

الإ�سغال اإىل 100 يف املئة خالل فرتات الأعياد واملهرجانات. 

الثالثاء   -  11   يونيو    2013 م    -    العـدد    10815
Tuesday    11    June     2013  -  Issue No   10815



الثالثاء   -  11   يونيو    2013 م    -    العـدد    10815
Tuesday    11    June     2013  -  Issue No   10815عل�م وتكن�ل�جيا

30
احلديث  العهد  يف  للطريان  الن�����س��ان  جت���ارب  اوىل  ب���داأت 
ب��وا���س��ط��ة ال��ب��ال��ون��ات، ح��ي��ث ك���ان اول ط����ريان ع��ن طريق 
اول  وحتليق  �سنع  قبل  اي   1782 ع��ام  ح���وايل  ال��ب��ال��ون 
طائرة لالأخوين رايت ب�� 120 �سنة، بعدها انت�سر ظهورها 
جوية  نقل  و�سيلة  ت��ك��ون  لكي  وتطويعها  تطويرها  وب���داأ 
)املنطاد(،  فكرة  ج��اءت  حتى  الب�سر،  خلدمة  ت�سخر  فعالة 
وهو عبارة عن بالون يف حقيقة المر ي�سبه ثمرة البطيخ 
م��روح��ي��ة، ويطلق  بوا�سطة حم��رك��ات  ذات��ي  دف��ع  ذو  ولكن 
ع��ل��ي��ه ك��ذل��ك ل��ق��ب )ال�����س��ف��ي��ن��ة اجل���وي���ة(، ن��ظ��را لطريقة 
بداأت  وقد  البحر،  يف  ال�سفن  ت�سبه  التي  البطيئة  طريانه 
اوروبا  يف   1959 ع��ام  يف  اجلوية  ال�سفن  ت�ساميم  درا�سة 
ووا�سعة  �سريعة  ب��خ��ط��وات  �سناعتها  وت��ق��دم��ت  وام��ريك��ا 
خالل ال�سنوات الربع التي �سبقت احلرب العاملية الوىل، 
وا���س��ت��خ��دم��ت ل��ل��ن��ق��ل اجل�����وي امل�����دين يف خم��ت��ل��ف ال����دول 
تبددت  ما  و�سرعان  الطل�سي  امريكا عرب  واىل  الوروبية 
بعد حادثة رهيبة يف الثالثينات، ولكنها مل تنقر�ض بتاتا 

وظلت حا�سرة.

رحات زبلن �لأوىل 
ا�سم  حملت  وال��ت��ي  ال�سهرية  )زب��ل��ن(  مناطيد  اع��ت��ربت 
فون  )فريديناند  الكونت  المل���اين  ال�سابط  م�سممها 
ال�سفن اجلوية التي بنيت حتى يومنا  ا�سهر  زبلن( من 
عام  الفئة  تلك  م��ن  منطاد  اول  ت�سميم  مت  وق��د  ه���ذا، 
احلقبة  تلك  يف  بكثافة  انت�سرت  ان  لبثت  ما   ،1899
م��ن ال��زم��ن، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان امل��ن��ط��اد الربيطاين 
)R-34( هو اول منطاد يعرب املحيط الطل�سي ذهابا 
مالحا،  وايابا يف رحلة تاريخية مثرية وعلى متنه 30 
التي هيمنت على معظم تلك  فان مناطيد )زبلن( هي 
وت�سبه  وال��روع��ة  الفخامة  غ��اي��ة يف  وك��ان��ت  ال��رح��الت، 
تقطع  التي  الكبرية  ال�سياحية  البواخر  كبري  حد  اىل 
عن  والباحثني  الغنياء  متنها  على  حاملة  املحيطات، 
املتعة والث��ارة، وكانت كبرية من حيث احلجم لتحمل 
كثرية  بقاع  اىل  وال��ربي��د  والب�سائع  ال��رك��اب  من  املزيد 
من العامل، ويف �سنة 1929 قام منطاد )زبلن( العمالق 
برحلة حول العامل، مقلعا من مطار )ليك هري�ست( يف 
ولية نيوجر�سي بالوليات املتحدة المريكية، اىل جزر 
الآزور، ثم اىل باري�ض يف فرن�سا ثم اىل طوكيو يف اليابان، 
ا�سابيع.  ثالثة  يف  كلم  ال��ف   35 م�سافة  خاللها  قطع 
التي قطعها منطاد )زبلن(  الكيلومرتات  وبلغ جمموع 
ح��ام��ال رك��اب��ا ه��ن��ا وه��ن��اك اك���ر م��ن م��ل��ي��ون كيلومرت، 
واعترب وقتها )بحق املنطاد( ذا املدى الطويل الذي ل 

مناف�ض له.

�لفكرة �لرو�سية
يخربنا التاريخ عن اإجنازات كادت اأن ت�سنع التاريخ وبع�سها 
كفاءات  اأظهرت  القدم  منذ  الدولة  فهذه  رو�سيا؛  لدى  فعل 
اأم خالل  القي�سري  اإب��ان عهد  �سواء  ب�سرية عظيمة  وعقول 
الحتاد ال�سوفيتي بعد ذلك لقد ظهرت م�ساريع �سخمة يف 
العديد من املجالت وبالطبع يزخر جمال الطريان فيها بكم 
املناطيد كان لرو�سيا  هائل من تلك الإجن��ازات. ففي قطاع 
اإبان عهد ال�سوفيت م�سروعان يف ذلك املنوال مل يكتب لهما 
ال�ستمرار لأ�سباب فنية واأخرى مادية، الول ظهر يف فرتة 
ال�ستينات من القرن املا�سي وهو م�سروع طائرة منطاد بحيث 
بدن  ذات  واح��دة  مركبة  يف  لالثنني  التكنولوجيا  دم��ج  يتم 
جموف يتم مالأه بغاز الهيليوم وذلك لأغرا�ض التحومي، اأما 

الثاين والذي ظهر خالل فرتة الثمانينات بعد ذلك وحمل 
Thermoplane والذي هو  لقب الطائرة احلرارية / 
عمالق  طبق  �سكل  على  �سلب  ج�سم  ذي  منطاد  ع��ن  ع��ب��ارة 
40 مرتا، ي�ستخدم جم�سات ل�ستغالل ظاهرة  يبلغ قطره 
الإقالع  يف  ال�ساعدة  الهوائية  للتيارات  احل����راري  احل��م��ل 
املركبة  ب�سكل يجعل من  ذلك  اإىل  وما  والتحومي  والهبوط 
فائقة القت�سادية بعك�ض الطائرات التي ت�ستنزف كماً هائاًل 
من الوقود، لكنه اأوقف لأ�سباب مادية نتيجة انهيار الحتاد 

ال�سوفيتي ومل يتم اإكمال العمل به بعد ذلك.

�لطائرة �ملنطاد
على  ا�ستثنائية  ق����درات  م��ن  امل��ن��ط��اد  ب��ه  يتمتع  مل��ا  ن��ظ��راً 

وال���ث���ب���ات يف اجل����و واحلركة  ن��ف�����س��ه  امل���وق���ع  ال��ت��ح��ومي يف 
دون  العمودي  والإق���الع  والهبوط  بقعة  اأي  ف��وق  البطيئة 
ز امل�سممون يف جمال املركبات  احلاجة اإىل مدرج، لذلك ركَّ
اجلوية على ا�ستغالل ذلك، والدمج به يف طائرة عمالقة 
كي ت�ستوعب الغاز الذي يتم مبوجبه حتقيق الطفوية يف 
ان�سيابية عالية خلف�ض معدل  اأج��وف ذي  بدن  اجلو عرب 
ما  الهجينة  اأو  املدجمة  املركبة  تزويد  الهواء مع  مقاومة 
بني الطائرة وبني املنطاد مبحركات نفاثة واأخرى تربينية 
ت�سطلع  حيث  مقبولة،  ب�سرعات  لدفعها  ال��ك��ف��اءة  عالية 
فتتوىل  الرتبينية،  اأما  والهبوط.  الإقالع  بعملية  النفاثة 
عملية الدفع والتوجيه واحلركة يف جميع الجتاهات، وقد 
باتت اأوىل تلك املركبات الهجينة يف طور الختبار كمركبة 

)بالكان( اأو البجعة التي تنتجها �سركة اإيرو�ض للمناطيد 
وال�سفن اجلوية.

حاجة ما�سة لها
اإن الفكرة يف �سنع منوذج كبري من الطائرة املنطاد تكون 
قادرة على حمل حمولت ثقيلة جداً من 500 اإىل 600 
اأن  مي��ك��ن  بحيث  امل��ت��ن��وع��ة،  ا�ستخداماتها  يف  تكمن  ط���ن، 
حتط يف مناطق نائية ل توجد فيها مطارات ورمبا حتى 
اأو  القطب اجلنوبي  اإىل  عمران مثل نقل مركز لالأبحاث 
حمل مركز اإخالء كامل حلالت الكوارث الطبيعية اأو حتى 
فندق �سياحي متنقل، اأو كاأداة اإطفاء عمالقة اأو كم�ست�سفى 
املناطيد  ل��دى  ل���ذا،  متنقل وغ��ريه��ا م��ن ال���س��ت��خ��دام��ات. 
العديد من الإمكانات يف ظل التقدم التكنولوجي والعلمي 
احلايل يف جمال الطريان والكمبيوتر والأجهزة الدقيقة. 
وبالطبع، �سيكون اجلانب الع�سكري هو امل�ستفيد الأول من 
اإمكان  يف  النظر  يتم  ح��ني  اإىل  وال��ت��ج��ارب،  الأب��ح��اث  تلك 

تطبيقها خلدمة الأغرا�ض املدنية.

�أطباق طائرة ب�سرية
الع�سر  ف��اإن  النت�سار،  املنطاد  الطائرة  ملفهوم  كتب  ما  اإذا 
املقبل �سيكون ع�سر املركبات اجلوية الهائلة التي قد حتجب 
ماألوفاً  منظرها  �سيكون  ورمب��ا  البديعة،  باأ�سكالها  الأف���ق 
لدرجة حتاكي معها اأفالم اخليال العلمي من اأطباق طائرة 
�سخمة حتمل اأفواجاً من الب�سر ما بني القارات يف رحالت 
مثرية هنا وهناك، ومن يدري قد يحلق بع�سها ب�سكل دائم 

يف اجلو، فيكون من على متنها �سكان ال�سحاب.

طبيعة �لغاز يف �ملنطاد
عو�ساً عن الهواء ال�ساخن الذي ي�ستخدم يف املناطيد الأولية 
والذي يحتاج اإىل موقد لت�سخينه، كان ل بد من ا�ستخدام 
بديل له، ومن هنا جاءت فكرة ا�ستخدام الغازات الأخف من 
ال��ه��واء، وك��ان يف ب��ادئ الأم��ر غ��از الهيدروجني هو اأول غاز 
من  الهيدروجني  غ��از  اكت�سف  حيث  املناطيد،  يف  ي�ستخدم 
ق��ب��ل ال��ع��امل ال��ربي��ط��اين ه���رني ك��اف��ن��د���ض يف ع���ام 1766 
غاز  وي��ع��ت��رب  ب���ال���ون،  اأول  م���ن حت��ل��ي��ق  ���س��ن��ة   16 ق��ب��ل  اأي 
الهيدروجني من الغازات الأخف من الهواء وهو غاز ن�سط 
قابل لال�ستعال، بل وي�سبح انفجاريا احيانا لقابليته العالية 
لال�ستعال، وهو من اأخف الغازات وزناً على الطالق، ولكن 
فكان  اأق��ل خطراً  بديل  البحث عن  ا�ستخدامه مت  خلطورة 
غاز الهيليوم وهو من الغازات اخلاملة )النبيلة( اأي التي ل 
تكون ن�سطة وغري قابلة لال�ستعال، وهو غاز عدمي اللون، 

وبات ي�ستخدم يف املناطيد قيا�سياً حالياً.

عام  اإىل  ال�سينما  يف  ف�����س��ائ��ي  مل��ك��وك  ظ��ه��ور  اأول  ي��ع��ود 
القمرية(، ومنذ ذلك احلني  )القاعدة  فيلم  يف   1953
بداأت اأفالم اخليال العلمي يف اعتماد الفكرة تلو الأخرى 
واقعي  اأ�سا�ض  على  ا�ستعمال  اأول  لكن  ك��ث��رية،  اأف���الم  يف 
الف�سائية  ال���ط���ائ���رات  اأو  ال��ف�����س��ائ��ي  امل���ك���وك  ل��ل��م��ف��ه��وم 
املجنحة كان يف عام 1967 يف )اأودي�سا الف�ساء 2001( 
ترجمة  يف  اجلن�سيات  متعددة  �سركات  تتناف�ض  وال��ي��وم 
اخليال ال�سينمائي اإىل حقيقة واقعية من خالل مركبات 
عتبة  اإىل  �سياح  لنقل  الف�سائي  باملكوك  اأ�سبه  جمّنحة 
الف�ساء، ول ن�ستثني - بالطبع - ما يدور خلف الكوالي�ض 
اأثبت  لقد  واق��ع��ي��ة.  اأك���ر  ملكاكيك  ع�سكرية  جت���ارب  م��ن 
تكن  العلمي مل  اخل��ي��ال  رواي���ات  م��ن  العديد  اأن  ال��زم��ن 
حتققت،  علمية  ن��ب��وءات  ب��ل  م�سلية،  اخ��ت��الق��ات  جم���رد 
على  الف�سائية  ال�سياحة  بداية  حتدثه  اأن  ميكن  فكيف 
يف  تغرّي  م��ن  املجنحة  ال�ساروخية  ال��ط��ائ��رات  تلك  م��ن 

امل�ستقبل؟!
كما  الف�ساء  ل�سفاري  غالكتيك  فريجن  �سركة  �ستبداأ 
اإىل  ت��ع��ود ملكيتها  ال��ت��ي  وه���ي  ع��ل��ي��ه��ا،  ي��ط��ل��ق  اأن  ي��ح��ب 
امللياردير املخ�سرم الباحث عن املغامرات واملتعة ريت�سارد 
املن�ساأة  ا�ستئجار  اأق�ساط  من  ق�سط  اأول  بدفع  بران�سون، 
التي اأقيم على اأر�سها املطار الف�سائي الذي يطلق عليه 
لأوىل  التح�سري  ب��داأ  بذلك  معلنة  الف�ساء،  اإىل  البوابة 
الرحالت الف�سائية ال�سياحية يف التاريخ الب�سري، والتي 
قد تنطلق يف نهاية هذا العام. ومع هذا الإعالن �ستخطو 
الف�ساء،  اإىل  ال�سفر  �سيوع  نحو  اأخ��رى  خطوة  الب�سرية 
الف�سائية  ال��ط��ائ��رة  ب��ه��ا  ت��الم�����ض  ل��ربه��ة وج���ي���زة  ول���و 
اإل ان ذلك قد يتطور  )�سبي�ض �سيب تو) عتبة الف�ساء، 
مع مرور الوقت، لي�سبح عمال روتينيا، ومن ثم يتو�ّسع 
التجاري عرب مدار حول الأر�ض ب�سرعة  ال�سفر  في�سمل 
فائقة جدا، جتعل من ال�سفر ب�� )الكونكورد( �سيئا �سئيال، 

مقارنة بال�سفر على من طائرة جمنحة ف�سائية.

م�ساريع هنا.. و�أخرى هناك 
منذ جناح م�سمم الطائرات املخ�سرم بريت روتان يف �سنع 
ال�سياحية،  لالأغرا�ض  ف�سائية  لطائرة  جتاري  منوذج  اأول 
عتبة  بها  ولم�����ض   ،2004 ع��ام  ون(  �سيب  )�سبي�ض  وه��ي 
الف�ساء يف �سهر اأكتوبر من ذلك العام، ومن ثم حتوله اإىل 
�سركة  مل�سلحة  تو)  �سيب  )�سبي�ض  اأك��رب هو  �سناعة من��وذج 
فريجن غالكتيك، التي ورد ذكرها م�سبقا حتى تبعه العديد 
الأخرى،  تلو  امل��ب��ادرات  تلتها  نف�سه،  للغر�ض  ال�سركات  من 
واأبرزها مكوك )�سكايلون(، الذي يتم متويله من قبل الحتاد 
الأوروب��ي بطول غري عادي، يقارب حوايل 90 مرتاً، ومن 
وتت�سم  الربيطانية،  ليمتيد  اإجننز  رياأك�سن  �سركة  ت�سميم 
املركبة التي ما زالت جمرد فكرة، بوجود حمرك �ساروخي 
يعمل بوقود هيدروجيني، تعود فكرته اإىل عقد الثمانينات 
من القرن الع�سرين، حيث يبداأ املحرك بحرق الهيدروجني 
مع الهواء، وينتهي بحرق الهيدروجني بالأك�سجني ال�سائل، 
بالإقالع  للمركبة  ي�سمح  الف�ساء، مما  مثل حمرك مكوك 
الطائرة،  بها  تقلع  ال��ت��ي  التقليدية  بالطريقة  وال��ه��ب��وط 
الأمريكي  الف�ساء  مكوك  وهبوط  اإق��الع  طريقة  وبخالف 
من  والفكرة  كالطائرة،  اأفقيا  ويهبط  راأ�سيا  ينطلق  ال��ذي 
وراء هذا امل�سروع هي نقل ركاب اإىل الف�ساء اخلارجي واأقمار 
و�سيكون  ال��دول��ي��ة.  الف�ساء  ملحطة  و�سحنات  ا�سطناعية 
12 طناً،  اإىل  ت�سل  نقل حمولة  )�سكايلون(  مبقدر مكوك 

مما يدعم فر�ض انتاجه ب�سكل مو�سع.

�جلانب �لع�سكري ل بد منه
ال�سرية   X-37B امل��اأه��ول��ة  غ��ري  الف�ساء  مركبة  حّققت 
البقاء  وه���و  ق��ب��ل،  م��ن  ف�سائية  ط��ائ��رة  اأي  حتققه  مل  م��ا 
)بالتمام  اأي��ام  و104  �سنة  اأي  يوما،   469 ملدة  الف�ساء  يف 
وال��ك��م��ال(، ق��ام��ت خاللها ب��ال��دوران ح��ول الأر����ض وتغيري 
ع يف  والت�سكُّ اآخ��ر،  اىل  م��دار  والنتقال من  ارتفاع مداراتها 
باأ�سعة  بطارياتها  ل�سحن  ب��ه  زودت  �سراعا  ف���اردة  الف�ساء، 

ال�سم�ض، وهذا يف�ّسر مدة بقائها القيا�سي حول الأر�ض طوال 
الع�سكريني يف �سالح  القادة  اأعطى  ب��دوره  امل��دة. وه��ذا  تلك 
اجلو الأمريكي انطباعا مثريا حول مدى قدرة الطائرات 
الف�سائية لال�ستخدام ك�سالح ا�ستطالعي اأم كقاذفة كونية، 
اأي بقعة حول الأر���ض يف دقائق معدودات من  ميكنها بلوغ 
خا�سية  يك�سبها  مما  الأر����ض،  اإىل  العودة  اىل  احلاجة  دون 

ا�سرتاتيجية مثلى للهيمنة من الف�ساء. 

تطلع نحو �لريادة
�سوق  اإي��ج��اد  اإىل  )نا�سا(  الأم��ريك��ي��ة  الف�ساء  وك��ال��ة  ت�سعى 
التزمت  حملي خلدمات نقل طواقم جتارية للف�ساء. وقد 
املبادرة.  لتلك  دولر  م��ل��ي��ون  و500  م��ل��ي��ار  مبلغ  ب��ت��وف��ري 
وت�سارك ال�سركات اأي�سا يف ال�ستثمار بتمويالتها اخلا�سة. 
ال�سركات تقدما من  اأكر تلك  اإك�ض(  �سركة )�سبي�ض  وتعد 
حيث خططها، اإل اأن �سركتي بوينغ، و�سيريا نيفادا تاأمالن 
- اأي�سا - يف احل�سول على ن�سيب من ذلك ال�سوق. ولدى 
الأمريكية  املتحدة  بالوليات  للف�ساء  اإك�ض  �سبي�ض  �سركة 
م�سروع طموح يتمثل يف تعديل ن�سخة من �ساروخ دراغون 
اأ�سخا�ض  - الذي ل يحمل ب�سرا - بحيث تتمّكن من حمل 
كذلك اإىل املحطة الف�سائية الدولية، على اأن تبداأ باإر�سال 
رحالت ماأهولة اإىل مدار حول الأر�ض يف مكوكها املعروف ب�� 
)دراغون(، الذي جتري عليه اختبارات حاليا يف عام 2015. 
الب�سائع  توزيع  وك��الت  من  عقودا  حاليا  ال�سركة  وتت�سلم 
مل��ح��ط��ة ال��ف�����س��اء ال��دول��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام ���س��واري��خ دراغ�����ون، 
اأح���د �سواريخ  ف���وق  دراغ����ون  امل��ك��وك  و���س��ع  ه���ذا  ويت�سمن 
)فالكون( على من�سة الإطالق، ثم ت�سغيل حمركات املكوك 

نف�سه لدفعه اإىل الف�ساء.

خماطر �سحية 
الف�ساء، فو�سط  �سياح  له  يتعّر�ض  هناك تخّوف �سحي قد 
من  بد  ل  الف�سائية  لل�سياحة  وال��رتوي��ج  الدعايات  �سجة 

ال�سحي لتلك  التاأثري  اإغ��ف��ال عن�سر مهم ج��دا، وه��و  ع��دم 
الرحالت يف ال�سياح، الذين �سيكونون يف الغالب من العامة 
من النا�ض. فقد اأظهر بحث �سابق اأن رحالت الف�ساء حتدث 
تغيريات ع�سوية يف ج�سم الإن�سان من �ساأنها اأن حتد ب�سكل 
ملمو�ض من تلك الرحالت اأن اخلروج خارج الغالف اجلوي 
ل��الأر���ض، وال���س��ت��م��ت��اع ب��ان��ع��دام اجل��اذب��ي��ة مل��دة ت��ق��ارب اأربع 
اإىل �سطح الأر���ض قد يكون  اأخ��رى  النزول م��رة  دقائق، ثم 
ان  ال�سياح،  اأول��ئ��ك  م��ن  العديد  �سحة  على  باهظ  ثمن  ل��ه 
ت�سارع املركبة وانخفا�ض �سرعتها يف هذه الرحلة �سيمثالن 
م�سكلة لدى البع�ض، حيث اإن احتمال تعر�ض ال�سخ�ض اإىل 

الغثيان اأو ال�سعور به وارد يف مثل هذا الأمر، كما اأن العودة 
اإىل الأر�ض �ستجعله ي�سعر بكل �سيء ثقياًل، وقد يوؤدي ذلك 
اإىل فقدانه للوعي. ان اأكر امل�سكالت ال�سحية �سيوعا خالل 
بالإعياء،  وال�سعور  احل��رك��ة،  دوار  يف  يتمثل  الف�ساء  رحلة 
اآلم  اإىل  اإ�سافة  ال�سهية،  وفقدان اجل�سم لل�سوائل، وفقدان 
للمركبة  الأف��ق��ي  والتباطوؤ  الت�سارع  �سدة  فخالل  الظهر. 
الف�سائية، �سيكون من ال�سعب على القلب اأن ي�سخ الدم اإىل 
يف  �سيكون  الف�سائية  الرحالت  �سركات  فاإن  وعليه،  الدماغ 
مقدورها - فقط - اأن حتدد من ي�ستطيع ال�سفر على من 

رحالتها، ومن ل ي�ستطيع ذلك.

�ل�سفر يف مد�ر حول �لأر�س قد يكون ممكنًا يف �مل�ستقبل �لقريب

ع�ضر الطائرات الف�ضائية
 مركبات جمنرّحة فائقة ال�رسعة.. قد تغيرّ مالمح امل�شتقبل

)يعود �ملنطاد �أو �ل�سفينة �جلوية كما تعرف �أحيانا ب�سكل جديد للعقد �ملقبل �لذي يتوقع له �أن ي�سهد ظهور و�نت�سار مركبات جوية �أ�سبه 
باأطباق طائرة �أو �سفن ف�سائية غريبة �ل�سكل كالتي ن�ساهدها يف �أفام �خليال �لعلمي. و�ليوم يتم ت�سنيع منوذج عماق يتميز بجمعه ما بن 
تكنولوجيا �لطائر�ت �لثابتة �جلناح وبن �ملنطاد �لقابل للتحومي ب�سمت يف �جلو؛ وباإمكان تلك �لتكنولوجيا من �أن تفرز مركبات جوية غاية 
يف �لروعة و�لتعملق ذ�ت قدر�ت على حمل حمولت ثقيلة ومتعددة �إىل م�سافات قارية بتكلفة منخف�سة قد تخلف مع مرور �لوقت طائر�ت 

�سحن عماقة ت�ستنزف تكاليفها ميز�نيات م�ستخدميها وحتدث �سر�ر� بالبيئة وتنتج �سو�ساء ل حل له؛ فهل �سرتى �لنور قريبا؟.( 

تقلع وتهبط عموديًا وحتوم يف �جلو كالهليكوبرت

مناطيد امل�ضتقبل اأطباق طائرة



تربت هيو�سن يف كنف والديها حتى �سن املراهقة 
عندما وقع الطالق بينهما، فاأكملت تربيتها مع 
اأمها التي دربتها على الغناء املنفرد داخل جوقة 
فتعلمت  ع�سرة،  احل��ادي��ة  �سن  يف  وه��ي  الكني�سة 
يف  لدرا�ستها  اإ�س�افة  البيانو  على  العزف  هناك 
مدر�سة كن�سية )الروم الكاثوليك( مبدينة )نيو 
اآرك(. وعن طريق اأمها ا�ستمعت لغناء ومو�سيقى 
)جالديز  و  خ��ان(  )�س�اكا  مثل  امل�ساهري  ال�سود 
ن��اي��ت( و)روب��رت��ا ف��الك( ال��ذي��ن ك��ان لهم تاأثري 

كبري على اأ�سلوب غنائها.

بد�يتها �لفنية
كمغنية  تتجول  الفنية  حياتها  هيو�سن  ب���داأت 
فظهرت  واأب��ي��ه��ا،  اأم��ه��ا  م��ع  الليلية  ال���ن���وادي  يف 
يف   1977 ع��ام  الأوىل  للمرة  م��ن��ف��ردة  كمغنية 
ف��رق��ة )م��اي��ك��ل زاغ����ر( ال��غ��ن��ائ��ي��ة وه���ي تبلغ من 
العمر الرابعة ع�سرة، فحاولت الفرقة م�ساعدتها 
لتوقيع عقد احرتاف للغناء، لكن والدها عار�ض 
ا�ستمرت  ذل��ك  وم��ع  درا���س��ت��ه��ا.  تكمل  ذل��ك حتى 

تغني يف كورال فرقة )�ساكا خان(.
ال�سدفة �ساءت باأن تتجه ويتني اإىل غري الغناء، 
اإذ دخلت جماًل اآخر وهو عر�ض الأزي��اء، فعملت 
اأوائل الثمانينات وظهرت  كعار�سة وكان ذلك يف 
نف�سه  الوقت  ولكنها يف  الدعائية،  الإع��الن��ات  يف 

ا�ستمرت بالغناء مع فرق غنائية خمتلفة.

ن�سجها �لفني 
لهيو�سن  احلقيقية  الفنية  الن��ط��الق��ة  تعترب 
بعد توقيعها لعقد توزيع اأغانيها عاملياً مع وكالة 
على  كمغنية  ف��ظ��ه��رت  للت�سجيالت،  )اأري�����س��ت��ا( 
وبعدها   .1983 ع�ام  الأوىل  للمرة  التلفزيون 
األ��ب��وم )���س��ول��و( م��ع املغني  ب��ع�����ام ���س��در ل��ه��ا اأول 
اأول  الألبوم  هذا  حقق  اإذ  بيندرجرا�ض(،  )تيدي 
جناح حقيقي لها يف م�سوارها الفني بعدما تربع 

على عر�ض اأغاين )الراب( الأمريكية. 
وبعده بعام واحد فقط �سدر اأول األبوم منفرد لها 
ب�سوتها  وامل�ستمعني  النقاد  اإعجاب  على  فحازت 
توالت  م��ا  و���س��رع��ان  امل��م��ي��زة،  وموهبتها  ال��ق��وي 
يف  متقدمة  م��راك��ز  اأغ�انيها  واحتلت  جناحاتها 
باأغني�ات  الأمريكية   )Billboard ال�)  قائمة 
 saving ( و )good love you give (
all my love for you( التي تربعتا على 
وبريطانيا،  اأم��ريك��ا  يف  الأغ��ن��ي��ات  اأف�سل  قائمة 
 )How will I know  ( اأغ��ن��ي��ة  واأي�������س���اً 
التي كانت نقطة حتول يف تاريخ اأغاين ال�سود يف 
حم�سورين  منزوين  لعقود  ظلوا  الذين  اأمريكا 

يف اأو�ساط الأمريكيني ال�سود.
ويف عام 1987 احتل األبوم هيو�سن الذي حمل 
اأمرييكا،  ا�سمها عر�ض الأغاين الأكر مبيعاً يف 
اأ�سبوعاً   14 مل����دة  ال��ق��م��ة  ع��ل��ى  م��رتب��ع��اً  وب���ق���ي 
 Greatest( اأغنية  تلته  ذلك  بعد  متوا�ساًل. 
love of all( التي �ساهمت يف تو�سيع �سعبيتها 
وق�������د  عاملي�اً.  الن��ط��الق  لها  اأت��اح��ت  اأم��ريك��ا  يف 
دعمت ويتني هذا النجاح بجولت غنائية عاملية 
اأحد  مبيعات  بلغت  اإذ  ال��ك��ب��ري،  ب��ال��ن��ج��اح  تكللت 
األب��وماتها 14 مليون دولر اأمريكي يف الوليات 
اأجنح  ذلك  وكان  وحدها،  املت��������������حدة  الأمريكية 

بداية لألبوم مغنية يف التاريخ كله.
توالت جناحات هيو�سن وحطمت اأرقام مبيعات 
ل�سالح  م�سجلة  كانت  قيا�سية  اأرق�����ام��ا  اأغ�انيها 
 6 فح�سدت  ج��ي��ز(،  ب��ي  و)ال  )البيتلز(  فريقي 
جوائز غرامي للمو�سيقى والغناء، وجائزة اإميي 
مرتني بالإ�سافة اإىل 16 جائزة من هيئة بيلبورد 
اأبواب  اأو�سع  باب الراء من  للمو�سيقى، فدخلت 
الأمريكيات  الن�ساء  اأك��ر  بني  �سنفت  اأنها  حتى 
ال�سود دخاًل. وكانت حينها بلغ عدد األبوماتها 6 

األبومات غنائية حتى ذلك احلني.

�لنجاح �ل�سينمائي 
دخلت ويتني هيو�سن جمال التمثيل ال�سينمائي 
ن��ي��ور( و )كوين�سي  اإحل���اح م��ن )روب���رت دي  بعد 
 ( فيلم  مثلت  وبالفعل  يل(.  )�سبايك  و  ج��ون��ز( 
كو�سترن(  )كيفن  مع   )The Bodyguard
عام 1992. وكان للفيلم جناح مدو، حيث تربع 
على قائمة اأكر الأفالم اإيرادا يف اأمريكا وحول 
410 ماليني دولر عاملياً، وذلك  العامل، وحقق 
اأنه  كما  امل��م��ي��زة،  الفيلم  اأغ���اين  بف�سل  ك��ان  كله 
دخل قائمة اأكر 100 فيلم حتقيق�ا لالإيرادات 
اأغنيات  األبوم  و حقق  العاملية.  ال�سينما  تاريخ  يف 
ما  حم��رزا  النظري  منقطع  جناحاً  اأي�ساً  الفيلم 
بذلك  وه��و  ع��امل��ي��اً،  دولر  مليون   42 اإىل  ي�سل 
هذا  مثل  يحقق  لفيلم  غنائي  األ��ب��وم  اأول  يكون 
عدة  يف  هيو�سن  �ساركت  جناحه  وبعد  النجاح، 
 )Waiting to Exhale( م��ن��ه��ا  اأف�����الم 
 )The Preacher's Wife( ث������م 
 Rodgers & Hammerstein's(و
 )Boston Public( ثم   )Cinderella
لكنها   .)Nora's Hair Salon( واأخ���ريا 
)احلار�ض  فيلم  حققه  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  حتقق  مل 
اأغ����اين  اأ����س���ط���وان���ة  اإىل  ال�����س��خ�����س��ي(. واإ����س���اف���ة 
اأخريني  اأ�سطوانتني  فيلمها الأول �سجلت ويتني 

و   )The Preacher's Wife( لفيلميها 
.)Waiting to Exhale(

حياتها �ل�سخ�سية
كانت  الفن،  م�ساهري  من  الكثريين  مثل  مثلها 
ما  والعوا�سف  بالتقلبات  مليئة  هيو�سن  حياة 
بني مد وجزر �سواء على جانب حياتها ال�سخ�سية 
اأو حياتها العملية، فارتبطت عاطفياً بالعب كرة 
كننينغهام(  )ران���دال  ال�سهري  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��دم 
ثم مع املمثل الأ�سمر )اإيدي مرييف( حتى قابلت 
مغني الراب ال�سهري ال�سابق )بوبي براون( وهي 
 1992 ع���ام  ف��ت��زوج��ت��ه  ال��ف��ن��ي  ع��ط��ائ��ه��ا  اأوج  يف 
واأجنبت منه ابنتها )كري�ستينا(، لكنهما انف�سال 
اأخذت  �ساخنة  دع��اوى ق�سائية  بعد   2006 عام 

حيزاً على �سفحات اجلرائد وو�سائل الأعالم. 
على  اإليها  ينظر  ك��ان  هيو�سن  اأن  م��ن  بالرغم 
اأنها فتاة مثالية طيلة عقد الثمانينات ويف اأوائل 

الت�سعينات، اإل اأن هذه ال�سورة تغريت 
يف اأواخ�����ر ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات ب��ع��د اأن 

ل���وح���ظ ع��ل��ي��ه��ا ت��غ��ي��ري كبري 
تلتزم  تكن  فلم  �سلوكها،  يف 
واأهملته  عملها  مب��واع��ي��د 
اإىل حد كبري واألغت كثريا 
الغنائية  احل���ف���الت  م���ن 
وزاد  اأ�����س����ب����اب،  دون  م����ن 
النا�ض  فبداأ  كثريا  وزنها 
ال�سبب  ع���ن  ي��ت�����س��اءل��ون 

وراء ذلك، ف�سرت اإ�ساعات 
ع����ن ت���ع���اط���ي���ه���ا امل����خ����درات 
م��ع زوج��ه��ا )ب��وب��ي ب���راون( 
على  العثور  بعد  خ�سو�ساً 
خم�����در )امل����اري����ج����وان����ا( يف 
�سفر  وح���ق���ائ���ب  ح��ق��ائ��ب��ه��ا 
عام  امل�����ط�����ارات  يف  زوج����ه����ا 
اأ�سقطت  ل���ك���ن   ،2000

ويبدو  ع��ن��ه��م��ا.  ال��ت��ه��م��ة 
املخدرات  تعاطي  اأن 

ك���������ان �����س����ب����ب����ا يف 
�سهرتها  تداعي 

و����س���ع���ب���ي���ت���ه���ا 
ال�����وا������س�����ع�����ة 
يف  خ�سو�ساً 

ال����ف����رتة من 
حتى   2000
عام 2006. 

هيو�سن  دخ��ل��ت  ذل��ك  بعد 
ق�������س���ائ���ي���ة مع  م�����ن�����ازع�����ات 

اأخرى  ودع��وى  الإنتاج  �سركات 

لأعمالها،  كمدير  يعمل  ك��ان  ال��ذي  وال��ده��ا  �سد 
اأعز �سديقات عمرها وم�ساعدتها  بعدها خ�سرت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة )روب������ني ك����روف����ورد( لأ����س���ب���اب غري 
م���ع���روف���ة، وه���ك���ذا دخ��ل��ت ه��ي��و���س��ن دوام�����ة من 
الفني  ن�����س��اط��ه��ا  ت�ستعيد  ب����داأت  ح��ت��ى  امل�����س��اك��ل، 
اجلولت  بف�سل   2003 اأواخ����ر  يف  ج��دي��د  م��ن 
يف  لها  األبوماً  اطلقت  ثم  العامل،  ح��ول  الغنائية 

عام 2009.

هيو�سنت �لإن�سانة
ع���رف ع��ن ه��ي��و���س��ن ك��ره��ه��ا ال�����س��دي��د للتفرقة 
ال��ع��رق��ي��ة، ف��ك��ان��ت م���ن اأك����ر امل��ن��اه�����س��ني لهذه 
ال�سيا�سة واأيدت ب�سدة الزعيم )نيل�سون مانديال(، 
اأقيم  ال��ذي  الكبري  الحتفال  �ساركت  اأن��ه��ا  حتى 
لندن  ا���س��ت��اد )ومي��ل��ب��ي( يف  داخ����ل   1988 ع���ام 
�سراحه  اأطلق  ال��ذي  )مانديال(  الزعيم  لتكرمي 
اآنذاك. كما رف�ست التعامل اأثناء عملها كعار�سة 
م��ع ال�����س��رك��ات ال��ت��ي ت��ت��ع��ام��ل م��ع ن��ظ��ام جنوب 
اأنها  اإىل  بالإ�سافة  العن�سري،  اأفريقيا 
التربعات  جمع  يف  بفعالية  �ساركت 
اخلريية  وامل��ن��ظ��م��ات  للجمعيات 
الأمريكيني  لدعم  خ�سو�سا 
 1989 ع���ام  ويف  ال�����س��ود. 
)ويتني  موؤ�س�سة  اأن�ساأت 
اخلريية  ه���ي���و����س���ن( 
مل�ساعدة  ال����ه����ادف����ة 
الأطفال املحتاجني 
وامل������������ر�������������س������������ى 
ب�����ال�����������س�����رط�����ان 
حول  والإي������دز 

العامل.

وفاتها
فجر  يف 

ا�ستيقط   2012 ال���ع���ام  م���ن  ف���رباي���ر   11 ي���وم 
العامل على خرب وفاة هيو�سن، فقد عر عليها 
متوفاة يف غرفتها يف الفندق، ومنذ ذلك الوقت 
بداأت و�سائل الإعالم العاملية تتناقل العديد من 
احلقيقية  الأ�سباب  ح��ول  ت��دور  التي  الفر�سّيات 

وراء موت اأ�سطورة الغناء.
هيو�سن فارقت احلياة وهي تبلغ من العمر 48 
بالنجاح،  حافلة  فنية  م�سرية  خلفها  تاركة  عاماً 
والإدمان على املخدرات والكحول. وانت�سر حينها 
خرب العثور على جثتها ميتة يف حمام غرفتها يف 
اأجنلي�ض، وقيل  لو�ض  فندق )بيفريل هلتون( يف 

اإنها ماتت غرقا وب�سبب جرعة زائدة اأي�سا.
اللجنة  ت��ل��ّق��ت  ذات���ه  ال��ع��ام  م��ن  م��ار���ض  �سهر  ويف 
ل��و���ض اجنلي�ض  اجل��ث��ة يف  ت�سريح  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة 
والر�سائل  ال���ه���ات���ف���ي���ة  امل����ك����امل����ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
اأنهم  ي��ّدع��ون  ك��ان��وا  اأ�سخا�ض  م��ن  الإل��ك��رتون��ي��ة 
يف  التحقيق  ب��اإع��ادة  يطالبون  هيو�سن،  اأق���ارب 
كان  موتها  اأن  يف  لديهم  �سكوك  لوجود  احل��ادث 

نتيجة جرمية قتل ولي�ض ل�سبب اآخر.
اأن  توؤكد  اأدّل��ة جديدة  على  اأث��ر ح�سولهم  وعلى 
هيو�سن مل متت بل قتلت، قال املحّقق اخلا�ض 
تراكم  ب�سبب  تلت  قمُ املغنية  النجمة  اإن  هابل  بول 
مل���ا ن�سرته  دي����ون اأح����د امل��ج��رم��ني ع��ل��ي��ه��ا، وف���ق���اً 
قال  حيث  اإن��ك��واي��ري��ر(،  نا�سيونال  )ذا  �سحيفة 
اأر�سل  ك��ب��رياً  ن���ف���وذاً  ميتلك  خم����درات  ت��اج��ر  ان 
امل��رتاك��م��ة من  ال��دي��ون  لتح�سيل  م��دّرب��ني  قتلة 
دولر.  مليون   1.5 نحو  بلغت  بعدما  هيو�سن، 
لكامريا  فيديو  ت�سجيل  على  هابل  ب��ول  وح�سل 
رمبا  �سخ�سان،  ف��ي��ه  يظهر  ال��ف��ن��دق  يف  م��راق��ب��ة 
دخال غرفة النجمة، ما يثبت اأنها قد تكون ماتت 
مقتولة على يد ع�سابات املخدرات، واأن ت�سجيل 
التحقيقات  مكتب  اإىل  ت�سليمه  مت  ق��د  الفيديو 

الفيديرايل.
اأن هيو�سن  مع ذلك اأفادت تقارير اخرى لحقاً 
توفيت ب�سبب تناول خليط من العقاقري القوية 
زد( وموقع  ام  )تي  وذك��ر موقع  الكحوليات.  مع 
قالت  هيو�سن  اأ���س��رة  اأن  ميل(  )الديلي  جريدة 
اأجنلي�ض  لو�ض  مبقاطعة  الت�سريح  م�سوؤويل  اإن 
قالوا اإنه مل يتم العثور على مياه كثرية يف رئتيها 
ال�ستحمام  حو�ض  يف  غرقت  اأنها  ي�سيعوا  حتى 
بفندق )بيفرىل هيلز(، كما اأنها توفيت قبل غرق 
راأ�سها يف املياه، وزجاجات من الأدوية. وت�ساربت 
التقارير حول من عر عليها اأول، فالبع�ض ي�سري 
اإىل خالتها ماري جونز، وتقارير اأخرى تفيد باأن 
م�سففة ال�سعر اخلا�سة بها تيفاين ديك�سون هي 
التي عرت على اجلثة، وتردد اأن ويتني ت�ساجرت 
اأنها  مع رجال الأمن بالفندق يوم اخلمي�ض كما 

اأقامت احتفال �ساخبا ليلة اجلمعة.

بد�أت �لغناء منذ �سغرها يف جوقة �لكنائ�س بت�سجيع من �أمها

ويتني هيو�ضنت ... اأطفاأت �ضمعة جنوميتها بـ )ح�ضي�ضة(

جي�ضيكا �ضا�ضتني يف فيلم عن 
احلرب العاملية الثانية

�ستطل جنمة )زيرو دارك ثريتي(، جي�سيكا �سا�ستني، يف فيلم جديد بعنوان 
العاملية  اأحداثه عن احلرب  الذي تدور  )زوجة حار�ض حديقة احليوانات(، 
عديدة،  م�سادر  ع��ن  الأم��ريك��ي  ري��ب��ورت��ر(  )ه��ول��ي��وود  موقع  ونقل  الثانية. 
اآكرمان  لديان  كتاب  من  امل�ستوحى  اجلديد  الفيلم  يف  �ستمّثل  �سا�ستني  اأن 
انتاج ومتويل  الفيلم من اخراج نيكي كارو، ومن  نف�سه. و�سيكون  بالعنوان 
�سركة )بانوراما( لالنتاج. ومن املتوقع اأن يعر�ض الفيلم، الذي كتبت ن�سه 
الفيلم عن  وت��دور ق�سة  ال�سينمائي.  اأجنيال وورك��م��ان، يف مهرجان )ك��ان( 
انقاذ  يف  �ساعدوا  وار�سو،  الرنويجية  العا�سمة  حيوانات  حديقة  يف  حرا�ض 
املئات خالل غزو النازيني. يذكر اأن �سا�ستني اأدت دور البطولة يف فيلم )زيرو 

دارك ثريتي( الذي ر�سحت فيه جلائزة الأو�سكار، ويف فيلم الرعب )ماما(.

�ضبيلبريغ يخرج فيلمًا عن 
اأ�ضهر قّنا�ض اأمريكي

ذكر تقرير اخباري ان امل�سروع املقبل للمخرج الأمريكي �ستيفن �سبيلبريغ، 
اأكر  ك��اي��ل،  كري�ض  ال�سهري  الأم��ريك��ي  القنا�ض  حياة  ع��ن  فيلماً  �سيكون 

القنا�سني قتاًل يف تاريخ الوليات املتحدة الع�سكري.
كوبر  ب��راديل  املمثل  ان  الأمريكية،  ريبورتر(  )هوليوود  �سحيفة  واأف��ادت 
وذكرت  اأي�����س��اً.  منتجه  وه���و  اجل��دي��د،  الفيلم  يف  ال��ب��ط��ول��ة  دور  �سيلعب 
ال�سحيفة اأنه من املتوقع ان يبداأ انتاج الفيلم، الذي يوؤلف ن�سه جاي�سون 

هال، يف بداية العام املقبل.
ي�سار اىل ان �سرية حياة القنا�ض كايل )38 عاماً( تك�سف كيف عّلمه والده 
القنا�ض  اىل  يتحّول  ان  قبل  الثامنة من عمره،  كان يف  يوم  النار  اط��الق 

الأمريكي، الذي قتل اأكرب عدد من النا�ض.

من و�سط �لأحياء �لفقرية ل�سو�حي مدينة )نيو �آرك( بولية )نيوجري�سي( �لأمريكية �أب�سرت ويتني �إليز�بيت هيو�سنت �لنور 
يف �لعام 1963، لأ�سرة فنية مو�سيقية فو�لدها موؤدي غناء كنائ�س يدعى )�سي�سي هيو�سنت( وو�لدتها كانت �أي�سًا موؤدية غناء 
كنائ�س، �إذ كان لها �أثر كبريمع جدتها و�بنة عمها يف دخولها ملجال �لغناء. هو�ياتها كثرية فهي حتب �لغناء و�لتمثيل وكتابة 

�لأغاين وعر�س �لأزياء بالإ�سافة �إىل �أنها تعترب حاليًا من �أهم منتجي �ملو�سيقى و�ل�سينما.

ثقافة وفن�ن
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خف�ض الوزن يقلل اال�ضابة 
بحرقة املعدة

اكدت درا�سة اأمريكية حديثة اأن خف�ض الوزن الزائد يح�سن �سحة اجل�سم 
اله�سمية  وال��ق��ن��اة  وال��غ��دد  ال��دم��وي��ة  والأوع���ي���ة  كالقلب  �سعد  ع��دة  على 
والأمعاء. وتابع الباحثون يف جامعة كن�سا�ض للطب تاأثريات خف�ض الوزن 
-على مدار �سنة كاملة- عند املر�سى الذين يعانون من حرقة مزمنة يف 
املعدة، اإذ قيموا حالة ما يزيد عن مائتي رجل وامراأة معدل اأعمارهم 46 
عاما، وكانوا يف بداية الدرا�سة جميعا يعانون من ال�سمنة اأو الوزن الزائد.

واأكدت الباحثة امل�سوؤولة عن الدرا�سة بريتيكا �سني اأن خ�سارة الوزن �ستوؤدي 
اإىل حت�سن اأعرا�ض حرقة املعدة.

�لرمان 

ي�����ح�����ن�����وي امل�����ائ�����ة 
الرمان  م��ن  غ���رام 
ماء   85% ع��ل��ى 
�سكر   10%  -
حم�ض   1%  -
 3%  - ال��ل��ي��م��ون 
 2%  - ب�����روت�����ني 
الياف- 1 مليغرام 
 10  - ده����������������ون 
كال�سيوم  غ��رام��ات 
م����ل����ي����غ����رام   3  -
فيتامني  و  ح��دي��د 

القلب و طارد للدودة ال�سريطة  الرمان تقوية  و فيتامني ب. يفيد   C
و م�ساعد يف عالج الدو�سنتاريا و عالج الوهن الع�سبي والتهاب الغ�ساء 
الرمان  ق�سر  اما   ، ال�سهال  �ساعد يف عالج  �سرب  و  واذا طبخ  املخاطي 
واذا  املعدة  قرحة  و  اله�سمي  اجلهاز  لعالج  الدوي���ة  �سناعة  يف  يدخل 
�سرب ع�سري الرمان وحملى بالع�سل فانة يلني المعاء ويزيل الم�ساك 
للعالج   ، ال��دم  ويطهر  ال�سدر  و  التنف�ض  جم��اري  تنظيف  يف  وي�ساعد 

يف�سل اكل اف�سو�ض الرمان مع لبة البي�ض.
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موظفة تتحاور مع الروبوت خالل افتتاح صالة عرض جديدة لسيارات هوندا في مدينة الكويت. )أ ف ب(

نكرتها عرفت و�إذ� عرفتها نكرت؟  �إذ�  �لتي  �لكلمة  • ما 
- كلمة اأم�ض 

�لتي ينتفي معناها �ذ� نطقت بها؟  �لكلمة  هي  • ما 
- كلمة ال�سمت 

لبناين يف �لع�سر �حلديث من موؤلفاته قلب  ورحالة  �أديب   •
لبنان؟ 

- اأمني الريحاين.
• من �ساحب كتاب �لعقد �لفريد يف �لأدب �لعربي؟ 

- ابن عبد ربه 
طفيل؟  �بن  به  ��ستهر  �لذي  �لكتاب  هو  • ما 

- حي بن يقظان. 
�لعاملية؟  عطيل  م�سرحية  �ساحب  • من 

- وليم �سك�سبري

احلوت،  كبد  يف  موجود  العنرب  عطر  واأن  نيوزيالندا،  يف  الكيوي  لطري  الأ�سلي  املوطن  اأن  تعلم  هل   •
بالكافيار يف بحر قزوين والبحر  الغني  واأن موطن �سمك احلف�ض  اأ�سا�ساً يف ال�سحارى  واأن موطن ال�سب 

الأ�سود. 
• هل تعلم اأن ال�سمك الكهربائي الأقوى هو الأنقلي�ض، والذي يتواجد على �سواحل اأمريكا اجلنوبية. ع�سوه 
اإىل  550 فولتاً. وهذا ما يوؤدي  اأن ينتج �سدمة كهربائية بقوة  الكهربائي موجود يف ذيله. وهو ي�ستطيع 

�سعق وقتل الأ�سماك القريبة املجاورة. 
)والي�ض( هو جن�ض حيوانات بحرية ثوابت من طائفة املرجانيات يفرز هيكاًل كل�سياً  املرجان  اأن  تعلم  • هل 
مت�سعباً اأحمر، وقلياًل ما يكون وردياً اأو اأبي�ض. والهيكل الكل�سي داخلي لكنه ذو فجوات ت�سمح لالأجزاء احلية 
النباتات يف ن�سوئه ومن��وه، فبي�سة واح��دة تعطي عدة  املرجان  بالختباء فيه يف حالة اخلطر. وي�سبه هذا 

بوالب مرتبة على اأغ�سان كاأزهار على �سجرية. وي�سكل الهيكل املرجاين مادة اأولية ل�سناعة احللي. 
تعلم اأن الأحجار الكرمية هي اأحجار �سلبة �سفافة نادرة الوجود، ت�ستعمل بعد قطعها و�سقلها يف  •  هل 
ال�سفافة  ون�سف  ال�سفافة  الكرمية  ن�سف  والأحجار  ال�سفافة  الكرمية  الأحجار  تنتمي  املجوهرات.  �سناعة 
ال�سبينل  جمموعة  الياقوت،  اأو  الكورندن  جمموعة  املا�ض،  جمموعة  الأن���واع:  من  عدد  اإىل  املنفذة  وغري 

جمموعة الزبرجد، التوباز، التورمالني، البجادي اأو العقيق، جمموعة الكوارت�ض 

مل يكن عبود يعرف ما �سيحدث له لكنه على كل حال عرف يف النهاية .. كان عبود رجال طيب القلب يقدم م�ساعدته 
اإىل كل من يحتاج اإىل م�ساعدة حتى لو كان حيوان �سغري .. ويف احد اليام وجد قطة �سغرية م�سكينة ومري�سة 
ترجتف من الربد فاأخذها معه ايل بيته ال�سغري جدا و�سع لها جلبابا باليا ثم غطاها به وحلب املعزة وو�سع لها 
بع�ض احلليب و�سرب هو الباقي .. ا�ستمر احلال هكذا حتى �سفيت القطة وا�ستعادت عافيتها فكانت تخرج مت�سي 
وراءه مثل ظله و�سبحان اهلل كان فالها دائما خري عليه فكلما خرجت وارءه طلبه �سخ�سا ما لق�ساء عمل مقابل رزق 
وفري .. اما اذا نامت يف البيت ومل تلحق به فيكون يومه ب�سيط ورزقه اي�سا ب�سيط ويف ذات يوم خرجا معا اإىل ال�سوق 
الوا�سع فوجد من يعمل لديه يف جو حار خانق لكنه حتمل وعمل مب�سقة وجهد حتى تعب جدا ودخل عليه الليل 
حني انهى عمله وقب�ض اجره القليل، ذهب به وا�سرتى بع�ض الطعام وذات ليلة عند الفجر ا�ستيقظ على لعق القطة 
ال�سغرية لوجهه .. ازاحها لينام لكن ل فائدة ا�ستمرت تداعبه ثم متوء وتذهب اإىل باب البيت عدة مرات حتى اح�ض 
باأن هناك �سيئا ما فقام وخرج وراءها وهناك خلف البيت اخذت القطة تنك�ض الرتاب وتزيحه ثم تتوقف وتذهب 
ال��رتاب لكنه  ال��رتاب اي�سا فظن انها تريد ان تق�سي حاجة فقام بازاحة بع�ض  اليه وكاأنها تدعوه لياأتي وينك�ض 
اح�ض بان هناك �سيئا يربز من حتته وكان عبارة عن جره �سغرية �سحبها بيده فوجدها قد اقفلت باحكام بقطعة 
من الفخار اي�سا حملها بيده وهو منده�ض ويت�ساءل كيف عرفت القطة باأمرها ،هناك يف البيت ا�سطر لك�سر اجلرة 
فوجدها ممتلئة عن اخرها بقطع نقدية وم�سغولت ذهبية، ومل يكن لديه غري الده�سة ال�سديدة والذهول وحينما 
ادار وجهه لينظر اإىل قطته مل يجدها بل وجد باب بيته مغلق فا�سرع وفتح الباب لكنها مل تكن هناك .. منذ ذلك 

الوقت اختفت القطة ومل يرها ابدا لكنه دائما يتذكرها ويقول اين انت يا �ساحبة الف�سل؟ 
هو الن رجل مي�سور احلال جدا وقد خ�س�ض بع�ض ماله مل�ساعدة املحتاجني الذين مل يكن ي�ستطيع م�ساعدتهم 

وهو فقري .

الفقري واجلائزة 

العلج باحلوار اأحد الو�ضائل العلجية 
لتخفيف حدة للكتئاب

احلليب يقوي اجلهاز الع�ضبي 
ويحعل الذهن اأكرث �ضفاء

 
لأنه  لي�ض فقط  يوميا  بتناول كوب من احلليب  اأمريكيون  باحثون  ن�سح 
اأي�سا  ولكن  والكال�سيوم،  الغذائية  العنا�سر  من  الإن�سان  احتياجات  يوفر 

لأنه ي�ساعد يف تقوية ذاكرة الإن�سان ويجعل ذهنه اأكر �سفاء.
واأكدت خبرية مخ واأع�ساب اأن احلليب يحتوي على عنا�سر غذائية ت�ساعد 
اأن ذلك يرجح  اإىل  على رفع كفاءة اجلهاز الع�سبي ب�سكل خا�ض، م�سرية 

قدرته على تقوية الذاكرة.
الكامل  احلليب  من  كوبا  اأن  الأمريكية،  مني  جامعة  يف  باحثون  واأو���س��ح 
ال�سرورية  الغذائية  العنا�سر  م��ن  الإن�����س��ان  باحتياجات  يفى  ل  الد�سم 
فقط، بل يعمل على حمايته من تراجع قدراته الإدراكية ب�سورة ملمو�سة، 
خا�سة الذاكرة، وذلك مبعدل خم�سة اأ�سعاف مقارنة بالأ�سخا�ض الذين مل 

يعتادوا تناول احلليب يوميا.
وكان الباحثون قد اأج��روا اأبحاثهم على ما يقرب من 900 رجل و�سيدة 
تراوحت اأعمارهم بني 23 اإىل 98 عاما، حيث مت تتبعهم وقيا�ض م�ستويات 
قدراتهم الإدراكية. واأظهرت املتابعة اأن الأ�سخا�ض الذين تناولوا بانتظام 
كوبا من احلليب يوميا جنحوا فى الحتفاظ بقدراتهم الإدراكية والذاكرة 
مبعدلت اأكرب من اأقرانهم الذين مل ينتظموا بتناول اللن ب�سورة يومية. 
املخ  اأ�ستاذ  الدكتورة نريمني ك�سك  الدرا�سة قالت  نتائج  تعليقها على  ويف 
والأع�ساب احلليب يحتوي على عنا�سر غذائية مهمة للج�سم كله وترفع 
اأن ذلك ي�ساعد يف زيادة  اإىل  الع�سبي ب�سكل خا�ض، م�سرية  كفاءة اجلهاز 

قدرته على تقوية الذاكرة.
لكن الدكتورة نريمني اأكدت اأن اجلزم ب�سحة هذه النتيجة يحتاج لدرا�سة 

دقيقة تتابع فيها العينات التي جتري عليها الدرا�سة ب�سكل جيد. 

حممد خليفة الكعبي 
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.

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

الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة خليفة الكعبي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

ك�سفت درا�سة طبية حديثة اىل اأن اللجوء اإىل احلوار 
بني مر�سى الكتئاب ي�ساعد ب�سورة كبرية فى تخفيف 

حدة هذة النوبات بينهم ب�سورة ملمو�سة .
اأن  ب���رن  ال�����س��وي�����س��ري��ون بجامعة  ال��ب��اح��ث��ون  واأو����س���ح 
يخ�سع  التى  النف�سى  العالج  ونوعية  احل��وار  طبيعة 
الكتئاب  ون��وع��ي��ة  طبيعية  ع��ل��ى  تعتمد  ل��ه��اامل��ري�����ض 

الذى يعانى منه .
نحو  وحتليل  درا���س��ة  على  عكفوا  الباحثني  ان  يذكر 
�سبعة اأنواع خمتلفة من العالجات والتحاليل النف�سية 

للوقوف على مدى فاعليته ودورها فى تخفيف حدة 
ن��وب��ات الك��ت��ئ��اب ب��ني امل��ر���س��ى ح��ي��ث وج����دوا فاعلية 
جميع اإجتاهات العالجات النف�سية ل توجد اأف�سلية 

لالجتاه على اآخر
حالة  امل��ر���س��ي��ة  وح��ال��ت��ه  م��ري�����ض  طبيعة  ل��ك��ل  اأن  اإل 
اأن  وه��و مايعنى  اآخ��ر  خا�سة قد تختلف عن مري�ض 
يحتم  ل  مري�ض  م��ع  عالجى  اأ�سلوب  وجن��اح  فاعلية 
بال�سرورة جناحه مع مري�ض اآخر فكل حالة مر�سية 

قائمة بذاتها.

حمدة �شيف الرا�شدي
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.


