
تغريات  اأن  اإىل  و�سويديون  اأمريكيون  باحثون  وي�سري 
طفيفة يف طريقة امل�سي اأو امل�سغ اأو النوم ميكن اأن تدل 
املحيطون  وي�ستطيع  الأوىل،  مراحله  يف  امل��ر���ض  على 
باملري�ض مالحظتها. يعرف املتخ�س�سون اخلرف باأنه 
اأو  م��وت  ب�سبب  الإدراك���ي���ة  للوظائف  ت��دري��ج��ي  ف��ق��دان 
�سعف خاليا الدماغ، مما ي�سبب تغريات يف ال�سخ�سية 
وفقدان الذاكرة واإهمال النظافة ال�سخ�سية مع �سعوبة 

يف الكالم ويف الختالط والتوا�سل مع الآخرين.
به  ي�ساب  اأن  ميكن  األزهامير  مر�ض  اأن  املعروف  ومن 
املرء، كما هي احلال مع اخلرف، بعد الإ�سابة بجلطة 
اأو الإدمان ل�سنوات طويلة على املخدرات اأو الكحول اأو 
اأو  )باركن�سون(  الرعا�ض  ال�سلل  مبر�ض  الإ�سابة  بعد 
ذلك  وغري  الراأ�ض،  على  �سديدة  ل�سربة  التعر�ض  بعد 
يف  الباحثون  يو�سح  ال�سعبة.   ال�سحية  امل�سكالت  من 
ال��ع��وار���ض التي  ال��ع��دي��د م��ن  اأن ه��ن��اك  درا���س��ة حديثة 
ميكن اأن تدل على قرب الإ�سابة مبر�ض األزهامير من 
على  وذل��ك  الت�سرف  معينة يف طريقة  تغريات  خ��الل 

النحو التايل:

�ضعوبة امل�ضغ
ي��ق��ول ب��اح��ث��ون ���س��وي��دي��ون يف درا���س��ة ن�����س��رت يف العدد 
اإنهم  ال�سيخوخة  لطب  الأمريكية  املجلة  من  الأخ��ري 
 77 على  اأعمارهم  تزيد  �سخ�ساً   585 اأو���س��اع  در�سوا 
عاماً، وتبني اأن اأولئك الذين يجدون �سعوبة يف م�سغ 
لالإ�سابة  م��ع��ر���س��ون  م��ث��اًل  ك��ال��ت��ف��اح  قا�سية  م���اأك���ولت 

باخلرف اأكرث من غريهم.
التابع  كارولين�سكا  معهد  م��ع  امل��ت��ع��اون��ون  ال��ب��اح��ث��ون 
جلامعة كارل�ستاد يو�سحون هذه النقطة باأن املتقدمني 
القا�سية،  الأ�سناف  م�سغ  يف  �سعوبة  يجدون  ال�سن  يف 
الأ�سنان  اأو بعدد قليل من  اأ�سنان  الغالب بال  لأنهم يف 
قلة  تعني  امل�سغ  فقلة  وبالتايل  اأف��واه��ه��م،  يف  املتبقية 

الكثري من  اأن  يعني  ال��دم��اغ مما  اإىل  الوا�سلة  ال��دم��اء 
اخلاليا �سوف متوت اأو ت�سعف.

امل�ضي البطيء
عام  األ��زه��امي��ر  اأط��ب��اء  م��وؤمت��ر دويل نظمته جمعية  يف 
2012، قدم امل�ساركون عدداً من الدرا�سات التي ربطت 
بني �سعوبة امل�سي اأو امل�سي غري الطبيعي وتدين م�ستوى 

الإدراك اأثناء الختبارات النف�سية والع�سبية.
امل��وؤمت��ر ع��ن ت�سعة ع�سر  اإىل  اأخ���رى قدمت  ويف درا���س��ة 
الباحثون  بيوتهم، وقد ثبت  اأوقاتهم يف  يق�سون  م�سناً 
اأي حركة  لت�سجيل  �سديد احل�سا�سية  بكل منهم جهازاً 
اأن  املتجمعة  امل��ع��ل��وم��ات  حتليل  م��ن  فتبني  ب��ه��ا،  ي��ق��وم 
وخطواتهم  بطيئة  حركتهم  كانت  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض 
اأ�سغر من غريهم، وهو  اأدمغتهم  اأحجام  ق�سرية كانت 
دليل اآخر على موت ق�سم كبري من خاليا الدماغ وهو 

اأي�ساً اأحد عوار�ض اخلرف.

م�ضاكل النوم
ال�����س��ه��ر ح��ت��ى ���س��اع��ة م��ت��اأخ��رة وال���س��ت��ي��ق��اظ يف �ساعة 
ما  هذا  باخلرف..  الإ�سابة  اإىل  يوؤديان  اأي�ساً  متاأخرة 
توؤكده درا�سة ن�سرت عام 2011 يف دورية حوليات طب 

الأع�ساب الأمريكية.
ي��ق��ول ال��ق��ائ��م��ون على ه��ذه ال��درا���س��ة اإن��ه��م ت��اب��ع��وا ملدة 
ام��راأة يزيد عمر  األف وثالثمائة  اأو�ساع  خم�ض �سنوات 
كل منهن على 75 عاماً، وكن جميعهن يتمتعن ب�سحة 
39% منهن بداأن يعانني  اأن  جيدة. ويف النهاية تبني 

من بوادر اخلرف و�سعف الإدراك.
الن�سوة  اأن  لحظوا  اأنهم  درا�ستهم  يف  الباحثون  يو�سح 
اللواتي كانت �ساعاتهن البيولوجية )الداخلية( تعاين 
من ال�سطراب ول يقمن بن�ساط بدين يذكر يف �ساعات 
ال�سباح الأوىل، كن عر�سة لالإ�سابة باخلرف اأكرث من 

غريهن بن�سبة ثمانني يف املائة.

الوزن الزائد
ال��زائ��د يرتبط بعدد كبري من  ال���وزن  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
درا�سة  لكن  وال�سرايني،  والقلب  ال�سكر  مثل  الأمرا�ض 
الأع�ساب  علم  جملة  يف   2011 مايو  �سهر  يف  ن�سرت 

ربطت بني الوزن الزائد ومر�ض األزهامير اأي�ساً.
اآلف  ثمانية  عن  طبية  معلومات  وحتليل  جمع  فبعد 
و534 �سخ�ساً تزيد اأعمارهم على 65 تبني اأن 350 
 114 اأن  ح��ني  يف  فعاًل  باملر�ض  م�سابني  ك��ان��وا  منهم 

�سخ�ساً يحملون بع�ض عوار�ض املر�ض.
ع��ن��د م��ق��ارن��ة ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات والأرق�����ام بكتلة وزن كل 
ال�سنوات  خ��الل  وال��وزن  الطول  بني  الن�سبة  اأي  منهم، 
واأولئك  باملر�ض  امل�سابني  اأن  تبني  الأخ��رية،  الثالثني 
املائة  الآن ي�سكلون �سبعني يف  الذين يحملون عوار�سه 

من اأ�سحاب الأوزان الزائدة �سابقاً اأو لحقاً.
اأن  ت��ب��ني   2012 ي��ول��ي��و  ���س��ه��ر  ن�����س��رت يف  درا����س���ة  ويف 
مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة مي��ك��ن اأن حت��م��ي ال��دم��اغ م��ن اآثار 

التقدم يف ال�سن.

االكتئاب
ال�سعور بالكتئاب ل يوؤثر يف احلالة النف�سية فقط، بل 
يوؤثر يف �سحة الدماغ اأي�ساً. ففي درا�سة ن�سرت يف جملة 
)اأر�سيف الطب النف�سي( وجرى فيها تقييم ا�ستمر �ست 
�سكان  م��ن  األ���ف �سخ�ض  ث��الث��ة ع�سر  ���س��ن��وات لأو���س��اع 
كاليفورنيا، تبني اأن اأولئك الذين يعانون من الكتئاب 
اأك��رث من  باخلرف  متاأخر معر�سون لالإ�سابة  يف عمر 
امل�سابني  اأولئك  اأن  ال�سعفني. يف حني  غريهم مبعدل 
حتى  معهم  وا�ستمر  ال��ع��م��ر،  منت�سف  منذ  بالكتئاب 
عمر متاأخر كانوا معر�سني لالإ�سابة باخلرف اأكرث من 

غريهم مبعدل يزيد على ثالثة اأ�سعاف.
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كورونا ال ينتقل بني الب�شر 
لفريو�ض  اأن  دوري��ة لن�سيت،  ن�سرت يف  فرن�سية حديثة،  درا�سة  اأو�سحت 
كورونا قدرة �سعيفة على النتقال بني الب�سر، الأمر الذي يخف�ض من 

خطر انت�ساره عاملياً، وحدوث الوباء.
الدرا�سة خل�ست اإىل، اأن انتقال هذا الفريو�ض بني الب�سر �سعب، واإن كان 
قد ح�سل يف بع�ض احلالت، وذلك بعد حتليل دقيق ملوا�سفات 55 حالة 
باملعدل  ي�سمى  ما  بح�ساب  الباحثون  قام  حيث  كورونا،  بفريو�ض  اإ�سابة 
لديهم  حت��دث  اأن  ميكن  الذين  الأ�سخا�ض  ع��دد  وه��و  لالنتقال  الأ�سا�ض 
وكانت  ب��ه،  م�ساب  �سخ�ض  مع  التوا�سل  عند  كورونا  بفريو�ض  الإ�سابة 
النتيجة اأن �سخ�سا م�ساباً واحداً ميكن اأن يت�سبب بعدوى 0.69 �سخ�سا، 
اأي اأن ثالثة م�سابني به ميكن اأن ي�سببوا عدوى ل�سخ�سني فقط. ونوه 
الباحثون على، اأنه كلما كان هذا املعدل مرتفعاً، كلما كانت قدرة الفريو�ض 
اأ�سعب،  عليه  وال�سيطرة  اأعلى  الوباء  اأعلى وخطر حدوث  النتقال  على 

واإذا كان املعدل اأقل من 1 دّل ذلك على اأن املر�ض قليل النت�سار.
واأ�سار الباحثون اإىل معدل فايرو�ض �سارز والذي كان 0.8 لفريو�ض لكن 
النت�سار بني  لزيادة قدرته على  اأدت  ط��راأت عليه طفرة  اأ�سهر  بعد عدة 
على  العام  يقارب  ما  م�سى  فقد  كورونا،  لفايرو�ض  بالن�سبة  اأم��ا  الب�سر، 
بداية ظهوره، ومل تطراأ عليه اأي حتولت اأو طفرات ميكن اأن تهدد بحدوث 
الوباء. بالرغم من ذلك اأكد الباحثون على �سرورة عدم الطمئنان لهذه 
بني  كبري  ت�سابه  يوجد  اأن��ه  وخا�سة  وارد  الح��ت��م��ال  ه��ذا  لأن  احلقيقة 
 77 التاريخ يوجد  اأن��ه حتى هذا  �سارز. يذكر  فريو�ض كورونا وفريو�ض 
ب�سبب  حدثت  ومعظمها  وفاة  حالة  و41  الفريو�ض  بهذا  موؤكدة  اإ�سابة 
عدوى من م�سدر حيواين غري موؤكد، ويوجد بع�ض احلالت التي انتقل 

فيها الفريو�ض مبا�سرة بني الب�سر.

�ُشجن لتهديده بقتل 200 �شخ�ص بالفي�شبوك
ق�ست حمكمة بريطانية، ب�سجن �ساب يف ال� 24 من العمر ملدة �سنتني 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  �سخ�ض   200 بقتل  التهديد  بتهمة  اأ���س��ه��ر،  و4 
�سي(  بي  )بي  الربيطانية  الإذاع��ة  وقالت هيئة  في�سبوك.  عرب موقع 
�سباط  ا�ستم م�ستعار يف  التهديدات حتت  اأطلق هذه  اإليوت،  ري�ض  اإن، 
فرباير املا�سي على �سفحة تذكارية يف موقع في�سبوك على الإنرتنت 
لفتاة من ولية تيني�سي الأمريكية ُقتلت بحادثة �سيارة. وا�سارت اإىل اأن 
طالب امتنعوا عن الذهاب اإىل مدار�سهم بالولية الأمريكية   3000
يف اليوم التايل ب�سبب التهديد الذي اطلقه اإليوت على �سفحة تخليد 
ذكرى زميلتهم، كاتلني تايل، التي لقيت حتفها بحادثة �سري يف ت�سرين 
17 عاماً. وا�سافت )بي بي �سي(  الأول اكتوبر املا�سي عن عمر ناهز 
اإليوت، الأب لطفلني، اعرتف اأمام حمكمة التاج مبدنية نيوكا�سل  اأن 
بتهمة ا�سدار تهديد بالقتل، و8 تهم من جرائم ار�سال ر�سائل م�سيئة. 
وكانت ال�سرطة الربيطانية اعتقلت اإليوت بعد اأن تعرفت على هويته 
يف �سباط فرباير املا�سي وو�سعته رهن احلجز، قبل اأن ت�سدر املحكمة 

بحقه حكماً بال�سجن 28 �سهراً.

م�شور ي�شبح مع االأناكوندا القاتل 
معظمنا �ساهد فيلم اأناكوندا الذي يتحدث عن الأفعى العمالقة التي 
تبتلع كل ما يقرتب منها ب�سرا�سة! ح�سناً .. مل يكن الفيلم يبالغ، وعلى 
بالذهاب  الرغم من ذلك فقد قام ال�سوي�سري فرانكو بانفي ٥٣ عاماً 
خ�سي�ساً ملنطقة ماتو جرو�سو دو �سول يف جنوب اأمريكا لإلتقاط �سور 
وح�ض الأناكوندا القاتل! واجلنون اأنه قام بالغط�ض بجانب الأناكوندا 
وبالقرب ال�سديد منه ليلتقط �سوراً حية ومثالية له! ولكن من ح�سن 
م�ستكيناً  وا�ستقر  وجبته  م��ن  للتو  انتهى  ق��د  ك��ان  الوح�ض  اأن  حظه 
التي يقرتب فيها  الأوىل  املرة  اأنها  امل�سور  ليه�سمها يف ه��دوء! يقول 
اأنها  اأي ن��وع من الأف��اع��ي اإىل ه��ذا احل��د! واأن��ه اكت�سف بالتجربة  من 

لي�ست بهذه الوح�سية التي يتحدثون بها اأعتقد اأنه حمظوظ فقط!

اغتيال مطرب اأثناء غنائه 
اأثناء غنائه  يف الربازيل، اغتيل الفنان دانيال بيليجرين )20 عاماً( 
اأن�ساره، بح�سب جريدة الأنباء الكويتية.  ويعرف الفنان ال�ساب  اأمام 
من  علية  النار  اإط��الق  اإث��ر  وذل��ك   )MC DALESTE( با�سم
قبل قنا�ض وهو يغني يف حفلة مبدينة كامبينا�ض الربازيلية.  ويوؤدي 
ب�سعبية  حتظى  مو�سيقى  وه��ي  الربازيلي  الفانك  اأغ��اين  الفنان  ه��ذا 

كبرية بني الأحياء الفقرية يف الربازيل. 

دوامات العمل املتقّلبة للن�شاء توؤثر بخ�شوبتهن 
وجدت درا�سة جديدة اأن الن�ساء اللواتي يعملن بدوامات عمل متغرّية 

هن اأكرث عر�سة بن�سبة %80 مل�سكالت اخل�سوبة.
جامعة  يف  الباحثني  اأن  الربيطانية  م��ي��ل(  )دي��ل��ي  �سحيفة  وذك���رت 
خمتلفة  ب��دوام��ات  يعملن  ال��ل��وات��ي  الن�ساء  اأن  وج���دوا  �ساوثهامبتون 
اأكرث  اإنهم  كما  عندهن،  اخل�سوبة  م�ستويات  لنخفا�ض  عر�سة  اأك��رث 
الليلي من خطر  ال��دوام  ال�سهرية ويزيد  ال��دورة  عر�سة ل�سطرابات 

الإجها�ض.
و�سملت الدرا�سة بيانات تعود ل� 119345 امراأة، ووجدت اأن اللواتي 
يعملن بدوامات خمتلفة هن اأكرث عر�سة بن�سبة %33 ل�سطرابات 
الدورة ال�سهرية مقارنة باللواتي يعملن بدوامات منتظمة، كما اإنهن 

اأكرث عر�سة بن�سبة %80 لرتاجع اخل�سوبة.
ومل يزد خطر ا�سطراب الدورة ال�سهرية اأو �سعوبة احلمل عند اللواتي 
يعملن فقط بدوام ليلي، غري اأن خطر الإجها�ض ارتفع لديهم 29% 

مقارنة بالن�ساء الأخريات.

يف  �����ض����اب����ًا   30 وف���������اة 
ط�����ق�����و������س ت���ق���ل���ي���دي���ة

تويف 30 �ساباً يف جنوب اأفريقيا، 
تقليدية  ط��ق��و���ض  مم��ار���س��ة  اإث����ر 
خ��ا���س��ة ب��اخل��ت��ان، اح��ت��ف��اًل ببلوغ 
الكاب  ال��ر���س��د، يف م��ق��اط��ع��ة  ���س��ن 
ال����غ����رب����ي����ة، ح�������س���ب م�����ا اأع���ل���ن���ت 
واأ�سفرت هذه   . املحلية  ال�سلطات 
ال��ط��ق��و���ض الح��ت��ف��ال��ي��ة ع��ن وفاة 
اآخرين   293 واإ�سابة  �ساباً   30
وفقا  اإل��ت��ه��اب،  وح���الت  باجلفاف 

للجهات ال�سحية.
ويف اأيار)مايو(، تويف 34 �سخ�ساً 
لأ�سباب م�سابهة يف مقاطعتني يف 

البالد.
املحلية  الطقو�ض  ه��ذه  وت�سببت 
كزو�سا�ض،  ق��ب��ائ��ل  ل���دى  امل��ت��ب��ع��ة، 
بوفاة  ون��دي��ب��ي��ل��ي�����ض،  و���س��وث��و���ض، 
ال�سنوات  يف  الأ����س���خ���ا����ض  م���ئ���ات 
الخرية، على الرغم من اجلهود 
توعية  يف  ال�سلطات  تبذلها  التي 
بع�ض  اإىل  التقليديني  املعاجلني 

قواعد النظافة.
وت���ت�������س���م���ن ه��������ذه ال����ط����ق����و�����ض، 
اإم�ساء  اخل���ت���ان،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
فيها  يتعلم  الأدغ�����ال  يف  اأ���س��اب��ي��ع 
ال�ساب قيم ال�سجاعة والإن�سباط 

والرجولة.
الوطني  امل����وؤمت����ر  ح����زب  واأ�����س����ف 
احلادث  لهذا  احل��اك��م،  الأفريقي 
داعياً  »ك��ارث��ة  ب��اأن��ه  و�سفه  ال���ذي 
اإىل تدريب املعاجلني التقليديني 

ب�سكل جيد. 

م����وج����ة ح������ّر ت���ق���ت���ل 3 
للم�ضفى امل��ئ��ات  وت��دخ��ل 

خ��ّل��ف��ت م��وج��ة احل���ّر ال��ت��ي �سربت 
اليابان يف الأ�سبوع الأول من �سهر 
مت  فيما  قتلى  ثالثة  يوليو  مت��وز 
نقل اأكرث من 2500 �سخ�ض اإىل 

امل�ست�سفيات.
اليابانية  الن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
احلرائق  اإدارة  وكالة  عن  )كيودو( 
والكوارث اأن 2594 �سخ�سا اأدخلوا 
اإىل امل�ست�سفيات خالل الفرتة بني 
يوليو،  مت���وز  م��ن  وال�����س��اب��ع  الأول 
ث��الث��ة منهم احل��ي��اة نتيجة  ف���ارق 
البالد.  ت�سرب  التي  احل��ّر  موجة 
وكانت درجات احلرارة قد ارتفعت 
م��ع ن��ه��اي��ة م��و���س��م امل��ط��ر وو�سلت 
معظم  يف  م��ئ��وي��ة  درج����ة   35 اإىل 
مناطق اليابان خالل عطلة نهاية 

الأ�سبوع.

العامل  يف  يت�ضاعف  الف�ضاد 
اكد تقرير ملنظمة ال�سفافية الدولية 
من  اك��رث  ان  الثالثاء  ن�سر  الدولية 
ان  يعتربون  العامل  يف  النا�ض  ن�سف 
الفائتني.  العامني  يف  تفاقم  الف�ساد 
 27 اك��د  الخ���رية  ال�12  ال�سهر  يف 
ا�ستطالع  يف  امل�������س���ارك���ني  م���ن   %
الف�ساد  ل��ق��ي��ا���ض  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ة 
للح�سول  ال��ر���س��اوى  ي�����س��ددون  انهم 
ع��ل��ى ع���دد م��ن اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة او 
رئي�سة  واف��ادت  املوؤ�س�سات.  من  لعدد 
ن�سر  بيان  يف  لبيل  اوغ��ي��ت  املنظمة 
الدول  على  ان��ه  برلني  يف  مقرها  يف 
ان ت��ت��ع��ام��ل ب��ج��دي��ة م���ع ال����س���وات 
املرتفعة �سد الف�ساد واتخاذ اجراءات 
ملمو�سة لتعزيز ال�سفافية وال�سغط 

كي يحا�سب املواطنون الدارة.
ويثبت ال�ستطالع الذي �سمل 114 
ب��ل��دان وجود   107 يف  �سخ�ض  ال��ف 
ال�سيا�سية.  الطبقة  حيال  ثقة  ازم��ة 
ت���ع���ت���رب الح�������زاب  ب����ل����دا   51 ف���ف���ي 
ال�سيا�سية اكرث املوؤ�س�سات ف�سادا فيما 
عمل  ان  امل�ساركني  م��ن   55% راى 

احلكومة خا�سع مل�سالح خا�سة.

احلمل خالل �شهر مايو 
قد يوؤدي اإىل الوالدة املبكرة 

ال�سنة قد  امل��راأة خالل  اأن توقيت حمل  درا�سة جديدة  وج��دت 
يزيد خطر الولدة املبكرة وذكر موقع هلث داي نيوز الأمريكي 
الذين  الأج��ّن��ة  اأن  وج��دوا  برين�ستون  جامعة  يف  الباحثني  اأن 
زيادة  ي��واج��ه��ون  اأي��ار-م��اي��و  �سهر  خ��الل  اأمهاتهم  بهم  حتمل 
بالذين حتمل  املبكرة مقارنة  ال��ولدة  %10 يف خطر  بن�سبة 

بهم اأمهاتهم يف اأوقات اأخرى من ال�سنة.
وقالت الباحثة امل�سوؤولة عن الدرا�سة جانيت كوري تفاجاأنا باأن 
العالقة بني احتمال التعّر�ض لالأنفلونزا والولدة املبكرة تبدو 

وا�سحة من خالل البيانات .
لقاح  ج��رع��ات  اأخ����ذن  اإن  احل���وام���ل  ال��ن�����س��اء  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
الأنفلونزا، قد يكن غري معر�سات خلطر الولدة املبكرة ب�سبب 

الإ�سابة بالأنفلونزا.
وك�سفت الدرا�سة رابطاً بني �سهر احلمل والولدة املبكرة، لكن 

مل جتد عالقة �سبب وتاأثري.

ام����راأة يف  األ���ف  ل�647  ت��ع��ود  ب��ي��ان��ات  العلماء  وح��ّل��ل 
جميعاً  اأجن��ن  املتحدة،  ال��ولي��ات  �سرق  �سمال  منطقة 

لأكرث من مولود.
و�سملت البيانات اإ�سافة اإىل تواريخ الولدات ومّدة 

املراأة،  وزن  يف  التغيريات  عن  معلومات  احلمل، 
وتاريخ التدخني، والعرق، والتعليم.

بني  متداخلة  عالقة  الباحثون  ووج��د 
وزي���ادة  اأي���ار-م���اي���و  �سهر  احل��م��ل يف 

الإ�����س����اب����ة  م���ل���ح���وظ���ة يف خ���ط���ر 
الثالث  الثلث  خ��الل  بالأنفلونزا 

من احلمل.
وتبنّي اأي�ساً اأن املواليد التي حملت 
ال�سيف  اأ���س��ه��ر  ام��ه��ات��ه��م يف  ب��ه��م 
كانوا اأقل حجماً مقارنة بغريهم.

�شعوبة امل�شغ قد ت�شري
اإىل االإ�شابة بالزهامير

تقول درا�ضة حديثة اإن �ضعوبة امل�ضغ ميكن اأن 
تكون دلياًل مبكرًا على االإ�ضابة باخلرف 

)األزهامير(، لكن هناك دالئل اأخرى 
ت��راوح بني ال��وزن ال��زائ��د وقلة 
متهد  اأن  ميكن  واالكتئاب  النوم 
الطريق اأمام االإ�ضابة بهذا املر�س 
الذي غالبًا ما ي�ضيب كبار ال�ضن. 



مب�ضاركة 2100 طالب وطالبة
جمل�ص اأبوظبي للتعليم يدرب طالب املرحلة 
الثانوية على برامج التوا�شل االجتماعي 

•• اأبوظبي - الفجر:

ع�سر  ال��ث��اين  للعام  مميز  �سيفنا  برنامج  للتعليم  اأبوظبي  جمل�ض  د�سن 
والعني  اأبوظبي  يف  بفرعيها  اأبوظبي  جامعة  تنفذه  وال��ذي  التوايل  على 
25 يوليو اجل��اري، ويهدف الربنامج  اأ�سابيع حتى  اأربع  وذلك على مدار 
اإتاحة الفر�سة للطالب والطالبات امل�ساركني لال�ستفادة من الإجازة  اإىل 
والثقافية  العلمية  والفعاليات  الأن�سطة  م��ن  ع��دد  خ��الل  م��ن  ال�سيفية 
التي  التعليم  ا�سرتاتيجية تطوير  والفنية �سمن  والجتماعية  والرتاثية 
نحو  والعني  باأبوظبي  بفرعيها  اجلامعة  ا�ستقبلت  حيث  املجل�ض،  ينفذها 
ع�سر  واحل��ادي  والعا�سر  التا�سع  ال�سفوف  من  وطالبة  طالب   2،100
الإجنليزية  اللغة  ب��رن��ام��ج  يت�سمن  وال���ذي  مميز  �سيفنا  يف  للم�ساركة 
وبرنامج ال� ICDL وبرنامج ريادة الأعمال والبتكار وبرنامج ا�ستخدام 
مبهارات  الرت��ق��اء  يف  �سي�ساهم  ال��ذي  الأم���ر  الجتماعي  التو�سل  و�سائل 
الطالب يف العلوم واللغات وحتفيزهم على البتكار والإبداع وال�ستخدام 

الآمن ل�سبكات التوا�سل الجتماعي. 
اأبوظبي  جامعة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  ب��در  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
للمعارف اعتزاز اجلامعة مب�ساركتها للعام ال�ساد�ض على التوايل يف مبادرة 
�سيفنا املميز والتي اأطلقها جمل�ض اأبوظبي للتعليم يف دورتها الثانية ع�سر 
ملا من اأهمية واأثر كبري يف اإحداث نقلة نوعية يف اأداء الطالب والطالبات 
ل�ستثمار  فريدة  فر�سة  من  والطالبات  للطالب  تتيحه  وم��ا  الأك��ادمي��ي، 
القادم  ال��درا���س��ي  للعام  ا���س��ت��ع��داداً  مهاراتهم  تنمية  يف  ال�سيفية  العطلة 
يت�سمنها  التي  والجتماعية  والثقافية  العلمية  الأن�سطة  يف  وامل�ساركة 
خالل  من  الآيل  احلا�سب  مهارات  واإج��ادة  تعلم  اإىل  بالإ�سافة  الربنامج، 
ال�سليم  والنطق  والقراءة  ال�سحيحة  الكتابة  وتعلم   ،ICDL�ال برنامج 
للغة الإجنليزية من خالل اأ�ساليب مبتكرة يعتنمدها الأ�ساتذة واخلرباء 
من اأع�ساء الهيئة التدري�سية بجامعة اأبوظبي يف برنامج اللغة الإجنليزية، 
ل�  فريدة  باإ�سافة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�ض  ب��ادر  العام  هذا  اأن  اإىل  م�سرياً 
وال��ذي �سمم  والبتكار  الأع��م��ال  ري��ادة  برنامج  اإ�سافة  وه��و  �سيفنا مميز 
الريادة والبتكار  ريادة العمال وحتفيزهم على  اأ�سا�سيات  الطلبة  لتعليم 

والتفكري البداعي وبرنامج ا�ستخدام و�سائل التو�سل الجتماعي.
ل��ربن��ام��ج التوا�سل  امل��ج��ل�����ض  اإ���س��اف��ة  اأن����ه م���ع  اإىل  ب���در  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 
العام �سيتم الرتكيز من خالله  الإجتماعي يف فعاليات �سيفنا مميز هذا 
على تعليم الطالب والطالبات كيفية ال�ستخدام الآمن لالنرتنت و�سبكات 
ت�سمل:  حم��اور   3 تناول  خ��الل  من  فعالة  بطريقة  الجتماعي  التوا�سل 
اإىل  النرتنت، لفتاً  والبحث على  الجتماعي،  والتوا�سل  النرتنت،  اأمن 
على  النا�سئ  اجليل  وحر�ض  الإجتماعي  التوا�سل  �سبكات  انت�سار  مع  اأن��ه 
على  الأم��ور  اأول��ي��اء  يحر�ض  اأن  ال�سروري  فمن  دوري  ب�سكل  ا�ستخدامها 
تعزيز ا�ستفادة اأبنائهم وبناتهم من الإنرتنت يف جو اآمن وفعال واحليلولة 
دون تعر�سهم لال�ستغالل اأو الرتهيب اأو اإ�ساءة ا�ستخدامهم لهذه املواقع 
ت�سميم  ولهذا فقد حر�ست اجلامعة خالل  اإدم��ان متابعتها،  ي�سهل  التي 
لتوجيهات  ووفقاً  مميز  �سيفنا  فعاليات  يف  الإجتماعي  التوا�سل  برنامج 
الهيئة  اأع�����س��اء  ال���س��ت��ف��ادة م��ن خ����ربات  ع��ل��ى  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����ض 
التدري�سية باجلامعة واملتخ�س�سون يف هذا املجال لتعليم الطلبة امل�ساركني 
كيفية ا�ستخدام الإنرتنت وال�ستفادة منها مع احلفاظ على خ�سو�سيتهم 
الإنرتنت  عامل  يواجهونها يف  قد  التي  لالأخطار  اأنف�سهم  تعري�ض  وع��دم 

الإفرتا�سي.
واأو�سح الدكتور بدر حر�ض اجلامعة على تنمية وتطوير عالقات التعاون 
دائماً  للتعليم والذي يحر�ض  اأبوظبي  التي جتمعها مع جمل�ض  امل�سرتك 
اإمارة  يف  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  وامل�ساندة  والرعاية  الدعم  تقدمي  على 
التعليمية  بالعملية  الرت��ق��اء  باأهمية  املجل�ض  من  اإمي��ان��اً  وذل��ك  اأبوظبي، 
لتتوافق مع اأرقى املعايري العاملية، وجعل الطالب حمور العملية التعليمية، 
بالإ�سافة اإىل �سرورة بناء و�سقل ال�سخ�سية الطالبية وفتح اآفاق جديدة 
اأمام الطالب والطالبات متكنهم من تطوير اأنف�سهم وتعلم مهارات جديدة 
دائماً  تتطلع  اأبوظبي  فاإن جامعة  هنا  العلمي، ومن  والرتقاء مب�ستواهم 
لتطوير  دوري��اً  املجل�ض  يطرحها  التي  املتميزة  امل��ب��ادرات  يف  امل�ساهمة  اإىل 
التعليم وحت�سني خمرجاته والرتقاء به، ويعد برنامج �سيفنا مميز اأحد 
هذه املبادرات التي �ساهمت على مدار �سنوات ب�سكل فاعل يف عملية التنمية 

التي ت�سهدها دولة الإمارات العربية املتحدة.
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يف درا�ضة اإح�ضائية ببلدية العني

الواحات  مدينة  يف  اخل�شراء  امل�شطحات  من  مربع  مرت  مليون   17

•• العني - الفجر:

اأ�سارت اآخر الإح�سائيات التي اأ�سدرتها بلدية مدينة 
العني اأن م�ساحة الرقعة اخل�سراء يف املدينة ارتفعت 
عام  نهاية  يف  م��رب��ع  م��رت  مليون   17.5 ح���وايل  اىل 
عن اأكرث من 16.8  تزيد  ل  كانت  اأن  بعد   ،2012
اح�سائية  درا�سة  ك�سفته  ما  وذل��ك  مليون مرت مربع 
و�سط  بقطاع  الرتفيهية  واملتنزهات  احلدائق  لإدارة 

املدينة يف بلدية مدينة العني.
مديري  قبل  من  توفريها  مت  التي  الأرق���ام  وبح�سب 
ب�����اإدارة احل��دائ��ق يف  ع��ق��ود التعهيد و ال���س��ت�����س��اري��ني 
النباتية  العنا�سر  م�ساحة  ف��اإن  املدينة،  و�سط  قطاع 
مليون   )6.2( من  اأك��رث   2012 العام  بنهاية  بلغت 

األف مرت مربع عن  مرت مربع، بزيادة تبلغ )300( 
امل�سطحات  النباتية،  العنا�سر  و�سملت   .2011 عام 
ال���رتب���ة، واأح����وا�����ض الزهور  اخل�������س���راء، وم��غ��ط��ي��ات 
والأ�سجار  النخيل  واأ���س��ج��ار  والأ���س��ي��ج��ة   ، املو�سمية 
وال�������س���ج���ريات وال���ت���ي ���س��ه��دت ازدي��������ادا م��ل��ح��وظ��ا يف 
مليون   )2.8( ال��ت��وايل:  على  بلغت  حيث  م�ساحتها، 
 )213( و  مربع،  مرت  مليون   )2.2( و  مربع،  مرت 

األف مرت مربع، و)271( األف مرت طويل.
وقال املهند�ض ح�سني العيدرو�ض رئي�ض ق�سم ال�سيانة 
ب�����اإدارة احل���دائ���ق وامل��ت��ن��زه��ات ال��رتف��ي��ه��ي��ة ب��الإن��اب��ة ، 
الزراعية  امل�ساحات  امللحوظة يف  التطورات  تاأتي هذه 
بلدية  متار�سها  التي  التنمية  جهود  بف�سل  امل�سغولة 
مدينة العني ، وحر�سا منها على ا�ستغالل امل�ساحات 

الوا�سعة يف تخ�سري الأرا�سي ملا فيها من فوائد بيئية 
بلدية  اإليها  تطمح  التي  ل��الأه��داف  وحتقيقا  كبرية، 
مدينة العني، يف جعل مدينة العني اأحدى اأجمل مدن 
العامل، والتي تاأتي دائماً مت�سدرة  للجوائز العاملية يف 

جماليات نظافة و تخ�سري املدن.
بلغت  النخيل  اأع��داد  اإح�سائيات  اأن  العيدرو�ض  ولفت 
ازداد  األ��ف نخلة، كما   64 م��ن  اأك��رث   2012 ع��ام  يف 
اأك��رث من  ذات��ه لي�سبح عددها  العام  الأ�سجار يف  عدد 
، بينما منت ال�سجريات  األف �سجرة يف القطاع   359
العامني  ن�سبة منوها خالل  بلغت  ب�سكل كبري، حيث 
املن�سرمني%300، بينما ارتفع معدل ن�سيب الفرد 
يف   49.31 اإىل  امل��رب��ع  باملرت  اخل�سراء  الرقعة  م��ن 

نهاية العام 2012. 

وا����س���اف ال���ع���ي���درو����ض ب�����اأن ال�����س��ب��ب يف ارت���ف���اع هذه 
اإدارة  الأرق��ام يرجع اإىل الهتمام الكبري الذي توليه 
ب��ل��دي��ة مدينة  احل���دائ���ق وامل��ت��ن��زه��ات ال��رتف��ي��ه��ي��ة يف 
ال��ع��ني مب��ج��ال ال��ت��خ�����س��ري ، وال��ت��ي ج��ع��ل��ت م��ن هذه 
ال�سحراوية واح���ات خ�����س��راء، ع��الوة على  الأرا���س��ي 
اجلهود اجلبارة و امل�ستمرة يف هذا املجال ، وهو نتاج 
اي�سال روؤاها  البلدية يف  اإليه  ملا ت�سعى  واقع ملمو�ض 
على  وا���س��ح��ة  ب�����س��م��ة  وت����رك  ل��ل��م��دي��ن��ة،  امل�ستقبلية 
ممراتها  جمال  ي��رثي  م��ا   ، ال�ساحرة  املدينة  اأرا���س��ي 
بالغطاء النباتي الأخ�سر، وهو ما يعتربه الكثري من 
القريب  املدى  اإيجابا على  البيئة امر ينعك�ض  خرباء 
والبعيد على املدينة، خ�سو�سا على امل�ستويني البيئي 

واجلمايل.



التاريخ الأول هو املوعد املبدئي لنطالق اأول رحلة 
ماأهولة اإىل حميط املريخ، والثاين هو يوم العودة اإىل 
الأر�ض. �ستة ع�سر �سهراً �سوف يق�سيها رجل وزوجته 
يف كب�سولة �سيقة ج��داً ل مهرب لهما من مواجهة 
الظروف ال�سعبة جداً وال�ساغطة جداً واملتغرية يف 
الكرة  الكب�سولة  كوة  من  ي�ساهدان  وهما  حلظة  كل 
الف�ساء  يف  ويغو�سان  ف�سيئاً  �سيئاً  تبتعد  الأر�سية 

البعيد.
�سائح  اأول  وه��و  تيتو،  ديني�ض  الأم��ريك��ي  امللياردير 
ف�سائي على منت حمطة الف�ساء الدولية، اأعلن اأنه 
�سوف ميول اجلزء الأكرب من تكاليف رحلة ل �سابق 
لها �ستاأخذ زوجني يف منت�سف العمر للدوران حول 
من  فقط  ميل  مائة  م�سافة  وعلى  الأحمر  الكوكب 
�سطحه قبل البدء يف رحلة العودة اإىل الأر�ض، وذلك 
الأجهزة  لتطوير  )ب��اراغ��ون(  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون 

الف�سائية.
لذلك  �سنة،  خم�سون  عمرها  خ��ربة  )لدينا  اأ���س��اف 
اللتزام  هو  اإليه  نحتاج  وم��ا  الأم��ور  ت�سريع  ميكننا 
اجل���اد م��ن ك��ل الأط�����راف امل�����س��ارك��ة يف ه���ذا امل�سروع 
اجلبار.. ل اأ�سعر باأي قلق حول املو�سوع فاأنا متاأكد 

من قدرتنا على القيام باملهمة الكبرية(.
وم�سى قائاًل اإن موؤ�س�سته تعمل بالتعاون مع اأف�سل 
�سوؤون  يف  املتخ�س�سة  العلمية  واخل����ربات  ال��ع��ق��ول 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  والت�سميم  وال��ط��ريان  الف�ساء 

والعامل.
وعلى الرغم من عدم الك�سف عن التكاليف املتوقعة 
فهناك  كثريون  و�سفها  كما  املجنونة  الرحلة  لهذه 
من يقدرها باأكرث من مليار دولر و�سيتم جمع بع�ض 
العلم  التربعات والإعالنات، مع  التكاليف من  هذه 
)كيوريا�سيتي(  الف�سائي  املخترب  رحلة  تكاليف  اأن 
امل���وج���ود ح��ال��ي��اً ع��ل��ى ���س��ط��ح امل��ري��خ ب��ل��غ��ت مليارين 

وخم�سمائة مليون دولر.

خطة جريئة
عليها  ال��ق��ائ��م��ون  يتو�سل  مل  للغاية  ج��ري��ئ��ة  خ��ط��ة 
النهائية  الفنية  تفا�سيلها  و���س��ع  اإىل  ال��ي��وم  حتى 
الف�ساء  وك��ال��ة  ول��ي�����ض  ���س��رك��ة جت���اري���ة،  اأن  خ��ا���س��ة 
بتنفيذها  ���س��ت��ق��وم  ال��ت��ي  ه���ي  )ن���ا����س���ا(،  الأم���ريك���ي���ة 
ك��ل ���س��غ��رية وكبرية  اب��ت��داء م��ن ت�سميم  ب��ال��ك��ام��ل، 
�سيحملها  ال��ذي  وال�ساروخ  الف�سائية  الكب�سولة  يف 
حتى عودة الزوجني �ساملني اإىل الأر���ض.. وبني هذه 
اأبعد تقدير اختيار  املقبل على  العام  �سيتم يف  وتلك 
الآن  حتى  لها  تقدم  التي  للمهمة  ال��زوج��ني  هذين 
توافرها يف  الواجب  ال�سروط  اأول  ولعل  عدة مئات، 
وال�سن  املمتازة  ال�سحية  احلالة  اختياره  �سيتم  من 

املنا�سبة اأي�ساً.
ت��اب��ر م���اك- ك��ال��وم رئ��ي�����ض ال��ف��ري��ق ال��ف��ن��ي ي��ق��ول اإن 
الإط��الق ول  املريخ )لي�ست عادية على  اإىل  الرحلة 
ت�سبه اأي رحلة قام بها اإن�سان حتى الآن، وقد بداأنا يف 

ما بيننا ن�سميها رحلة لوي�ض وكالرك اإىل املريخ(.
ال�سخ�سني هما  ه��ذي��ن  اأن  ت��اري��خ��ي��اً  امل��ع��روف  وم��ن 
الأم��ريك��ي��ة لكت�ساف  احل��م��الت  اأوىل  ق���ادا  ال��ل��ذان 
الفيايف الوا�سعة يف �سمال غربي البالد عام 1804 
ال��دول��ة اجل��دي��دة م��ن ب�سط نفوذها على  مم��ا مكن 
�ساحل  حتى  الغربية  املناطق  وبقية  اأوري��غ��ون  ولي��ة 

املحيط الهادئ.

ظروف غري عادية
فيها  نف�سيهما  ال��زوج��ان  �سيجد  التي  ال��ظ��روف  عن 
فرتة  ط����وال  �سيق�سيان  اإن��ه��م��ا  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  ق���ال 

ا�ستخدام يف  ا�ستحمام )ع��ادي( مع  الرحلة من دون 
حده الأدنى لكل �سيء، ابتداء من ورق احلمام حتى 
املالب�ض، كما اأنه ل وجود ملياه ال�سرب يف الكب�سولة، 
اأجهزة  عرب  والعرق  البول  مكرر  ي�سربان  �سوف  بل 
هو معمول  ملا  م�سابهة  وتكنولوجيا متطورة  خا�سة 

به على منت حمطة الف�ساء الدولية.
النف�سية  احلالة  حيال  القلق  عن  الكثريون  ويعرب 
للزوجني اللذين �سيجدان نف�سيهما يف حالة انعدام 
عن  م�ساحة  ي��زي��د  ل  م��ك��ان  يف  وحم�سورين  ال���وزن 
حمام �سغري طوال �ستة ع�سر �سهراً مما �سيوؤثر �سلباً 

يف حالتهما ال�سحية والعقلية اأي�ساً.
ما  اأب���رز  ولعل  للخ�سو�سية،  الكب�سولة  يف  مكان  ل 
ال�����س��اع��ات والأي����ام وال�سهور  ال��رح��ل��ة ه��و  مييز ه��ذه 
الطويلة التي �سيتمكن خاللها الزوجان من ممار�سة 
حياتهما اليومية يف حالة انعدام الوزن، وهو املو�سوع 
الذي جتنبت وكالة الف�ساء الأمريكية اخلو�ض فيه 
اأول  طوال العقود الثالثة التي م�ست منذ انطالق 

رائدة ف�ساء مع زمالئها من الرجال.

متثيل الب�ضرية
بهذه  معاً  للقيام  وام���راأة  رج��ل  اختيار  م��ن  احلكمة 
الرحلة غري العادية م�ساألة رمزية لتمثيل الب�سرية 
التي يعترب الرجل واملراأة عماد ا�ستمرارها كما يقول 

ماك- كالوم.
ي�سيف: )حني ي�سرتك رجل وامراأة يف رحلة طويلة 
كهذه داخل كب�سولة �سغرية جداً وبعيدة عن العامل 
اأن يكونا متزوجني لكي  الذي نعرفه، من الطبيعي 
�سريك  لدعم  ي�ستطيع  م��ا  اأق�سى  منهما  ك��ل  يقدم 
ال��ع��م��ر وامل�����س��ري ال���ذي ل م��ه��رب م��ن��ه.. دع���م يف كل 
امل��ج��الت ويف ك��ل حل��ظ��ة، ف��م��ن امل��وؤك��د اأن��ه��م��ا �سوف 
واملعنوي  العاطفي  الدعم  من  كبري  لقدر  يحتاجان 
الكرة  الكب�سولة  كوة  ي�ساهدان من  واجل�سدي وهما 
اأن  اأمام عيونهما قبل  الأر�سية وهي ت�سغر وت�سغر 

تغيب متاماً يف الف�ساء ال�سحيق(.
الكب�سولة  م��ك��ون��ات  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
وال�ساروخ ل تزال جمرد ت�سميمات على الورق ويف 
ذاكرة الكمبيوتر فقد اأعرب امللياردير تيتو عن ثقته 
ولن  املحدد،  الوقت  يف  جاهزاً  �سيكون  �سيء  كل  ب��اأن 

جترى اأي جتارب على الكب�سولة اأو ال�ساروخ.
ال��ف��ري��ق الطبي  ك���الرك، رئي�ض  ال��دك��ت��ور ج��ون��اث��ان 
امل�سرف على الرحلة، يقول اإنه �سيكون على الزوجني 
املهام تقريباً مبا يف  القيام على منت الكب�سولة بكل 
بالإ�سافة  الأج��ه��زة  يتعطل من  قد  ما  اإ�سالح  ذل��ك 
ل��ل��ت��دخ��ل يف ق��ي��ادة ال��ك��ب�����س��ول��ة ول��ي�����ض ت���رك الأم����ور 

للكمبيوتر كما هي احلال مع مركبات )نا�سا(.
الرحلة  ل��ب��دء   2018 يناير  اختيار  �سبب  ع��ن  اأم���ا 
اإىل املريخ فيقول العلماء اإن التوقيت اعتمد على اأن 
امل�سافة بني املريخ والأر�ض تكون الأق�سر طوال جيل 
كامل. اإذ من املقرر ح�سب اخلطة املو�سوعة اأن ت�سل 
الكب�سولة اإىل مدار املريخ يف الع�سرين من اأغ�سط�ض 
2018 حيث تكون امل�سافة بني الأر�ض واملريخ �ستة 

وثالثني مليون ميل فقط.

خماطر كثرية
تت�سمن  امل��ري��خ  اإىل  الرحلة  اأن  املتخ�س�سون  ي��وؤك��د 
خم��اط��ر ت��ف��وق ك��ث��رياً احل���د الأق�����س��ى ال����ذي ميكن 
وكالة  اأنظمة  اأو  احلكومية  الت�سريعات  به  تقبل  اأن 

الف�ساء الأمريكية.
يف  �ستنطلق  الكب�سولة  اأن  يف  يكمن  امل��خ��اط��ر  اأح���د 
املجرات  واأ�سعة  الكونية  الأ�سعة  ن�ساط  تزايد  فرتة 

ب�سبب دورة البقع ال�سم�سية مما يزيد خطر تعر�ض 
اأي  من  اأعلى  وهي   %3 بن�سبة  لل�سرطان  الزوجني 

ن�سبة اأحاطت برواد الف�ساء الأمريكيني.
اخلطر الثاين هو اأن �سرعة الكب�سولة حني دخولها 
اأ���س��رع من  ال��غ��الف اجل��وي يف رحلة ال��ع��ودة �ستكون 
مبرتني.  اجل��وي  الغالف  ف�سائية  عربة  اأي  دخ��ول 
اإنه  وحول هذه النقطة بالذات يقول ممول الرحلة 

يتعنّي اإعطاوؤها املزيد من الهتمام والدرا�سة.
ذاتها  ح���د  يف  احل���ي���اة  اإن  ك�����الرك  ال���دك���ت���ور  ي���ق���ول 
الوقت  يف  لكنها  باملخاطر،  حمفوفة  كبرية  مغامرة 
نبذله  اأن  ميكن  مل��ا  ح���دوداً  ن�سع  األ  ت�ستحق  نف�سه 
مدار  اإىل  فالرحلة  للب�سرية،  اأف�سل  حياة  اأج��ل  من 
امل��ري��خ ت��غ��ر���ض الأم����ل والإل���ه���ام يف ن��ف��و���ض الأجيال 
املقبلة، ولي�ض الهدف منها الكتفاء باأن تكون خطوة 

متقدمة يف ارتياد الف�ساء.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الدكتورة لوريل كالرك زوجة 
الرواد  بني  كانت  ج��راح  وهو طبيب  املتخ�س�ض  هذا 
الذين ق�سوا يف انفجار مكوك الف�ساء كولومبيا عام 

.2003

الزوجان املحظوظان
بهذه  للقيام  اختيارهما  �سيتم  اللذين  الزوجني  عن 
الرحلة اإىل مدار املريخ اأعرب املدير الفني للم�سروع 
الأمل  عن  بوينرت  جني  وزوج��ت��ه  كالوم  م��اك-  تابر 
باأن يتم اختيارهما لهذه الرحلة خا�سة اأنهما �ساركا 
كزوجني اأي�ساً يف م�سروع )بيو�سفري 2( الذي حاكى 
كب�سولة  داخ���ل  ال��ك��واك��ب  اأح���د  اإىل  ف�سائية  رح��ل��ة 
�سخمة بقي الرواد داخلها يف عزلة كاملة ملدة عامني 

كاملني من دون اأن تغادر الأر�ض.
الق�سوة  منتهى  يف  كانت  التجربة  اإن  بوينرت  تقول 
وال�سعوبة اإىل درجة اأن بع�ض امل�ساركني فيها رف�سوا 
التفوه ولو بكلمة واحدة طوال ال�سنتني، اأما زوجها 
التي  ال��زوج��ي��ة  العالقة  وث��ق��ت  التجربة  اإن  فيقول 

تربط بينهما.
ي�سيف اأن التخطيط اجليد والتدريب النف�سي قبل 
تقوية  على  يعمالن  �سوف  معقولة  بفرتة  الرحلة 

الرابطة الزوجية بدًل من اإ�سعافها.
تقول بوينرت اإن الزوجني يجب اأن يكونا من اأ�سحاب 
الإجناب  بعد  م��ا  ويف عمر  ال��ه��ادئ��ة ج���داً  الأع�����س��اب 
ال��ك��ون��ي��ة اخلطرة  ال��ت��ع��ر���ض ل��الإ���س��ع��اع��ات  ب�����س��ب��ب 
اأنها يف  ول��ف��رتات طويلة ج��داً. وجت��در الإ���س��ارة اإىل 
الثامنة  يف  ال��زوج  اأن  حني  يف  عمرها  من  اخلم�سني 

والأربعني.
ت�سوروا  �ساحكاً:  علق  التخطيط  امل�ساركني يف  اأحد 
وو�سعت  ال��زوج��ة  حملت  اإذا  ي��ح��دث  اأن  ميكن  م���اذا 
ف�سائياً  رائ�����داً  ي�سبح  ه��ل  ال��رح��ل��ة..  اأث���ن���اء  ط��ف��اًل 

بالولدة؟
ومن الناحية الطبية فاإن تعر�ض الزوجني لالأ�سعة 
الكونية يزيد خماطر اإ�سابتهما بالعقم يف حال كانا 

ل يزالن يف �سن الإجناب.

نا�ضا تتعاون
يف ب��ي��ان اأ���س��درت��ه وك��ال��ة )ن��ا���س��ا( بعد الإع����الن عن 
املتحدث  ق���ال  امل���ري���خ  م����دار  اإىل  امل���اأه���ول���ة  ال��رح��ل��ة 
ملتزمة  الوكالة  اإن  �ستيتز  ديفيد  با�سمها  الر�سمي 
العتماد على  ب�سرورة  اوباما  ب��اراك  الرئي�ض  بقرار 

عبقرية القطاع اخلا�ض لكت�ساف الف�ساء.
واأ����س���اف اأن ال��وك��ال��ة ���س��وف ت��وا���س��ل ال��ت�����س��اور مع 
امل�����س��وؤول��ني ع��ن )اإل���ه���ام امل��ري��خ( مل��ع��رف��ة ك��ي��ف ميكن 

للوكالة اأن تتبادل اخلربات والفوائد معهم.

الأمريكية  الف�ساء  وك��ال��ة  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت���در 
التي لن ت�سارك يف هذه الرحلة �سبق اأن اأعلنت اأنها 
تخطط لإر�سال مركبة حتمل روبوتات ولي�ض ب�سراً 
اإىل مدار حول املريخ يف منت�سف الثالثينات من هذا 
والتي  ال��زوج��ني،  رحلة  على  القائمني  لكن  ال��ق��رن، 
حتمل مبدئياً ال�سم الرمزي )اإلهام املريخ(، يوؤكدون 
و�ستكون   2018 ع��ام  مطلع  �ستتم  الرحلة  ه��ذه  اأن 

تكلفتها اأقل بكثري من تكلفة رحلة )نا�سا(.

�سحيح ولكن!
�ستانفورد،  جامعة  من  هوبارد  �سكوت  الربوفي�سور 
وقد �سبق له اأن عمل مع )نا�سا( يف الأبحاث املتعلقة 
ب��ارت��ي��اد امل���ري���خ، اأع�����رب ع���ن اع��ت��ق��اده ب����اأن الوثائق 
وامل��خ��ط��ط��ات ال��ت��ي اط��ل��ع ع��ل��ي��ه��ا وامل��ت��ع��ل��ق��ة برحلة 
يف  ي�سريون  عليها  القائمني  اأن  اإىل  ت�سري  الزوجني 

الجتاه ال�سحيح.
اإعجابهم  ع��ن  املتخ�س�سني  بع�ض  اأع���رب  املقابل  يف 
القيام  ع��دم  ب�سبب  خم��اوف  اأب���دوا  لكنهم  بامل�سروع، 

باأي جتارب قبل النطالق احلقيقي.
يعمل  ال���ذي  ه��وف��م��ان،  جيف  ال�سابق  الف�ساء  رائ���د 
 MIT للهند�سة الف�سائية يف جامعة  اأ�ستاذاً  حالياً 
للتكنولوجيا يقول اإن عدم الهبوط على �سطح املريخ 
يرفع ال�سوؤال الكبري: كيف ميكن اإبقاء الزوجني على 
قيد احلياة يف مثل هذه الظروف بالغة ال�سعوبة ملدة 
خم�سمائة يوم ويوم؟ املهمة لي�ست م�ستحيلة، لكنها 

يف الوقت ذاته لي�ست �سهلة.

داخل الكب�ضولة
حجم  اأن  امل�����س��روع  يف  م�����س��ارك��ون  مهند�سون  اأو���س��ح 
حدود  يف  �سيكون  ال��داخ��ل  من  الف�سائية  الكب�سولة 
األف ومائتي قدم مكعب ن�سفها للزوجني، اأما الباقي 
امل��ي��اه والأجهزة  ف��ل��ل��ط��ع��ام والأدوي������ة وال��ق��ل��ي��ل م��ن 

ال�سرورية للحياة بالإ�سافة لقطع الغيار.

ديني�س تيتو
دفع هذا امللياردير �سنة 2001 ع�سرين مليون دولر 
لي�سبح اأول �سائح ف�سائي حيث اأم�سى �ستة اأيام على 

منت حمطة الف�ساء الدولية.
وكان الرجل الذي يحمل �سهادة جامعية يف الهند�سة 
ملدة  ع��م��ل  ق��د  ب��ن��ي��وي��ورك  البولوتكنيك  معهد  م��ن 
ال��ن��ف��اث بوكالة  ال���دف���ع  ���س��ن��وات يف خم��ت��رب  ث��م��اين 
الف�ساء الأمريكية. اأثناء عمله مع الوكالة �سارك يف 
اأول  كانت  التي   )4 )ماريرن  عربة  وتوجيه  ت�سميم 
املريخ،  بنجاح ح��ول  ت��دور  الإن�����س��ان  م��ن �سنع  عربة 
وعربة )ماريرن 9( التي جنحت يف اإر�سال اأول �سورة 
املهمتان يف  الأر���ض. وقد متت  اإىل  الأحمر  للكوكب 

�ستينات و�سبعينات القرن املا�سي.
ويف اإع���الن���ه خ��رب ال��رح��ل��ة ق���ال اإن����ه ل��ن ي�����س��ارك يف 
الرحلة فهو يف الثانية وال�سبعني من عمره. واأ�ساف 
لأن  ي�سارك  فلن  منا�سب  عمر  يف  ك��ان  ل��و  حتى  اأن��ه 
ال�سروط الواجب توافرها يف من �سينطلق بالرحلة 

م�سددة للغاية ول تنطبق عليه.

اأرقام
مدار  اإىل  الو�سول  اإن  امل�سروع  على  القائمون  ق��ال 
املريخ �سوف ي�ستغرق 228 يوماً، اأما الدوران حوله 
 273 ت�ستغرق  ف�سوف  الأر���ض  اإىل  العودة  ثم  ومن 
يوماً. واأو�سحوا اأن �سرعة الكب�سولة الف�سائية التي 
حتمل الزوجني حني دخولها الغالف اجلوي �ستكون 

واحداً وثالثني األف ميل يف ال�ساعة.

من هنا وهناك
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اخلام�س من يناير 2018.. الواحد والع�ضرون من مايو 2019.. تاريخان يف�ضل بينهما خم�ضمائة يوم ويوم، واإذا 
�ضارت االأمور كما هو خمطط لها، ف�ضوف ي�ضجل التاريخ هذين اليومني بحروف من نور واأكرث باعتبارهما بداية 

ع�ضر جديد لالإن�ضان.

دوالر مليار  من  باأكرث  ع�ضل(  )�ضهر   16

رجل وزوجته ي�شافران اإىل مدار املريخ

ح�شناء النمور
 

التلفزيونية عن  ال���ربام���ج  وم��ق��دم��ة  احل��ي��وي��ة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا  ع��امل��ة  ت��ق��ول 
كي  �سيبرييا  اىل  ار�سلتها  �سي(  بي  )ب��ي  ان  بونني  ليز  الربية  احليوانات 
تتخل�ض منها )ولكنها ح�سنا فعلت( وا�سكر اهلل انهم ار�سلوين اىل هناك، 
اكرث  و���س��ط  ب��ه��دوء  ب��ال��وق��وف  ا�سبه  لها  بالن�سبة  ك��ان  الم���ر  ان  ا���س��اف��ت 

احليوانات الربية خطورة.
در�ست ليز الكيمياء احليوية يف اجلامعة، ثم اخذت فرتة راحة ملدة عام، وملا 
عادت لدرا�سة املاج�ستري يف تخ�س�ض بيولوجيا احليوانات الربية، ات�سلت 
بها )بي بي �سي( وكانت لديها رغبة عارمة يف ت�سليط ال�سوء على )العامل 
الطبيعي(، ول�سيما النمور حتديدا والتي تتعر�ض خلطر النقرا�ض ب�سكل 

كبري كما تقول.
اىل  ار�سايل  منهم  طلبت  املحطة،  يف  بروؤ�سائي  عالقتي  توطدت  ان  فبعد 
�سيبرييا لعداد برنامج عن النمر ال�سيبريي، فوافقوا لبعادي عن ادارة 
املحطة. وتقول ان )النمر ال�سيبريي قوي جدا ولكنه ل يهاجم الن�سان، 
بل ي�سلك طريقا بعيدا عنه اذا �سادفه يف طريقه، بل انه يخ�سى الن�سان ول 

ي�سكل خطرا عليه ال اذا �سعر انه يف خطر(.
وت�سيف ليز انه بالرغم من �سخامة هذا احليوان )ال انه لي�ض خطرا كما 
تعتقدون، واذا مل تكونوا خائفني او خطرين، ف�سيكون هذا احليوان لي�ض 

خطرا ول خائفا اي�سا(. 

قتيل النحل
ق�سى امريكي نحبه بعد مهاجمته من قبل الآلف من النحل الفريقي 
الهجني عندما كان ب�سدد ازالة اخللية يف مزرعته مبنطقة مودي بولية 

تك�سا�ض. 
وقال جون بوكيت، احد جريان لري غودوين، ان عائلته وقفت عاجزة 
عن م�ساعدته لإنقاذه من براثن النحل الذي باغته بل�سعاته التي بلغت 

الف ل�سعة حتول على اثرها لونه اىل الزهري. 
قنا  بازالته  ازعجها  بعدما  غ��ودوي��ن  الغا�سبة  النحل  ا���س��راب  وهاجمت 
قدميا للدجاج بنت بداخله خليتها. وقالت تانيا غودوين، ابنة ال�سحية: 
)عندما انتهى الهجوم كان لونه زهريا وغطي ج�سمه بالآلف من ل�سعات 

النحل يف وجهه ويديه(.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :17٣1٥2      بتاريخ :06/2012/0٥   
با�س��م : بولر باك للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 

وعنوانه:  �ض ب: 2٣1148 ، املنطقة احلرة باحلمرية ، دبي – المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأخر ى ؛ املطبوعا ت ؛ مواد  الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات 
جتليد الكتب ؛ ال�سور الفوتوغرافية ؛ القرطا�سية ؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية 
مواد  ؛  ث(  الأثا  )عدا  املكتبية   واللوازم  الكاتبة  الآلت  ؛  التلوين  اأو  الدهان  فرا�سي  ؛  الفنانني  ومواد  ؛ 
التوجيه والتدري�ض )عدا الأجهزة( ؛ مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة يف فئات اأخر ى( ؛ حروف 

الطباعة ؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
الواق�عة بالفئة: 16 

العبارة الالتينية POLARPACK ور�سم خط افقي عري�ض وهو يدخل يف طرف اجلزء االمين من 
العلوي من كافة احرف  اجلزء  ويقطع  ليغطي  وي�سارا  ميينا  ممتدا   POLAR املقطع  من   R حرف 

العالمة والكل بطريقة مميزة .
 ال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 166182       بتاريخ :2011/12/07  
با�س��م :  م�سنع اطل�ض للبال�ستيك )ذ.م.م(

وعنوانه:    �ض ب:1027٣ ، دبي - المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ت�سنيع خامات البال�ستيك ، ت�سنيع النابيب البال�ستيكية ولوازمها.
الواق�عة بالفئة: 40            

العبارة atlas plastic مكتوبة داخل خط عري�ض مموج ومن خلفه �سكل دائرة تتخللها بع�ض اخلطوط 
ومتثل ر�سمة �سكل الكرة الر�سية والكل بطريقة مميزة.

ال�س��رتاطات:  دون �سرط.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :172٣67      بتاريخ :2012/04/22   
با�س��م : ال�سيد/ انطوين ارولراج رايابان

وعنوانه:  �ض.ب: ٣٣494 ، دبي – المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�سطة الريا�سية.
الواق�عة بالفئة: 41        

العبارة الالتينية Roots to Wings مكتوبة بطريقة مميزة.
 ال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  16٣٣68  بتاريخ :2011/10/0٥ 
با�س��م : طريق القمر للتجارة ذ.م.م

وعنوانه : �ض ب:97661 ، ال�سارقة – المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

احذية ال�سالمة التي ت�ستخدم �سد احلوادث.
الواق�عة بالفئة: 9                   

كلمة  الو�سط  من  ويقطعه  بي�ساء  حوافه  ال�سود  باللون   G احلرف  من  يتكون  �سدا�سي  �سعار 
 GLADIATOR وكتبت  حمراء  م�ستطيلة  خلفية  على  البي�ض  باللون   GLADIATOR
 R مرة اخرى بنف�ض الطريقة واللون وتظهر خطوط متموجة بي�ساء تلتقي من الناحية اليمنى حلرف
منها وتوجد اربعة ا�سكال دائرية باللون الحمر الغامق ومرتا�سة بطريقة مميزة ومن ا�سفل الكلمة كتبت 
تلتقي  مكعبات  اربعة  ويوجد  البي�ض  باللون   YOUR SAFETY COMPANION العبارة
من اركانها بطريقة مميزة مع مكعب اآخر موجود بو�سطها وهي باللون الحمر الغامق ومن خلفها �سكل 
خطوط متثل ا�سعة براقة بخليط من اللون الحمر والبي�ض النا�سع والكل �سمن خلفية م�ستطيلة جزءها 

العلوي باللون الحمر الغامق ويتدرج اىل الحمر الفاحت اىل ال�سفل والكل بطريقة مميزة جدا.
 ال�س��رتاطات:  دون �سرط  .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :174096     بتاريخ :24/2012/0٥     
با�س��م : عبدالظاهر ب�سري للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م(

وعنوانه:  �ض ب:1408٥  ، دبي – المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الزيوت  ذلك  وقود )مبا يف  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  و�سحوم �سناعية، مزلقات، مركبات  زيوت 
املعدنية اخلا�سة بادارة املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

الواق�عة بالفئة: 4           
احلرفان الالتينيان Rx مكتوبان متال�سقني وكتب احلرف R اكرب حجما من احلرف x املكتوب مال�سقا 
طرف اجلزء ال�سفل من نهاية الطرف المين ال�سفلي من احلرف R والذي يكمل جزء كامل من احلرف 
كتب الرقم 16 بنف�ض طريقة اخلط واحلجم املكتوب به احلرف R ويوجد �سكل �سدا�سي  اليمني  ومن   x
من  وتخرج  املعروف  ال�سحري  بامل�سباح  ي�سمى  مبا  �سبيه  �سكل  فيه  مر�سوم  دائري  الداخل  من  وحميطه 

فتحته نقطة تدل على قطرة الزيت والكل بطريقة مميزة.
 ال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  16٣842  بتاريخ :2011/10/16
با�س��م : ميجا ميك للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م(

وعنوانه:  �ض ب. ٥1012 ، دبي – المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات واأجهزة النقل الربي واجلوي واملائي.

الواق�عة بالفئة: 12           
الكلمة NIKOYA مكتوبة باخلط العري�ض  �سمن خلفية م�ستطيلة والكل بطريقة مميزة.

 ال�س��رتاطات:  دون �سرط  .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  16٥988    بتاريخ :2011/12/04  
با�س��م : ابومالك ل�سناعة املواد الغذائية )ذ.م.م( 

وعنوانه : �ض.ب: 2٣11،عجمان – المارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�سروات  فواكه   ، اللحوم  خال�سات   ، وال�سيد  الدواجن  وحلوم  وال�سماك  اللحوم 
 ، البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب   ، بال�سكر  ، هالميات )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة  ومطهورة 

الزيوت والدهون ال�ساحلة لالكل.
الواق�عة بالفئة:29                       

اجلهة  ناحية  ال�سفل  اىل  مائل  مقو�ض  عري�ض  خط  �سمن  كل  مكتوبتان  اراك�ض   ARAX الكلمات 
اخلط  وعلي  ال�سفل  اخلط  من  جزء  منهما  العلى  ويغطي  بع�سهما  مع  يتما�سان  اخلطني  وكال  الي�سار 
العلوي �سكل جزء من زهرة والكل �سمن خلفية دائرية عليها �سكل �سحاب جزئه العلوي دان وال�سفل باهت 

اللون والكل بطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات:  دون �سرط  .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :17٣619     بتاريخ :14/2012/0٥  
با�س��م : اأكيومن ويلن�ض برايفيت ليمتد 

وعنوانه:�سي 1، ٥/110، �ساينيوا�ض )82( كامدار ناجار 111 �سرتيت ، نوجنامباككام ، �سانَّاي، 6000٣4 الهند
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ل  معدة  حمية  واأغذية  د  موا  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية،  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
اأو البيطري واأغذية للر�سع والأطفال ، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان؛  لإ�ستعمال الطبي 
احل�سرات  لإبادة  م�ستح�سرات  مطهرات،  الأ�سنان،  طب  و�سمع  الأ�سنان  ح�سو  مواد  �سماد،  ومواد  ل�سقات 

واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب
الواق�عة بالفئة: ٥            

العبارة الالتينية acure مكتوبة باخلط العري�ض حمدد من جوانبها بخطوط رفيعة ور�سم مع انحنائة 
بطريقة  والكل   Sweet ‘n’ Fit الالتينية  العبارات  كتبت  ال�سفل  ومن  نبات  وريقة  �سكل   r حرف 

مميزة.
 ال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :174404    بتاريخ :29/2012/0٥   
با�س��م :   جلوبال داينينغ انرتنا�سونال جروب �ض م ح

وعنوانه: �ض ب : 16111 ،  را�ض اخليمة – المارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية( ، الإيواء املوؤقت. 
الواق�عة بالفئة: 4٣              

احلرفني الالتينيني  CS وكتب احلرف C باللون الخ�سر وبحجم كبري وكتب احلرف S باللون البي�ض 
�سمن خلفية م�ستديرة برتقالية اللون وتتو�سط مركز احلرف C الذي يظهر على �سكل دائرة غري مكتملة  

جدا. مميزة  بطريقة  والكل  الخ�سر  باللون   CHEZ SUSHI ومن اجلهة اليمنى كتبت العبارة
 ال�س��رتاطات:  دون �سرط.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  174708  بتاريخ :2012/06/04 
با�س��م : �سركة الكيمياء لل�سناعات – ذات م�سئولية حمدودة

وعنوانه:  �سارع عنابة، املنطقة ال�سناعية، بن عرو�ض – 201٣ تون�ض
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد بناء )غري معدنية( ، اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة 
للنقل، ن�سب )جم�سمات) غري معدنية.

الواق�عة بالفئة: 19              
�سكل  على   i �مكتوبة بطريقة مميزة ور�سمت نقطة حرف ال CONTiNENTAL الكلمة الالتينية
نقطة م�ستديرة حمراء تالم�سها الرجل اليمنى اخللفية لنمر مر�سوم بطريقة مميزة يعلوا كلمة العالمة 

متجها اىل اجلهة اليمنى من العالمة والكل بطريقة مميزة.
 ال�س��رتاطات:  دون �سرط  .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  177764  بتاريخ :2012/08/09
با�س��م : دي ان بي هوليدنغز ال تي دي

وعنوانه:  او ام �سي ت�سامربز ، ويكهامز ، كاي 1 ، روود تاون، تورتول ، اجلذر العزراء الربيطانية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وقود  ذلك  يف  )مبا  وقود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  مركبات  مزلقات،  �سناعية،  و�سحوم  زيوت 
املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

الواق�عة بالفئة: 4         
الكلمة الالتينية GPone مكتوبة باحرف عري�سة مت�ساوية احلجم وهي تتو�سط اطارين ميثل كل منهما 
 Lubricants الكلمة  مقطع دائرة م�ستقيم من الداخل وحمدب من العلى وكتب يف املقطع ال�سفل 

والكل بطريقة مميزة.
 ال�س��رتاطات:  دون �سرط  .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170972  بتاريخ: 2٥  / ٣ / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :لطيف الدين بوثيا كوتي مابريكاث.
وعنوانه:�ض.ب ٣1794 دبي ، المارات العربية املتحدة..

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية و العالن و ادارة و توجيه العمال التجارية و تفعيل الن�ساط املكتبي.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) ٣٥ (
لتينية  " بحروف   KOMERCI WE LEAD REST FOLLOWS  "  : و�سف العالمة

باللون الزرق يعلوها ر�سم مربع مظلل باللون الزرق الغامق و الفاحت
ال�س��رتاطات:

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل ٣0 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :17٣620      بتاريخ :   14/2012/0٥
با�س��م : اأكيومن ويلن�ض برايفيت ليمتد

وعنوانه:�سي 1، ٥/110، �ساينيوا�ض )82( كامدار ناجار 111 �سرتيت ، نوجنامباككام ، �سانَّاي، 6000٣4 الهند
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
اخلمرية  الأ�سود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  واحللويات؛  والفطائر  اخلبز  ب؛  احلبو  من 

وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة: ٣0        

العبارة الالتينية acure مكتوبة باخلط العري�ض حمدد من جوانبها بخطوط رفيعة ور�سم مع انحنائة 
حرف r �سكل وريقة نبات ومن ال�سفل كتبت العبارات الالتينية Sweet ‘n’ Fit والكل بطريقة مميزة.

ال�س��رتاطات:  دون �سرط .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  174488  بتاريخ :2012/0٥/٣0 
با�س��م : �سركة جا�سينا التجارية )ذ.م.م( 

وعنوانه : �ض ب: ٥٥9٥7 ، دبي – المارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة.

الواق�عة بالفئة: 14                    
احلرفني الالتينيان LA ويال�سق حرف L احلرف A من و�سط اجلهة الي�سرى منه وميتد طرفه الي�سر 

لالعلى ومن ال�سفل كتبت الكلمات الالتينية   LOUIS ARDEN والكل بطريقة مميزة.
  ال�س��رتاطات:  دون �سرط  .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  174707  بتاريخ :2012/06/04  
با�س��م : �سركة الكيمياء لل�سناعات – ذات م�سئولية حمدودة

وعنوانه:  �سارع عنابة، املنطقة ال�سناعية، بن عرو�ض – 201٣ تون�ض
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الدهانات والورني�ض وطالءات اللك، مواد الوقاية من ال�سداأ ومواد حفظ اخل�سب من التلف، مواد التلوين، 
مواد تثبيت الألوان، راتنج طبيعي خام، معادن يف �سكل رقائق اأوم�سحوق لإ�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور 

وعمال الطباعة والفنانني.
.الواق�عة بالفئة: 2   

�سكل  على   i �مكتوبة بطريقة مميزة ور�سمت نقطة حرف ال CONTiNENTAL الكلمة الالتينية
نقطة م�ستديرة حمراء تالم�سها الرجل اليمنى اخللفية لنمر مر�سوم بطريقة مميزة يعلوا كلمة العالمة 

متجها اىل اجلهة اليمنى من العالمة والكل بطريقة مميزة.
 ال�س��رتاطات:  دون �سرط  .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  1748٣٥  بتاريخ :2012/06/06 
با�س��م : بانفيت – باندرما فيتامينلي مي �سنايي اأ.�ض

وعنوانه :  بالك�سرياأ�سفلت 8.كم ، باندرما – بالك�سري – تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�سروات  فواكه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  الدواجن  وحلوم  والأ�سماك  اللحوم 
الزيوت  البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب،  بال�سكر،  ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

والدهون ال�ساحلة لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 29           

كلمة Banvit مكتوبة باللون الحمر وبطريقة مميزة �سمن اطار �سدا�سي ال�سالع غري مكتمل باللون 
اخ�سر  العلى  اىل  ال�سم�ض مكون من خط مقو�ض  ب�سكل  �سبيه  �سكل  ور�سم  العلى  الخ�سر ومفتوح من 
اللون وتظهر عليه خطوط عري�سة متباينة الطول بع�سها باللون الخ�سر الغامق وبع�سها باللون الخ�سر 

الفاحت متثل ا�سعة ال�سم�ض والكل بطريقة مميزة.
 ال�س��رتاطات:  دون �سرط  .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 171٥18  بتاريخ: 4 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :لطيف الدين بوثيا كوتي مابريكاث.
وعنوانه:�ض.ب ٣1794 دبي ، المارات العربية املتحدة..

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اللحوم، الأ�سماك، الطيور الداجنة وحلوم  ال�سيد؛ م�ستخرجات اللحوم؛ الفواكه واخل�سروات املحفوظة 
الألبان  ومنتجات  ،احلليب  البي�ض  الفواكه؛  و�سل�سات  املربيات  اجللي،  واملطهية؛  واملجففة  واملجمدة 

الأخرى؛ الزيوت وال�سحوم املعدة لالأكل.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (

و�سف العالمة : "  HAROL  "  بحروف لتينية .   
ال�س��رتاطات:

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل ٣0 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  16٣٣67  بتاريخ :2011/10/0٥  
با�س��م : طريق القمر للتجارة ذ.م.م

وعنوانه :  �ض ب:97661 ، ال�سارقة – المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ض ، لبا�ض القدم واغطية الرا�ض
الواق�عة بالفئة: 2٥                   

كلمة  الو�سط  من  ويقطعه  بي�ساء  حوافه  ال�سود  باللون   G احلرف  من  يتكون  �سدا�سي  �سعار 
على خلفية م�ستطيلة حمراء وكتبت GLADIATOR مرة  البي�ض  باللون   GLADIATOR
اخرى بنف�ض الطريقة واللون وتظهر خطوط متموجة بي�ساء تلتقي من الناحية اليمنى حلرف R منها 
كتبت  الكلمة  ا�سفل  ومن  مميزة  بطريقة  ومرتا�سة  الغامق  الحمر  باللون  دائرية  ا�سكال  اربعة  وتوجد 
تلتقي  مكعبات  اربعة  ويوجد  البي�ض  العبارة IT’S THE MOST POWERFULLباللون 
من اركانها بطريقة مميزة مع مكعب اآخر موجود بو�سطها وهي باللون الحمر الغامق ومن خلفها �سكل 
خطوط متثل ا�سعة براقة بخليط من اللون الحمر والبي�ض النا�سع والكل �سمن خلفية م�ستطيلة جزءها 

العلوي باللون الحمر الغامق ويتدرج اىل الحمر الفاحت اىل ال�سفل والكل بطريقة مميزة جدا.
 ال�س��رتاطات:  دون �سرط  .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  17440٣   بتاريخ :29/2012/0٥  
با�س��م : �سيندور تيليكوم )�ض.ذ.م.م(  

126023، هاتف:   : ، �ض ب  ، دبي  ، انرتنا�سونال �سيتي  S3 ، Q2  فرن�ض كل�سرت  وعنوانه : مكتب رقم 
،  دبي – المارات العربية املتحدة  ، فاك�ض: 4220989 04   04   4220988

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية  اأنابيب قا�سية غري معدنية للمبا ين،   ، مواد بناء )غري معدنية( 

قابلة للنقل، ن�سب )جم�سمات( غري معدنية.
الواق�عة بالفئة: 19                   

ال�سمال بخط منحني  ناحية  تبتداأ من  الطول  متباينة  فني مكون من جمموعة خطوط مرتا�سة  �سكل 
طويل غري م�ستقيم معقوف من جزئه العلوي اىل جهة الي�سار ويتكرر نف�ض �سكل اخلط عدة مرات متجها 
اىل اليمني بطريقة مائلة ومتدرجة يف الطول وتلتقي اخلوط اخلم�سة الخرية يف نقطة واحدة وتنعقف 
متجهة اىل العلى وتتقو�ض متجهة اىل ال�سفل وكتب من الناحية ال�سفلى الكلمة   skanda وتنف�سل 

بع�ض اجزاء الحرف الثالث الخرية nda عن بع�سها والكل بطريقة فنية مميزة.
 ال�س��رتاطات:  دون �سرط  .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :169606    بتاريخ :2012/02/21    
با�س��م :   ال�سيدة/ هند نزار ابو ابراهيم زوجة ربيع بو مطر

وعنوانه:  روز فيلال 110 ، ال�سارع 1٥ ، منطقة املنارة ، ام �سقيم 2 ،  دبي – المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الأثاث واملرايا واطارات ال�سور، املنتجات(غري الواردة يف فئات اأخر ى( امل�سنوعة من اخل�سب اأو الفلني اأو 
الق�سب اأواخليزران اأو ال�سف�ساف او ال�سندان اأو العظام اأو العاج اأوعظم فك احلوت اأو ال�سدف اأو الكهرمان 

اأو املحار اأواملر�سوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البال�ستيكية.
الواق�عة بالفئة: 20              

اطار  ويوجد  ال�ساعة  بخطوط  �سبيهة  �سغرية  خطوط  به  عري�ض  اطار  من  مكون  دائري  هند�سي  �سكل 
زوايا  ياطراف ثالثة  تلتقي ثالثة خطوط �سغرية  الول  اقل عر�سا من  وهو  داخلي مكون من حلقتني 
وبطريقة  القفز  و�سع  يف  مرات  ثالثة  مكرر  ارنب  �سكل  يتخللها  ملتفة  خطوط  من  مكون  زخريف  ل�سكل 
 THREE دائرية وفنية مميزة جدا كل يلتقي باذنه مع الآخر مكونا ثالثة ا�سلع وكتبت كلمات العالمة
ال�سمالية  الناحية  من  الداخلي  الطار  ومباحاذات  الزخريف  ال�سكل  خارج   TIMES LUCKY
رباعية  والكل �سمن خلفية  اليمني  ال�سمال اىل  التوايل من  ال�سرقية واجلنوبية على  وال�سمالية  الغربية 

وبطريقة مميزة جدا.
 ال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840



25

•• اأبوظبي-وام:

اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ع��ن��وان  ع��م��ل حت��ت  ور���س��ة  الق��ت�����س��اد  وزارة  نظمت 
والتناف�سية اأم�ض الول يف فندق ذي ات�ض يف دبي .. بهدف ت�سليط ال�سوء 
يف  واأهميتها  القت�سادي  النمو  تعزيز  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  دور  على 
تر�سيخ مكانة الدولة كمركز جتاري اإقليمي وعاملي يتمتع باأعلى القدرات 
التناف�سية. ح�سر الور�سة التي تقام حتت رعاية معايل املهند�ض �سلطان بن 
�سعيد املن�سوري وزير القت�ساد..اأكرث من 25 م�ساركا من املتخ�س�سني 
اإم��ارات الدولة يف القطاعات القت�سادية احلكومية  من ممثلي خمتلف 
وما  واخل��دم��ات  ال�سلع  جم��الت  يف  الدولية  بالتجارة  املعنية  واخلا�سة 
يرتبط بها من م�سائل اقت�سادية . وا�ستهلت الور�سة بكلمة افتتاحية ملعايل 
وزير القت�ساد األقاها نيابة عنه عبد ال�سالم اآل علي مدير اإدارة �سيا�سات 
التجارة اخلارجية يف الوزارة اأكد فيها .. اأن التجارة اخلارجية متثل اأحد 
الأولويات الإ�سرتاتيجية حلكومة دولة الإمارات العربية املتحدة لتعزيز 
مكانة الدولة اإقليميا وعامليا من خالل بناء اقت�ساد متنوع تناف�سي وقادر 
على تلبية الطلب املحلي وكذلك تنمية ال�سادرات. واأ�سار اإىل اأن الدولة 
تتبنى تلك الإ�سرتاتيجية على اأ�س�ض النفتاح القت�سادي وحترير التجارة 
مما يعزز من اأهميتها كمركز متقدم على اخلريطة التجارية العاملية وهو 
ما اأدى �سمن مكا�سب كثرية اإىل زيادة م�ساهمة القطاعات غري النفطية 
اإىل   1971 املائة عام  10 يف  الإجمايل لالإمارات من  املحلي  الناجت  يف 
2011 واإىل ارتفاع قيمة التجارة اخلارجية غري  املائة للعام  6 ر74 يف 
النفطية لدولة الإمارات من ثالثة مليارات درهم يف عام 1972 اإىل 6 
ر927 مليار درهم للعام 2011 اأي مبا يزيد عن 300 �سعف. واأ�ساف 
اأنه توا�سال لتلك النجاحات حققت التجارة اخلارجية لالإمارات تطورا 

لفتا يف العام 2012 نتيجة جملة من التطورات الإيجابية يف خمتلف 
النفتاح يف جتارتها مع مناطق جديدة  القطاعات القت�سادية و�سيا�سة 
يف العامل والتو�سع يف البنية التحتية للموانئ واملطارات واملنافذ الربية 
التجارة  للدولة على خريطة  الإ�سرتاتيجي  املوقع  الذي عزز من  الأمر 
العاملية حيث تقدر القيمة الإجمالية للتجارة اخلارجية الإماراتية غري 
زيادة  ن�سبة  دره��م  تريليون  ر1   503 يقارب  2012 مبا  لعام  النفطية 
متوقعة 17 يف املائة عن عام 2011 . وعلى امل�ستوى العاملي حازت دولة 
20 من بني دول العامل من حيث ال�سادرات باإجمايل  الإم��ارات املرتبة 
قيمة بلغت 285 مليار دولر اأمريكي خالل عام 2011 لت�سهم بن�سبة 6 
التجارة  العاملية وذلك ح�سب تقرير  ال�سادرات  اإجمايل  املائة من  ر1 يف 
العاملية 2012 ال�سادر عن منظمة التجارة العاملية..كما حلت يف املرتبة 
العامل من حيث الواردات باإجمايل قيمة بلغت 205  دول  بني  من   25
املائة  1.1 يف  بن�سبة  لت�سهم   2011 عام  اأمريكي خالل  دولر  مليارات 
من اإجمايل الواردات العاملية ح�سب ذات التقرير. واأ�سار اإىل اأنه كنتيجة 
متوقعة لدور حكومة الإمارات العربية املتحدة الداعم للتناف�سية يف كافة 
تر�سمه  مبا  اخلارجية  التجارة  قطاع  فيها  مبا  القت�سادية  قطاعاتها 
وتنفذه من �سيا�سات تعزز قدراتها التناف�سية فاإن الدولة ترتقي باطراد 
لبيئتها  الدولية  القت�سادية  املنظمات  ت�سنيف  يف  متميزة  مراتب  اإىل 
اأنه فيما يخ�ض التناف�سية ت�سري بيانات تقرير  القت�سادية .. لفتا اإىل 
التناف�سية لعام 2012-2013 ال�سادر عن املنتدى القت�سادي العاملي 
املركز  التناف�سية لتحتل  الإم��ارات قفزت ثالث مراتب يف جمال  اأن  اإىل 
كالدولة  مكانتها  على  فيما حافظت  دول��ة   144 بني  عامليا من   24 ال��� 
العربية الوحيدة �سمن قائمة القت�سادات املعتمدة على الإبداع والبتكار 
للعام ال�سابع على التوايل. واأظهر التقرير حت�سنا يف موؤ�سرات التناف�سية 

اإذ ارتقى موؤ�سر جودة موؤ�س�سات الدولة اإىل املرتبة 12 عامليا متقدمة 10 
نقاط وارتقى موؤ�سر تناف�سية كفاءة �سوق العمل ب� 21 نقطة وو�سل اإىل 
املرتبة ال�سابعة عامليا. ويف جل�سات ور�سة العمل تناول املحا�سر الدكتور 
حممد عبيد حممد اخلبري القت�سادي باإدارة �سيا�سات التجارة اخلارجية 
اأوردت�����ه الأدبيات  اإىل م��ا  ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة..لف��ت��ا  م��ف��ه��وم واأه�����داف 
القت�سادية حول التجارة اخلارجية ما بني النظرية والتطبيق واأهداف 
وفوائد التجارة اخلارجية وخماطر ومعوقات التجارة اخلارجية . وبعد 
الإم��ارات يف تقارير  املرتفعة لدولة  املكانة  ال�سوء على  الور�سة  األقت  اأن 
لرفع  املقرتحات  اإىل جمموعة من  والعربية خل�ست  العاملية  التناف�سية 
كفاءة التناف�سية لدولة الإمارات يف قطاع التجارة اخلارجية والتي منها 
تعزيز وتنمية دور التجارة الإلكرتونية يف خلق املزايا التناف�سية..واإن�ساء 
الدولية  التجارية  التفاقات  من  املتاحة  الفر�ض  عن  معلومات  قاعدة 
ال�سلع واخلدمات لفائدة امل�سدرين الإماراتيني وموا�سلة اجلهد يف اإطار 
اإعفاء �سادرات  ب�ساأن  الإم��ارات  الدوحة لإق��رار مبادرة  اأجندة  مفاو�سات 
الألومنيوم من الر�سوم اجلمركية وتطوير الإنتاج وال�سادرات الإماراتية 
من ال�سلع البيئية . تخلل الور�سة عدد من املداخالت من جانب امل�ساركني 
التجارة  منظمة  يف  ع�سويتها  مبوجب  الإم����ارات  دول��ة  ال��ت��زام��ات  ب�ساأن 
الإجراءات  ح��ول  واأي�سا  اخلدمات  بتجارة  يتعلق  فيما  وخا�سة  العاملية 
اخلارجية  الأ�سواق  يف  الإماراتية  ال�سادرات  لها  تتعر�ض  التي  والتدبري 
واأ�سارت   . الدولية  التجارة  اإطار قواعد  للتعامل معها يف  ال�سبل  واأن�سب 
بع�ض املداخالت اإىل �سرورة اإيالء اهتمام اأكرب من قبل اجلهات املعنية 
بدولة الإم��ارات لإتاحة الإح�ساءات والبيانات املتعلقة بتجارة اخلدمات 
.. موؤكدة اأهميتها �سواء جلذب ال�ستثمار الأجنبي اأو لالأغرا�ض البحثية 

ذات ال�سلة بتو�سيح القدرات القت�سادية للدولة.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة حممد عمر عبد اهلل وكيل دائرة التنمية 
القت�سادية باأبوظبي حر�ض مركز اأبوظبي لالأعمال 
ال��ت��اب��ع ل��ل��دائ��رة ع��ل��ى الرت���ق���اء ب��خ��دم��ات��ه مب��ا يلبي 
خلق  يف  الر�سيدة  اأبوظبي  اإم���ارة  حكومة  طموحات 
بيئة اأعمال جاذبة ومثالية تعزز من تناف�سية الإمارة 
التجارية  وامل�����س��اري��ع  ال���س��ت��ث��م��ارات  قبلة  وجت��ع��ل��ه��ا 
تكرميه  خالل  �سعادته  وق��ال  املنطقة.  م�ستوى  على 
باملركز  العمالء  خدمة  موظفي  م��ن  �سخ�سا  ل�37 
مبنا�سبة تخرجهم من برنامج التميز والحرتافية 
يف خدمة العمالء اإن �سناعة خدمة العمالء والعناية 
تناف�سية  الأك���رث  امل��ي��زة  تعترب  املتقدمة  باملتعاملني 
للقطاعات  واخل���دم���ات  الأع���م���ال  ع���امل  يف  ومت���ي���زا 
نركز  جعلنا  ذل��ك  اإن  واأ���س��اف  واخلا�سة.  احلكومية 
ع��ل��ى ت��دري��ب وت��ط��وي��ر م��وظ��ف��ي اخل��دم��ة والعناية 
من  النتقال  مبقدورهم  ليكون  لديها  باملتعاملني 
اإيجاد  مرحلة  اإىل  وتنفيذها  الطلبات  تلقي  مرحلة 
متطلبات  ك��اف��ة  لتلبية  وامل��الئ��م��ة  املنا�سبة  احل��ل��ول 
امل�سئولية  حتمل  يف  ا�سراكهم  خ��الل  من  املتعاملني 
النظم  وف��ق  املمكنة  للبدائل  املتعاملني  توجيه  نحو 
وال���ل���وائ���ح مم���ا ي��ح��ق��ق ن��ت��ائ��ج اي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى قطاع 

العمال بالإمارة .
اإننا نعمل من خالل هذه الربامج التطويرية  وقال 

تطلعات  تلبية  على  ملوظفينا  التدريبية  وال����دورات 
و�سركائنا  الع���م���ال  ورج�����ال  وال���ع���م���الء  اجل��م��ه��ور 
متميزة  خدمات  تقدمي  خ��الل  من  ال�سرتاتيجيني 
مثالية  اأعمال  بيئة  توفر  اأن  �ساأنها  من  واحرتافية 
ال�سرتاتيجية  اهدافها  حتقيق  يف  وت�سهم  مالئمة 
الرامية اىل تعزيز تناف�سية قطاع العمال بالإمارة 
اأف�سل  املركز  خدمات  ت�سمل  اأن  اهمية  اىل  واأ���س��ار   .
التعامل  يف  الح��رتاف��ي��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  امل��م��ار���س��ات 
خالل  م��ن  وذل���ك  �سرائحهم  مبختلف  العمالء  م��ع 
ال�ستفادة من الربامج العلمية التي ت�سهم يف تطوير 
القدرات والمكانات الب�سرية ملوظفي خدمة العمالء 
مبا يعك�ض ويرتجم قيم الدائرة يف امل�سئولية والريادة 
والتفاعل والتوازن ويجعل من مركز العمال نافذة 

واحدة نحو حتقيق بيئة اعمال مثالية.
و�سدد �سعادة حممد عمر عبداهلل خالل احلفل على 
حر�ض مركز اأبوظبي لالأعمال على ا�ستقطاب وتاأهيل 
املركز  اه��داف  حتقيق  على  القادرة  املواطنة  الكوادر 
ت��رتج��م حم����ددات ومرتكزات  ال��ت��ي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
نحو  وتطلعاتها   2030 القت�سادية  ابوظبي  روؤي��ة 
حتقيق التنمية القت�سادية امل�ستدامة يف هذا القطاع 

احليوي والرئي�سي.
ان��ط��الق��ا م��ن روؤي����ة دائ����رة التنمية  اأن����ه  اإىل  ول��ف��ت 
بكل جهد ممكن  ت�سعى  فاإنها  ور�سالتها  القت�سادية 
متميز  م�ستوى  لتحقيق  المكانات  كافة  توفر  لأن 

من اخلدمات للمتعاملني وذلك وفق روؤية تطويرية 
ط��م��وح��ة ت��ع��زز م���ن ال�����س��راك��ة م���ع ك��اف��ة املتعاملني 
من  ومتطلباتهم  وتوقعاتهم  احتياجاتهم  وتفهم 
خالل املوظفني املعنيني بخدمة العمالء. من جانبه 
ملركز  التنفيذي  املدير  الرميثي  را�سد  اأع��رب حممد 
ابوظبي لالأعمال بالإنابة يف كلمة افتتح بها احلفل 
والحرتافية  التميز  برنامج  خلريجي  تهنئته  عن 
يف خدمة العمالء .. م�سيدا مبا قدموه من حما�سة 
ورغبة �سادقة يف تطوير الذات خالل انت�سابهم لهذا 
التدريبية  ال��ربام��ج  اأه��م  م��ن  يعد  وال���ذي  الربنامج 
التي ت�ستهدف تطوير القدرات والمكانات يف �سبيل 
ت��ق��دمي م��رك��ز اب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال اف�����س��ل خدماته 
ن��ح��و خلق  ���س��ع��اره  ل��ل��ع��م��الء ومب���ا يعك�ض وي��رتج��م 
بيئة اعمال مثالية . وحث الرميثي موظفي خدمة 
العمالء على ترجمة ما مت حت�سيله من علم ومعرفة 
اأر�ض الواقع والعمل وفق  خالل هذا الربنامج على 
الهوية املوؤ�س�سية للدائرة جم�سدين ما ت�سمنه ميثاق 
خدمة املتعاملني الذي اأعده املركز لال�سرت�ساد به يف 
اف�سل  الرامية اىل تقدمي  املمار�سات  اف�سل  تطبيق 
اخلدمات لعمالء املركز. واأ�سار اإىل اأن اأهداف ميثاق 
الدائرة  اأه���داف  من  تنبثق  والتي  املتعاملني  خدمة 
املوؤ�س�سية للدائرة يف جمال  تكمن يف حتقيق الهوية 
اخلدمة  بجودة  واللتزام  والوفاء  املتعاملني  خدمة 
الحرتافية  اخل���دم���ة  وت��ع��زي��ز مم��ار���س��ات  امل��ق��دم��ة 

وال���ت���ع���ري���ف ب���ح���ق���وق امل��ت��ع��ام��ل��ني وال���ت���ع���ام���ل وفق 
قيا�ض  موؤ�سر  وف��ق  والعمل  واحتياجاتهم  ثقافاتهم 
العمالء  الرميثي  ودع��ا  املتعاملني.  خدمة  م�ستوى 
وامل�ستندات  ال��وث��ائ��ق  ك��اف��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإىل 
خدمة  موظفي  اىل  والن�سات  ملعامالتهم  املطلوبة 
كافة  واتباع  املتطلبات  كافة  ا�ستي�ساح  عند  العمالء 
الرتاخي�ض  ن��ظ��ام  بها يف  امل��ع��م��ول  وال��ن��ظ��م  ال��ل��وائ��ح 
اأمام  منفتحا  �سيكون  ال���ذي  امل��رك��ز  ل��دى  ال��ت��ج��اري��ة 
و���س��ك��واه��م يف  ل��ت��ق��دمي مقرتحاتهم  ال��ع��م��الء  ك��اف��ة 
اأي ق�سور يف تقدمي اخلدمة. وت�سمن  حال حدوث 
برنامج التميز والحرتافية يف خدمة العمالء الذي 
قدمه الدكتور اأحمد تهلك خبري وم�ست�سار ومدرب 
خدمة العمالء واملبيعات اعمال التقييم الوىل عرب 
حتديد الحتياجات التدريبية وور�ض العمل املعرفية 
واملهارة ملجموعات امل�ساركني فئة قادة خدمة العمالء 
اأن�سطة التوجيه على  وفئة مقدمي اخلدمة تخللها 
راأ�ض العمل وجل�سات ع�سف ذهني وتطبيقات املت�سوق 

ال�سري.
احلفل  خ��ت��ام  اهلل يف  عبد  ���س��ع��ادة حممد عمر  وق���ام 
يرافقه عدد من امل�سئولني بالدائرة ومركز ابوظبي 
خدمة  ملوظفي  التخريج  �سهادات  بتقدمي  لالأعمال 
عملهم  يف  والتميز  التوفيق  لهم  متمنيا   .. العمالء 
وال����س���ت���ف���ادة مم���ا ت��ل��ق��وه م���ن ع��ل��م وم��ع��رف��ة خالل 

انت�سابهم لهذا الربنامج.

املال والأعمال

االقت�شاد تنظم ور�شة عمل حول التجارة اخلارجية والتناف�شية

وكيل اقت�شادية اأبوظبي يوؤكد احلر�ص على تبني اأف�شل املمار�شات 
يف خدمة العمالء لتعزيز تناف�شية االإمارة 

ارتفاع موؤ�شر �شوق دبي املايل 
بن�شبة 0.15 يف املائة اأم�ص

•• دبي-وام:

ارتفع موؤ�سر �سوق دبي املايل بن�سبة 0.15 يف املائة رابحا 3.4 نقطة ليغلق 
 504.7 قيمتها  بلغت  التي  ام�ض  ت���داولت  ختام  يف  نقطة   2344 على 
مليون درهم و�سط ارتفاع اأ�سعار اأ�سهم 12 �سركة وهبوط اأ�سهم 12 �سركة 

اأخرى وثبات اأ�سعار خم�ض �سركات.
كانت املدينة للتمويل وال�ستثمار اأكرث ال�سركات ارتفاعا من حيث التغري 
بينما  املائة  يف   5.8 بلغت  تغري  بن�سبة  دره��م   0.79 باإغالق  اأ�سعارها  يف 
كانت دار التكافل اأكرث ال�سركات انخفا�سا يف اأ�سعارها باإغالق 0.53 درهم 
اأن نطاق التقلب املعمول  2.9 يف املائة. جدير بالذكر  بن�سبة تغري �سالب 
به يف �سوق دبي املايل هو 15 يف املائة �سعودا كحد اأق�سى و 10 يف املائة 

هبوطا كحد اأدنى.
 وكان �سهم �سركة �سوق دبي املايل الأكرث ن�ساطا من حيث قيمة التداول اإذ 
بلغت نحو 105.9 مليون درهم با�ستحواذ ما ن�سبته 21 يف املائة من قيمة 

تداولت ال�سوق مرتفعا �سعره فل�سني ليغلق على 1.84 درهم .
 وت�سدر قطاع ال�ستثمار واخلدمات املالية باقي القطاعات املتداول اأ�سهمها 
من حيث قيمة التداول يف ال�سوق مببلغ 188.8 مليون درهم اأي ما ن�سبته 

املائة. يف   37.4
 وفيما يتعلق بال�ستثمار الأجنبي يف �سوق دبي املايل فقد بلغ اإجمايل قيمة 
م�سرتيات الأجانب من الأ�سهم اليوم نحو 203.4 مليون درهم لت�سكل ما 
اإجمايل  بلغ  امل�سرتيات يف حني  قيمة  اإجمايل  املائة من  40.3 يف  ن�سبته 
قيمة مبيعاتهم 164.9 مليون درهم بن�سبة 32.7 يف املائة من اإجمايل 
مليون   38.5 اإىل  الأجنبي  ال�ستثمار  �سايف  بذلك  لي�سل  املبيعات  قيمة 

درهم كمح�سلة �سراء. 

طريان االإمارات ت�شري رحالتها 
اإىل �شتوكهومل يف 4 �شبتمرب

•• دبي -وام:

تبداأ طريان المارات ت�سغيل رحالتها اىل العا�سمة ال�سويدية �ستوكهومل 
الرابعة  الأوروبية  الوجهة  لت�سبح  القادم  �سبتمرب  الرابع من  اعتبارا من 
اأوروب��ا التي تن�سم اإىل �سبكة الإم��ارات لل�سحن اجلوي مما  والثالثني يف 
الوطيدة  التجارية  الروابط  تعزيز  يف  ت�ساهم  حيوية  �سحن  طاقات  يوفر 

بني دولة الإمارات ودول �سمال اأوروبا.
طريان  يف  ال�سحن  ذراع  اجل��وي  لل�سحن  الإم����ارات  تتيح  اأن  املنتظر  وم��ن 
الإمارات فر�سا اأمام ال�سركات يف دول �سمال اأوروبا للو�سول اإىل املزيد من 
الأ�سواق يف اآ�سيا واأفريقيا وذلك مع ان�سمام �ستوكهومل اإىل �سبكة رحالت 
ال�سركة و�سيوفر طاقات �سحن حيوية ت�ساهم يف تعزيز الروابط التجارية 

الوطيدة بني دولة الإمارات ودول �سمال اأوروبا.
ملنطقة  لل�سحن  التجارية  العمليات  اأول  رئي�ض  نائب  �سيجل  روب��رت  وذكر 
اأوروب��ا والأمريكتني يف ط��ريان الإم���ارات ان ال�سركة اج��رت تقييما دقيقا 
الناجح  الإط���الق  بعد  ال�سكندنافية  ال���دول  اأ���س��واق  يف  التو�سع  خل��ي��ارات 
لرحالتها اإىل العا�سمة الدمناركية كوبنهاغن يف عام 2011 ونرى اآفاقا 
كبرية لنمو عمليات ال�سحن بني �ستوكهومل وبقية املدن التجارية الرئي�سة 
طريان  و�ست�سغل  ون��ي��وزي��ل��ن��دا  واأ���س��رتال��ي��ا  الأق�����س��ى  وال�����س��رق  ال�سويد  يف 
الإمارات طائرة بوينج اإى اأر 300-777 خلدمة رحالتها اإىل �ستوكهومل 

ما �سيوفر طاقة �سحن قدرها 322 طنا اأ�سبوعيا.

•• دبى -وام:

لل�سنة  الأول  الن�سف  نتائج  ام�ض  نخيل  اأعلنت 
املالية 2013 م�سجلة اأرباحا بقيمة 2 ر1 مليار 
املائة  يف  زي����ادة مبعدل57  وال����ذي مي��ث��ل  دره���م 
مقارنة مع 767 مليون درهم من �سايف الأرباح 

التي �سجلت يف الن�سف الأول عام 2012.
لعام  الأول  الن�سف  يف  الي�����رادات  ارت��ف��ع��ت  وق��د 
2013 مبعدل 36 يف املائة لت�سل اىل 23 ر4 
 1 البالغة  باليرادات  وذلك مقارنة  درهم  مليار 
ر3 مليار درهم التي �سجلت يف الن�سف الول لعام 

.2012
ن��خ��ي��ل يف  ل�����س��رك��ة  ال���ق���وي  امل����ايل  وي���ع���زز الأداء 
الن�سف الأول لعام 2013 ا�ستمرار دعم حكومة 
بتنفيذ  ن��خ��ي��ل  اإدارة  ق��ب��ل  م���ن  والل����ت����زام  دب����ي 
وعالمة  الهيكلة  اإع��ادة  بعد  ال�سركة  عمل  خطة 
وا�سحة على حدوث انتعا�ض يف القطاع العقاري 
م�ساريع  يف  امل�ستثمرين  ثقة  وا���س��ت��م��رار  دب��ي  يف 
خلية  لعام2013  ال��ث��اين  ال��رب��ع  و�سكل  نخيل. 
ت�سليم  ا�ستمرار  مع  نخيل  ل�سركة  الن�ساط  من 
متزايد  لعدد  امل�ستمر  والبناء  للعمالء  الوحدات 
حيث  التجزئة  وم�ساريع  ال�سكنية  امل�ساريع  من 
يف  الرئي�سي  امل�����س��اه��م  ك���ان  ال��ع��ق��ارات  ت�سليم  اأن 
امل�ساهمات  ا�ستمرار  مع  لنخيل  الإي���رادات  زي��ادة 

اليجابية من م�ساريع التجزئة والتاأجري وق�سم 
الأعمال الرتفيهية يف ال�سركة.

على  م�ساريعها  ا�ستكمال  نخيل  �سركة  وتوا�سل 
يقارب  م��ا  بت�سليم  ق��ام��ت  ح��ي��ث  ال��ق��ري��ب  امل���دى 
وحدة �سكنية مبا يف ذلك 1400 وحدة   6000
يف الن�سف الأول لعام 2013 وذلك منذ النتهاء 
من اإعادة الهيكلة يف اأغ�سط�ض 2011 مع العلم 
باأن معظم هذه الوحدات يف نخلة جمريا الفرجان 
انرتنا�سيونال �ستي وقرية جمريا وجمريا بارك 

وجمريا هايت�ض.
وم����ن ب���ني ه����ذه ال����وح����دات ���س��ي��ت��م ت�����س��ل��ي��م اأكرث 
الثاين  ال��ن�����س��ف  يف  �سكنية  وح����دة   3000 م��ن 

قيد  م�ساريع  جمموعة  وه��ن��اك   ..2013 ل��ع��ام 
والرتفيهية  ال�سكنية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��ت��ط��وي��ر 
والتجزئة والفنادق وذلك بهدف تطوير الأ�سول 
نخيل  بينها  وم��ن  وامل��رب��ح��ة  ال��ع��ايل  الطلب  ذات 
ب��وي��ن��ت يف نخلة  ذا  ل���ه  ال��ت��اب��ع  وال���ف���ن���دق  م����ول 
مارت  دراغ����ون  يف  التو�سعة  وم�����س��اري��ع  اجل��م��ريا 
وابن بطوطة مول وامل�ساريع ال�سكنية مبا يف ذلك 
باملا ريزيدن�ض وبامل فيووز وجمريا بارك وجزر 
اجلمريا واملراكز املجتمعية يف حدائق دي�سكفري 
اأي�سا بتقييم  بارك. وتقوم نخيل حاليا  وجمريا 
اأن  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  اإ�سافية  م�ساريع  م��ن  ع��دد 

ت�سيف اأهمية وا�ستدامة اإىل م�ساريع نخيل.

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  ال�سياحية  ال�سفن  �سناعة  اأق��ط��اب  اأك���د 
م�ساركتهم يف منتدى �سي تريد لل�سفن ال�سياحية 
اأب��وظ��ب��ي يف  ت�ست�سيفه  ال���ذي  الأو����س���ط  ب��ال�����س��رق 
التا�سع من دي�سمرب املقبل. و�سي�سهد املنتدى الذي 
يقام بدعم من هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة و 
لعدد  مميزا  ح�سورا  للموؤمترات  اأبوظبي  مكتب 
ال�سفن  واإدارة  ت�سغيل  �سركات  اأب��رز  م�سوؤويل  من 
والتحديات  الق�سايا  �سيبحثون  الذين  ال�سياحية 
مو�سع اهتمام القطاع واخلطوات الالزم اتخاذها 
يف  ال�سياحية  ال�سفن  ق��ط��اع  ت��ط��ور  عجلة  ل��دف��ع 
منطقة ال�سرق الأو�سط. واأكدت �سركات رائدة منها 
ازمرا كلوب كروزيز و كري�ستال كروزيز و كونارد 
و  الأم��ري��ك��ي  الهولندي  اخل��ط  و  املتحدة  اململكة 
برن�سي�ض كروزيز و رويال كاريبيان انرتنا�سيونال 
ذا  و  ك��روزي��ز  اآي  ي��و  ت��ي  و  ك��روزي��ز  �سيلفر�سي  و 
ورلد ح�سورها يف املنتدى الذي تنظمه �سي تريد 
الظاهري مدير  �سلطان  واأ�سار   . الأو�سط  ال�سرق 
لل�سياحة  اأبوظبي  ال�سياحية يف هيئة  البيئة  اإدارة 
من  قائمة  �سي�ستقطب  املنتدى  اأن  اإىل  والثقافة 
املجال  �سيتيح  مم��ا  وامل�سوؤولني  التنفيذيني  اأه��م 
حمليا  املعنية  واجل��ه��ات  و�سركائها  الهيئة  اأم���ام 
واإق��ل��ي��م��ي��ا ل��ل��ح��وار امل��ب��ا���س��ر م��ع��ه��م وب��ح��ث �سبل 

التعاون الثنائي ودرا�سة الق�سايا الهامة وحتديد 
الفر�ض ال�سانحة و�سبل ا�ستثمارها. وقال �سلطان 
الظاهري اإن هذا النهج يتما�سى مع اإ�سرتاتيجية 
الهيئة الرامية اإىل التعاون مع �سركائها لتحقيق 
عن  م��ع��رب��ا   .. ال�سياحية  واأه��داف��ه��ا  ط��م��وح��ات��ه��ا 
اأن احل�سور الكبري لقادة �سناعة ال�سفن  ثقته يف 
املنطقة  القطاع يف  هذا  اأعمال  �سيدعم  ال�سياحية 
ال�سياحية  لل�سفن  تريد  �سي  منتدى  عقد  ياأتي   .
عام  دب��ي  يف  اأقيم  اجتماع  الأو���س��ط عقب  بال�سرق 
خلطوط  التنفيذيني  امل��دي��ري��ن  و���س��م   2012
والهيئات  املعنيني  وال�����س��رك��اء  ال�سياحية  ال�سفن 
مو�سوعات  ناق�ست  والتي  ال�سلة  ذات  احلكومية 

تطور  اأم����ام  ال��ط��ري��ق  لتمهيد  معاجلتها  يتعني 
ال�سرق  منطقة  يف  ال�سياحية  ال�سفن  قطاع  ومن��و 
اجتماع  املنتدى  اأعمال  برنامج  وي�سم  الأو���س��ط. 
بقطاعات  وم�������س���وؤول���ون  وزراء  ���س��ي��ح�����س��ره  ق��م��ة 
ال�سياحة واملوانئ واجلن�سية والإقامة من خمتلف 
اأنحاء املنطقة وموؤمترا مفتوحا للعاملني بقطاع 
البحريني واخلطوط اجلوية  والوكالء  ال�سياحة 
و�سركات اإدارة الوجهات ال�سياحية. وي�سمل برنامج 
املنتدى اأي�سا ور�سة عمل �ستت�سمن لقاءات ثنائية 
بني �سيوف احلدث من التنفيذيني بقطاع ال�سفن 
ال�سياحية مع م�سوؤويل الوجهات امل�ساركة وحفالت 

ا�ستقبال وع�ساء بح�سور كافة امل�ساركني. 

نخيل تعلن زيادة اأرباحها مبعدل57 يف املائة
 يف الن�شف االأول من عام 2013 

اأقطاب �شناعة ال�شفن ال�شياحية العاملية ي�شاركون 
مبنتدى �شي تريد لل�شفن ال�شياحية بال�شرق االأو�شط 
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 171٥19  بتاريخ: 4 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :لطيف الدين بوثيا كوتي مابريكاث.
وعنوانه:�ض.ب ٣1794 دبي ، المارات العربية املتحدة..

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني والغابات واحلبوب غري امل�سنفة يف فئات اأخرى؛ احليوانات احلية؛ 

الفواكه واخل�سروات الطازجة؛ البذور، النباتات والزهور الطبيعية؛ علف احليوانات وال�سعري
الواق�عة بالفئة   : رقم ) ٣1 (

و�سف العالمة : "  HAROL  "  بحروف لتينية .   
ال�س��رتاطات:

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل ٣0 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 172774         بتاريخ : 2012/04/29م
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /       م

با�س��م: كراونتري اند�سرتيال كو.، ال تي دي.
وعنوانه: ار 804، منرب 17، �سنغهاي رود، نوندد اريا، كينغداو، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
لإطارات  الأغلفة  املركبات؛  لعجالت  اإطارات  )عجالت(؛  بالهواء  امل�سغوطة  لالإطارات  داخلية  اأنابيب 
امل�سغوطة بالهواء )عجالت(؛ الإطارات امل�سغوطة بالهواء )عجالت(؛ اإطارات عجالت املركبات )عجالت(؛ 

رقع املطاط الال�سقة ل�سالح الأنابيب الداخلية؛ اإطارات ال�سيارات )عجالت(
بالفئة: 12

مع  الأ�سود  باللون  الجنليزية  اللغة  باحرف    GREMAX كلمة  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�سف 
ر�سمة �سحلية ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ : 2002/08/٣1م املودعة حتت رقم : 491٥9 
بتاريخ : 200٣/09/14م امل�سجلة حتت رقم : 42198 

با�س��م: كوانتوم ديفالومبنت )بي تي واي( ليمتد
وعنوانه: يونيت 1٣، يوتزي�ست بارك اوفي�ض بلوك، بيلينجهام رود، هايفيلد، 0169، جنوب افريقيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات املطاعم واأماكن تقدمي الوجبات اخلفيفة واملقاهي وحمالت بيع القهوة ومنافذ الوجبات ال�سريعة 

- خدمات تقدمي الطعام وجميع اخلدمات املت�سمنة يف هذه الفئة واملتعلفة بتوفري الطعام وال�سراب 
الواق�عة بالفئة: 4٣

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تن���ازل رقم : 1

ا�سم مالك العالمة: �سانون ا�سو�سيت�ض ليمتد
ا�سم املتنازل له : كوانتوم ديفالومبنت )بي تي واي( ليمتد

مه�نته: التجارة / واخلدمات
جن�سيته: جنوب افريقيا

جنوب   ،0169 هايفيلد،  رود،  بيلينجهام  بلوك،  اوفي�ض  بارك  يوتزي�ست   ،1٣ يونيت  اإقامته:  وحمل  عنوانه 
افريقيا

تاري�خ انت�قال امللكية: ٣0/2012/11
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  4/2/201٣

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 167968                      بتاريخ : 2012/1/16 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م:     جموهرات قري�سي  �ض ذ م م
وعنوانه : دبي /ديرة / ال�سغاية   �ض. ب: 112٥11  هاتف: 2260041 04   فاك�ض: 22٥0٥88 04

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
جموهرات اللوؤلوؤ، جموهرات ذهبي ، جموهرات ف�سية ، املا�ض ، الأعجار الكرمية ال�ساعات

الواق�عة بالفئة: 14
Venus Pearls باللون الذهبي ب�سورة متميزة خ�سو�سا                   و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن كلمة 
احلرف الالتيني  V يف بداية الكلمة Venus واحلرف الالتيني P يف بداية الكلمة Pearls . ويربط 
باللون الأ�سود  البنف�سجي  والثلث الأ�سفل  باللون  اأعلى  الكلمتني ت�سميم جلوهرة مدورة ثلثاها من  بني 

يف �سكل هاليل
ال�س��رتاطات:

اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة    القت�ساد 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 171٥20  بتاريخ: 4 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :لطيف الدين بوثيا كوتي مابريكاث.
وعنوانه:�ض.ب ٣1794 دبي ، المارات العربية املتحدة..

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة الإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية والتزويد باملياه والأغرا�ض 

ال�سحية.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 11 (

و�سف العالمة : " NORA  "  بحروف لتينية  و حتتها عبارة " love the good life " وعلى ي�سار 
كلمة NORA يوجد ر�سم بي�ساوى باللون الحمر و مزين بر�سم ي�سبه ورقة ال�سجر باللون البي�ض

ال�س��رتاطات:
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل ٣0 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 17٣٥44         بتاريخ : 2012/0٥/1٣م
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /       م

با�س��م: الهالل والنجمة الف�سية م�سر )�سامل امني �سامل هالل و�سركاه(
وعنوانه: العا�سر من رم�سان - املنطقة ال�سناعية - )ايه ٣( قطعة رقم )٣0( - ال�سرقية - جمهورية م�سر 

العربية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأدوات النظافة والأدوات املنزلية واأدوات واأوانى واأوعية لال�ستعمال املنزىل واملطبخ واأدوات التنظيف والفر�ض 
ومواد �سنع الفر�ض و�سلك للجلى بالفئة )21(

بالفئة: 21
و�سف العالمة:عبارة عن ر�سم هالل باللون الأحمر وجنمة باللون الذهبى داخل دائرة حميطها بالحمر 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : ٥29٥٥               تاريخ الإي�داع: 29 /  04  /  200٣
با�س��م :  �ض. �سعيد اجلابري التجارية ذ م م

وعنوانه :  دبي   �ض. ب: 28٣74 هاتف: 22٥0448 04  فاك�ض: 22٥9169  04   
وامل�سجلة حتت رقم : )4٣٣49     (  بتاريخ:   09/  11  /200٣ 

انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف :    /     /  200  وحتى تاريخ :   /    /    200

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 171٥21  بتاريخ: 4 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :لطيف الدين بوثيا كوتي مابريكاث.
وعنوانه:�ض.ب ٣1794 دبي ، المارات العربية املتحدة..

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التي  املواد  والدهان(؛  التلوين  فر�ض  )عدا  الفر�ض  وال�سفنج؛  الأم�ساط  املطبخ؛  اأو  املنزل  واأوعية  اأدوات 
اأو  امل�سغول  الزجاج غري  الفولذ؛  التنظيف؛ �سوف  ت�ستخدم يف  التي  الأدوات  الفر�ض؛  ت�ستعمل يف �سناعة 
امل�سغول جزئيا )عدا الزجاج امل�ستعمل يف البناء(؛  الآنية الزجاجية ، اخلزف ال�سيني والآنية اخلزفية غري 

امل�سنفة �سمن فئات اأخرى.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 21 (

و�سف العالمة : " NORA  "  بحروف لتينية  و حتتها عبارة " love the good life " وعلى ي�سار 
كلمة NORA يوجد ر�سم بي�ساوى باللون الحمر و مزين بر�سم ي�سبه ورقة ال�سجر باللون البي�ض

ال�س��رتاطات:
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل ٣0 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  1471٣٣  تاريخ الإيداع 2010/9/19 
 الفئة ٣0  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ال�ساعي لتجارة البهارات _ ذ . م . م .   
دولة الإمارات العربية املتحدة   جن�سية ال�سركة 

     Tasty Food your trusted quality ا�سم العالمة 
  العنوان �ض . ب . ٣4082 ، ال�سارقة ، دولة الإمارات العربية املتحدة. 

الدقيق   ، الن  مقام   يقوم  وما   ، وال�ساجو  التابيوكا   ، الأرز   ، ال�سكر   ، الكاكاو   ، ال�ساي   ، الن  املنتجات 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الب�سكويت ، والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات ، ع�سل 
النحل والع�سل الأ�سود )الدب�ض( ، اخلمرية وم�سحوق اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، الفلفل واخلل ، وال�سل�سة 

، البهارات والتوابل ، الثلج .  
كلمة   كتبت  وقد  الأبي�ض  وباللون  الالتينية  باحلروف  كتبت    Tasty Food العبارة   و�سف العالمة 
اأعلى  والأخ�سر ويف  الفاحت  احلمر  باللون  ال�سكل  م�ستطيلتي  خلفيتني  على    food وكلمة    Tasty
باللون    your trusted quality العبارة   كتبت  الأ�سفل  ويف   ، نباتية  اأوراق  لثالثة  ر�سم  ال�سكلني 

الأحمر وجميعها داخل �سكل بي�سوي ، بطريقة مميزة .
على حده  كل   )Food( و   )Tasty( الكلمتني  ا�ستخدام  عند  بحق ح�سري  املطالبة  ال�سرتاطات عدم 

مبعزل عن العالمة لعتبارها كلمات �سائعة ال�ستخدام بالفئة .
 تاريخ الأولوية  
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سّجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد  

الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 1718٥4         بتاريخ : 2012/04/10م
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /       م

با�س��م: نيو بوي  �ض م ح
وعنوانه: ال اأو بي 16 – 408، جبل علي املنطقة احلرة، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب وادوات واأغرا�ض اللعب، اأدوات ومعدات الريا�سة البدنية واجلمباز والدوات الريا�سية غري الواردة يف 

فئات اأخرى، زخارف لتزين �سجرة عيد امليالد 
بالفئة: 28

و�سف العالمة:عبارة عن كلمات BENGO JIN باحرف اللغة الجنليزية حول احرفها اأطار يتدرج 
وا�سفلها كلمة RELEASE THE FURY! باحرف اللغة الجنليزية جميعها و�سعت على خلفية 

م�ستطيلة ال�سكل والعالمة باللون البي�ض والأ�سود 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 171٥22  بتاريخ: 4 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :لطيف الدين بوثيا كوتي مابريكاث.
وعنوانه:�ض.ب ٣1794 دبي ، المارات العربية املتحدة..

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اللحوم، الأ�سماك، الطيور الداجنة وحلوم  ال�سيد؛ م�ستخرجات اللحوم؛ الفواكه واخل�سروات املحفوظة 
الألبان  ومنتجات  ،احلليب  البي�ض  الفواكه؛  و�سل�سات  املربيات  اجللي،  واملطهية؛  واملجففة  واملجمدة 

الأخرى؛ الزيوت وال�سحوم املعدة لالأكل.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (

و�سف العالمة :  "  LISAN    "  بحروف لتينية .
ال�س��رتاطات:

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل ٣0 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

اإعالن جتديد 
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / 

رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
 بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية:    

                      
املودعة بالرق�م:   ٥2602

با�س������م:   لل�ض انرتنا�سيونال ليمتد ) �ض .م.ح(.
وعنوان����ه:   �ض.ب 871٥ ال�سارقة – املنطقة احلرة ، المارات العربية املتحدة..

وامل�سجلة حتت رقم :     4٣878    بتاريخ :  1٥ / 12 / 200٣
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخري  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف:12 /4 / 201٣
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/٣7 ال�سادر 

يف �ساأن العالمات التجارية.  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 172704         بتاريخ : 2012/04/24م
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /       م

با�س��م: "فينان�سكون�سولت" اإيود
وعنوانه: 16 األت�سيكو �سرتيت، 4000 بلوفديف، بلغاريا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ؛ ال�سجائر وال�سيجار، ومنتجات للمدخنني

بالفئة: ٣4
و�سف العالمة:عبارة عن اأحرف BM باللغة الجنليزية وباللون ال�سود 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:موتي حمل ديلك�ض هو�سيبيتاليتي �ض.ذ.م.م
Dosa n chutny:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 170٥98       بتاريخ:2012/٣/14 م
با�س��م:موتي حمل ديلك�ض هو�سيبيتاليتي �ض.ذ.م.م

الربيد   ،  ٣98٥٥82 فاك�ض:   ،  ٣98٥٥72 ه��ات��ف:   ، ������ض.ب:2٣1400   ، الكبري  ال�سوق   ، ب��ردب��ي   ، وع��ن��وان��ه:دب��ي 
 jaitly.varum@gmail.com :اللكرتوين

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:4٣ خدمات مطاعم . 
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن دائرة كبرية باللون الحمر حتيط بها جمموعه من الدوائر ال�سغرية 
 dosa n( امللونه باللوان الخ�سر والبي�ض والحمر وال�سفر والربتقايل ب�سكل مميز وا�سفله العبارة
والكلمة  الزرق  باللون   )n( الربتقايل واحلرف باللون   )dosa( الكلمة ب�سكل مميز حيث   )chunty
)chutny( باللون الخ�سر وا�سفلها العبارة )south's best @ eat n joy( باللون الزرق ب�سكل 

مميز .  
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:�سركة �سرفكو لتكرير و�سناعة الزيوت ذ.م.م
Sharlube:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 184648       بتاريخ:201٣/1/2 م
با�س��م:�سركة �سرفكو لتكرير و�سناعة الزيوت ذ.م.م .

 - املتحدة  العربية  الم���ارات   - ه���ات���ف:٥٣10786   - �����ض.ب:4٣787   - ال�سجعة  منطقة   - وعنوانه:ال�سارقة 
المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:4 
وقود  ذل��ك  يف  وق��ود)مب��ا   ، الغبار  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  مركبات   ، مزلقات   ، �سناعية  و�سحوم  زي��وت 

املحركات( ومواد ا�ساءة ، وفتائل لال�ساءة �سموع . 
 Sharlube و�سف العالمة:�سورة �سقر جمنح باللون العنابي داخل مربع باللون البي�ض وحتتها كلمة

مكتوبة بحروف لتينية.  
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�سر التعديالت املو�سحة ادناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 167820       بتاريخ:2012/1/12 م
امل�سجلة حتت رقم:      بتاريخ://200م

با�س��م:موؤ�س�سة الزعيم التجارية .
وعنوانه:ابوظبي - م�سفح  - �ض.ب:11044٥ - هاتف:02٥٥41414 - فاك�ض:02٥٥4242٣.

وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات /املنتجات :
و  والطبية  واملعمليه  العلمية  الب�سائع )الجهزة  ت�سكيلة من  والت�سدير - خدمات جتميع  ال�سترياد  وكالة 
و�سرائها عند احلاجة)ل ينطوي ذلك  الزبائن من معاينتها  لتمكني عامة  الغري وذلك  ل�سالح  الريا�سية( 

على خدمة النقل(
الواق�عة بالفئة:٣٥

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية:)  ( - ) / /200م(
التعديالت على الطلب ال�سابق:

العالمة عبارة عن �سكل هند�سي مميز)قطعة تركيب( باللون الرمادي الفاحت وداخلها رمز ل�سخ�ض يجل�ض 
العربية)نحرك احلياة من  باللغة  الي�سار  ال�سخ�ض من  واعلى  باللون الخ�سر  دائ��رة  �سكل  على مقعد على 
 )MOVING LIIFE AROUND YO( باللون الرمادي الغامق وا�سفل ال�سكل باللغة الالتينية )حولك

باللون الرمادي الغامق وال�سكل على خلفية باللون البي�ض.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:�سركة �سرفكو لتكرير و�سناعة الزيوت ذ.م.م
Astrol:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 188٣89       بتاريخ:201٣/٣/14 م
با�س��م:�سركة �سرفكو لتكرير و�سناعة الزيوت ذ.م.م .

 - املتحدة  العربية  الم���ارات   - ه���ات���ف:٥٣10786   - �����ض.ب:4٣787   - ال�سجعة  منطقة   - وعنوانه:ال�سارقة 
المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:4 
وقود  ذل��ك  يف  وق��ود)مب��ا   ، الغبار  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  مركبات   ، مزلقات   ، �سناعية  و�سحوم  زي��وت 

املحركات( ومواد ا�ساءة ، �سموع وفتائل لال�ساءة . 
و�سف العالمة:كلمة Astrol مكتوبة بحروف لتينية باللون الحمر الغامق .  

ال�س��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:�سركة �سرفكو لتكرير و�سناعة الزيوت ذ.م.م
oSHARAFCO GROUP OF COMPANIES Sharafc:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 184646       بتاريخ:201٣/1/2 م
با�س��م:�سركة �سرفكو لتكرير و�سناعة الزيوت ذ.م.م .

 - املتحدة  العربية  الم���ارات   - ه���ات���ف:٥٣10786   - �����ض.ب:4٣787   - ال�سجعة  منطقة   - وعنوانه:ال�سارقة 
المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:4 
وقود  ذل��ك  يف  وق��ود)مب��ا   ، الغبار  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  مركبات   ، مزلقات   ، �سناعية  و�سحوم  زي��وت 

املحركات( ومواد ا�ساءة ، �سموع وفتائل لال�ساءة . 
البني داخل دائرة  و�سف العالمة:عبارة عن كلمة)Sharafco( مكتوبة بحروف لتينية كبرية باللون 
مكتوبة   )Group of Companies(عبارة حتتها  ثم  البني  باللون  الر�سية  الكرة  �سورة  حتتها 
بحروف  مكتوبة   )Sharafco( كلمة  وحتتها  الدائرة  خارج  لتينية  بحروف  لتينية)مكتوبة  بحروف 

لتينية باللون البني وكلها داخل مربع باللون البي�ض .  
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:�سركة �سرفكو لتكرير و�سناعة الزيوت ذ.م.م
Emperor:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 1846٥0       بتاريخ:201٣/1/2 م
با�س��م:�سركة �سرفكو لتكرير و�سناعة الزيوت ذ.م.م .

 - املتحدة  العربية  الم���ارات   - ه���ات���ف:٥٣10786   - �����ض.ب:4٣787   - ال�سجعة  منطقة   - وعنوانه:ال�سارقة 
المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:4 
وقود  ذل��ك  يف  وق��ود)مب��ا   ، الغبار  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  مركبات   ، مزلقات   ، �سناعية  و�سحوم  زي��وت 

املحركات( ومواد ا�ساءة ، �سموع وفتائل لال�ساءة . 
و�سف العالمة:كلمة Emperor مكتوبة بحروف لتينية بطريقة مميزة .  

ال�س��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:�سركة �سرفكو لتكرير و�سناعة الزيوت ذ.م.م
Royale:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 184649       بتاريخ:201٣/1/2 م
با�س��م:�سركة �سرفكو لتكرير و�سناعة الزيوت ذ.م.م .

 - املتحدة  العربية  الم���ارات   - ه���ات���ف:٥٣10786   - �����ض.ب:4٣787   - ال�سجعة  منطقة   - وعنوانه:ال�سارقة 
المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:4 
وقود  ذل��ك  يف  وق��ود)مب��ا   ، الغبار  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض  مركبات   ، مزلقات   ، �سناعية  و�سحوم  زي��وت 

املحركات( ومواد ا�ساءة و فتائل لال�ساءة و �سموع . 
و�سف العالمة:كلمة رويال  Royale مكتوبة بحروف لتينية .  

ال�س��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )٣0( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  10  يوليو 2013 العدد 10840



ال�شعديات لال�شتثمار متنح جمموعة اجلابر عقدًا قيمته 1.77 
مليار درهم لتطوير م�شروع حد ال�شعديات

•• اأبوظبي-وام:

�سي  اي  ا�ض دي  والتطوير  ال�سعديات لالإ�ستثمار  �سركة  منحت 
م�سروع  تطوير  عقد  للمباين  اجلابر  �سركة  اأبوظبي  ومقرها 
مليار  بقيمة  اأبوظبي  ال�سعديات يف  البحرية حد  الواجهة  فلل 
770 مليون درهم تنفذ من خالله اجلابر كل مراحل بناء  و 
الفلل حتى يتم ت�سليمها كاملة . ميتد م�سروع تطوير فلل حد 
 2016 �سهر مار�ض  العمل فيه خالل  انتهاء  املقرر  ال�سعديات 
واجهته  ط��ول  ويبلغ  م��رب��ع  م��رت  مليون   1.1 م�ساحة  على   ..
ال�سعديات.  ج��زي��رة  داخ��ل  كيلومرتات  �سبعة  ح��وايل  البحرية 
وي�سل اإجمايل م�ساحة البناء اإىل 456 األفا و 500 مرت مربع 
1.5 مليون مرت مربع  الأر���ض تبلغ م�ساحته  �سمن عقار من 
والإ�ستجمام  للرتفيه  وم��رك��زان  فاخرة  فيال   462 ويت�سمن 
اإ�سافة اإىل م�سروع تطويري متكامل متعدد الإ�ستعمال وي�سم 

حمد  ���س��ع��ادة  ورح���ب  ترفيهية.  وم��راك��ز  �سكنية  و�سققا  ف��ن��ادق 
را�سد النعيمي رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة ال�سعديات لالإ�ستثمار 
والتطوير ا�ض دي اي �سي يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة مبنح �سركة 
تطوير  عقد  اجلابر  جمموعة  �سركات  اإح��دى  للمباين  اجلابر 
اإ�ستثنائي  اأن امل�سروع  م�سروع فلل حد ال�سعديات .. م�سريا اإىل 
يرتقي اإىل م�ستويات احلياة الفاخرة يف دولة الإمارات واملنطقة. 
رئي�ض جمل�ض  امل��ري  �سعادة عبيد خليفة جابر  ق��ال  من جانبه 
اإدارة جمموعة اجلابر اإن تطوير م�سروع فلل الواجهة البحرية 
ال�سعديات  لل�سركة يف جزيرة  م�سروع  ثالث  هو  ال�سعديات  حد 
.. موؤكدا التزام جمموعة اجلابر بتقدمي اأعلى معايري اجلودة 
امل�سروع  الرئي�سي يف  املقاول  اإن كون اجلابر  واخلدمة. واأ�ساف 
ال�سخم يجعله قيمة م�سافة لل�سركة وتاأكيدا على ا�ستمرارية 
الكبرية للم�ساهمة  مهمة جمموعة اجلابر يف تقدمي خرباتها 
يف تطوير دولة الإمارات واملنطقة باأكملها. من جهته اأكد �سعادة 

جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  اجل��اب��ر  جمموعة  رئي�ض  اجل��اب��ر  حممد 
�سركة  �ستقدم  حيث  ال�سعديات  حد  فلل  م�سروع  اأهمية  الإدارة 
 .. احلديثة  البناء  اأ�ساليب  اأح��دث  خالله  من  للمباين  اجلابر 
والتي  الكبرية  للمباين  اجل��اب��ر  �سركة  خ��ربات  اأن  اإىل  م�سريا 
قامت ببناء العديد من امل�ساريع ال�سكنية الفخمة وحوايل �سبعة 
يف  منها  املرجو  النجاح  لتحقيق  توؤهلها  ال��دول��ة  يف  فيال  اآلف 
للمباين  اجلابر  اإختيار  اأن  بالذكر  جدير  امل�سروع.  هذا  تنفيذ 
من قبل �سركة ال�سعديات لالإ�ستثمار والتطوير جاء من خالل 
�سل�سلة �سارمة من الإجراءات اأكدت فيها اجلابر للمباين على 
جدارتها وخرباتها الكبرية. وميثل م�سروع فلل حد ال�سعديات 
رمزا للفخامة والهدوء واخل�سو�سية ويقع يف منطقة طبيعية 
ا�ستثنائية على بعد دقائق من و�سط العا�سمة اأبوظبي. وكلمة 
احلد هي م�سطلح بحري كان ي�ستخدم لالإ�سارة اإىل جمموعة 

من الأرا�سي التي متتد اإىل املياه املفتوحة. 
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ارتفاع موؤ�شر بور�شة نا�شداك 
دبي بن�شبة 0.7 يف املائة اأم�ص

•• دبي-وام:

20 لبور�سة نا�سداك دبي  ارتفع موؤ�سر فوت�سي نا�سداك دبي الإمارات 
بن�سبة 0.7 يف املائة متقدما 18.2 نقطة ليغلق على 2661.9 نقطة 
البور�سة على �سهم �سركة  التداول يف  ت��داولت ام�ض واقت�سر  يف ختام 
دولر  مليون   1.9 بقيمة  �سهم  األ��ف   125 بنحو  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ 
اأمريكي حيث اأغلق ال�سهم عند �سعر 15.27 دولر بارتفاع ن�سبته 1.1 

يف املائة.
ويتعقب موؤ�سر فوت�سي نا�سداك دبي الإمارات 20 اأداء 20 �سهما لأكرب 
املالية  ل��الأوراق  اأب��و ظبي  امل��ايل و �سوق  املدرجة يف �سوق دبي  ال�سركات 
اآلية للتحوط وال�ستثمار بالن�سبة  و نا�سداك دبي ومت ت�سميمه ليكون 

للم�ستثمرين من منطقة اخلليج العربي وخمتلف اأنحاء العامل.

جمارك دبي تكرم خريجي برنامج بنك 
املواهب لتاأهيل قيادات ال�شفني الثاين والثالث

•• دبي- وام:

اختتمت جمارك دبي برناجما تدريبيا لتاأهيل قيادات ال�سفني الثاين 
والثالث- برنامج بنك املواهب- واإعدادهم لأدوار قيادية م�ستقبلية يف 
الدائرة. واأقامت الدائرة حفل تكرمي للمجموعة الأوىل بعد اجتيازها 
اأول  تنفيذي  ال�سهالوي مدير  يو�سف  بح�سور  وذلك  املختلفة  دورات��ه 
ال�سوؤون املوؤ�س�سية و نادية عبداهلل كمايل املدير التنفيذي لقطاع املوارد 
اإ�سافة  الدائرة  م�سوؤويل  وع��دد من  والإداري���ة مكلف  واملالية  الب�سرية 
الوظيفيتني  ال��درج��ت��ني  م��ن  �سخ�سا   15 ع��دده��م  البالغ  للخريجني 
13 و 14 ويف بداية احلفل �ساهد اجلميع عر�سا مرئيا عن الربنامج 
املا�سي  2012 وا�ستمر حتى نهاية مايو  اإطالقه بداية عام  الذي مت 
بكافة  اجلمركية  املعرفة  يف  تدريبية  ودورة  عمل  ور���ض   10 وتخلله 
كمايل  اهلل  نادية عبد  وه��ن��اأت  والإداري���ة  القيادية  وامل��ه��ارات  جمالتها 
متمنية  بنجاح  ال��ربن��ام��ج  م��راح��ل  باجتيازهم  للخريجني  كلمتها  يف 
لهم التوفيق يف حياتهم العملية امل�ستقبلية يف خدمة الدائرة والوطن 
غاياتها  بتحقيق  الب�سرية  ال��ك��وادر  بتطوير  ج��م��ارك  اه��ت��م��ام  واأك����دت 
واأهدافها ال�سرتاتيجية يف حفظ الأمن و�سالمة اأفراد املجتمع ودعم 
القت�ساد ولهذا ت�سعى الدائرة ل�ستثمار القوة الب�سرية باعتبارها راأ�ض 
ودوليا  اإقليميا  دبي  والرتقاء مبكانة جمارك  للتطوير  املال احلقيقي 
ولفتت اىل اأن برنامج بنك املواهب لتاأهيل القيادات الت�سغيلية �ست�ستمر 
دوراته تباعا خالل ال�سنوات املقبلة لي�سمل اأكرب عدد ممكن من الفئات 

امل�ستهدفة .
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اأعلنت جمعية الظفرة  اأبوظبي -الفجر: 
دعمها  ع��ن  الغربية  باملنطقة  التعاونية 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ب���ادرة  وم�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
اأطلقها  التي  )اأب�سر(  الدولة  حفظه اهلل 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�ض  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي بهدف توفري  جمل�ض 
الوظيفية  وال���ف���ر����ض  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة 

للمواطنني.
اأك��د ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�سحفي الذي 
عقدته اجلمعية حتت رعاية وزارة �سووؤن 
ال��رئ��ا���س��ة ���س��ب��اح اأم�����ض يف اب����راج الحتاد 
���س��ع��ادة حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة ال��ه��ام��ل��ي رئي�ض 
التعاونية  الظفرة  جمعية  اإدارة  جمل�ض 
ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة ن��ا���س��ر ال��ه��ام��ل��ي وكيل 
لقطاع  امل�����س��اع��د  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���ووؤن  وزاره 
مدير  املطوع  و�سامل  احلكومي  التن�سيق 

مكتب اأب�سر يف وزاره العمل .
واأ�����س����ار حم��م��د خ��ل��ي��ف��ه ال��ه��ام��ل��ي خالل 

ال��ع��دي��د م��ن فر�ض  ت��وف��ري  اإىل  امل���وؤمت���ر 
العمل لأبناء الوطن لالإن�سمام والندماج 
يف جمتمع جمعية الظفرة للدفع مب�سرية 
ال��ع��م��ل وال���رق���ي ب���ه م���ن اأج����ل رف���ع راية 

مو�سحاً   .. الأمم  ب��ني  ع��ال��ي��ة  الإم�����ارات 
فروعها  جميع  يف  �ستقدم  اجلمعية  اأن 
للمواطنني  خ�سومات  الغربية  باملنطقة 
احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ب��ط��اق��ه )اأب�����س��ر( خالل 

يف   30 اإىل  ن�سبتها  ت�سل  رم�سان  �سهر 
امل��ائ��ة وذل���ك ل��دع��م ب��رن��ام��ج اخل�سومات 
العاملني  للمواطنني  املميزة  والعرو�ض 

يف القطاع اخلا�ض.

الظفرة  جمعية  ح��ر���ض  ال��ه��ام��ل��ي  واأك����د 
وطموحات  روؤى  ترجمة  على  التعاونية 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة وت��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
الجتماعية  ال��ع��الق��ات  اوا���س��ر  وت��وط��ي��د 
وت���ف���ع���ي���ل م�����ب�����داأ ال���ت���ك���ام���ل وال���ت���ك���اف���ل 
الجتماعي مبا له من اأثر كبري وحا�سم يف 
تقوية العالقات الجتماعية وفتح قنوات 
امل�سرتكة  اله�����داف  لتحقيق  ال��ت��وا���س��ل 
والطموحات التي حتقق م�سلحة املجتمع 

والفراد .
اأ�سد  حت���ر����ض  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  واأَ�������س������اف 
وطموحات  روؤى  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى  احل��ر���ض 
قيادتنا الر�سيدة وتعزيز اأوا�سر العالقات 
التكامل  م���ب���داأ  وت��ف��ع��ي��ل  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الجتماعي ملا له من اأثر كبري وحا�سم يف 
متتني العالقات الجتماعية وفتح قنوات 
امل�سرتكة  الأه�����داف  لتحقيق  ال��ت��وا���س��ل 
م�سلحة  حت���ق���ق  ال����ت����ي  وال����ط����م����وح����ات 

املجتمع. 

•• اأبوظبي -وام:

ب��ح��ث ���س��ع��ادة ح��م��ي��د ع��ل��ي ب��ن ���س��امل اأم����ني ع���ام احتاد 
بافيل  �سعادة  م��ع  ب��ال��دول��ة  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف 
فرياتكني امل�ست�سار ورئي�ض ق�سم التجارة والقت�ساد يف 
�سفارة رو�سيا البي�ساء يف الدولة �سبل تطوير عالقات 
التعاون ال�ستثماري بني ال�سركات واملوؤ�س�سات العاملة 

يف البلدين.
الأمني  النعيمي  اأحمد  حممد  �سعادة  الجتماع  ح�سر 
العام امل�ساعد لحتاد غرف التجارة وال�سناعة بالدولة 
الثالث ب�سفارة جمهورية  ال�سكرتري  واأوليغ �ساكريوف 

رو�سيا البي�ساء.
العامة لالحتاد يف بيان �سحفي ام�ض  وذك��رت الأمانة 
اإنه مت خالل الجتماع مناق�سة اقرتاح تاأ�سي�ض جمل�ض 
ملا �سيكون لهذا  اإماراتي بيالرو�سي نظرا  اأعمال  رجال 
التعاون  ع��الق��ات  دف���ع  ك���ربى يف  اأه��م��ي��ة  م��ن  املجل�ض 
الق��ت�����س��ادي وال���س��ت��ث��م��اري ب��ني ال��ب��ل��دي��ن اإىل الأم���ام 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  ال�ستثماري بني  التعاون  وتعزيز 
واأكد  البي�ساء.  رو�سيا  وجمهورية  الإم����ارات  دول��ة  يف 
وال�سناعة  التجارة  غ��رف  لحت��اد  العام  الأم��ني  �سعادة 
بالدولة اأن املجل�ض وبعد تاأ�سي�سه واملوافقة على ت�سكيله 
�سيعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لرفع حجم 

مل  وال��ذي  ال�سديقني  البلدين  بني  التجاري  التبادل 
يتجاوز 63 مليون درهم يف نهاية عام 2011 م�سريا 
اإىل دور فعاليات القطاع اخلا�ض يف البلدين يف العمل 
على الرتقاء مب�ستوى هذه العالقات وتعزيز تعاونهما 
ا�ستثمارية  م�����س��اري��ع  تاأ�سي�ض  يف  ال��ت��ع��اون  خ���الل  م��ن 
يف  القت�سادية  والفر�ض  الإمكانيات  من  وال�ستفادة 
ال�سلة  ذات  احليوية  واملجالت  القطاعات  من  العديد 
حميد  �سعادة  وعر�ض  ال�سديقني.  البلدين  باقت�ساد 
علي بن �سامل على امل�سوؤول القت�سادي يف �سفارة رو�سيا 
التجارة  غرف  احتاد  يقدمها  التي  اخلدمات  البي�ساء 
وال�سناعة بالدولة والأهداف التي ي�سعى اإىل حتقيقها 
ومن اأهمها تفعيل واإبراز اأن�سطة وفعاليات احتاد غرف 
خالل  من  واخل��ارج��ي  الداخلي  النطاق  على  التجارة 
املوجهة  القت�سادية  ال�سيا�سات  على  املبا�سر  التاأثري 

لتحقيق النتعا�ض القت�سادي.
ملوؤ�س�سات  امل��ك��م��ل  ب����دور  ي��ق��وم  الحت����اد  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
الدوؤوب  اأهدافها وال�سعي  الدولة الحتادية يف حتقيق 
بني  الع�سوية  العالقة  رواب���ط  توطيد  اإىل  والطموح 
الحتاد واإدارات الغرف لكون الحتاد هو املظلة والإطار 
الأعمال  وق��ط��اع  ال��غ��رف  لتوجهات  وامل�����س��ان��د  ال��داع��م 
واملن�سق جلهودهم �سواء على امل�ستوى املحلي اأو الدويل 
اإمكانياتها  وتعظيم  الغرف  ق��درات  دعم  اإىل  بالإ�سافة 

اإدراكا حلقيقة اأن فعالية وحيوية الحتاد هو يف النهاية 
يف  العاملة  الغرف  خمتلف  وحيوية  لفعالية  حم�سلة 
الدولة. واأو�سح اأن الحتاد يعمل كذلك على امل�ساهمة 
يف تنمية الواقع الإداري ملوؤ�س�سات قطاع الأعمال وتاأهيل 
وتوظيف القوى الب�سرية الالزم لها بهدف اإجناز املزيد 
الإماراتي والعمل على  ال�سباب  اأمام  العمل  من فر�ض 
امل�سرتكة بني دولة الإمارات  واإب��راز التفاقيات  تفعيل 
ال��ع��رب��ي��ة وال����دول الأخ����رى وذل���ك م��ن اأج���ل النهو�ض 
والعمل  وال�سناعية  التجارية  القطاعات  م�سرية  يف 
واخلارجية  الداخلية  والتجارة  ال�سادرات  تنمية  على 
ف�سال  م�سرتكة  خليجية  �سناعات  لإق��ام��ة  وال��رتوي��ج 
ع��ن م�����س��اع��دة رج���ال الأع���م���ال ع��ل��ى ال��ت��اأق��ل��م م��ع كافة 
واخلارجية  املحلية  الأ���س��واق  ت�سهدها  التي  التحولت 
واإبراز وتعزيز اأهمية دور قطاع الأعمال وم�ساهمته يف 
قطاعات  كافة  اأمام  والجتماعية  القت�سادية  التنمية 
املجتمع وذل���ك م��ن خ��الل عمل ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة من 
اإن  واأ���س��اف  اآخ���رى.  م��ن جهة  امل��ه��ارات  جهة وتطوير 
التعاون  تفعيل  على  م�ستمرة  وب�سورة  يعمل  الإحت���اد 
مع املنظمات القت�سادية اخلليجية والعربية والعاملية 
الإم����ارات مع  دول��ة  على  مبا�سر  اأث��ر  لها  التي  ل�سيما 
اأجل  ال��ت��ع��اون م��ن  ب��رت��وك��ولت  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى تفعيل 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن اإم��ك��ان��ي��ات ه���ذه امل��ن��ظ��م��ات يف تطوير 

الجتماعات  عقد  للغرف يف جمال  النوعية  اخلدمات 
املعلومات  و نظم  ال��ت��دري��ب  و  وال��درا���س��ات  ال��ب��ح��وث  و 
الإماراتي  القت�ساد  ع��ن  وال��درا���س��ات  الأب��ح��اث  ون�سر 
التي تهدف  املتخ�س�سة  الن�سرات واملطبوعات  واإ�سدار 
اأن  اإىل  واأ�سار  القت�سادي.  الثقايف  الوعي  تطوير  اإىل 
الإم����ارات ويف  ب��دول��ة  وال�سناعة  التجارة  غ��رف  احت��اد 
القت�سادي  التعاون  تعزيز عالقات  اإط��ار حر�سه على 
وال�ستثماري مع الدول ال�سقيقة و ال�سديقة قام خالل 
ال�سنوات املا�سية بتاأ�سي�ض 15 جمل�سا تعمل يف جمملها 
ال�سركات  بني  القت�سادي  التعاون  عالقات  دع��م  على 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  بدولة  العاملة  واملوؤ�س�سات 
القت�سادي يف  امل�سوؤول  دع��ا  ال���دول. من جانبه  وه��ذه 
وموؤ�س�سات  �سركات  بالدولة  البي�ساء  رو�سيا  جمهورية 
القطاع اخلا�ض ورجال الأعمال يف دولة الإم��ارات اإىل 
تعزيز ا�ستثماراتهم يف رو�سيا البي�ساء وال�ستفادة من 
القطاعات  خمتلف  يف  امل��ت��اح��ة  ال�ستثمارية  ال��ف��ر���ض 
وامل���ج���الت وم���ن ال��ت�����س��ه��ي��الت ال��ت��ي ت��وف��ره��ا حكومة 
بالده للم�ستثمرين الأجانب . ووجه الدعوة لوفد من 
رو�سيا  لزيارة  بالدولة  وال�سناعة  التجارة  احتاد غرف 
البي�ساء لالطالع عن كثب على مناخ فر�ض ال�ستثمار 
يف  املعنية  اجلهات  تقدمها  التي  والت�سهيالت  املتاحة 

بالده للم�ستثمرين الأجانب.

املال والأعمال
جت�ضيدا للقيم ال�ضامية ملبادرة رئي�س الدولة

جمعية الظفرة التعاونية توؤكد دعمها وم�شاركتها يف مبادرة )اأب�شر( 

احتاد الغرف يبحث اإمكانية تاأ�شي�ص جمل�ص م�شرتك لرجال االأعمال يف االإمارات ورو�شيا البي�شاء

معادن ال�شعودية تر�شي عقد اإن�شاء م�شنع االأمونيا 
يف مدينة راأ�ص اخلري بقيمة 825 مليون دوالر

•• الريا�ض-وام:

اأر�ست �سركة التعدين العربية ال�سعودية معادن تر�سية عقد اإن�ساء م�سنع الأمونيا يف مدينة راأ�ض اخلري لل�سناعات 
التعدينية الذي يعد جزءا من م�سروع معادن لل�سناعات الفو�سفاتية يف م�سروع امللك عبداهلل لتطوير مدينة وعد 
الأنباء  825 مليون دولر. وذك��رت وكالة  اأي ما يعادل  ريال  09 ر3 مليار  التعدينية بقيمة  لل�سناعات  ال�سمال 
ال�سعودية اأن ال�سركتني املنفذتني للم�سروع �ستقومان بالأعمال الهند�سية وتوريد املعدات والإن�ساء والتي ت�ستغرق 
ويتوقع   . �سنويا  1.1 مليون طن  للم�سنع  الت�سميمية  الطاقة  تبلغ  فيما  الرت�سية  تاريخ  ابتداء من  �سهرا   39
ال�سركاء يف امل�سروع التوقيع على التمويل لكامل املجمع مع املوؤ�س�سات املالية خالل الربع الرابع من العام احلايل 
و�ستقوم معادن و�سركاوؤها حتى ذلك احلني بتمويل امل�سروع. ويعد امل�سنع باكورة امل�سانع يف م�سروع معادن لل�سناعات 
الفو�سفاتية املزمع اإقامتها يف مدينة وعد ال�سمال لل�سناعات التعدينية ويف مدينة راأ�ض اخلري. ومن املتوقع اأن يبلغ 
اإجمايل ال�ستثمارات يف امل�سروع نحو 26 مليار ريال منها ما يقارب 21 مليار يف مدينة وعد ال�سمال لل�سناعات 

التعدينية ومن املتوقع اأن يبداأ الت�سغيل الأويل بنهاية عام 2016 . 

االأردن: م�شروع ناقل البحرين يهدف لتغطية العجز املائي
•• عمان-وام:

اأكد حازم النا�سر وزير املياه والري وزير الزراعة الأردين اأن م�سروع ناقل البحرين الأحمر وامليت يهدف لتغطية 
العجز املائي يف اململكة جلميع الحتياجات حيث �سيبلغ حوايل 200 مليون مكعب عام 2035 اإ�سافة اإىل املحافظة 
على من�سوب البحر امليت من النخفا�ض والذي يبلغ حوايل واحد مرت �سنويا. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية برتا 
اأن النا�سر اأ�ساف يف كلمته اأمام جمعية اإدامة للطاقة واملياه والبيئة يف الأردن اأن اخليار الأف�سل هو البدء يف تنفيذ 
مرحلة مبدئية من امل�سروع املتكامل والتي ت�سمل حتلية 85 مليون مرت مكعب يف ال�سنة يف العقبة. واأو�سح اأن جزءا 
من املياه املحالة �سيتم تزويدها ملنطقة العقبة واأنه �سيتم نقل املياه الناجتة عن التحلية اىل البحر امليت وحقنها 
على عمق حوايل 100 مرت حتت �سطح البحر ل�سمان اختالطها مع مياه البحر واملحافظة على بيئة البحر امليت. 
وا�ستعر�ض النا�سر مراحل امل�سروع ومكوناته والتي تبداأ باإن�ساء ماأخذ للمياه ل�سحب األفني و 200 مليون مرت 
مكعب �سنويا من البحر الأحمر واإن�ساء حمطة تنقية وحتلية وبطاقة اإجماليه لإنتاج 85 مليون مرت مكعب �سنويا 
اإن�ساء حمطة �سخ املاأخذ على ال�ساطئ ال�سمايل للعقبة وتنفيذ خط مياه لنقل املياه بعد  من املياه املحالة يليها 
التحلية اإىل البحر امليت بطول حوايل 205 كيلومرتات واإن�ساءات لت�سريف املياه �سديدة امللوحة املرفو�سة الناجتة 
عن عملية التحلية ثم اإن�ساء حمطتي �سخ نقل املياه اإىل اأعلى نقطة يف م�سار خط الري�سة وبعدها بالإن�سياب اإىل 
البحر امليت وتنفيذ خط مياه لنقل كمية املياه املحالة اإىل العقبة ودول اجلوار وبطول حوايل 22 كيلومرتا وعك�ض 

مياه اآبار الدي�سي العقبة اإىل خط مياه الدي�سي اجلديد بتنفيذ خط قطر 800 مليمرت بطول 48 كيلومرتا.



مهرجان رم�شان ال�شارقة يبداأ فعالياته غدًا
•• ال�شارقة-وام: 

تنطلق غدا اخلمي�ض فعاليات مهرجان رم�سان ال�سارقة يف دورته الرابعة 
والع�سرين والذي تنظمه غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة بالتعاون والتن�سيق 
مع عدد من الدوائر احلكومية وذلك مب�ساركة وا�سعة من من�ساآت القطاع 
املركزية وي�ستمر حتى  الأ�سواق  الت�سوق وحمال ومتاجر  اخلا�ض ومراكز 
مدير  املحمودي  حممد  ح�سني  وق��ال  املقبل  اأغ�سط�ض  م��ن  ع�سر  الثامن 
عام الغرفة ع�سو اللجنة التنظيمية العليا اإن ال�ستعدادات والتح�سريات 
ال�سرقية- املنطقة  وم��دن  ال�سارقة  مدينة  يف  املهرجان  لنطالق  اكتملت 

مثل  املتخ�س�سة  الفنية  اللجان  اأن  مو�سحا  احل�سن  ودب��ا  وكلباء  الذيد 
املتابعة  الإع����الم وجل��ن��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات وجل��ن��ة  ال���س��رتاك��ات  ت�سجيل  جلنة 
ال��ذي يرتقبه  لهذا احل��دث  اإ�ستعدادا  ك��اف  وق��ت  اأعمالها قبل  فرغت من 
يف   75 اإىل  ت�سل  التي  اخل�سومات  مثل  حوافز  من  به  يتميز  ملا  اجلميع 
واأ�ساف   . املت�سوقني  جلمهور  تقدم  قيمة  واأ�سبوعية  يومية  وجوائز  املائة 
اأن الدورة اجلديدة من مهرجان رم�سان ال�سارقة �ست�سهد تنظيم فعاليات 
متنوعة ذات خ�سو�سية تتنا�سب وطبيعة ال�سهر الف�سيل وعيد الفطر كما 
مت تهيئة ال�سبل لتو�سيع م�ساركة كافة القطاعات القت�سادية وموؤ�س�سات 
اإىل  وتوعوية  وثقافية  دينية  فعاليات  اإقامة  عرب  امل��دين  املجتمع  وهيئات 
الأيام  و���س��ه��دت   . وامل�سابقات  وال��رتوي��ج��ي��ة  الريا�سية  الفعاليات  ج��ان��ب 
القت�سادية  وامل��ن�����س��اآت  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ال  قبل  م��ن  ك��ب��ريا  اإق��ب��ال  املا�سية 
قدمتها  ال��ت��ي  للت�سهيالت  ن��ظ��را  امل��ه��رج��ان  يف  للم�ساركة  الت�سجيل  على 
 . امل�ساركة  يف  الراغبة  للجهات  ال�سنة  هذه  والفعاليات  ال�سرتاكات  جلنة 
ويت�سمن املهرجان عددا من الفعاليات ت�سمل عرو�سا ت�سويقية وترويجية 
وترفيهية وريا�سية وقرى رم�سانية اإىل جانب اإقامة حما�سرات وندوات 
دينية وثقافية.. وتتوزع هذه العرو�ض على مواقع عدة منها مركز اك�سبو 
بال�سارقة  الإ�سالمي  احل�سارة  ومتحف  خالد  بحرية  وكورني�ض  ال�سارقة 
�ستكون هناك  العامة واملنتزهات كما  الت�سوق واحلدائق  اإىل جانب مراكز 
فعاليات خا�سة بغرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة وبع�ض الدوائر احلكومية 
اإطالق  م��ع  تتزامن  الفعاليات  تلك  اأن  اإىل  ي�سار   . الريا�سية  والأن��دي��ة 
حمالت اإعالنية وترويجية ت�سلط ال�سوء على رعاة املهرجان والإمكانات 
واملقومات القت�سادية و ال�سياحية والثقافية التي تزخر بها اإمارة ال�سارقة 
مبا يعزز من مكانتها الثقافية وال�سياحية بالإ�سافة اإىل حملة ال�سحوبات 
18 يوليو اجلاري لإتاحة الفر�سة  اإعتبارا من  الإ�سبوعية التي �ستنطلق 

اأمام جمهور املت�سوقني لل�سراء ومن ثم ال�سرتاك يف ال�سحوبات .

عقارية راأ�ص اخليمة تفتتح خيمة ميناء العرب الرم�شانية 

عمار النعيمي يد�شن خدمة �شواهي االإلكرتونية ملنطقة عجمان احلرة
•• عجمان-وام:

د�سن �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
عجمان رئي�ض املجل�ض التنفيذي اأم�ض الول يف مكتبه 
الإلكرتونية  احل���رة  عجمان  منطقة  �سلطة  خ��دم��ة 
حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  بح�سور  ���س��واه��ي  اجل��دي��دة 
النعيمي ممثل �ساحب ال�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون 
الإدارية واملالية رئي�ض �سلطة منطقة عجمان احلرة 
ر�سميا. وحملت  اجل��دي��دة  اخل��دم��ة  ب��اإط��الق  اإي��ذان��ا 
اململوكة  املهرة  وه��ي  �سواهي  ا�سم  اجل��دي��دة  اخلدمة 
ل�سموه اإ�ستلهاما من ان�سيابية وجمال ومرونة املهرة 
التي متا�ست متاما مع مميزات اخلدمة الإلكرتونية 
بالتقنية اجلديدة.. اإعجابه  �سموه  واأبدى  اجلديدة. 
وتقدمي  التكنولوجيا  مواكبة  ���س��رورة  على  م�سددا 
موجها  الإم���ارة  م�ستثمري  تخدم  التي  املميزات  كل 
ب��الإ���س��راع يف اإجن��از اخل��دم��ات الذكية اجل��دي��دة التي 
العام  خ��الل  اإطالقها  احل��رة  عجمان  منطقة  تعتزم 
اجل�����ارى. م��ن ج��ان��ب��ه دع���ا ال�����س��ي��خ اأح��م��د ب��ن حميد 
بال�سلطة  الذكية  اخلدمات  من�سة  لتمتني  النعيمي 
وامل�ستثمرين  املتعاملني  م��ع  التوا�سل  ق��ن��وات  ودع��م 
وي�سر  �سهولة  بكل  اليهم  يكفل و�سول اخلدمات  مبا 
امل�سى  على  احلرة  عجمان  مبنطقة  امل�سوؤولني  وحث 
قدما فى تنفيذ جدول اعمال اخلدمات الإلكرتونية 
العام اجل��اري. من ناحيته  امل�ستحدثة �سمن خارطة 
قال �سعادة حممود خليل الها�سمي مدير عام �سلطة 
ابتكار  على  داأب��ت  ال�سلطة  اإن  احل��رة  منطقة عجمان 

اأف�سل اخلدمات التي جتعل من الإ�ستثمار يف منطقة 
اإطالق  اإىل  اإ�سافة  لتعو�ض  فر�سة  احل��رة  عجمان 
خدمة �سواهي اجلديدة ورخ�ض التجارة الإلكرتونية. 
تطبيقات  خ��دم��ة  اخ��ت��ارت  ال�سلطة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
للمتعاملني  ت��وف��ر  ر���س��م��ي��ة  م��ن�����س��ة  ل��ت��ك��ون  ج��وج��ل 
اآليات  تعزز  التي  الإلكرتونية  اخل��دم��ات  م��ن  حزمة 
وهي  اخلدمات  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  والن�سر  التوا�سل 
اخلدمات التي اأطلق عليها ا�سم �سواهي الإلكرتونية 
ت�ست�سيف  م��ت��م��ي��زة  ب��اق��ة  ت�سم  من�سة  تعترب  ف��ه��ي 
احل�����س��اب��ات اجل���دي���دة ل��ل��ربي��د الإل���ك���رتوين اخلا�ض 
جميع  تخزين  اإىل  اإ�سافة  ب�سركاتهم  اأو  باملتعاملني 

بريد  اأن  واأ���س��اف  اإن�سائها.  يف  يرغبون  التي  امللفات 
الر�سمية  الت�سال  قناة  �سيكون  الإلكرتوين  �سواهي 
جلميع الإ�سعارات التي ت�سل للمتعاملني من ال�سلطة 
بريد  ا���س��ت��خ��دام  وامل�ستثمرين  للمتعاملني  ومي��ك��ن 
�سواهي الإلكرتوين يف جميع الت�سالت واملرا�سالت 
الإلكرتونية اليومية �سواء مع اأع�ساء الفريق العامل 
معهم.  املتعاملني  ال��زب��ائ��ن  اأو  �سركائهم  اأو  لديهم 
اآل على  وحول اخلدمة اجلديدة..قال حممد جا�سم 
مدير اإدارة تقنية املعلومات يف �سلطة منطقة عجمان 
احلرة..اإن خدمة �سواهى اجلديدة تتوفر من اأي نقطة 
اخلدمة  هذه  ت�سغيل  ميكن  حيث  بالإنرتنت  ات�سال 

عرب اأي حا�سوب �سخ�سي اأو لوحة اإلكرتونية اأو هاتف 
نقال وبذلك ي�سبح الو�سول اإىل البيانات واملعلومات 
اأن خدمة  ال��دوام. واأو�سح  متاحا للم�ستخدمني على 
25 جيجابايت مما  تبلغ  �سعة تخزين  توفر  �سواهي 
يعني اأن مبقدور م�ستخدميها حفظ جميع ر�سائلهم 
م�سح  يف  الوقت  اإ�ساعة  دون  من  املهمة  الإلكرتونية 
للتخزين  م�ساحة  على  للح�سول  ال����واردة  الر�سائل 
الربيد  وتنظيم  لت�سنيف  عناوين  اإن�ساء  وباإمكانهم 
الإلكرتوين وا�ستعرا�سه وت�سفحه..ف�سال عن اإن�ساء 
اجلديدة  الر�سائل  بت�سنيف  تلقائيا  تقوم  مر�سحات 
يختارونها.  التي  القواعد  ملفات ح�سب  واإدراجها يف 
واأ�ساف حممد جا�سم اأن امل�ستخدمني يح�سلون على 
جيجابايت  خم�سة  ب�سعة  اإل��ك��رتوين  تخزين  م�ساحة 
وميكنهم اأن تعمل بالتزامن مع احلا�سوب اأو الهاتف 
بجانب  اأك���رث  اأو  موقعني  يف  امل��ل��ف��ات  حلفظ  ال��ن��ق��ال 
اأي  م��ن  ال�����واردة  للملفات  احل��دي��ث��ة  الن�سخ  ت��خ��زي��ن 
اأنه  اإىل  واأ�سار  املحرك.  م�سدر يف مكان واح��د �سمن 
جملدات  اأو  امل��ل��ف��ات  م�����س��ارك��ة  للم�ستخدمني  مي��ك��ن 
معهم  العامل  الفريق  اأع�ساء  مع  كاملة  افرتا�سية 
برامج  اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة  و�سركائهم  عمالئهم  اأوح��ت��ى 
البيانية  واجل�������داول  ب��ال��وث��ائ��ق  اخل��ا���س��ة  ال��ت��ع��دي��ل 
العمل  الأ�سخا�ض  م��ن  لعدد  تتيح  العر�ض  و�سرائح 
مبقدور  واأ�سبح  نف�سه  الوقت  يف  ذاتها  الوثيقة  على 
ال�سخ�سية  ات�سالتهم  عناوين  تخزين  امل�ستخدمني 
بالتزامن  يعمل  واحد  ب�سركاتهم يف موقع  واخلا�سة 

مع الهاتف النقال. 

مع حلول رم�ضان 

ا�شتقرار اأ�شعار الغاز براأ�ص اخليمة يف يوليو
•• راأ�ض اخليمة - الفجر:

�سركات  بعد الجتماع مع  راأ���ض اخليمة  القت�سادية يف  التنمية  دائ��رة  اأعلنت 
توزيع العاز عن ا�ستقرار اأ�سعار البيع للم�ستهلكني خالل �سهر يوليو . ويف �سوء 
الأ�سعار اجلديدة فان عمليات بيع غاز الطبخ للم�ستهلكني يف راأ�ض اخليمة فان 
قيمة ال�سطوانة الكبرية 250 درهم واملتو�سطة 125 درهم وال�سغرية 63 
اأ�سعار  اإدارة الرقابة وحماية امل�ستهلك ان  درهم . وقال اأحمد البلو�سي مدير 
غاز الطبخ مل تتاأثر بالزيادة التي طراأت على الأ�سعار العاملية حيث بلغت قيمة 
اأهمية ا�ستقرار الأ�سعار مع حلول ال�سهر الف�سيل حيث  27 دولر م�سريا اىل 
يزداد ال�ستهالك .  ومن جانبها اأفادت مرمي الزعابي مدير مكتب الت�سال 
�سهرياً  ال��غ��از  باأ�سعار  امل�ستهلكني  اإط���الع  على  حتر�ض  ال��دائ��رة  اأن  املوؤ�س�سي 
لتفادي اأي تالعب قد يبدر من ال�سركات املوزعة للغاز كما توؤكد على �سرورة 
حال  يف  و  بحجمها  ال�سطوانة  �سعر  مطابقة  و  ال�سطوانات  لأ�سعار  النتباه 
اأي تالعب يرجى التوا�سل مع ق�سم عناية املتعاملني يف الدائرة على  �سبط 
اأ�سعار  متابعة  ب�سرورة  امل�ستهلكني  الزعابي  ونا�سدت   .8007333 اخل��ط 
والتاأكد  ال��دائ��رة،  ت�سدرها  ال��ت��ي  الن�سرات  خ��الل  م��ن  �سهريا  الأ���س��ط��وان��ات 
لالخطار  جتنبا  الفرتا�سي  عمرها  حيث  من  الغاز  اأ�سطوانة  �سالحية  من 
املحتملة جراء وجود الغاز يف ا�سطوانة تالفة عالوة على التعامل مع الباعة 
بفاتورة ال�سراء بال�سعر املباع ل�سبط اأي تالعب، م�سرية اىل ان �سركة التوزيع 

درهم. األف  التي متار�ض الغ�ض التجاري تغرم مبلغ 20 

املال والأعمال
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•• راأ�ض اخليمة - الفجر:

افتتحت راأ�ض اخليمة العقارية، اأكرب �سركات 
اخليمة  راأ����ض  اإم����ارة  يف  ال��ع��ق��اري  التطوير 
املالية،  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  واملدرجة 
يف  الواقعة  الرم�سانية  العرب  ميناء  خيمة 
يعد  ال��ذي  ال�سياحي  ال��ع��رب  ميناء  م�سروع 
العقارية  راأ���ض اخليمة  �سركة  اأب��رز م�ساريع 
مع  بال�سراكة  وذل��ك  املنطقة  م�ستوى  على 

جلوبال لإدارة الفنادق )�ض.ذ.م.م(. 
وح�سر حفل افتتاح اخليمة، التي ت�ست�سيف 
الزوار ابتداءاً من اأول �سهر رم�سان املبارك 
�سلطان  را�سد  الف�سيل،  ال�سهر  اي��ام  وطيلة 
واملبيعات  الت�سويق  دائ��رة  مدير  اخلاطري، 
وممثلون  العقارية  اخليمة  راأ����ض  �سركة  يف 

عن و�سائل الإعالم املحلية والقليمية 
وتعد هذه املرة الأوىل التي ت�سيف فيها راأ�ض 
اخلدمات  من  النوع  ه��ذا  العقارية  اخليمة 
روؤية  ير�سخ  مما  م�ساريعها،  يف  الرتفيهية 

املقدمة  خ��دم��ات��ه��ا  �سلة  ت��ن��وي��ع  يف  ال�����س��رك��ة 
اىل عمالئها وكافة �سرائح املجتمع وال�سياح 

القادمني لدولة الإمارات على حد �سواء.
وق������ال را�����س����د ���س��ل��ط��ان اخل�����اط�����ري، مدير 
اخليمة  ي��دي��ر  وامل��ب��ي��ع��ات:  الت�سويق  دائ����رة 
ال��رم�����س��ان��ي��ة ط���اق���م ع��م��ل اح�����رتايف يوفر 

خدمات �سيافة متكاملة ونوعية . 
موقعاً  البحرية  منطقة  انتقينا  واأ���س��اف: 
الأماكن  اأف�سل  من  تعد  اأنها  ذلك  للخيمة 
�سهلة  اأن���ه���ا  ك��م��ا  امل�������س���روع،  ال�����س��ي��اح��ي��ة يف 
العرب  ميناء  خيمة  �ستكون  حيث  الو�سول 
واحدة من اأكرب اخليم الرم�سانية املتواجدة 

يف الإمارات ال�سمالية .
�سراكات  يف  العقارية  اخليمة  راأ���ض  ودخلت 
عديدة لرتفع من معايري خدمات ال�سيافة 
حتقيق  وت��وا���س��ل  م�ساريعها  يف  وال��ت��ج��زئ��ة 
والتي  م�����س��اري��ع��ه��ا  يف  ع��ال��ي��ة  اأداء  م��ع��دلت 
ت�سمل اأبراج جلفار وميناء العرب وبرج راأ�ض 

اخليمة يف جزيرة الرمي يف اأبوظبي .

مركز دبي لل�شلع املتعددة: ت�شجيل 1270 �شركة جديدة خالل الن�شف االأول 

البيئة تنظم دورة تدريبية حول املحلول 
املغذي للزراعة املائية .. حت�شريه واإدارته 

•• دبي-وام:

نظمت وزارة البيئة واملياه ام�ض باإدارة املنطقة ال�سرقية دورة تدريبية حول 
املحلول املغذي للزراعة املائية .. حت�سريه واإدارته للمهند�سني واملر�سدين 
الزراعيني العاملني بها مب�ساركة 16 متدربا. وياأتي اإنعقاد هذه الدورة يف 
اإطار حتقيق الوزارة لأهدافها ال�سرتاتيجية املتمثلة يف تعزيز المن املائي 
متطلبات  على  للتدريب  متكامل  برنامج  خالل  من  الدولة  يف  والغذائي 
املكت�سبة  واملهارات  نقل اخلربات  اأجل  وادارتها من  املائية  الزراعة  تقنيات 
حما�سيل  وخ�سو�سا  الزراعية  املحا�سيل  انتاجية  ل��زي��ادة  امل��زارع��ني  اإىل 

اخل�سار. 
املائية  ال��دورة التي قدمها الدكتور غازي الكركي خبري الزراعة  وتناولت 
النبات  تغذية  باأهمية  امل�ساركني  تعريف  اىل  ب��ال��وزارة عدة حم��اور هدفت 
ومتطلبات املحا�سيل الزراعية من العنا�سر املغذية ال�سرورية والرتاكيز 
ظروف  حت��ت  وخ�سو�سا  امل��غ��ذي  باملحلول  الت�سميد  برنامج  يف  املطلوبة 
النباتات  منو  على  التاأثري  يف  ك��ربى  اأهمية  من  لذلك  ملا  املائية  ال��زراع��ة 
وبدون  املائية  الزراعة  م�ساريع  يف  العاملني  وتزويد  املحا�سيل  وانتاجية 
خالل  م��ن  ال��ن��ب��ات  تغذية  م��ع  التعامل  كيفية  يف  اجل��ي��دة  باملعرفة  ت��رب��ة 
التعامل مع املحلول املغذي والذي يعترب من مقومات النجاح الرئي�سية يف 

الزراعة املائية وبدون تربة . 

•• دبي-وام:

اأعلن مركز دبي لل�سلع املتعددة اأحد املوؤ�س�سات 
كبوابة  دبي  لتعزيز مكانة  املكر�سة  احلكومية 
 1270 ت�سجيل  ام�ض  ال�سلع  لتجارة  عاملية 
�سركة جديدة خالل الن�سف الأول من العام 
ال�سركات  ع��دد  اإج��م��ايل  بذلك  ليبلغ  اجل��اري 
امل�سجلة لدى املركز 6890 �سركة اأي بزيادة 
قدرها 30 يف املائة مقارنة بالفرتة نف�سها يف 

عام 2012.
بعدد  ج��دي��دا  قيا�سيا  رقما  امل��رك��ز  �سجل  كما 
ال�سركات امل�سجلة املن�سمة اإىل املنطقة احلرة 
لأبراج بحريات جمريا خالل �سهر واحد حيث 
و�سل عدد ال�سركات اجلديدة امل�سجلة يف �سهر 

اأبريل اإىل 260 �سركة.
مل��رك��ز دبي  ال��ت��اب��ع��ة  املنطقة احل���رة  و���س��ت��غ��دو 
الأ�سرع  احل��رة  املنطقة  وه��ي  املتعددة  لل�سلع 
اأك��رب منطقة ح��رة يف  من��وا يف الوقت الراهن 

دولة الإمارات العربية املتحدة عما قريب.
ويوؤكد املركز التزامه بتحقيق تعهده يف العام 
اآلف  �سبعة  م��ن  اأك���رث  ب��اح��ت�����س��ان   2011

و200 �سركة بحلول نهاية العام اجلاري.
واأ�سهم كل من الأع�ساء امل�سجلني لدى مركز 
دبي لل�سلع املتعددة والعاملني يف جتارة ال�سلع 
رفع  يف  املا�سية  ع�سر  الأح���د  الأع����وام  خ��الل 
اإجمايل الناجت املحلي لإم��ارة دبي مبا يقارب 

ت�سعة اىل 12 مليار دولر.
مع  والتو�سع  للنمو  م�سريته  املركز  ويوا�سل 
اىل  ال�سركات  كربيات  من  جمموعة  ان�سمام 
املنطقة احلرة خالل الن�سف الأول من العام 
اجلاري ومن اأهم تلك ال�سركات �سركة جرنال 
وم�ست�سفى  امل��ت��ح��د  ال��ع��رب��ي  وال��ب��ن��ك  م��ي��ل��ز 

ميدكري وجامعة مو�سكو لل�سناعة والتمويل 
اإىل جانب جمموعة فنادق لند مارك العاملية 

وبنك نور الإ�سالمي.
لل�سلع  دبي  ملركز  املطرد  النمو  ولعب كل من 
امل�ساحات  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د  وال��ط��ل��ب  امل���ت���ع���ددة 
اإىل  ل��ه  التابعة  احل���رة  املنطقة  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
الناجت  اإج��م��ايل  املركز  م�ساهمة  حجم  جانب 
املحلي لإمارة دبي دورا هاما يف قرار الرئي�ض 
املتعددة  لل�سلع  دب��ي  مل��رك��ز  الأول  التنفيذي 
اأح��م��د ب��ن �سليم ببناء اأط���ول ب��رج جت���اري يف 
التو�سعية  خططه  م��ن  ك��ج��زء  وذل���ك  ال��ع��امل 
م�ساحته  تبلغ  لالأعمال  جممعا  ت�سمل  التي 

. مربع  مرت  اآلف   107
و�سي�سهم جممع الأعمال والربج التجاري يف 
املكتبية  امل�ساحات  على  املتزايد  الطلب  تلبية 
والتجارية الفاخرة من قبل ال�سركات الكبرية 
�سليم  ب��ن  اأح��م��د  وق��ال  وامل��ت��ع��ددة اجلن�سيات. 
لل�سلع  دب��ي  مل��رك��ز  الأول  التنفيذي  الرئي�ض 
يف  اليوم  عقد  �سحايف  موؤمتر  خالل  املتعددة 
اأملا�ض بدبي اإن الأ�سهر ال�ستة الأوىل من  برج 
ال��ع��ام اجل����اري ت��و���س��ح م���دى ق���وة م��رك��ز دبي 
دبي  مكانة  بتعزيز  والتزامه  املتعددة  لل�سلع 
كمركز عاملي لتجارة ال�سلع واملوؤ�س�سات العاملية 
�سهريا  �سركة  مائتي  يقارب  ما  ان�سمام  ومع 
اإىل مركز ت�سكل ال�سركات اجلديدة كليا على 
دبي منها ما ن�سبته 95 يف املائة �ستغدو اأبراج 
اأك���رب منطقة ح��رة يف دولة  ب��ح��ريات ج��م��ريا 

الإمارات بحلول نهاية العام اجلاري.
للتو�سع  خمططاتنا  اإن  �سليم  ب��ن  واأ����س���اف 
ب���رج جت����اري يف  اأط�����ول  وال���ت���ي ت�����س��م ت�سييد 
ال��ع��امل وامل��ج��م��ع ال��ت��ج��اري ال��ت��اب��ع مل��رك��ز دبي 
الطبيعية  اخل���ط���وة  ت��ع��د  امل���ت���ع���ددة  ل��ل�����س��ل��ع 

املزيد  ا�ستيعاب  على  قدرتنا  ل�سمان  التالية 
بالرتفاع  الطلب  موا�سلة  مع  ال�سركات  من 
املوؤ�س�سات  قبل  احل��رة ل�سيما من  املنطقة  يف 
متعددة  وال�������س���رك���ات  ال���ك���ب���رية  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
اجلن�سيات فيما نوا�سل الرتكيز على حتقيق 

م�ساهمات فعلية يف تنمية اقت�ساد دبي.
فقد  ال�سلع  م�����س��ت��ج��دات  لآخ���ر  بالن�سبة  اأم���ا 
ت��ع��زي��ز مكانة  دب���ي  ال�سلع يف  وا���س��ل��ت جت���ارة 
الإم������ارة ك��م��رك��ز ع��امل��ي ل��ت��ج��ارة ال�����س��ل��ع ففي 
ارتفع حجم  العام اجلاري  الأول من  الن�سف 
املائة  يف   10 بن�سبة  اخل����ام  الأمل���ا����ض  جت����ارة 
ارتفعت  فيما  ق��رياط  مليون   66 اإىل  لي�سل 
املائة  يف   5 بن�سبة  امل���ت���داول  الأمل���ا����ض  ق��ي��م��ة 
ال��ع��ام املا�سي  ال��ف��رتة م��ن  م��ق��ارن��ة م��ع نف�ض 
و  اأم��ري��ك��ي.  دولر  م��ل��ي��ار  ر6   2 اإىل  لت�سل 
مليون  ر32   4 جم��م��وع��ه  م���ا  ا����س���ت���رياد  مت 
مليار  ر2   5 بلغت  اإجمالية  وبقيمة  ق��رياط 
دولر اأمريكي خالل الن�سف الأول من العام 

احل��ايل اأي ب��زي��ادة ق��دره��ا 9 يف امل��ائ��ة و 7 يف 
املائة على التوايل مقارنة بالفرتة نف�سها من 
عام 2012 وبالإ�سافة اإىل ذلك ارتفع حجم 
لي�سل  املائة  12 يف  بن�سبة  الأمل��ا���ض  ���س��ادرات 
اإىل 34 مليون قرياط وو�سلت قيمة �سادرات 
اأي  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار  ر3   7 اإىل  الأمل��ا���ض 
بارتفاع ن�سبته 3 يف املائة عن الفرتة ذاتها من 

العام 2012.
وا�ست�ساف مركز دبي لل�سلع املتعددة وبور�سة 
دب���ي ل��الأمل��ا���ض يف ���س��ه��ر م���ار����ض ع���ام 2013 
دبي  عنوان  حمل  ال��ذي  لالأملا�ض  دب��ي  موؤمتر 
اأك��رث من  احلرير اجلديد وح�سره  - طريق 
�سناعة  يف  امل�ساركني  ميثلون  �سيف   500
اأنحاء  الأملا�ض يف خمتلف  مراكز  رئي�سية من 
واأنتويرب ولندن  اأفريقيا  العامل مبا يف ذلك 
ون��ي��وي��ورك وال��ه��ن��د وت��خ��ل��ل امل��وؤمت��ر تر�سيح 
اإدارة بور�سة  اأحمد بن �سليم لرئي�ض جمل�ض 
دب���ي ب��ي��رت م��ي��و���ض ل��رئ��ا���س��ة امل��ج��ل�����ض العاملي 

اأول رئي�ض غري غربي يرت�سح  للما�ض ليكون 
لهذا املن�سب.

الذي  الذهب  قيمة  ارتفعت  اأخ��رى  جهة  من 
ب�سكل   2012 ال���ع���ام  خ����الل  دب����ي  ع���رب  م���ر 
دولر  مليار   70 اإىل  قيمته  لت�سل  ملحوظ 
مقارنة بنحو 56 مليار دولر اأمريكي �سجلت 
يف العام 2011 مما يعزز مكانة دبي كمركز 
عاملي لل�سبائك والتي مير فيها اأكرث من 25 
يف املائة من حركة جتارة ال�سبائك الذهبية يف 

العامل.
اأحد اجلهات  املتعددة  لل�سلع  دبي  وكان مركز 
ال�سباقة اإىل اإ�سدار املبادئ الإر�سادية للتوريد 
وتنفيذها  الثمينة  وامل��ع��ادن  للذهب  امل�سوؤول 
وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية 
العاملية  املنظمات  م��ن  وغ��ريه��ا  القت�سادية 
وم���ن ���س��م��ن امل����ب����ادرات ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا املركز 
الخت�سا�ض يف  لذوي  العملي  الدليل  اإ�سدار 
�سوق الذهب واملعادن الثمينة والذي يت�سمن 
خم�ض خطوات لإدارة املخاطر املرتبطة بتوريد 
املعادن الثمينة واإ�سدار مراجعة للربتوكولت 
ملراقبة  عاملية  تدقيق  جلنة  تعيني  جانب  اإىل 

الن�سياع والمتثال ببنود املراجعة .
التخزين  م��راف��ق  ا�ستقبلت  اأخ���رى  جهة  م��ن 
حوايل  ال�ساي  لتجارة  دب��ي  مب��رك��ز  اخلا�سة 
ال�����س��اي خالل  م��ن  م��ل��ي��ون كلجم  ر5   76 ل��� 
بزيادة  اأي   2013 ع���ام  م��ن  الأول  الن�سف 
الأول من  الن�سف  ع��ن  امل��ائ��ة  يف   80 ق��دره��ا 
التي  للجهود احلثيثة  وكنتيجة  املا�سي  العام 
ب��ذل��ه��ا م��رك��ز دب���ي ل��ت��ج��ارة ال�����س��اي ت��ع��د دولة 
دول  ك��ربى  ال��ي��وم  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
حيث  ال�ساي  ت�سدير  اإع���ادة  جم��ال  يف  العامل 

بلغت ح�ستها ال�سوقية 60 يف املائة.
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العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/1625 جتاري- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة 

 �سد املدعى عليها/ �سليمان علي �سليمان عبداهلل
نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه. 

�سليمان  علي  �سليمان  عليه/  املدعى  اعتباريا:بالزام  ح�سوريا  املحكمة  حكمت 
عبداهلل الظهوري بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )6.108.89 درهم( وفوائدة 
ومبا  التام  ال�سداد  وحتى   201٣/4/1 من  اعتبارا  �سنويا  ب�سيطة   %4 بن�سبة 
مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمته  به  املق�سى   ... املبلغ  يجاوز  ل 
اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما غري قابال لال�ستئناف، 

و�ستتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/1016 جتاري- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة 

 �سد املدعى عليها/ عبداهلل حمد �سليمان عبداهلل  
نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه. 

�سليمان  حمد  عبداهلل  عليه/  املدعى  اعتباريا:بالزام  ح�سوريا  املحكمة  حكمت 
عبداهلل بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )10.8٥8.82 درهم(   وفوائدة بن�سبة %4 
ب�سيطة �سنويا اعتبارا من 201٣/2/28 وحتى ال�سداد التام ومبا ل يجاوز املبلغ 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمته  به  املق�سى.... 
ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما غري قابال لال�ستئناف، و�ستتخذ بحقكم 

الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/1172 جتاري- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة 

 �سد املدعى عليها/ فاطمة ماجد زوجة حممد �سلطان را�سد
نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه. 

زوجة  ماجد  فاطمة  عليها/  املدعى  اعتباريا:بالزام  ح�سوريا  املحكمة  حكمت 
درهم(      10.206.16( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  را�سد  �سلطان  حممد 
التام  ال�سداد  وحتى   201٣/٣/7 من  اعتبارا  �سنويا  ب�سيطة   %4 بن�سبة  وفوائدة 
ومبا ل يجاوز املبلغ ... املق�سى به والزمته بامل�ساريف ومبلغ مائتي درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما غري قابال لال�ستئناف، 

و�ستتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/1310 جتاري- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة 
 �سد املدعى عليها/ احمد حممد عبداهلل �سيف ال�سام�سي  

نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه. 
حكمت املحكمة ح�سوريا اعتباريا:بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
وثمانون  وت�سعة  درهم  ع�سر  واحد  وثمامنائة  الف  ثمانية   ( درهم   8811.49
فل�سا(  وفوائدة بن�سبة 4% ب�سيطة �سنويا اعتبارا من 201٣/٣/10 وحتى ال�سداد 
مائتي  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمته  به  املق�سى   ... املبلغ  يجاوز  ل  ومبا  التام 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما غري قابال 

لال�ستئناف، و�ستتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/911 جتاري- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة 

 �سد املدعى عليها/ عي�سى حمد خليفة �سلطان ال�سام�سي      
نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه. 

حكمت املحكمة ح�سوريا اعتباريا:بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)٣794.10 درهم()ثالثة الف و�سبعمائة واربعة وت�سعني درهما وع�سر فلو�ض( وفوائدة 
بن�سبة 4% ب�سيطة �سنويا اعتبارا من 201٣/2/24 وحتى ال�سداد التام ومبا ل يجاوز... 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمته  به  املق�سى   ... املبلغ 
بحقكم  و�ستتخذ  لال�ستئناف،  قابال  غري  حكما  طلبات.   من  ذلك  ماعدا  ورف�ست 

الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/1010 جتاري- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة 

 �سد املدعى عليها/ مبارك �سامل مبارك �سقر   
نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه. 

مبارك  �سامل  مبارك  عليه/  املدعى  اعتباريا:بالزام  ح�سوريا  املحكمة  حكمت 
بن�سبة %4  درهم(  وفوائدة  للمدعية مبلغ وقدره )٣08.62.8  يوؤدي  بان  �سقر 
ب�سيطة �سنويا اعتبارا من 201٣/2/28 وحتى ال�سداد التام ومبا ل يجاوز املبلغ 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمته  به  املق�سى   ...
ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما غري قابال لال�ستئناف، و�ستتخذ بحقكم 

الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/1016 جتاري- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة 

 �سد املدعى عليها/ عثمان علي عبداهلل 
نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه. 

للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  الدعى  اعتباريا:بالزام  ح�سوريا  املحكمة  حكمت 
وثمانية  دراهم  و�سبعة  وارمبائة  الفا  ع�سر  )ثمانية  درهم(   18407.18( مبلغ  
201٣/2/18 وحتى  اعتبارا من  �سنويا  ب�سيطة   %4 بن�سبة  وفوائدة  فل�سا(  ع�سر 
ال�سداد التام ومبا ل يجاوز املبلغ ... املق�سى به والزمته بامل�ساريف ومبلغ مائتي 
بحقكم  و�ستتخذ  قابال لال�ستئناف،  .  حكما غري  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل 

الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/1017 جتاري- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة 

 �سد املدعى عليها/ حممد احمد ح�سني ابراهيم ال�سحي        
نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه. 

ح�سني  احمد  حممد  عليه/  املدعى  اعتباريا:بالزام  ح�سوريا  املحكمة  حكمت 
للمدعية مبلغ وقدره )8.٣19.60 درهم( وفوائدة  يوؤدي  بان  ال�سحي   ابراهيم 
التام ومبا ل  ال�سداد  اعتبارا من 201٣/2/28 وحتى  �سنويا  ب�سيطة   %4 بن�سبة 
يجاوز املبلغ املق�سى.... به والزمته بامل�ساريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما غري قابال لال�ستئناف، و�ستتخذ 

بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/956 جتاري- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة 

 �سد املدعى عليها/ احمد دروي�ض مبارك �سامل الزعابي
نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه. 

حكمت املحكمة ح�سوريا اعتباريا:بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
8٣642.07 درهم )ثالثة وثمانني الفا و�ستمائة واثنني واربعني درهما و�سبعة 
فلو�ض(  فوائدة بن�سبة 4% ب�سيطة �سنويا اعتبارا من 201٣/2/26 وحتى ال�سداد 
مائتي  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمته  به  املق�سى   ... املبلغ  يجاوز  ل  ومبا  التام 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما غري قابال 

لال�ستئناف، و�ستتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/1174 جتاري- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة 

 �سد املدعى عليها/ عامر حممد �سعيد احلمود
نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه. 

حكمت املحكمة ح�سوريا اعتباريا:بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
وثالثة  درهما  وخم�سني  وثمانية  وثالثمائة  الف  ثمانية   ( درهم   8٣٥8.٣
فلو�ض(    وفوائدة بن�سبة 4% ب�سيطة �سنويا اعتبارا من 201٣/٣/7 وحتى ال�سداد 
مائتي  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمته  به  املق�سى  املبلغ  يجاوز....  ل  ومبا  التام 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما غري قابال 

لال�ستئناف، و�ستتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/912 جتاري- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة 

 �سد املدعى عليها/ �سامل �سعيد احمد الع�سريي  
نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه. 

حكمت املحكمة ح�سوريا اعتباريا:بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
٣101.04 درهم ) ثالثة الف ومائة وواحد درهما واربع فلو�ض( وفوائدة بن�سبة 
التام ومبا ل يجاوز  ال�سداد  اعتبارا من 201٣/2/24 وحتى  �سنويا  ب�سيطة   %4
املبلغ املق�سى به... والزمته بامل�ساريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما غري قابال لال�ستئناف، و�ستتخذ بحقكم 

الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/1071 جتاري- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة 

 �سد املدعى عليها/ حممد عثمان علي م�سبح   
نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه. 

حكمت املحكمة ح�سوريا اعتباريا:بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
82٥8.06 درهم )ثمانية الف ومائتني وثمانية وخم�سني درهما و�ستة فلو�ض(   
التام  ال�سداد  وحتى   201٣/٣/٣ من  اعتبارا  �سنويا  ب�سيطة   %4 بن�سبة  وفوائدة 
ومبا ل يجاوز املبلغ ... املق�سى به والزمته بامل�ساريف ومبلغ مائتي درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما غري قابال لال�ستئناف، 

و�ستتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/1610 جتاري- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة 

 �سد املدعى عليها/ علي عبيد ا�سماعيل الباروت  
نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه. 

حممد  ا�سماعيل  عليه/علي  املدعى  اعتباريا:بالزام  ح�سوريا  املحكمة  حكمت 
الباروت بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 11.٣22.٥8 درهم(    وفوائدة بن�سبة %4 
ب�سيطة �سنويا اعتبارا من 201٣/٣/٣1 وحتى ال�سداد التام ومبا ل يجاوز املبلغ 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمته  به  املق�سى   ...
ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما غري قابال لال�ستئناف، و�ستتخذ بحقكم 

الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/1022 عمايل- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ موؤ�س�سة المارات لالت�سالت �ض .م.م 

 �سد املدعى عليه/ اميان حممد �سامل حممد امل�سرخ
نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها بتاريخ 201٣/6/٣0 احلكم 
توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  اعتباريا:  ح�سوريا  املحكمة  حكمت  التايل: 
درهما  ع�سر  واربعة  وخم�سمائة  الف  )�سبعة  درهم   7٥14.1٥ مبلغ  للمدعية 
وخم�سة ع�سر فل�سا( وفوائدة بن�سبة 4% ب�سيطة �سنويا اعتبارا من 2/28/201٣ 
وحتى ال�سداد التام ومبا ل يجاوز املبلغ املق�سى به والزمتها بامل�ساريف ومبلغ 
مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما غري 

قابال لال�ستئناف، و�ستتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10    
اعالن حكم بالن�ضر

فى الدعوى رقم 2013/1147 عمايل- جزئي    
املرفوعة من املدعي/ �سركة المارات لالت�سالت  املتكاملة

 �سد املدعى عليه/ ها�سم عبيد يا�سر عبيد 
نعلمك انه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها بتاريخ 201٣/6/12 احلكم 
التايل: حكمت املحكمة ح�سوريا اعتباريا: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغا 89٥2.17  درهم )ثمانية الف وت�سعمائة واثنني وخم�سني درهما �سبعة 
وحتى   201٣/٣/6 من  اعتبارا  �سنويا  ب�سيطة   %4 بن�سبة  وفوائدة  فل�سا(  ع�سر 
ال�سداد التام ومبا ل يجاوز املبلغ املق�سى به والزمتها بامل�ساريف ومبلغ مائتي 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما غري قابال 

لال�ستئناف، و�ستتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة

الحتادية البتدائية

املحكمة التجارية
اعالن احلكم يف الق�ضية رقم 2013/905 جتاري كلي 

بالن�سر  العنوان  حممد    حويج  ابراهيم  حممد  ابراهيم  عليه/  املحكوم  اىل 
يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  201٣/6/2٥م  امل��واف��ق  ب��ت��اري��خ  ان��ه  نعلمك 
لالت�سالت  الم����ارات  موؤ�س�سة   / ل�سالح  اع���اله  ب��ال��رق��م  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
يوؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����س��وري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
الفا  و���س��ت��ون  وخم�سة  م��ائ��ة   ( دره��م��ا   16٥.90٣.71 وق����دره  مبلغا  للمدعية 
وت�سعمائة وثالثة دراهم  وواحد و�سبعون فل�سا( والزمته كذلك بامل�سروفات و 
200 درهم مقابل اتعاب املحاماة.  �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 
التايل  اليوم  اعتبارا من  201٣/7/7  حكما قابال لال�ستئناف خالل ٣0 يوما 

لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�ضي/�ضلطان را�ضد النيادي                      
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الثالثة  

دائرة الق�ضاء- ادارة التنفيذ 

 الربعاء 10 يوليو 201٣ العدد 10840      

املحكمة التجارية
اعالن احلكم يف الق�ضية رقم 2013/904 جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/ را�سد �سعيد علي اخل�سر 
العنوان بالن�سر

يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  201٣/6/24م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك   
لالت�سالت  الم����ارات  موؤ�س�سة   / ل�سالح  اع���اله  ب��ال��رق��م  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
يوؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����س��وري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل: 
الدعوى ومائتي  للمدعية مبلغ وق���دره٣٥٥.٣94.74 درهم والزمته م�ساريف 
املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �سدر  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  مقابل  دره��م 
التايل  اليوم  اعتبارا من  201٣/7/7  حكما قابال لال�ستئناف خالل ٣0 يوما 

لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�ضي/احم�س انور ال�ض�ضتاوي                          
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الثانية  

دائرة الق�ضاء- ادارة التنفيذ 

 الربعاء 10 يوليو 201٣ العدد 10840      

املحكمة التجارية
اعالن احلكم يف الق�ضية رقم 2013/527 جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/ �سامل عبداهلل عي�سى مالح الرميثي     العنوان بالن�سر نعلمك 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  201٣/6/19م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه 
املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / موؤ�س�سة المارات لالت�سالت بالتايل: حكمت 
املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
درهما   و�سبعني  وواح��د  وثمامنائة  الفا  وثمانني  وواح��د  مائة   )181.871.٥2(
اتعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمته  فل�سا  وخم�سني  واثنني 
املحاماة. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 201٣/6/7  حكما قابال 

لال�ستئناف خالل ٣0 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�ضي/حممد حممود حممد ال�ضيد                          
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الرابعة  

دائرة الق�ضاء- ادارة التنفيذ 

 الربعاء 10 يوليو 201٣ العدد 10840      

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1369   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

�ساهني  عليه:  مدعي  باك�ستان  اجلن�سية:  ح�سني  امتياز  امتياز  اياز  مدعي/ 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  الف�ساء 
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه / �ساهني الف�ساء للمقاولت العامة ذ.م.م 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 201٣/7/21 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.٣0 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  6/26/201٣
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1542   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

عليه:  مدعي  الهند  اجلن�سية:  برابهول�ساندران  مانداتارا  برا�سيد  مدعي/ 
�سوفاد للمقاولت �ض.ذ.م.م اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
المارات       اجلن�سية:  �ض.ذ.م.م  للمقاولت  �سوفاد   / اعالنه  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الحد املوافق 201٣/7/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.٣0 ال�ساعة 
الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  7/08/201٣
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1761   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/  غالم خان مات خان اجلن�سية: باك�ستان مدعي عليه: دملون للنقليات 
املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة 
حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات   اجلن�سية:  العامة  للنقليات  دملون   / اعالنه 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.٣0 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   201٣/7/21
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  7/8/201٣
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
       اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1271   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

ركن  عليه:  بنغالدي�ض مدعي  اجلن�سية:  باروار  ا�سوبان  باروا  مدعي/  جويل 
الدعوى: م�ستحقات  المارات  مو�سوع  العامة اجلن�سية:  للمقاولت  ال�سرور 
عمالية املطلوب اعالنه /  ركن ال�سرور للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات   
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الحد املوافق 201٣/7/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.٣0 ال�ساعة 
الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  7/08/201٣
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ 2013/7/10     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/230   مدين جزئي     
ان  املدعي عليه /1-اروى مايوجا رودريجيوز جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املدعي / توول تامي �ض.ذ.م.م وميثله: يو�سف حممد ح�سن البحر     قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2٥000 
ال�ستحقاق  تاريخ  من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
وحتى ال�سداد التام. . وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 201٣/7/14 ال�ساعة 
8.٣0 �ض بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10840 بتاريخ   2013/7/10     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1731   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/ حممد ح�سني �ساحب داد اجلن�سية: باك�ستان مدعي عليه: �سركة باك 
عرب للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: 
وال�سيانة  للمقاولت  عرب  باك  �سركة    / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
العامة ذ.م.م اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   201٣/7/21 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.٣0 �سباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  7/08/201٣
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية



زوجتي  على  اأقب�ضوا   : النيابة  رئي�س  اأمام  الزوج  �ضاح 
فقد تزوجت باآخر !!

يف  فاخرة  �ضقة  لها  ا�ضرى  �ضيء  من  ال��زوج  يحرمها  مل 
اأرقى االأحياء كما طاف معها اأوروبا يف رحلة ال تن�ضى !!

الزوجة تتزوج من �ضديق الزوج ويقيمان معا يف ال�ضقة 
التي ا�ضراها الزوج بتحوي�ضة العمر

يف بداية الأمر �سك رئي�ض النيابة يف �سحة البالغ الذي تقدم به رجل الأعمال املعروف 
اأن التفا�سيل التي قام ب�سردها يف البالغ كانت اأفظع مما يت�سوره  �سد زوجته حيث 
اأن هذا الزمن يحدث فيه من العجائب ما كان ي�سعب جمرد  اإن�سان ثم عاد واأدرك 
اأو  اأمامه ع�سرات البالغات التي قام بالتحقيق فيها  تخيله منذ �سنوات فقد تداعت 
اأحالها ملزيد من التحريات من رجال املباحث حيث وقف اأمامها عاجزا عن الت�سديق 
لكنه الن ي�سيف اإىل ذاكرته بالغا تق�سعر له الأبدان وترف�سه كل نف�ض ول ي�سدقه 

اأي عقل.
يهتز  كله  ك��ان ج�سده  وال���ذي  ال��ب��الغ  الأع��م��ال مقدم  رج��ل  م��ن  النيابة  رئي�ض  طلب 
اأن يهدئ من روعه واأن يتمالك نف�سه ويحكي منذ البداية  اأ�سابته  وكاأن احلمى قد 
اأول  بنف�سه على  الأعمال  األقي رجل  اأن  البالغ وذلك بعد  اأن ي�ستوعب  عله ي�ستطيع 
مقعد �سادفه وهو ي�سرخ اقب�سوا على زوجتي فقد تزوجت باآخر كانت هيئة الرجل 
ومالب�سه رغم ذهوله وانفعاله الوا�سحني تدلن على م�ستوى معي�سي مرتفع يعي�ض 
فيه وبعد اأن طلب له رئي�ض النيابة كوب الليمون بداأ الرجل يحكي م�سواره مع احلياة 

زوجته  منذ البداية وحتى حلظة الغدر واخليانة. وم��ع 

م�ضوار العمر مع بنت اجلريان
ك���ان ل��دي��ه ط��م��وح��ات ع���دي���دة يف بناء 
م�ستقبل ناجح بعمل خا�ض يكون هو 
فيه قائد اأو �ساحب هذا العمل وكان 
هذا ي�ستلزم منه اأن يتخلى عن 
يبحث  واأن  املتوا�سعة  وظيفته 
لنف�سه عن عمل باخلارج ليبداأ 
رح��ل��ة ال��ك��ف��اح ال��ط��وي��ل��ة وبعد 

قليلة  اأع��������وام 

قفزت  الفور  وعلى  النجاح  ي�ستطيع موا�سلة طريق  بالزواج حتى  ال�ستقرار  فكر يف 
اأن كان طالبا فكانت حلما يف خياله  اأحبها منذ  التي  ابنه اجل��ريان  اإىل ذهنه �سورة 
ومتنى اأن تكون �سريكة له يف احلياة وبالفعل تزوجها يف اأول اإجازة عاد فيها اإىل اأر�ض 

الوطن.
عا�سا معا يف هدوء وا�ستقرار بعد اأن ا�ستطاع اأن يوفر لها احلياة التي كانت حتلم بها 
اأن رزقهما اهلل  مع العري�ض اجلاهز وازدادت هذه ال�سعادة وقوي الرباط بينهما بعد 

بثالثة اأبناء.
العمر  م��ن  اإىل مرحلة معينة  الأب��ن��اء  و���س��ل  وع��ن��دم��ا  ع��ام��ا  ذل��ك منذ ع�سرين  ك��ان 
اأر�ض الوطن وكان القرار الذي اتفقا عليه �سويا  والدرا�سة كان لبد من العودة اإىل 
اأن تعود الزوجة والأبناء ثم يقوم الزوج بت�سفية اأعماله تدريجيا يف تلك الدول التي 
�سافر اإليها وهو �ساب يف بداية رحلة الأحالم وظل يعمل بها طيلة هذه ال�سنوات وهو 
ي�سجل جناحا تلو الآخر وقام الزوج ب�سراء �سقة فاخرة يف اأحد الأحياء الراقية و�سل 
ثمنها اإىل ثالثة ماليني وكانت هذه ال�سقة هديته اإىل زوجته مع �سيارة تليق بها بعد 
�سركة  بتاأ�سي�ض  قام  كما  املرفهة  الناعمة  احلياة  من  مرتفع  م�ستوى  على  تعودت  اأن 
اأعماله هناك والتي  اأخرى لت�سفية باقي  كربى يف بلده ولكن كان عليه ال�سفر مرة 
�سوف ت�ستغرق بع�ض الوقت وكان ذلك منذ نحو العام وقبل اأن يرتكهم لل�سفر اأعد 
لأ�سرته رحلة اإىل اأوروبا طاف بهم فيها متنقال من بلد لآخر ومل ين�ض قبل اأن يقوم 
بوداعهم اأن يو�سي اأقرب �سديق له بال�سوؤال الدائم على اأ�سرته وطماأنته عليهم اأثناء 
غيابه وكان هناك بالطبع ج�سر مل ينقطع من التوا�سل بني الرجل وزوجته واأبنائه 

عرب الهاتف يوميا وكان ير�سل لهم كل ما يطلبونه ومال يطلبونه.  

بداية التغيري
اأح�����ض بتغري م��ا يف زوجته ل�������ك�������ن�������ه يف  ال�����س��ه��ور الأخ����رية 

و���س��ري��ك��ة ح��ي��ات��ه ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت ك��ل هذه 
ال�سنوات وت�سرب اإليه ال�سك يف اأن �سيئا 
ما يحدث ولكنه ل ي�ستطيع حتديده 
اإليه  زوج��ت��ه  خ��ط��اب��ات  قلت  اأن  بعد 
حتى انعدمت متاما ومل تعد تكلف 
نف�سها م�سقة الرد على خطابات 
الهاتفية  مكاملاته  وعلى  زوجها 
وكادت احلرية تقتل الرجل وهو 
ي�������س���اب���ق ال����زم����ن 
لينتهي من 
ت�سفية 

اأعماله ليعود اإىل اأ�سرته حتى و�سلته مكاملة هاتفية من ابنة الأكرب الذي مل يتجاوز 
اخلام�سة ع�سرة من عمره يطلب منه �سرعة احل�سور دون اأن ي�سرح له اأكرث من ذلك 
اأعماله معلقة  كل  الفور ترك  �سرعة وعلى  وباأق�سى  يعود  باأن  ي�ستحلفه  البن  وكان 
وحجز مقعدا على اأول طائرة والقلق يكاد يطيح بعقله وراحت الأ�سئلة تدور بخلده 
الأبناء  اأحد  اأو  تعر�ست هي  الآخرين مكروه؟ هل  الأبناء  اأحد  اأو  الزوجة  اأ�ساب  هل 

حلادث مفاجئ.

الزوج من �ضديق العمر!!!
لكنه اأبدا مل يكن يت�سور ولو للحظة واحدة رغم ع�سرات ال�سور التي ر�سمها له قلقه 
ما راآه اأمامه و�سمعه باأذنيه فقد فوجئ باأن زوجته التي كاد ميوت من القلق عليها وقد 

تزوجت من �سديقه العزيز الذي انتقل اإىل �سقة رجل الأعمال الفاخرة ليقيم فيها.
اإنها نف�ض ال�سقة التي كان ي�سميها ق�سر الأحالم والتي دفع فيها حتوي�سة العمر وكان 
يحلم باأن ت�سمه مع اأ�سرته بعد اأن ثبت اأقدامه يف دنيا رجال الأعمال: وللحظة واحدة 
فكر يف مثل هذه الزوجة الغادرة لكن الأ�سئلة التي �سكنت عقله وطعنت قلبه دفعته 
ال�سوؤال الأول: كيف  اإجابات عليها وكان  اأع�سابه ليجد  التما�سك وال�سغط على  اإىل 
اأنها  تزوجت زوجته ؟!! وهو مل يطلقها ومل يهجرها ومل ي�سله منها ما يدل على 

تريد فراقه اإىل الأبد. 

االعراف
بالدماء ودفعها اخل��وف من نظراته  امل��راأة وعروقه تغلي  اإىل هذه  اأ�سئلته تلك  وجه 
ارتكبته مع �سبق  ال��ذي  اإىل الع��رتاف له باجلرم  الغ�سب  التي كانت تطلق �سرارات 
الإ�سرار والرت�سد وكانت الإجابة اأكرب من اأن ي�ستطيع ا�ستيعابها بعد اأن اعرتفت له 
بكل الأ�سرار التي اأحفتها عنه طيلة فرتة �سفره الأخرية وتركته للقلق عليها وعلى 

اأبنائه.
وكانت املفاجاأة التي اأطلقتها دفعة واحدة : لقد تزوجت هذا الرجل �سديقه بعد اأن 
عقد قرانه عليها اأو قبل اأن يفيق الزوج املخدوع من هذه القنبلة جاءت الأخرى التي 
األقتها عليه زوجته لقد قامت بتطليق نف�سها منه بعد اأن دفعت مبلغا من املال الذي 
كان ير�سله لها اإىل اأحد الأ�سخا�ض ليذهب معها اإىل املاأذون لإنهاء اإجراءات الطالق 
باعتباره زوجها ومل تن�ض بالطبع اأن تاأخذ معها بطاقته بعد اأن نزعت منها �سورته 

وو�سعت عليها �سورة ذلك ال�سخ�ض الذي قام بدور الزوج وقب�ض الثمن. 
وهكذا مت الطالق ر�سميا بزوج وهمي وبطاقة مزورة ومل تن�ض اأن تخربه باأنها رفعت 
�سده دعوى نفقة وهنا اإنها الزوج متاما ومل ي�سعر بنف�سه اإل وهو يطبق على زوجته 
الزوج  �سديقه  ج��اء  الغ�سب  ب��ث��ورة  امل�سحونة  اللحظات  ه��ذه  يف  وهنا  يقتلها  وي��ك��اد 
اجلديد ليت�سابك الثنان ويتم طرده من �سقته اأما املفاجاأة الثالثة  التي كانت تنتظره 
رئي�ض النيابة بعد اأن فرغ من �سماع الزوج املنهار متاما والذي طلب حماكمة زوجته 
بالتزوير واجلمع بني زوجني يف وقت واحد هي اعرتاف الزوج الثاين باأن امل��راأة هي 
التي اأطلعته على وثيقة طالقها من زوجها وهي التي اأقنعته بالزواج منها بعد انتهاء 

املدة القانونية لعدتها وانكر متاما ا�سرتاكه يف واقعة التزوير اأو علمه بها. 
اأ مام النيابة  اأن علمت با�ستدعاء زوجها اجلديد  اأما الزوجة اخلائنة فقد هربت بعد 
التي اأ�سدرت اأمرا بالقب�ض عليها وعاد الزوج اإىل �سقته فاألقى بكل متعلقات زوجته 
انهارت  اأن  بعد  ال�سقة  يبيع  اأن  قرر  اأن  بعد  اأطفاله  واحت�سن  النافذة  من  و�سديقه 
اأحالمه فيها واأن يعود اإىل عمله يف اخلارج وهو واأطفاله واأن يلحق اأطفاله باملدار�ض 
هناك واأن يرتك ق�سيته �سد زوجته ملحاميه يتابعها حتى تذوق مرارة ال�سجن بعد اأن 

ذاقت حالوة الرفاهية والأمومة فلم ت�سنها. 

غدر مع �شبق االإ�شرار
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حاول قتل حماته الأنها )نكدية(
لزميلته  ح�سام  ال�ساب  عندماقال 
�ساأتزوجك مل يكن يعرف اأن زواجه 
الأيام  م��ن  ي��وم  يف  �سيجعله  منها 
ون���دم خلف  اأ���س��ى  يف  ي��ق��ف  متهما 
ال�ساب  ت��ق��دم  وب��ال��ف��ع��ل  الق�سبان 
والدتها  م���ن  ي��خ��ط��ب��ه��ا  ل��زم��ي��ل��ت��ه 
ق��د تويف  ك��ان  وال��ده��ا  وخالها لأن 
منذ �سنوات ومرت �سهور اخلطبة 
ث����م حت�����دد م���وع���د ع���ق���د ال���ق���ران 
قليلة  باأيام  املوعد  وقبل  والزفاف 
�سرطا  لها  ب���اأن  خطيبته  اأخ��ربت��ه 
وح��ي��دا لإمت����ام ال�����زواج وك���ان هذا 
�سقة  �ستقيم معنا يف  اأمي  ال�سرط 
احلياة  على  اعتادت  لقد  الزوجية 
اأن  ت�ستطيع  ول��ن  اأي�سا  واأن��ا  معي 
ت��ب��ق��ى مب��ف��رده��ا ه���ذا ه��و �سرطي 

الوحيد.
مفاجاأة  ال�����س��اب  ف��ع��ل  رد  ي��ك��ن  مل 
لها  مفرحة  و���س��دم��ة  ب��ل  فح�سب 
عندما علق على �سرطها باطمئنان 
ت���ام ه���ذا ال��ط��ل��ب لي�ض ���س��رط��ا بل 
فاأنا  وبينك  بيني  م�سرتكة  رغبة 
حماتي  تبقى  اأن  ع��ل��ى  اأواف����ق  ل��ن 
اأ�سرتط  اإن��ن��ي  ال��ع��زي��زة مب��ف��رده��ا 

عليك اأي�سا وجودها معنا. 
وانتقلت احلماة اإىل �سقة الزوجية 
اكت�سف  ي��وم  بعد  وي���وم  ابنتها  م��ع 
تعامله  ح��م��ات��ه  اأن  ال�������زواج  ب��ع��د 
ير�سد  ظ�����ل  غ����ري����ب����ة  م���ع���ام���ل���ة 
ظنه  فتاأكد  وت�سرفاتها  تعليقاتها 
من اأنها ت�سعر بالغرية على ابنتها 
حتولت  الكت�ساف  ه��ذا  وم��ع  منه 
مت�سل  دائ����م  خ����الف  اإىل  ح��ي��ات��ه 
النكد  واأقام  وم�ساحنات ل تنقطع 
لدقائق  غيابه  اأ�سبح  حتى  بينهم 

من الغرائب.

اأ�سدقائه  اأح��د  اإن  ق��ال  اإذا  فمثال 
وزوجته �سوف يزورهم ردت قائلة 
ابنتي تعبانة ول تريد اأن يزعجها 
ل�سديقه  لالعتذار  في�سطر  اأح��د 
طعاما  ال���غ���داء  يف  اأري����د  ق���ال  واإذا 
معينا واتفق مع زوجته عليه وجد 
متاما  خمتلفا  �سيئا  ح�سوره  عند 
اأو ت��ق��ول ل��ه زوج��ت��ه اأم���ي ل حتب 
اليوم  تف�سل  اإنها  اأو  الطعام  ه��ذا 

وجبة جاهزة اأف�سل.. الخ.

هدنة فا�ضلة مع نكد احلماة
ح��اول ال��زوج اأن ي�سل اإىل منطقة 
اأجل  حياد و���س��الم م��ع حماته م��ن 

���س��ع��ادت��ه وا���س��ت��ق��راره داخ����ل بيته 
اأن  اإل  يحبها  ال��ت��ي  زوج��ت��ه  وم���ع 
الف�سل  اإىل  انتهت  تلك  حماولته 
وب���ال���ف�������س���ل وجل�������اأت ح���م���ات���ه اإىل 
اأ���س��ل��وب اآخ���ر اأ���س��ب��ه ب��الب��ت��زاز فلم 
تتوقف حلظة واحدة عن التدخل 
احلميمة  العالقات  ع��ن  بال�سوؤال 
لها  تكيل  ث��م  وزوج��ه��ا  ابنتها  ب��ني 
الن�سائح التي تنفرها منه وتنفره 
منها ومل متنع نف�سها مرة من ان 
تنكد على زوج ابنتها وكانت مبهارة 
غ��ري��ب��ة ق����ادرة ع��ل��ى اإف�����س��اد فرحة 
ابنتها بهدايا زوجها حني توهمها 
ب���اأن���ه ق���دم ال��ه��دي��ة ل��ي��خ��ف��ي �سيئا 

من  تطلب  ثم  اخلفاء  يف  فعله  ما 
تطلب  واأن  ذل��ك  ت�ستغل  اأن  ابنتها 
منه هدايا ثمينة كاأن ي�سرتي لها 

�سيارة حديثة من طراز معني.

حماتي اأف�ضدت حياتي!
بالهموم  ث��ق��ي��ل��ة  الأي�������ام  وم�����س��ت 
وامل�����س��اح��ن��ات ال���ت���ي لت��ن��ت��ه��ي بني 
وبينه  ناحية  م��ن  وح��م��ات��ه  ال���زوج 
وب����ني زوج�����ت م���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى 
وعندما طفح الكيل هم�ض لزوجته 
ب����اأن وال��دت��ه��ا ه���ي ال�����س��ب��ب يف كل 
البيت م��ن خالفات  ي��ح��دث يف  م��ا 
تبلغها  اأن  ب���ه���دوء  م��ن��ه��ا  وط���ل���ب 

وب��ك��ل اح����رتام وت��ق��دي��ر ان ترتك 
موؤكدا  ل�سقتها  وت���ذه���ب  ال�����س��ق��ة 
اأ�سبحت  ال��زوج��ي��ة  ���س��ع��ادت��ه��م  اأن 

متوقفة على مثل هذا القرار.
مل تقف الزوجة �سامته اأمام رجاء 
زوج��ه��ا ب��ل ���س��رخ��ت يف وج��ه��ه اإذا 
اأنا  اأتركه  �سوف  البيت  اأم��ي  تركت 
فمن  هنا  معي  تبق  مل  واإذا  اأي�سا 

الأف�سل لك ويل اأن تطلقني.
م����اذا اأف��ع��ل ل��ق��د اأف�����س��دت حماتي 
ال�����زوج يردد  ح��ي��ات��ي ك��ل��ه��ا .. ظ���ل 
جاهدا  يبحث  وهو  احلائر  �سوؤاله 
العذاب  ه��ذا  م��ن  ع��ن ح��ل يريحه 
ال���ي���وم���ي ح��ت��ى خ���ط���رت ل���ه فكرة 
اأن  جم��ن��ون��ة وع��ن��دم��ا اط��م��اأن اإىل 
نام  يعرف بخطته  غ��ريه ل  اأح���دا 
لأول مرة بعمق ويف �ساعة متاأخرة 
م��ن ال��ل��ي��ل ق���ام ب��ف��ت��ح ب���اب ال�سقة 
واأح����دث ب��ه تلفا ك���اأن اأح���دا فتحه 
ع���ن���وة ي���ري���د ال�����س��رق��ة ث���م توجه 
حاد  ب�سكني  واأم�����س��ك  امل��ط��ب��خ  اإىل 
باجتاه  ح�����ذرة  ب���خ���ط���وات  وت���ق���دم 
الباب  ف���ت���ح  ح���م���ات���ه  ن�����وم  غ���رف���ة 
ذهبها  ي��ري��د  ك��اأن��ه  عليها  وانق�ض 
وعندما  م��ع�����س��م��ه��ا  مي����الأ  ال�����ذي 
اأحلقوين   .. اأحل���ق���وين  ���س��رخ��ت 
وعلى �سراخها جاءت ابنتها لرتى 
بعينها اجلرمية التي مل تتم وكان 
اللثام الذي و�سعه على وجهه قد 
وال�سكني  وج��ه��ه  فانك�سف  �سقط 
الزوج  روى  املحكمة  ي���ده.اأم���ام  يف 
تفا�سيل  وذك��ر  حكايته مع حماته 
بدقيقة  دقيقة  عا�سها  التي  النكد 
ويف النهاية �سدر احلكم مبعاقبته 
بال�سجن 3 �سنوات بتهمة ال�سروع 

يف القتل.

ال�شبكة العنكبوتية
م�سطفى مهند�ض �ساب او�سك على الثالثني من عمره ، يعمل ليال 
ونهارا وي�سكن مع والدته بعد زواج �سقيقاته ، وهو ي�سفق عليها من 
البقاء وحيدة ل�ساعات طويلة ، لهذا ي�سرتى لها هدية عبارة عن جهاز 
كمبيوتر حديث ، ويعلمها الدخول لل�سبكة العنكبوتية للت�سلية.يوما 
بعد يوم يزداد �سغف والدته بالنرتنت وا�سراره ، ويعتربها م�سطفى 
طريقة جيدة لريتاح �سمريه من التق�سري نحو والدته من طرفه هو 
واخوته ، و ا�سبحت الأم ليال ونهارا ل تفعل �سوى متابعة النرتنت 

وما فيها.
لحظ م�سطفى تغيريا فى �سلوك والدته حيث ا�سبحت تخرج كثريا 
اأنهن  تقول  �سوؤالها  وعند   ، يعرفهن  ل  جديدات  �سديقات  وت�ستقبل 
�سديقات عرب النرتنت ومواقع التوا�سل الجتماعى، وبرغم القلق 

اإل اأنه مل يقف كثريا عند الأمر.
وفى اإحدى املرات جاء مبكرا ليجد والدته امام جهاز الكمبيوتر، فال 
يلتفت و يقوم باإعداد طعام الغذاء لنف�سه ، وفى عودته يجد اجلهاز 
الف�سول  نف�سه  فى  ويجد  هاتفيا،  ات�سال  تتلقى  وال��دت��ه  لأن  خاليا 
، ليجد  الأم  اإح���دى �سديقات  م��ن  م��ا ي�سري ملحادثة ج��دي��دة  ل��ق��راءة 
املفاجاأة.ا�سيب م�سطفى بالهلع ال�سديد والغ�سب الأكرب حني وجد 
حمادثة بني والدته واإحدى ال�سيدات يتفقن فيها على موعد لقاء مع 
اأحد الرجال ويتفاو�سن بال�سعر وهو ما كانت ترف�سه ال�سيدة وحتاول 
الأم اإقناعها به ، ووقف م�سدوما وهو يجد والدته اأمامه تنهره لأنه 
قراأ ما يخ�سها.قامت معركة قوية بني الأم والبن الذي حاول اإثنائها 
اللجوء  اإىل  فا�سطر   ، املنزل  من  بطرده  هددته  ولكنها   ، تفعله  عما 
ل��الإق��ام��ة ل��دى اإح���دى �سقيقاته ك��ن��وع م��ن ال��ع��ق��اب ل���الأم ، ومل يكن 
اإدانة الأم  اأنها �ستجعل املنزل وكرا للدعارة.وفى التحقيق متت  يعلم 
وا�ستقطاب   ، الرذيلة  ملمار�سة  وكرا  منزلها  واإدارة  الدعارة  مبمار�سة 

الفتيات عرب ال�سبكة العنكبوتية لتقدميهن ملن يرغب املتعة احلرام.
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اإميي اآدمز يف
 )Man Of Steel( 

لفيلمها اجلديد  الرتويج  اآدم��ز يف حملة  اإمي��ي  الأمريكية  املمثلة  ت�سارك 
اأنحاء  خمتلف  يف  عر�سه  بداأ  الذي  نيويورك،  يف   )Man Of Steel(
املمثل را�سل كرو واملمثل  الفيلم كل من  اآدم��ز يف بطولة  العامل. وي�سارك 
هيرني كافيل. ويعترب الفيلم الذي اأخرجه الأمريكي زاك �سنايدر امتداداً 
تقدماً  اأك���رث  ب�سرية  ب��روؤي��ة  ول��ك��ن  ال�����س��ه��رية،  ���س��وب��رم��ان  اأف���الم  ل�سل�سلة 

وباأ�سلوب �سنايدر اخلا�ض.

مات دامون: اأملانيا بلد 
�شديق لالأطفال 

اأع���رب جن��م ه��ول��ي��وود ال�سهري املمثل الأم��ريك��ي م��ات دام���ون ع��ن �سعوره 
دام��ون )42  اأملانيا. وقال  التي يق�سيها حاليا يف  الفرتة  بالرتياح خالل 
اأماكن رائعة للعب،  الأملانية، )توجد  عاما(، يف ت�سريحات ل�سحيفة بيلد 
ول يوجد من يلح عليك با�ستمرار ليبيع لك �سيئا(. واأ�ساف دامون، وهو 
من  انده�ست  وزوجتي  هارت�ض،  مدينة  زارت  )عائلتي  اأطفال،  لأربعة  اأب 
اأن اأملانيا بلد �سديق جدا لالأطفال(. جتدر الإ�سارة اإىل اأن دامون اأقام يف 
العا�سمة برلني خالل الأ�سهر املا�سية، لت�سوير فيلم )رجال الآث��ار( مع 
فيلم  دام��ون م�ساهد من  كما �سور  كلوين،  ج��ورج  ال�سهري  جنم هوليوود 
بورن يف اأملانيا. وتابع: )كدت اأ�سري مواطنا من برلني! اأقمت اأربعة اأ�سهر 

بها يف �سقة بجوار مقر امل�ست�سارية. اأنا اأحب هذه املدينة(.

ك�سفت املمثلة مونيكا بيلوت�سي البالغة من العمر 40 عاما خفايا عالقتها الغام�سة مع زوجها كا�سيل الفرن�سي يف حوار مع جملة 
الإ�سبانية.  Vanity Fair Spain

وتتحدث مونيكا يف حوارها عن عالقتها مع زوجها فين�سان كا�سيل، حيث بدا اأن زواجهما الذي يحمل الكثري من الأ�سرار لي�ض �سهال، 
�سمن ال�سروط التي ك�سفت عنها بيلوت�سي بعدم تدخل كا�سيل يف �سوؤونها اخلا�سة، واإقامة كل منهما يف بلد بعيداً عن الآخر.

واأو�سحت بيلوت�سي: اأنا مل اأتدخل اأبداً يف �سوؤونه، ونحن م�ستقالن ب�سكل كبري، ونعي�ض يف عاملني خمتلفني، حتى اإننا ل منلك اأ�سدقاء 
م�سرتكني، وقليل ما نلتقي معاً.

واأ�سافت: اإذا ا�ستاق اأحدنا لالآخر فيكفي اأن ي�سرتي بطاقة طائرة، ولهذا ل ي�سعنا الوقت لأن نختلف، وبالن�سبة يل اأن اأبقى حرة هي 
الطريقة الوحيدة للحب.

مونيكا بيلوت�شي: بيني وبني 
زوجي... تذكرة طائرة 

 :After Earth بيكت�سرز( يف فيلم  �سركة )�سوين  اأب��رز مفاجاآت  من 
ا�سم �سيامالن ب�سكل  ُيذَكر  اأخرج الفيلم و�سارك يف كتابته. ل  �سيامالن 
وا�سح يف مقتطفات الفيلم اأو الإعالنات التلفزيونية اأو اللوحات الإعالنية 

التي ُتظهر ويل �سميث وابنه جادن.
وعلى عك�ض ما توحي به الإعالنات للوهلة الأوىل، تبني اأن جادن �سميث، 

.After Earth ولي�ض ويل، بطل فيلم
ت�سري تلك املناورات الت�سويقية اإىل اأن �سركة )�سوين( جتد �سعوبة كبرية 
خالل  دولر  مليون   135 كلف  ال��ذي  العائلية  املغامرة  فيلم  ترويج  يف 

اأ�سهر ال�سيف التي ت�سهد مناف�سة حمتدمة بني الأفالم.
موهبة  اأهم  وي�سمل  كلفة  الأعلى  ال�سيف  اأفالم  اأحد   After Earth
تتعامل معها ال�سركة: ويل �سميث. لكنه يواجه �سباقاً �سعباً على �سباك 
التذاكر يف وجه فيلم Fast & Furious 6 الذي �سجل ثاين اأعلى 

اإيرادات لعام 2013 عند افتتاحه.
الثالثة ع�سرة وما فوق.  فيلم After Earth م�سنف ملن هم يف عمر 
يروي ق�سة حمارب خم�سرم وابنه اجلامح، فتهبط مركبتهما الف�سائية 
اأجربت  اأح��داث كارثية كانت قد  �سنة على  األ��ف  الأر���ض بعد  على كوكب 
يف  اخ�����س��راراً  اأك��رث  م�ساحات  نحو  والتوجه  الكوكب  اإخ���الء  على  النا�ض 
اأماكن اأخرى من املجّرة. ثم يجب اأن يحارب الأب والبن لل�سمود يف بيئة 
عدائية حيث تطورت جميع ف�سائل احليوانات وحتولت اإىل اآكالت حلوم 

همجية تعترب الب�سر مقبالت �سهية.
على اللوحات الإعالنية، يظهر وجه ويل �سميث اجلدي اإىل جانب وجه 
جادن مع عبارة: )اخلطر حقيقي واخلوف خيار(. يف مقتطفات الفيلم، 
ويل  يتفوه  الإع���الن،  اأث��ن��اء  مت�ساوية.  حلظات  خ��الل  واب��ن��ه  الأب  يظهر 

بعبارة: )اإذا كنا �سننجو من هذه املخاطر، فيجب اأن نحارب معاً(.

النجم الفعلي
اأجنلو�ض  لو�ض  يف   After Earth رف�ست �سركة )�سوين( عر�ض فيلم
مواهبها  من  لأيٍّ  ت�سمح  ومل  العر�ض،  دور  يف  اإ���س��داره  من  يومني  قبل 
ح�سروا  ممن  ع��دد  معلومات  وف��ق  لكن  املقابالت.  ب��اإج��راء  املخرجني  اأو 
العر�ض التجريبي الأول قبل �سدور الفيلم ر�سمياً، ل يظهر ويل �سميث 

على ال�سا�سة بقدر ما يفعل ابنه الذي يبلغ 14 عاماً.
 After Earth قال �سخ�ض كان قد اأ�سرف على تطور عملية اإنتاج فيلم
منذ املراحل الأوىل ولكنه طلب عدم الإف�ساح عن ا�سمه خوفاً من ت�سرر 
عالقاته مع �سركة الإنتاج: )اإنه فيلم جادن �سميث، لكن يريد القّيمون 
فيلم  لكنه  الفعلي.  النجم  ه��و  �سميث  وي��ل  ب���اأن  ي��وح��وا  اأن  العمل  على 

جادن(.
لكّن �سهرة ويل �سميث، باعتباره من اأبرز النجوم الذين يح�سدون اأعلى 
الإي��رادات، ت�ستلزم اأن يكون يف طليعة من ي�سّوقون لأي فيلم يظهر فيه، 
)مع  اأي�ساً   After Earth فيلم  اأن��ت��ج  �سميث  اأن  عرفنا  اإذا  �سيما  ل 
زوجته جادا بينكيت �سميث، والدة جادن(. كذلك �سارك يف تطوير خيوط 

الق�سة.
يف املقابل، ل يعرف امل�ساهدون اأن �سيامالن )42 عاماً( يقف وراء فيلم 
يظهر بخط �سغري يف اإعالنات ومل�سقات  ا�سمه  لأن   After Earth
�سيامالن(  ن��اي��ت  م.  وامل��خ��رج  ال��ك��ات��ب  )م���ن  ع��ب��ارة  عك�ض  )ع��ل��ى  الفيلم 
اأنه  ال�سابقة(. �سحيح  اأفالمه  العري�ض يف عدد من  التي ظهرت باخلط 
كتب واأخ��رج ت�سعة اأف��الم ح�سدت اأكرث من 2،1 مليار دولر على �سباك 
التذاكر، لكن كانت �سل�سلة من الأعمال الفا�سلة كفيلة بتلطيخ �سمعته يف 

هذا القطاع.
اإىل  الذي دفعهم  ال�سبب  ال�سركة حتديد  التنفيذيون يف  املديرون  رف�ض 
ت�سويق فيلم After Earth وكاأنه عمل من بطولة جنمني اأ�سا�سيني. 
اإن  الت�سويق والتوزيع يف �سركة )�سوين(،  قال جيف باليك، رئي�ض ق�سم 

عدم ذكر �سيامالن يف املواد الرتويجية كان قراراً م�سرتكاً.
اأو�سح باليك: )ل �سك يف اأن نايت خمرج من الطراز العاملي وقد �سررنا 
الرتكيز يف حملتنا على  لكننا قررنا معاً  امل�سروع.  بالتعامل معه يف هذا 
يروي   After Earth فيلم  اأن  مب��ا  وج����ادن  ووي���ل  احل��رك��ة  م�ساهد 

مغامرة اأب وابنه(.
حافظ �سيامالن من جهته على ح�ض التفاوؤل، حتى اإنه مل ميانع ا�ستعمال 
حملة  لإط����الق  �سبيلربغ  و�ستيفن  م��ال��ي��ك  تريين�ض  اإخ����راج  م��ن  اأف����الم 
ت�سويقية افرتا�سية. خالل فرتة الت�سوير يف ال�سنة املا�سية، غّرد املخرج 
اأحببتم  )اإذا  التايل:  ال�سعار  ن�ستعمل  اأن  على موقع تويرت: )رمبا يجب 

Tree of Life فيلَمي
وJurassic Park، ف�ستحبون فيلم After Earth حتماً!(.

غياب احلرية
ي�سري غياب ا�سم �سيامالن من احلملة الت�سويقية اإىل غياب احلرية من 

الناحية املجازية، وكاأن الفيلم اأ�سبح �سجناً.
 1999 ع���ام  يف   The Sixth Sense فيلم  م��ع  امل��خ��رج  جن��م  مل��ع 
)دراما خيالية تر�سحت ل�ست جوائز اأو�سكار، منها تر�سيح عن فئة اأف�سل 
ت�سوير(، وقد اعتربته �سحيفة )نيوزويك( )خليفة �سبيلربغ( واأ�ساد به 
الكثريون لأنه جنح يف مزج الدقة التقنية مع نوع من ال�سوابط العاطفية 
غري املاألوفة يف هذا النوع من الأعمال. لكنه ف�سل يف الرتقاء اإىل م�ستوى 
التجارية  الناحية  الأخ��رية من  اأفالمه  الأولية وتخبطت  التوقعات  تلك 

ويف اأو�ساط النقاد.
عام  يف  �سيامالن  )اقتب�سه   The Last Airbender فيلم  ك��ّل��ف 
على �سبكة )نيكلوديون((  امل�سّوق  املتحركة  الر�سوم  م�سل�سل  من   2010
150 مليون دولر وح�سد 320 مليون دولر عاملياً. لكن ا�سطرت �سركة 
وت�سويقه،  الفيلم  لتوزيع  طائلة  مبالغ  اإنفاق  اإىل  بيكت�سرز(  )باراماونت 

فلم يح�سد العمل اإيرادات كافية وفق معايري هوليوود.
 2006 ع���ام  يف   Lady in the Water اخل���ي���ايل  ال��ف��ي��ل��م  ح��ق��ق 
 The الت�سويق  بينما ح�سد فيلم  الإنتاج،  ت��وازي كلفة  اإي��رادات مقبولة 

Happening يف عام 2008 والفيلم النف�سي The Village يف 
عام 2004 اإيرادات جيدة لكنهما تعر�سا لهجوم لذع من النقاد.

The Happening يف  ف��ي��ل��م  ع��ن  ن��ق��داً  ك��ورل��ي�����ض  ري��ت�����س��ارد  ك��ت��ب 
 The فيلم  جعلت  ال��ت��ي  اللم�سة  ���س��ي��ام��الن  )ف��ق��د  )ت�����امي(:  �سحيفة 
�ساب  وخ�سر مكانته كمخرج  م�سوقاً  عماًل كال�سيكياً   Sixth Sense
يبلغ  العظيم.  هيت�سكوك  طريقة  على  الغام�سة  الأع��م��ال  اإنتاج  يف  ي��ربع 
لكّن اأف�سل اأفالمه اأ�سبحت وراءه. يبدو وكاأنه ن�سي �سر  فقط  عاماً   37

جناحه يف تلك الأعمال(.
اخلا�سة  اأعماله  وت�سوير  تطوير  ي�ستطيع  ككاتب  العمل  من  فرتة  بعد 
باأقل تدخل ممكن من �سركة الإنتاج، ظهر فيلم After Earth كاأول 

عمل �سخم يتوىل �سيامالن اإخراجه بعد تلطخ �سمعته.
�سرعان ما ظهرت معلومات عن تلك ال�سورة ال�سلبية التي اكت�سبها املخرج 
 The Man Who Heard Voices: Or، How كتاب  يف 
 M. Night Shyamalan Risked His Career on a
بامربغر  مايكل  تاأليف  م��ن  وك��ان   ،2006 ع��ام  يف   Fairy Tale
بالتعاون مع �سيامالن. يف التفا�سيل، يعر�ض الكتاب امل�ساكل التي واجهها 
 Lady املخرج مع املدراء التنفيذيني يف �سركة )ديزين( خالل اإنتاج فيلم

.in the Water
�سركة  روؤ�سائه يف  ملهاجمة  الكاتب  اإىل  الالزمة  املعلومات  �سيامالن  قدم 
اأحياناً  عينيه  يغلق  ن��اي��ت  )ك���ان  ب��ام��ربغ��ر:  كتب  باأ�سمائهم.  )دي����زين( 
ويرى �سور نينا جاكوب�سون واأورين اأفيف وديك كوك بالأبي�ض والأ�سود 
ويرف�سون  فيهم  مرغوب  غري  �سيوف  وكاأنهم  راأ���س��ه،  يف  يطوفون  وه��م 

املغادرة(.

االأب وابنه
�ساهد رواد ال�سينما الأب والبن �سميث للمرة الأوىل وهما يج�سدان دور اأب 
 The Pursuit of Happyness وابن يف ال�سرية الذاتية الدرامية
يف عام 2006، وكان اأول عمل ي�سارك فيه جادن وقد حقق الفيلم جناحاً 
مفاجئاً و�ساحقاً وح�سد 307 ماليني دولر عاملياً. ثم تعاونا معاً يف فيلم 
اأدى جادن الدور الرئي�ض  2010، حيث  The Karate Kid يف عام 

واأنتج ويل ذلك العمل الدرامي عن الفنون القتالية.
حتركات  ك��ادت   ،After Earth لفيلم  العاملية  الت�سويق  حملة  خ��الل 
حتدث  اأن  يبدو  نف�سه.  الفيلم  على  تطغى  الكوالي�ض  وراء  �سميث  عائلة 
ويل �سميث ب�سكل عفوي عن رغبة ابنه يف التحرر قانونياً من و�ساية اأهله 
يف عيده اخلام�ض ع�سر كان اأبرز حدث متدوال بني اأخبار امل�ساهري لهذا 

ال�سهر.
�سّرح �سميث الأب ل�سحيفة )�سن( الربيطانية: )قال يل ابني: )اأبي اأريد 
اأن اأحترر(. اأعلم اأننا اإذا قمنا بذلك، قد ي�سبح قا�سراً متحرراً لأنه يريد 
العي�ض وحده يف منزله اخلا�ض(. )ثم اأعلن املمثل الذي يبلغ 44 عاماً اأنه 

كان ميزح واأنكر جادن النباأ الذي يتعلق برغبته يف النف�سال عن اأهله(. 

 Unbreakableو The Sixth Sense املخرج م. نايت �ضياماالن معروف بالتقلبات املفاجئة التي تطبع اأفالمه مثل
النظر فيما كنا ن�ضاهده طوال الفيلم. لكن  نعيد  بجعلنا  كفيلة  االأحداث  يف  التحوالت  تلك  وتكون   ،The Villageو

.After Earth عن�ضر املفاجاأة تولته هذه املرة �ضركة )�ضوين بيكت�ضرز( التي اأنتجت فيلم اخليال العلمي امل�ضوق

ق�ضة حمارب خم�ضرم وابنه اجلامح

االنتقادات من  �شيل   ...After Earth
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التفاح
 يخف�ص ن�شبة الكولي�شرتول

ك�سفت درا�سة طبية حديثة ان التفاح يتميز بغناه بالألياف الغذائية التي 
�سرطان  ال�سار يف اجل�سم وحتمي من  الكولي�سرتول  امت�سا�ض  حتد من 

القولون.
كما يحتوي التفاح على ن�سبة عالية من الفيتامني C والبيتاكاروتني التي 
كميات  على  احل�سول  اأن  كما  لالأك�سدة.  كم�سادة  الفاعل  بدورها  تتميز 

وافية من الفيتامني C ي�ساعد على مكافحة المرا�ض واللتهابات.
ي�ساعد التفاح على خف�ض م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم.

يعترب التفاح م�سدراً ممتازاً للفيتامينات ب التي تلعب دوراً مهماً يف عملية 
الي�ض ولها دور مهم يف وظائف عدة يف اجل�سم.

النعامة 

وهو  تطري  ل  التي  الطيور  من  النعام 
اأك����رب ال��ط��ي��ور ع��ل��ي وج���ه الأر������ض كما 
اأنه من الطيور اآكلة الع�سب ولي�ض من 
الطيور اجلارحة، ي�سل ارتفاع النعامة 
ح���وايل 3 اأم��ت��ار ) اإيل ق��م��ة ال���راأ����ض ( 
كيلو   150 ح���وايل  اإيل  وزن��ه��ا  وي�سل 
ج����رام. وه���ي ذات راأ�����ض ���س��غ��ري و عنق 
منقار  و  ب��ال��ري�����ض  مك�سو  غ��ري  ط��وي��ل 
كثة  اأهدابها  وا�سعتني  عينني  و  ق�سري 
اأما جناحاها  �سوداء وقدماها طويلتان 
ف��ق�����س��ريان غ���ري م��ع��دي��ن ل��ل��ط��ريان و 
لكنها تعو�ض ذلك ب�سرعتها الهائلة يف 
اإب�سار  بحا�سة  النعامة  تتمتع   . العدو 

قوية ف�ساًل عن اأنها لها رقبة طويلة تتكون من 19 فقرة عظمية والتي 
ت�ساعدها علي ك�سف م�ساحات اأكرب من غريها من احليوانات ، ل ي�ستطيع 
طائر النعام اأن يرف�ض برجله اإىل اخللف اأو اإىل اأحد الأجناب ولكنه يرف�ض 
برجله اىل الأمام بقوة ت�سل لأكرث من 200 رطل / بو�سة مربعة وتعترب 
رف�سة النعام قاتلة ، ي�سل عمر النعامة لأكرث من 70 �سنة ، بي�سة النعامة 
تعترب اأكرب بي�سة طيور حجماً ووزناً باملقارنة بحجم اأي بي�سة لأي طائر 
اآخر حيث ي�سل وزنها حلوايل 1.5 كيلو جرام ومع هذا فهي تعترب ا�سغر 
بي�سة مقارنة لوزن النعامة الأم حيث متثل 1 % فقط من وزن النعامة. 
الطعام  بع�ض  ياأكل  لكنه  و  النباتات  على  الأول  املقام  يف  النعام  يعي�ض  و 
مهددة  اأ�سبحت  لذلك  و  الفاخر  لري�سها  ت�سطاد  النعامة  و  احل��ي��واين 

بالنقرا�ض ب�سبب كرثة �سيدها. 
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أسد يلعق كتلة من اجلليد قدمت له للتغلب على اجلو احلار في حديقة حيوان تايبيه بتايوان. )أ ف ب(

• من هو رئي�س الوزراء الربيطاين الذي وقع اتفاقية بلفا�ضت 
ال�ضهرية مع اجلي�س اجلمهوري االيرلندي؟

توين بلري
• من اأمرا�س احلجر ال�ضحي وباء )احلمى ال�ضفراء(، فلماذا 

ي�ضمى بهذا اال�ضم ؟
ي�سبب احلمى ال�سفراء نوعا من اجلراثيم التي يحملها البعو�ض، واإذا 
اأ�سيب الإن�سان بهذه اجلراثيم فاإنها توؤثر على كبده فيدمر خالياه 

في�ساب الإن�سان بال�سفرار وي�سبح مثل امل�ساب بالريقان.
اأوليات اخلليه؟ يف  اخللية  حجم  يبلغ  • كم 

من 0.1 اإىل 0.5 ميكرومرت يف املتو�سط

• هل تعلم اأن املخلفات الناجتة عن ه�سم اأوراق ال�سجر التي تاأكلها الديدان تعترب �سماداً جيداً للرتبة 
و اأن الديدان ت�ستطيع اأن تغطي الأر�ض بطبقة من ال�سماد خالل ثالثة اأ�سهر من الأوراق التي التهمتها 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�سرات عمراً من ف�سيلة اخلناف�ض حتمل ا�سم � اخلنف�ساء الرائعة � اإذ اأن حتولها 

من طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�ض نظامي اأوربي هو احلر�ض ال�سوي�سري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�سي�سه اإىل 

عام 1400م. 
 • هل تعلم اأن اأكرب عدد حروف يف لغة هي حروف اللغة الكمبودية التي يبلغ عدد حروفها 72 حرف. 

• هل تعلم اأن ع�سري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�ض فيتاميناته 
لأك�سدة الهواء كما اأن بع�ض الأنواع تف�سد ب�سرعة و يف مقدمتها ع�سري اجلزر 

ال�سمنة  اإىل  ت��وؤدي  امللون  التليفزيون  م�ساهدة  اأن  اأف��ادت  ال�سمنة  عن  اإح�سائية  اأغ��رب  اأن  تعلم  • هل   
املفرطة. 

 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات. 
 • هل تعلم اأن جزيرة تايوان اأطلق عليها امل�ستك�سفون الربتغاليون عام 1580 م ا�سم )فورموزا( اأي 

اجلميلة. 

اراد جحا ان يتاجر يف �سيئ جديد مل يتاجر فيه احد ..فعمل تاجرا للحظ ..نعم جل�ض على قارعة 
الطريق وقد افرت�ض امامه بع�ض علب الكارتون التي لفت بعناية علب �سغرية وعلب كبرية واخذ 
ينادي عليها بدينار ..علبة بدينار فمر عليه جمموعة من النا�ض وقفوا يتهام�سون فقال احدهم 
،فاقرتب  احل��ظ  جت��ارة  فانها  لذلك  نعم  جحا  فقال  بدينار  كبرية  وعلبة  بدينار  �سغرية  علبة 
علبة �سغرية  الرجل  فاختار  انت وحظك  اخرت  له  فقال  علبة  فاعطني  دينار  لك  وق��ال  احدهم 
وفتحها فوجد بها قطعة من احلرير ت�ساوي 3 دينار ففرح لذلك فانده�ض النا�ض واقرتبوا واخذ 
كل منهم ي�سرتي علبة وب�سرعة انتهت اللعبة وقام جحا وم�سى تاركا النا�ض كل منهم يفتح علبته 
لكن  الدينار  وبالطبع هناك من فرح قليال وهناك من خ�سر  فيها  يفرح مبا  تامة حتى  ب�سرية 
جحا ك�سب كثريا وعندما اجتمع اجلميع وذهبوا لي�سكوا جحا اإىل القا�سي مما فعله جحا نادي 
القا�سي على جحا و�ساأله ملا فعلت ذلك ..فقال جحا .. عفوا انها جتارة احلظ وانا قلت لهم ليختار 
كل منكم علبته فهذا حظه وانا مل ا�سحك عليهم بل قلت لهم ان فيها حظهم .. �سحك القا�سي 
وقال بالفعل هو مل يجربكم على ال�سراء ومل يكذب عليكم ولكن حكمنا على جحا بان ل يعمل 

بائع حظ مرة ثانية .

جحا بائع احلظ

االأطفال هم االأكرث معاناة
 من احل�شا�شية �شد االأغذية

اجلراثيم املعوية تزيد خطر 
االإ�شابة باالأمرا�ص القلبية

 
اأنواع اجلراثيم القادرة على حتويل اللي�ستني)وهو  اكت�سف العلماء بع�ض 
املادة الغذائية املوجودة يف �سفار البي�ض والكبد وحلم العجل والقمح( اإىل 
مادة ت�سبب ان�سداد الأوعية الدموية، وهذه املادة معروفة ب�اأك�سيد ثالثي 
اخللية  هازين، مدير مركز طب  �ستانلي  الدكتور  ويقول  الأم��ني.  ميثيل 
يف  الأم���ني  ثالثي  اأك�سيد  معايرة  ميكن  كليفالند:  ع��ي��ادة  يف  واجل��زي��ئ��ات 
الدم للتنبوؤ بحدوث النوبات القلبية وال�سكتات الدماغية والوفاة وب�سكل 

منف�سل عن عوامل خطر اأمرا�ض القلب والأوعية الأخرى.
مر�ض  لديهم  اأ�سخا�ض   4007 عند  امل��ادة  ه��ذه  مبعايرة  الباحثون  وق��ام 
القلبية  ال��ن��وب��ات  ب��ح��دوث  ارتبطت  امل���ادة  ه��ذه  اأن  النتيجة  وك��ان��ت  قلبي، 

وال�سكتة الدماغية والوفاة خالل فرتة الدرا�سة التي امتدت 3 �سنوات.
اأن اجلراثيم قادرة على حتويل  الباحثون يف عيادة كليفالند  اكت�سف  كما 
اأخ���رى وه��ي الكارنيتني وامل��وج��ودة يف اللحم الأح��م��ر والأل��ب��ان اإىل  م��ادة 

اأك�سيد ثالثي متيل الأمني اأي�ساً.
اأمرا�ض  اإنه ميكن الوقاية من  وبناًء على نتائج هذه الدرا�سة، قال هيزن 
القلب وال�سكتة الدماغية بتخفيف تناول �سفار البي�ض واللحوم احلمراء، 
وكذلك ميكن تغيري طبيعة اجلراثيم املعوية عن طريق ا�ستخدام اخلمائر 

الفعالة واجلراثيم املفيدة.
فيعترب  اجل��راث��ي��م  ه��ذه  م��ن  للتخل�ض  احل��ي��وي��ة  امل�����س��ادات  ا�ستخدام  اأم���ا 
امل�سادات  �سد  املقاومة  اإمكانية حدوث  ب�سبب  وذلك  طريقة غري عملية؛ 

احليوية عند هذه اجلراثيم.

مينا ح�شن 
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.

في�شل اأي�ب
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

نايفة �شيف
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.

اأ�سار خرباء التغذية الملانية اىل ان الدجاج والألبان والفول ال�سوداين من اأكرث الأطعمة التي تت�سبب يف اإ�سابة 
الأطفال باحل�سا�سية.

الغذائية  املواد  اأمرا�ض احل�سا�سية �سد  حيث اكدت بيانات الحتاد الأملاين لأمرا�ض احل�سا�سية والربو ت�ساعف 
اليوم مقارنة مبا كانت عليه قبل ع�سر �سنوات وعلى راأ�سها البثور و�سيق التنف�ض وا�سطرابات الأمعاء.

وم�سرية اىل ذلك قالت خبرية التغذية الأملانية �سونيا ليمل اإن اأكرث ما يقلق اخلرباء يف هذا ال�ساأن هو احل�سا�سية 
التي ي�سابون بها كرد فعل على تناول اأغذية بعينها اذ زادت هذه احل�سا�سية بواقع �سبعة اأ�سعاف.

وبررت ليمل ذلك مبا راأته اإفراطا يف النظافة لدى الأطفال هذه الأيام ما يجعل اجلهاز املناعي لديهم ي�سعر بامللل 
لأنه ل ي�سطر للعمل اإل قليال ما يغري اأولوياته.

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

الأهل والأ�سدقاء.


