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دق�ئق من الت�أمل ت�شفي من االآالم  10
اأكدت درا�سة بريط�نية جديدة اأن ري��سة الت�أمل هي امل�سكن الأقوى 
اإذ اأنه� تق�سي على م� يق�رب ٩٠٪ من ن�سبة الأمل  والأف�سل للآلم، 

التي ي�سعر به� املري�ض.
واأف�دت الدرا�سة، التي ن�سرته� �سحيفة ه�فينغتون بو�ست الأمريكية، 
اأن الت�أمل يعمل على �سخ الدم اإىل املخ وم�س�عدة الدورة الدموية على 
العمل ب�نتظ�م، اإ�س�فة اإىل تنظيم عملية التنف�ض، مم� يرخي اجله�ز 

الع�سبي وي�س�عده يف تقلي�ض الت�سنج يف اجل�سم. 
عن  الن�جت  التوتر  لعلج  قوية  و�سيلة  هو  الت�أمل  اإن  الدرا�سة  تقول 
الت�أمل  ري��سة  ب���لأمل، ولكن  الإح�س��ض  ن�سبة  وال��ذي ي�س�عف  الأمل 
لي�ست خ�لية من الأمل، اإذ اأن مم�ر�سته� ت�سطحب معه� الأمل ولكنه 

يعود ليختفي تدريجي�ً خلل الدق�ئق الأوىل من املم�ر�سة. 
وري��سة الت�أمل يجب اأن تكون دقيقة و�سحيحة، اإذ اأن اأي حركة خ�طئة 
قد ُتف�سل العلج ول تو�سل اإىل نتيجة فع�لة، لذا ن�سح اخلرباء البدء 
بتعلم اأ�سول التعلم مع اأحد املتخ�س�سني بهذه الري��سة ومم�ر�سته� 

ب�سكل يومي اأقلة ملدة ١٠ دق�ئق يف اليوم للتخل�ض من كل الآلم. 
وت�سري الدرا�سة اإىل اأن ري��سة الت�أمل تقي من الكثري من الأمرا�ض 
والره�ق  النف�سي  الإج��ه���د  وح����لت  وال��ت��وت��ر  الغ�سب  ع��ن  الن�جتة 

اجل�سدي، لذا من ال�سروري اأن تتحول اإىل اأ�سلوب حي�ة يومي.

عد�ش�ت تنقذ مر�شى املي�ه الزرق�ء
طور ب�حثون اأمريكيون نوع�ً جديداً من العد�س�ت حتمل اأمًل م�سرق�ً 
اإذ حتل حمل القطرات، طريقة  الزرق�ء،  املي�ه  اأو  ملر�سى اجللوكوم� 

العلج املتداولة منذ 50 ع�م�ً.
وت�ستخدم هذه العد�س�ت املزودة بفيت�مني اإي مع القطرات امل�ستخدمة 
ب�لفعل، اإذ توجه القطرات العلجية ب�سكل منتظم داخل العني بدًل 

من خروجه� منه� مع الدموع، ملدة ت�سل اإىل �سهر ك�مل.
يف  ق��دم���ً  للم�سي  ال��ع��لج  يف  اأ�س��سية  خطوة  العد�س�ت  ه��ذه  وتعترب 
بريط�ني�،  �سخ�ض يف  األ��ف   480 ي�سيب  ال��ذي  املر�ض  ه��ذا  مق�ومة 

وفق�ً مل� ورد يف موقع دايلي ميل الربيط�ين.
العني  داخ���ل  الدمعية  ال��ق��ن��وات  ت�سبح  عندم�  اجل��ل��وك��وم���  وحت���دث 
اأو  امل�ئية  اأو م� يعرف ب�لرطوبة  ال�س�ئل  م�سدودة جزئي�ً متنع مرور 
الذي  العني  داخ��ل  ال�س�ئل  ارتف�ع �سغط  اإىل  ي��وؤدي  م��روره، م�  حتد 
م�سبب�ً  ال��وق��ت  مب��رور  الب�سري  الع�سب  على  ال�سغط  ب���دوره  يزيد 

اجللوكوم�.
��م��م��ت ه���ذه ال��ع��د���س���ت م���ن ق��ب��ل ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ب���ه����رف����رد ومعهد  ���سُ
ويف  ج��داً،  رقيقة  طبق�ت  من  موؤلفة  وه��ي  للتقنية،  م��س�ت�سو�ست�ض 
الختب�رات اأثبتت كف�ءته� يف العمل ملدة �سهر ك�مل ب�سكل اأف�سل من 

قطرات العني التقليدية.
وق�ل الربوفي�سور امل�سرف على الدرا�سة دانيل كوه�ين: هذه العد�س�ت 
الل�سقة الذكية ُطورت خ�سي�س�ً لتكون ق�درة على اإر�س�ل كمية كبرية 
، ومن  اأ�س�بيع ورمب� �سهور  من القطرات ب�سكل ث�بت ومنتظم لعدة 

املتوقع اأن ت�سبح علج�ً ي�سهم كثرياً يف اإنق�ذ املليني من العمى.

ي�شيد رفيقه بداًل من الطريدة 
قتل �سي�د فرن�سي رفيقه يف ال�سيد فيم� يبدو اأنه خط�أ غري متعمد 

خلل رحلة �سيد ظن� منه اأنه طريدة من حيوان�ت ال�سيد. 
وق�لت �سحيفة لو ب�ريزي�ن الفرن�سية على موقعه� ب�سبكة الإنرتنت 
رفيقه  ظن  ال�سي�د  اأن  املرجح  من  اإن��ه  الفرن�سية  ال�سرطة  عن  نقل 

حيوان �سيد ف�أطلق الن�ر عليه. 
واأ�س�فت ال�سحيفة اأنه برغم تدخل قوات الإنق�ذ اإل اأن الرجل 43 

ع�م� تويف اإثر اإ�س�بته بطلق ن�ري يف الرقبة. 
ووقع احل�دث بعد ظهر الأحد يف منطقة غ�ب�ت �سم�ل �سرقي ب�ري�ض ، 

عندم� توجه الرجلن ب�سحبة اأربعة اآخرين اإىل ال�سيد. 

وعلقت الب�حثة لينزي رومو الربوفي�سورة يف ج�معة 
ن����ورث ك���رول��ي��ن���، ق���ئ��ل��ة: )ب���ني ال�����س��رك���ء ال���ذي���ن ل 
فقدوا  لنهم  �سع�دتهم  ع��دم  ال���وزن،  لفقد  يحت�جون 
دورهم او خ��سية كونهم ال�سريك النحيف وال�سحي. 
لديهم  ول���دت  �سريكهم  نح�فة  ب���ن  اآخ����رون  وا���س���ف 
م�س�عر التهديد واخلوف والغرية. بينم� �سعر الزواج 
البدن�ء الذين يحت�جون اإىل فقدان الوزن ب�لنزع�ج 
وال�سيق من اإحل�ح ال�سريك الذي فقد الوزن عليهم 
حتى يتبعوا خط�ه. ومن اجل�نب الخر، �سعر الذين 
ب���لن��زع���ج وال�سيق واحل���زن اي�س�، بل  ال���وزن  ف��ق��دوا 
البدن�ء لأنهم مل  وع��دم الجن��ذاب احي�ن� لأزواج��ه��م 

ي�س�ركوهم فقدان الوزن(.

حاالت منوذجية
ك�سف هذا البحث عن وجود ح�لت منوذجية، تتمثل 

يف الت�يل: 
ا���س��ل��وب حي�ة  ات��ب���ع  ال��زوج��ني بتقبل  ي��ق��وم ك��ل  - ان 
�سحي و�سروري لفقد ال�سريك ال�سمني للوزن الزائد، 
ويوفر الزوج�ن الدعم بع�سهم� لبع�ض. ويرتتب على 
والع�طفية  الروم�ن�سية  العلقة  ق��وة  يف  زي����دة  ذل��ك 

و�سعورهم� ب�لتق�رب اكرث. 
لل�سريك  والت�سجيع  ال��دع��م  ال�سريك  يبدي  ل  ان   -
الخر الذي يفقد الوزن، او يظهر مق�ومة للتغريات 

ال����ت����ي حت������دث يف ب��ي��ئ��ت��ه وا����س���ل���وب 
حي�ته.

 وي����رتت����ب ع���ل���ى ذل�����ك ت�����أث����ري ���س��ل��ب��ي يف 
والروم�ن�سية،  الع�طفية  علقتهم� 

وي�سعرهم� ب�لبتع�د والربود. 
الوزن  ال�سرك�ء  اح��د  يفقد  ان   -
بدنية،  ل��ي���ق��ة  ويكت�سب  ال���زائ���د 

من  والن��زع���ج  ب�لت�س�يق  في�سعر 
ال�����س��ري��ك الآخ����ر ل��ع��دم ات��ب���ع��ه خط�ه 

وفقدان وزنه الزائد. 
وي���رتت���ب ع��ل��ى ذل���ك ان���زع����ج ال��ط��رف��ني م���ن الآخ����ر. 
ل  الخ��ر  ان  من  ب�لنزع�ج  ي�سعر  ال�سحي  ف�ل�سريك 
ي�سعر  وق��د  و�سحته  مظهره  ليح�سن  جمهودا  يبذل 
ال�سريك  ي�����س��ع��ر  ف��ي��م���  الآخ�����ر،  ب��ع��دم الجن�����ذاب اىل 
والنفور والنزع�ج نظرا اىل تغري  ب�ل�ستي�ء  ال�سمني 
وا�ستمرار  و�سحي�  نحيف�  لي�سبح  امل��ف���ج��ئ  �سريكه 

اإحل�حه عليه ليتبع خط�ه. 
لذا، ين�سح ال�سريك الذي يقرر اتب�ع برن�مج لتخفي�ض 
م��ب��ك��را وخلل  ال�����س��ري��ك  م��ع  ين�ق�ض الم���ر  اأن  وزن���ه 
ك�ن  واذا  والقبول.  الدعم  توفري  املرحلة ويحثه على 
ان  فيف�سل  ال���وزن،  ف��ق��دان  اىل  يحت�ج�ن  ال�سريك�ن 
ا�سلوب  يتبنى  فريق�  يكون�  ب���أن  الخ��ر  احدهم�  يقنع 

حي�ة �سحي مع�. 

ت�سابه اج�سام
ق�مت  �س�بقة  درا�سة  مع  الدرا�سة  ه��ذه  نت�ئج  تت�س�به 
ب��ه��� د. ����س����رل���وت م����رك���ي م���ن ق�����س��م ع��ل��م ال��ن��ف�����ض يف 
ج�معة روجترز، حيث اظهرت نت�ئج هذه الدرا�سة اأن 
ببع�ض. فعندم�  بع�سهم  اج�س�مهم  يق�رنون  ال�سرك�ء 
يكون �سخ�س�ن يف علقة زواج، ف�نهم� من دون ادراك 
تكون  حتى  تت�س�به  ان  يجب  اج�س�مهم�  ب���ن  ي�سعران 
امر  فذلك  �سمين�،  ك�ن كلهم�  ف�ذا  للآخر.  من��سبة 
ل ب�أ�ض به نظرا اىل ت�س�به ج�سميهم�. وعندم� يحدث 
الطرف  ارتب�ك  ذل��ك  ي�سبب  احدهم�،  �سكل  يف  تغيري 
الآخر ويحدث اختلل يف العلقة. وعليه، من الوارد 
ان ي�سعر ال�سريك ب�جلزع او اخلوف او الدافع لتغيري 
من  يتمكن  مل  وان  �سريكه،  م��ع  ي��ت��لءم  حتى  ج�سمه 

ذلك، ف�إنه �سيكون اأمرا غري جيد للعلقة. 
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معهد ال�شينم� االأمريكي يكّرم 

)اجل�ذبية ( و)الكف�ح ( 
ك�ن فيلم اجل�ذبية الر�سية الذي يدور يف الف�س�ء اخل�رجي وفيلم الكف�ح 
اخت�ره�  اأف��لم  ع�سرة  اأح�سن  بني  ف�س�د من  ق�سة  ي��روي  ال��ذي  المريكي 
هوليوود  جوائز  مو�سم  يف  ه���م  اأ�سبوع  ب��دء  مع  المريكي  ال�سينم�  معهد 

ع��سمة ال�سينم� المريكية.
لع�م  اأف��لم  ع�سرة  لح�سن  المريكي  ال�سينم�  معهد  ق�ئمة  اي�س�  و�سملت 
وفيلم  ال�سوم�لية  القر�سنة  عن  فيليب�ض  الك�بنت  الث���رة  فيلم   2013
ال��ذي ميزج  ال��رق وفيلم )نربا�سك�(  م�أ�س�ة  العبودية( عن  )12 ع�م� من 
بني الكوميدي� والدرام� وفيلم الروم�ن�سية امل�ستقبلية )هري( وفيلم ديزين 
الدرامي الت�ريخي )انق�ذ ال�سيد ب�نك�ض( والفيلم املو�سيقي الذي ميزج بني 
الدرام� والكوميدي� )داخل لوين ديفي�ض( وفيلم املخرج م�رتن �سكور�سيزي 

)ذئب وول �سرتيت(.
اأفلم  ال�سينم�  لنق�د  رئي�سية  اخت�رت ثلث جمعي�ت  امل��سي  ال�سبوع  ويف 
الع�م  اأف��لم  ك�أح�سن  الر�سية(  و)اجل�ذبية  و)ه��ري(  المريكي(  )الكف�ح 
مهرج�ن  يف  الكربى  ب�جل�ئزة  العبودية(  من  ع�م�   12( فيلم  ف���ز  بينم� 

تورونتو ال�سينم�ئي يف �سبتمرب ايلول امل��سي.
ويجيء العلن عن ق�ئمة معهد ال�سينم� المريكي قبل العلن عن جوائز 

نق�بة ممثلي ال�سينم� غدا الربع�ء واجلولدن جلوب بعد غد اخلمي�ض.
وهذه اجلوائز جمتمعة قد تكون موؤ�سرا على الفلم املر�سحة لنيل جوائز 
الو�سك�ر التي متنحه� اك�دميية العلوم والفنون ال�سينم�ئية المريكية يف 

م�ر�ض اآذار. وتعلن الرت�سيح�ت للو�سك�ر يف ين�ير ك�نون الث�ين.

الر�ساقة  الزائد واكت�سابك  اللوزن  هل فكرت يف ان فقدانك 
فبح�سب  بزوجك؟  عالقتك  يف  �سلبا  يوؤثران  قد 

ال�سحية،  االت�ساالت  جملة  ن�سرتها  درا�سة 
وا�سماه  فللعللال،  الللو�للسللع  هللو  ذلللك  اأن  وجللد 

الباحثون ب�سريبة فقدان الوزن. 
قامت الدرا�سة بتقييم ما ي�سعر به 21 زوجا 

بتجربة  ال�سابقتني  ال�سنتني  خللالل  مللروا 
او  كيلوغراما   15 حلللوايل  االزواج  احللد  فقدان 

ت�سبب  التجربة  هذه  بللاأن  اال�ستبيان  نتائج  لتك�سف  اكللر، 
تغيريا يف العالقة الزوجية، حيث وجد باأنها تتح�سن 

الداعمني  االزواج  لدى  اقوى  وت�سبح 
فيما  لبع�ض  بع�سهم،  وامل�سجعني 
لدى  العالقة  وت�سعف  �سلبا  توؤثر 

لل�سريك  الدعم  يللوفللرون  ال  الذين 
الذي يفقد الوزن، او ال يريدون م�ساركته م�سواره او 

اتباع خطاه ليفقدوا وزنهم الزائد اي�سا. 

ر�ش�قتك قد تفقدك زوجك!

التف�ح يفيد �شحة العظ�م!!
اظهرت درا�سة ان تن�ول تف�حة بدل من قطعة حلوى ل يقي من زي�دة الوزن فح�سب ولكنه رمب� مينع اأي�س� ته�سم العظ�م 
الن�س�ء  ان   - التغذية  المريكية لطب  الدورية  النرتنت يف  على  ن�سرت  التي   - الدرا�سة  وق�لت  العمر.  التقدم يف  عند 

امل�سن�ت اللتي يتن�ولن كثريا من الف�كهة واخل�سراوات واحلبوب ب�سكل ع�م رمب� يقل لديهم احتم�ل ال�س�بة 
اأخرى  درا���س���ت  وج��دت  وبينم�  ال�سحي.  الطع�م  ه��ذا  مثل  يتن�ولن  ل  اللتي  مع  مق�رنة  العظ�م  يف  بك�سور 

اأكرب  الك�ل�سيوم وفيت�مني )د( لديهم كتلة عظمية  الذين يتن�ولون مغذي�ت حمددة مثل  ان ال�سخ��ض 
ويتعر�سون للك�سور بن�سبة اقل عند التقدم يف ال�سن ف�ن درا�س�ت قليلة تطرقت اىل ت�أثري اأمن�ط الغذاء 

ب�سكل ع�م.
وكتبت ليزا لجن�سيتمو من ج�معة مكجيل يف مونرتي�ل يف كندا التي ق�دت فريق البحث البح�ث 

ال�س�بقة اظهرت ان اأمن�ط الغذاء ترتبط بخطر نت�ئج �سحية مع�ك�سة خمتلفة ولكن علقة هذه 
المن�ط به�س��سة الهيكل العظمي مل تفهم جيدا.

يبلغون  رج��ل  و1649  الطمث  عنهن  انقطع  ام���راأة   3539 وزم��لوؤه���  لجن�سيتمو  ودر���س��ت 
اخلم�سني ع�م� ف�أكرث وركزوا على العلقة بني “كث�فة املغذي�ت”وهي تركيز املغذي�ت وعلقته� 

ب�ل�سعرات احلرارية يف الطع�م وخطر ال�س�بة بك�سور العظ�م

تلد للمرة الث�نية 
داخل ال�شي�رة 

مل تكن املرة الأوىل التي ت�سع فيه� 
فهكذا  ال�سي�رة  يف  م��ول��وده���  ف���ى 
هي  وه����  الأول  اإب��ن��ه���  ولدة  مت��ت 
اأنهى  اأن  تتكرر للمرة ث�نية ،فبعد 
ك�رل الزوج كل الرتتيب�ت اخل��سة 
بو�سع زوجته للمولود اجلديد يف 
، وجد زوجته وقد و�سعت  امل�سفى 
ال�سي�رة  يقود  ك���ن  فيم�  ب�ل�سي�رة 
وبح�سب    . امل�ست�سفى  اإىل  م�سرع�ً 
الربيط�نية  اجل����ردي����ن  �سحيفة 
زوجته  م�س�عدة  ك���رل  ح���ول  فقد 
ولكنه� ك�نت انتهت من الولدة بعد 
10 دق�ئق من خروجهم  اأقل من 
اأن��ه قد  من البيت .  ويقول ك���رل 
يقوم  ك�ن  بينم�  الفكرة  بهذة  فكر 
ال�سي�رة ولكنه �سرع�ن م�  بتجهيز 
ت�سع  اأن  �سدفة  ك�نت  فقد  ازاله� 
ال�سي�رة  يف  الأوىل  امل����رة  زوج���ت���ه 
تتكرر  لن  ب�لت�أكيد  لنف�سي  وقلت 
مرة اأخرى ! .  وقد ذهب� الزوج�ن 
على  ل��لإط��م��ئ��ن���ن  امل�ست�سفى  اإىل 
ف�ي  تروي  املولود، وعندم�  �سحة 
ل  والأ����س���دق����ء  ل���لأق����رب  ق�سته� 
فهم ي�سدقون ب�لك�د تلك امل�س�دفة 

الغريبة . 

طفلة تعي�ش بوا�شطة 
عربة الت�شوق

ا�ستط�عت الطفلة �سيين� روبرت�ض 
التي مل تتج�وز ٣ �سنوات مق�ومة 
اأن اأجمع الأط��ب���ء على  امل��وت، بعد 
مت�بعة  ع��ل��ى  ق��درت��ه���  ا���س��ت��ح���ل��ة 
حي�ته� ب�سكل طبيعي ب�سبب عمليًة 
جراحيًة خطريًة خ�سعت له� الع�م 
لعملية  الطفلة  خ�سعت  امل������س��ي. 
يف  ر�سيعة  ك�نت  عندم�  جراحية 
اإ�س�بته�  ب�سبب  ال��ت������س��ع،  �سهره� 
لكن  �سديدة،  تنف�ض  �سيق  بنوب�ت 
خ�س�رة  �سيكلفه�  ح��ي���ت��ه���  اإن���ق����ذ 
قدرته� على امل�سي والنطق بح�سب 
وبعد  لوالدته�.  الأط��ب���ء  اأك��ده  م� 
اأي�����م�����ً كثرية  اأم�������س���ت  ال��ع��م��ل��ي��ة، 
املعدات  ب��ني  ال�سرير  يف  حمبو�سة 
بحنجرته�  امل���و����س���ول���ة  ال��ط��ب��ي��ة 
اأن���ه���� ل  اإذ  وال��ق�����س��ب��ة ال��ه��وائ��ي��ة، 
مب�س�عدة  اإل  التنف�ض  ت�ستطيع 

احلب�ل واملعدات املزروعة بعنقه�.
النهو�ض  ا���س��ت��ط���ع��ت  ف���رتة  وب��ع��د 
املنزل،  اإىل  ال��ف��را���ض وال��ع��ودة  م��ن 
ت�سوٍق  ب��ع��رب��ة  ب���ل���س��ت��ع���ن��ة  ل��ك��ن 
الأجهزة  جميع  تت�سمن  �سغرية 
التي ت�س�عده� على التنف�ض ب�سكل 
مريور  �سحيفة  بح�سب  طبيعي، 

الربيط�نية.
ل  �سيين�  اأن  اإىل  الإ����س����رة  جت���در 
3 كلم�ت  اأكرث من  ت�ستطيع لفظ 
ل�سعوبة  ن��ظ��راً  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
اأن��ه��� ل متلك  كم�  ل��دي��ه���،  النطق 
ال���ق���درة ع��ل��ى امل�����س��ي ك���ث���رياً نظراً 

لثقل عربة املعدات التي جتره�.

ك�نيي وي�شت ي�شبه 
الراب ب�حلرب 

وي�ست،  ك�نيي  الأم���ريك���ي،  املغني  ق����رن 
ب�مل�س�ركة يف احلرب  مهنته كمغني راب، 
انه  اإىل  م�سرياً  اأمنية،  مبهمة  القي�م  اأو 

يف خطر دائم.
اإم زي الأم���ريك���ي عن  ون��ق��ل م��وق��ع ت��ي 
وي�����س��ت، ق��ول��ه اإن غ��ن���ء ال���راب ه��و عمل 
ب�لعمل  اأ���س��ب��ه  وه����و  ���س��دي��د اخل���ط���ورة 

ك�سرطي اأو.. امل�س�ركة يف احلرب.
واأو�سح ان املرء يخرج لأداء عمله وهو ل 

يعلم م� قد يح�سل له .
على  يقت�سر  ل  الأم����ر  ان  ع��ل��ى  و���س��دد 
الراب  مغني  ان  بل  اجل�سدية،  املخ�طر 
مهدد بتعر�ض م�س�عره للأذى ال�سديد، 
لأن الن��ض قد يح�سرون حفًل ويقررون 

انهم ل يحبون املغني.
ي�سري على خطوات  وي�ست  ان  اإىل  ي�س�ر 
النجم الهوليودي، توم كروز، الذي ق�ل 
موؤخراً ان عمله كممثل حمرتف �سعب 
م�  اأفغ�ن�ست�ن،  يف  القت�ل  �سعوبة  بقدر 

اأث�ر انتق�دات �سديدة له.
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بالتعاون بني جامعة االإمارات وتوازن

افتت�ح مركز الري�دة ال�شن�عية للدرا�ش�ت العلي� بجزيرة الرمي
•• العني - الفجر

اأف��ت��ت��ح ب��ج��زي��رة ال����رمي ب���أب��وظ��ب��ي مركز 
ج�معة  بني  ب�ل�سراكة  ال�سن�عية  ال��ري���دة 
�سهد  الق�ب�سة  ت����وازن  و���س��رك��ة  الإم������رات 
را�سد  علي  الدكتور  �سع�دة  الفتت�ح  حفل 
و�سع�دة  الإم�����رات  ج�معة  مدير  النعيمي 
�سيف اله�جري الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
كراف  ديفيد  الربوفي�سور  بح�سور  ت��وازن 
بج�معة  والق��ت�����س���د  الإدارة  كلية  عميد 
الإم��������رات وجم��م��وع��ة م���ن اع�����س���ء هيئة 
امللتحقني  والطلبة  واملوظفني  التدري�ض 
الدكتور علي  �سع�دة  ب�ملركز. وق�م كل من 
اله�جري  �سيف  و���س��ع���دة  النعيمي  را���س��د 
بق�ض ���س��ري��ط اف��ت��ت���ح امل��رك��ز وجت��ول��وا يف 
على  والط��لع  ومك�تبه  الدرا�سية  ق�ع�ته 
للدار�سني  املركز  يقدمه�  التي  اخل��دم���ت 
اأم�م  فيه وق�ل الدكتور النعيمي يف كلمته 
اأن نكون جزءا  اليوم  احل��سرين: ي�سعدن� 
اأك���رث اأن  م��ن ه��ذا احل���دث امل��ه��م وي�سعدن� 
رئي�سي� يف  ط��رف���  الإم�����رات  ت��ك��ون ج�معة 
ه���ذا ال�����س��راك��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ، واأود 
ح�سول  مبن��سبة  اجل��م��ي��ع  اه��ن��ئ  اأن  ه��ن��� 
 76 و  عربي�  الأول  امل��رك��ز  على  اجل���م��ع��ة 
ع�ملي� يف ت�سنيف الت�ميز للدول ال�س�عدة 
الع�ملي  الت�سنيف  ه��ذا  اأن  اق��ول  اأن  واأري���د 
املرموق جل�معة الإم�رات م� ك�ن ليتحقق 
التي  ال�سرتاتيجية  ال�سراك�ت  هذه  ل  لو 
ومنهج  روؤي���ة  ذات  موؤ�س�س�ت  م��ع  تربطه� 
الوطنية  الكوادر  تطوير  ي�ستهدف  وا�سح 
وتنميته� ك�سركة توازن الق�ب�سة، هذا اول 
الأمر الخر املهم هو اأن هذا املركز العلمي 

والبحثي يتم�هى وين�سجم مع روؤية ج�معة 
الإم�رات يف خطته� التي ت�ستهدف اأن تكون 
اجل�معة يف مقدمة اجل�مع�ت البحثية يف 
يتحقق  وه���ذا  والع�سرين  احل����دي  ال��ق��رن 
املوؤ�س�س�ت  م��ع  ال�سراك�ت  ه��ذه  خ��لل  م��ن 

الوطنية الرائدة » 
ا�سكر  اأن  “اأود  اجل���م��ع��ة  م��دي��ر  واأ����س����ف 
الكبري  الإجن���ز  الق�ئمني على هذا  جميع 
والذين عملوا كفريق واحد ومتك�مل ويف 
والذي  اله�جري  �سيف  �سع�دة  مقدمتهم 
ك�ن مت�بع� وحري�س� على اإجن�ز هذا املركز 

وكل الع�ملني من اجل�معة وال�سركة« 
التنفيذي  الرئي�ض  �سع�دة  ق���ل  جهته  من 
اإىل  اأول م� يتب�در  الق�ب�سة  ل�سركة توازن 
ال��ذه��ن ون��ح��ن اأم�����م ه���ذا امل��رك��ز الوطني 
كوادر  واإع�����داد  ت��ط��وي��ر  ي�ستهدف  وال����ذي 
قي�دة  على  والإمك�نية  القدرة  له�  وطنية 
حديث  ه��و  امل�ستقبل  يف  املوؤ�س�س�ت  واإدارة 
امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د ب���ن ���س��ل��ط���ن اآل 
اأهمية  عن  يتحدث  وهو  اهلل  رحمه  نهي�ن 
الإن�������س����ن وان����ه ه���و ين�سئ  ال���س��ت��ث��م���ر يف 
امل�س�نع ويديره� وه� هي روؤيته حتقق من 
خلل ابن�ء الوطن يف توجيه دفه ال�ستثم�ر 
يف  وال�ستثم�ر  الأن�س�ن  واإع���داد  بن�ء  نحو 
ال�سكر للجميع على هذا اجلهد   ، التعليم 

و�سكرا جل�معة الإم�رات. 
كراف  ديفيد  الربوفي�سور  ق�ل  جهته  من 
هذا  اإن  والق��ت�����س���د  الإدارة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
امل���رك���ز ه���و ح�����س��ي��ل��ة ج��ه��د م�����س��رتك بني 
والقت�س�د  الدارة  بكلية  ممثلة  اجل�معة 
برن�جم�  ويطرح  الق�ب�سة  ت��وازن  و�سركة 
ال�سن�عية  ال���ري����دة  ب��ع��ن��وان  للم�ج�ستري 

ب�سكل  ت�����وازن  م��وظ��ف��ي  اإىل  م��وج��ه  وه����و 
اأ�س��سي وي�ستمر الربن�مج ل�سنتني يح�سل 
امله�رات  املدة على كل  الط�لب خلل هذه 
واملعلوم�ت اللزمة لت�أهيله يف هذا املج�ل 
املقررة  لل�س�ع�ت  ا�ستيف�ئه  بعد  ويح�سل 
درجة  على  للبحث  وت��ق��دمي��ه  للم�س�ق�ت 
وهن�لك  الإم����رات  ج�معة  من  امل�ج�ستري 
م�سرف اأك�دميي ي�سرف على الط�لب طيلة 
اأن  فرتة الدرا�سة يف املركز ، الأم��ر الآخ��ر 
هذا املركز يقوم بطرح 5 برامج م�ج�ستري 
الهند�سية  الدارة  م�ج�ستري  ه��ي  اأخ���رى 
واحلوكمة  ال��ع���م��ة  الدارة  وم���ج�����س��ت��ري 
بعد  ع��ن  وال�ست�سع�ر  ال��ع���م��ة  وال�سي��سة 
برن�مج  ق��ري��ب���  ���س��ي��ط��رح  اأن���ه  اإىل  اإ���س���ف��ة 
الدكتوراه يف الإدارة من خلل هذا املركز 

هو برن�مج مطروح �س�بق� . 
اأنه ومن  واأ�س�ف عميد الإدارة والقت�س�د 
يتيح فر�سة  اأب���و ظ��ب��ي  م��وق��ع��ه يف  خ���لل 
الربن�مج  ل��درا���س��ة  ال��ت��ق��دم  ل��ل��راغ��ب��ني يف 
م����ن ق���ب���ل م���وظ���ف���ي ال�������س���رك���ة واجل���ه����ت 
املرونة يف  التقدمي   ب���ب  له�  �سيفتح  التي 
اإىل  اإ�س�فة   ، وال��دوام  املركز  مع  التوا�سل 
الث�نية  الدفعة  اليوم  ن�ستقبل  اليوم  اأنن� 
ال���دف���ع���ة الأوىل  ك����ن���ت  ل��ل��ربن���م��ج ح��ي��ث 
وك�نت   2013-2012 اجل�معي  للع�م 
بني  التوا�سل  يف  و�سعوبة  مع�ن�ة  هن�لك 
الطلبة وامل�سرفني اأم� الآن ونحن ن�ستقبل 
الدفعة اجلديدة لع�م 2013-2014 يف 
بغ�ية  ا�سبح  ف�لأمر  اجلديد  املركز  مبنى 

ال�سهولة واملرونة« 

والذي  حم��م��ود  اآل  حممد  الط�لب  وق����ل 
التحق ب�لربن�مج للع�م اجل�معي 2013-
2014 خلل تقدميه عر�س� موجزا اأم�م 
وحفزين  �سجعني  م���  اإن  الف��ت��ت���ح  ح��ف��ل 
على اللتح�ق بهذا الربن�مج هو ال�سراكة 
واق�سد  امل��رك��ز  ه��ذا  عن�  نتج  التي  القوية 
���س��راك��ة ج���م��ع��ة الإم������رات و���س��رك��ة توازن 
وهو  حم��م��ود  اآل  الط�لب  وق����ل  الق�ب�سة 
موظف يف توازن يعترب برن�مج امل�ج�ستري 
يف القي�دة ال�سن�عية متك�مل من الن�حية 
تطبيق  هن�لك  حيث  والعملية  النظرية 
يف  ندر�سه  مل���  ال�سركة   م�س�نع  يف  مب��سر 
املركز وهذا م� مييزه ويعطيه �سفة التفرد 
من بني برامج الإدارة املطروحة يف اأم�كن 

اأخرى.

ال�ش�لون�ت الن�ش�ئية 
واملخ�لف�ت ال�شحية 

•• العني - الفجر

حررت اإدارة ال�سحة الع�مة ببلدية مدينة العني ) 63 ( خم�لفة لل�س�لون�ت 
2013 وت�سدرت هذه املخ�لف�ت  335 ( تعهداً. خلل ع�م  الن�س�ئية و) 
ال�سلحية  ت�ريخ  وج��ود  كعدم  ال�سحية،  ال�سروط  بتطبيق  اللتزام  عدم 
اإىل  اإ�س�فة  اخلطية،  ب�لتع�ميم  الل��ت��زام  وع��دم  ال�ستهلكية،  امل��واد  على 
النظ�فة  ب�سروط  التقيد  وعدم  خ��س�ً،  �سكن�ً  املركز  اأو  ال�س�لون  ا�ستغلل 

وتعقيم الأدوات امل�ستخدمة.   
ب�إدارة  ال�سحية  الأن�سطة  رق���ب��ة  ق�سم  رئي�ض  ال��ن��ي���دي  ن���در  اأح��م��د  وق����ل  
يف  البلدية  النظم  و  اللوائح  تطبيق  اأن  العني،  – ببلدية  الع�مة  ال�سحة 
ال�س�لون�ت الن�س�ئية، اإحدى اأ�س��سي�ت العمل الرق�بي بق�سم �سوؤون الرق�بة 
الع�مة للحف�ظ على البيئة ال�سحية لأ�سح�ب و مرت�دي هذه ال�س�لون�ت 
التي  املكثفة  التفتي�سية  للحملت  نتيجة  ج���ءت  املخ�لف�ت  اأن   اإىل   لفت� 
اأج�راه� ق�سم �س�وؤون الرق�ب�ة على ال�س�لون�ت الن�س�ئية خ�لل الع�م امل��سي، 
2650 ( زي���رة ميدانية ، مبعدل زي�رتني �سهري� لكل �س�لون  اإذ بلغت ) 
لفت� اإىل اأن عملي�ت التفتي�ض تتوله� وحدة املر�سدات املخت�سة ب�لإ�سراف 
الرتخي�ض  متنح  ال��ت��ي  التجميلية  الن�س�ئية  وامل��راك��ز  ال�����س���ل��ون���ت  على 
التفتي�ض  اإىل  اإ�س�فة  ال�سنوي،  التجديد  اأو  اجل��دي��دة  للمن�س�أة  ال�سحي 

امليداين الدوري على هذه املراكز، وفق جدول زمني حمدد.
�س�لون�   380 يق�رب  م�  مبت�بعة  الوحدة  مه�م  ترتكز  الني�دي،  وبح�سب 
ن�س�ئي� موزعة على جميع اأنح�ء مدينة العني للت�أكد من ا�ستيف�ء وتطبيق 
ال�سحي  الوعي  م�ستوى  ورف��ع  ب�ل�س�لون�ت،  اخل��سة  ال�سحية  ال�سروط 
واحلر�ض على تو�سيل املعلومة ب�أ�س�ليب عدة نظراً اإىل اختلف امل�ستوي�ت 
التعليمية للعم�لة يف هذه ال�س�لون�ت.موؤكدا اأن الإدارة تطبق ح�لي�ً خطة 
على  تعتمد  الن�س�ئية،  ال�س�لون�ت  يف  الع�ملني  بني  ال�سحي  الوعي  لرفع 
تنظيم املح��سرات التثقيفية لأ�سح�به� والع�ملني فيه�، وتتن�ول املع�يري 
ال�س�لون�ت،  تقدمه�  التي  اخل��دم���ت  وج��ودة  النظ�فة  و���س��روط  ال�سحية 
للحد من التج�وزات ال�سحية فيه� وحم�ية ال�سحة الع�مة، يف ظل اأهمية 
من  وا�سعة  ل�سريحة  تقدمه�  التي  اخل��دم���ت  وح�س��سية  ال�س�لون�ت  دور 
الن�س�ء يف املجتمع املحلي ف�سل عن تقدمي جمموعة من  ور�ض العمل التي 
التجميل  �س�لون  داخ��ل  وواجب�تهن  بحقوقهن  الن�س�ء  لتوعية  تخ�س�ض  
الور�ض م� مت  ب�ل�س�لون  ومن بني هذه  للمم�ر�س�ت اخل�طئة  وتر�سدهن 
وغرفة  الأ�سرية  التنمية  الكب�ر مبوؤ�س�سة  تعليم  موؤخرا يف مركز  تنظيمه 
ببوادي  ور�سة عمل  ، كم� مت عمل  برن�مج مبدعة  والتج�رة ويف  ال�سن�عة 

مول ب�لإ�س�فة اىل تب�دل اخلربات مع بلدي�ت ابوظبي ودبي وال�س�رقة 
ويلفت الني�دي ان هن�ك جهود ح�لية  للتقليل من ظ�هرة اخلدم�ت املنزلية 
التي تقوم به� ال�س�لون�ت  ب�لتع�ون مع دائرة التنمية القت�س�دية ووزارة 
�سحية  خم�لف�ت  من  ت�سمه  قد  مل�  املجتمعية  وال�سرطة  والعم�ل  العمل 
منتظم  ب�سكل  ال�س�لون�ت  ت��وزي��ع  اع����دة  على  العمل  بينه�  ،وم��ن  ع��دي��دة  
املن�طق  وافتق�ر  املدينة  و�سط  من�طق  يف  تركزه�  لوحظ  اأن  بعد  ب�ملدينة 

الأخرى له� ، مم� ي�سطر الع�ئلت للجوء للخدم�ت املنزلية  
20 ( �سكوى من العملء اغلبه� تتعلق  امل��سي تلقين� )  الع�م  يقول عرب 
 ، املعقمة   غري  والدوات  النظ�فة  وم�ستوى  ال�سلحية  منتهية  ب�ملنتج�ت 
ويف ح�لة ال�سرار اجل�سدية ين�سح الني�دي املت�سررات التوجه اىل ال�سرطة 
للإبلغ عنه�، لفت� اىل انه من املقرر خلل ع�م 2014 تكثيف حملت 

التوعية للجمهور 
ال�سرتاط�ت  اأن  املر�سدات   الغفلي من وحده  ق�لت: ف�طمة  ومن ج�نبه� 
الطبية  الكم�م�ت  ارت��داء  تت�سمن  ال�س�لون�ت  اإن�س�ء  املو�سوعة لرتخي�ض 
وال��ق��ف���زات والل���ت���زام ب���ل��زي ال��ر���س��م��ي ، ف�سل ع��ن ���س��رورة خ��ل��وه��� من 
ا�سطوان�ت الغ�ز  و منع ا�ستخدام اخللط�ت واحلن�ء ال�سوداء واملواد القوية 
مثل الكرياتني وكرمي�ت التملي�ض ال مبح�ذير معينة ومنعه� ب�سكل ب�ت 
يف ح�لة العميلت حتت ع�م 12 ع�م� ، وال يتوجب احل�سول على اقرار 
من العميلة يف ح�لة ا�سراره� على اخرتاق هذه املح�ذير والحتي�ط�ت يف 
ال�ستخدام ، واأو�سحت اأن م�دة امليث�ن الكيمي�ئية ترتكز يف احلن�ء ال�سوداء 
بن�سبة اأكرب من تركزه� يف �سبغ�ت ال�سعر    المر الذي  يوؤدي خلطه� مع 
مواد اأخرى اإىل احتم�ل الإ�س�بة ب�أمرا�ض الدم والكبد،  خلف� لللته�ب�ت 
اإىل حم�ربة  ت�سعى  الإدارة  اأن   اإىل  ولفتت   ، اع��را���ض خطريه  وغ��ريه من 
الع�مة،  ال�سحة  يف  ال�سلبي  وت�أثريه�  خطورته�  من  للحد  الظ�هرة  هذه 
يف  الن�س�ئية  ال�س�لون�ت  على  بحملت  امل��سية  ال��ف��رتة  خ��لل  ق���م��ت  اذ 
يتم خلطه� مبواد كيم�وية،  التي  ا�ستخدام احلن�ء  للت�أكد من عدم  العني 
اإدارة  اإبلغ  ون��سدت ال�سيدات ب�أخذ احلذر يف هذا الأم��ر، وعدم الرتدد يف 
ال�سحة الع�مة ب�لظواهر التي من �س�أنه� جلب ال�سرر اإليهن. ومن منطلق 
احلر�ض على ال�سلمة الع�مة ق�مت وحدة املر�سدات املعنية برق�بة مراكز 
التجميل وال�س�لون�ت الن�س�ئية بعقد حملة توعية حتت م�سمى ) �سلمتك 
،، جم�لك( ا�ستهدفت ط�لب�ت اجل�مع�ت ومرت�دين مراكز الت�سوق للتوعية 
حر�ست  املنزلية.  التزيني  خدم�ت  تقدم  التي  املتجولة  املزينة  مبخ�طر 
املتجولة لعدم  املزينة  ت�سببه�  اأن  التي ميكن  ب�مل�س�ر  التنبيه  احلملة على 
تطبيقه� لل�سرتاط�ت ال�سحية املقننة من قبل ق�سم الأن�سطة ال�سحية.  

يف خطوٍة لو�سع اأ�س�ض حلدائق احليوانات واالأحياء املائية

حديقة احليوان�ت ب�لعني ت�شت�شيف اأول اجتم�ع للرابطة العربية حلدائق احليوان�ت واالأحي�ء امل�ئية
•• العني - الفجر

�سلط�ن  ال�������س���ي���خ  م����ع�����ىل  رع�����ي����ة  حت����ت 
املجل�ض  ع�����س��و  ن��ه��ي���ن  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن 
هيئة  رئي�ض  اأب��وظ��ب��ي،  لإم����رة  التنفيذي 
رئي�ض  وال���ث���ق����ف���ة،  ال�����س��ي���ح��ة  اأب���وظ���ب���ي 
حلديقة  ال��ع���م��ة  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ض 
احليوان والأحي�ء امل�ئية وبح�سور �سع�دة 
م�جد املن�سوري ع�سو املجل�ض التنفيذي 
اأب��وظ��ب��ي ورئ��ي�����ض دائ���رة ال�سوؤون  لإم�����رة 
البلدية رحبت حديقة احليوان�ت ب�لعني 
اأول اجتم�ع للرابطة  اليوم ب�مل�س�ركني يف 
والأحي�ء  احل��ي��وان���ت  حل��دائ��ق  ال��ع��رب��ي��ة 
على  احلديقة  ت�ست�سيفه  وال���ذي  امل�ئية 
ت��ب���دل اخلربات  اأي����م بهدف  م��دى ثلثة 
واملعرفة يف جم�ل اإدارة جمموع�ت واأنواع 

احليوان�ت.
عدة  من  م�س�رك�ً   60 من  اأك��رث  و�سيقوم 
الإم�����رات  دول���ة  بينه�  م��ن  خمتلفة  دول 
العربية  وامل���م���ل���ك���ة  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
البحرين  ودول��ة قطر ومملكة  ال�سعودية 
والأردن  ع��م���ن  و�سلطنة  ال��ك��وي��ت  ودول���ة 
بتب�دل اخلربات واملع�رف يف عدة جم�لت 
م��ث��ل احل���ف����ظ ع��ل��ى احل���ي���وان����ت املهددة 

احليوان�ت  واإدارة  والتعليم  ب�لنقرا�ض 
والتدريب وم�سروع�ت حدائق احليوان�ت، 
حيث �سيقوم امل�س�ركون ب�لعمل مع� خلل 
امل�سوؤولي�ت  اإدارة  كيفية  ملعرفة  الجتم�ع 
الرابطة  لأع�������س����ء  امل��خ��ت��ل��ف��ة  والأدوار 
والأحي�ء  احل��ي��وان���ت  حل��دائ��ق  ال��ع��رب��ي��ة 

امل�ئية.
مب�رك  غ�من  �سع�دة  ق�ل  املن��سبة،  وبهذه 
تفتخر  للحديقة:  الع�م  املدير  اله�جري 
ب��ست�س�فة  ب���ل��ع��ني  احل��ي��وان���ت  ح��دي��ق��ة 
حلدائق  العربية  للرابطة  اج��ت��م���ع  اأول 
احل��ي��وان���ت والأح���ي����ء امل���ئ��ي��ة ال���ذي يعد 
�سغفن�  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  الأن���������س����ب   امل���ن���رب 

واإل��ت��زام��ن��� اجت�����ه احل��ف���ظ ع��ل��ى احلي�ة 
يخ�ض  م�  كل  عن  ال���زوار  وتعليم  الربية 
�سع�رن�  امل�ئية.  والأحي�ء  احليوان  حدائق 
لهذا املوؤمتر منطقة واحدة، روؤية واحدة، 
اإلتزامن�  يعك�ض  امل���وؤمت���ر  واح�����دة.  خ��ط��ة 
للعمل مع� يف �سبيل احلف�ظ على احلي�ة 

الربية والبيئة التي نعي�ض به�.
امل�س�ركني جل�س�ت نق��ض حول  و�سيح�سر 
امل�ئية  دور ح��دائ��ق احل��ي��وان���ت والأح��ي���ء 
اإىل  ب�لإ�س�فة  العربية  اجل��زي��رة  �سبه  يف 

امل�س�ركة يف �سل�سلة من ور�ض العمل بهدف 
اإن�س�ء قواعد �سلوكية ود�ستور متفق عليه 
ومن�ق�سة  امل�����س���ه��م��ني  ج��م��ي��ع  ق��ب��ل  م���ن 
معنى وجود الأع�س�ء يف الرابطة العربية 
امل�ئية  والأح�����ي������ء  احل���ي���وان����ت  حل���دائ���ق 
ومعرفة مميزات العمل مع�ً. كم� �ست�س�رك 
الوفود بعرو�ض واأن�سطة متنوعة تتبن�ه� 
ح��دائ��ق احل��ي��وان���ت والأح���ي����ء امل���ئ��ي��ة يف 
واملع�رف  اخل��ربات  لتب�دل  العربي  ع�ملن� 

خلل الجتم�ع.

ل��ت��ج��ول مبرافق  ال����وف����ود  ���س��ي��ت��م دع�����وة 
امل�س�ريع  ع���ل���ى  والط���������لع  احل����دي����ق����ة  
الإن�س�ء  ق��ي��د  ت���زال يف  ال��ت��ي ل  اجل��دي��دة 
معر�ض  بج�نب  الع�س�ء  ت��ن���ول  وك��ذال��ك 

احليوان�ت الأفريقية املتنوعة.
احليوان�ت  حديقة  ان  ب�لذكر  واجل��دي��ر 
ب�لعني ع�سو يف “الحت�د الع�ملي حلدائق 
 WAZA »احل��ي��وان والأح���ي����ء امل���ئ��ي��ة
احليوان�ت  حلدائق  الأوروبية  الرابطة  و 

EAZA والأحي�ء امل�ئية



العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1299 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

اجلن�سية:  احمد  ح�سن  ح�سني  بوك�لة  ال�سي�رات  لت�جري  مدعي/البريق   
الم�رات    مدعي عليه: ام دي ج��سيم ام دي �س�م�سو اجلن�سية: بنغلدي�ض  
مو�سوع الدعوى: مط�لبة م�لية ٣١٣5 درهم  املطلوب اعلنه/ ام دي ج��سيم 
اق�م  املدعي  ان  حيث  عنوانه:ب�لن�سر  بنغلدي�ض   اجلن�سية:  �س�م�سو  دي  ام 
 2٠١٣/١2/٣٠ املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى 
ام�م  م�س�ًء   6.٠٠ ال�س�عة  ب�حل�سور  مكلف  ف�نت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
التج�رية  املحكمة  الك�ئنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الث�لثة  الدائرة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�  نهي�ن   اآل  مبع�سكر 
بدف�عك و�سورا امل�ستنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثلثة اي�م على القل. �سدر بت�ريخ  ١٠/2٠١٣/١2  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

 

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1259 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

اجلن�سية:  احمد  ح�سن  ح�سني  بوك�لة  ال�سي�رات  لت�جري  مدعي/البريق   
مو�سوع  �سوري    اجلن�سية:  ال�سليب  ح�سني  علي  عليه:  مدعي  الم�رات    
الدعوى: مط�لبة م�لية 524٠ درهم  املطلوب اعلنه/  علي ح�سني ال�سليب 
املذكورة  الدعوى  اق�م  املدعي  ان  حيث  عنوانه:ب�لن�سر  �سوري�     اجلن�سية: 
اعله وحددت املحكمة يوم الثلث�ء املوافق 2٠١4/١/7 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا ف�نت مكلف ب�حل�سور ال�س�عة 8.٣٠ �سب�ح�ً ام�م الدائرة الث�لثة ب� حمكمة 
اآل نهي�ن  �سخ�سي�  الك�ئنة املحكمة التج�رية مبع�سكر  ابوظبي البتدائية - 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدف�عك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقع� عليه� قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة اي�م على القل. �سدر 

بت�ريخ  ١٠/2٠١٣/١2  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2407 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
ط�لب التنفيذ/ربي فريوز بهويي�ن اجلن�سية: بنغلدي�ض   املنفذ �سده : را�سد 
اعلنه/   املطلوب  الم�رات     اجلن�سية:  الع�مة  للمق�ولت  الربيكي  فري�ض 
ب�لن�سر  عنوانه:  الم�رات  اجلن�سية:  الع�مة  للمق�ولت  الربيكي  فري�ض  را�سد 
الدعوى  يف  ال�س�در  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ط�لب  ان  مب� 
رقم 2٠١٣/١474 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الربع�ء املوافق 
الدائرة  ام�م  ب�حل�سور  ف�نت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2٠١٣/١2/١8 موعدا 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�  العم�لية  ب�ملحكمة  الك�ئنة  التنفيذ-   ب�دارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعله، تف�دي� لتخ�ذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/936 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
 : �سده  املنفذ  بنغلدي�ض    اجلن�سية:  الرحمن  ويل  التنفيذ/حممد  ط�لب 
اعلنه/   املطلوب  الم�رات  اجلن�سية:  وال�سراميك  البل�سرت  لعم�ل  م�ت�رو 
ب�لن�سر  عنوانه:  الم�رات   اجلن�سية:  وال�سراميك  البل�سرت  لعم�ل  م�ت�رو 
الدعوى  يف  ال�س�در  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ط�لب  ان  مب� 
رقم 2٠١2/٣٣٣7 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الربع�ء املوافق 
الدائرة  ام�م  ب�حل�سور  ف�نت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2٠١٣/١2/١8 موعدا 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�  العم�لية  ب�ملحكمة  الك�ئنة  التنفيذ-   ب�دارة  الث�نية 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعله، تف�دي� لتخ�ذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2079 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
ا�سود   : �سده  املنفذ  بنغلدي�ض  اجلن�سية:  ال�سلم  نور   التنفيذ/زهري  ط�لب 
النيل للمق�ولت الع�مة ذ.م.م اجلن�سية: الم�رات  املطلوب اعلنه/ ا�سود النيل 
ط�لب  ان  مب�  ب�لن�سر  عنوانه:  الم�رات  اجلن�سية:  ذ.م.م  الع�مة  للمق�ولت 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�س�در يف الدعوى رقم 2٠٣٠/2٠١٣ 
 2٠١٣/١2/١8 املوافق  الربع�ء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم 
ب�دارة  الوىل  الدائرة  ام�م  ب�حل�سور  مكلف  ف�نت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
التنفيذ-  الك�ئنة ب�ملحكمة العم�لية �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعله، تف�دي� لتخ�ذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

قد ال يكون التحقق من �سغط الدم يف عيادة الطبيب كافيًا بالن�سبة اإىل ماليني االأ�سخا�ض الذين يعانون 
ارتفاع �سغط الدم. لذلك تن�سح منظمات ال�سحة، مثل جمعية القلب االأمريكية واجلمعية االأمريكية الرتفاع 

�سغط الدم، َمن يعانون هذه امل�سكلة مبراقبة ال�سغط با�ستمرار يف املنزل. 

اإذا  اأبحاث جديدة، قد تنتقل عملية حتليل اللغة اإىل مناطق يف الن�سف الدماغي غري املهيِمن  وفق نتائج 
ت�سرر اجلزء الدماغي امل�سوؤول عن اللغة.

�شحة وتغذية

يتم حتليل اللغة والكلم يف ق�سرة الدم�غ، 
ا���س��م��ه��م��� منطقة  م��ن��ط��ق��ت��ني  ���س��ي��م��� يف  ل 
تقع�ن  هم�  )بروك�(.  ومنطقة  )فرينيكه( 
يف الع�دة يف الن�سف الدم�غي املهيِمن، اأي 
الن��ض.  م��ن   %97 الأي�����س��ر عند  اجل���ن��ب 
ف�أنت  ال��ي��م��ن��ى،  ال��ي��د  ت�ستخدم  ك��ن��ت  )اإذا 

تنتمي اإىل هذه الفئة على الأرجح(.
يف الدرا�سة الراهنة، ا�ستع�ن الب�حثون من 
متطوع�ً  بخم�سني  التقنية  ميونخ  ج�معة 
دم�غية  ب�أمرا�ض  يوم�ً  ُي�س�بوا  مل  �سليم�ً 
يف  دم�غية  ب�����أورام  اأُ�سيبوا  مري�س�ً  و15 
الدم�غ.  يف  اللغة  على  تركز  التي  املن�طق 
الدم�غي  اجل����زء  ه��ي��م��ن��ة  م���ن  ال��ت���أك��د  مت 
امل�س�ركني.  الأف������راد  ج��م��ي��ع  ع��ن��د  الأي�����س��ر 
ا�ستعمل الب�حثون تقنية الت�سوير ب�لرنني 
الأج���زاء  لتحديد  الوظيفي  املغن�طي�سي 
اللغة  حتليل  بعملية  املرتبطة  الدم�غية 
وال��ك��لم ع��ن��د ك��ل ف���رد، وذل���ك ل��ر���س��د اأي 
اخ��ت��لف ب��ني الأف����راد الأ���س��ح���ء ومر�سى 

�سرط�ن الدم�غ.
�سّجل  ب�لفعل.  وا���س��ح��ة  اخ��ت��لف���ت  ب���رزت 

اأ�سح�ب الأورام الدم�غية ن�س�ط�ً اأعلى على 
م�ستوى وظيفة اللغة يف الن�سف الدم�غي 
امل��ه��ي��ِم��ن��ة لديهم(  الأمي�����ن )اجل���ه���ة غ���ري 
مق�رنًة ب�لأفراد الأ�سح�ء. اإذا ك�ن الو�سع 
النتيجة  ه��ذه  اعتب�ر  ميكن  ف��ع��ًل،  ك��ذل��ك 
الع�سبية،  امل��رون��ة  جم���ل  يف  مذهًل  مث�ًل 

اأي قدرة الدم�غ على التكّيف مع الظروف 
امل�ستجدة واإع�دة �سبط نف�سه بف�علية.

يقول الب�حثون اإنه� اأول درا�سة ترتكز على 
لغوية  وتثبت وجود مرونة  فعلية  اإ�س�ب�ت 
ّول نحو اجلزء الدم�غي غري املهيِمن  وحتحَ

عرب عملية ميكن تعّقبه� ب�لت�سريح.

لكن ثمة �سوابط اأ�س��سية يف هذه الدرا�سة. 
جمموعة  اأن  ب��واق��ع  امل�����س���ك��ل  اأك���رب  تتعلق 
�سن�ً  اأك��رب  ك�نت  الدم�غية  الأورام  مر�سى 
الأ�سح�ء،  الأف�����راد  جم��م��وع��ة  م��ن  بكثري 
وقد يوؤثر ال�سن حتم�ً على جت�نب وظيفة 
من  الب�حثون  يتمكن  مل  كذلك،  ال��دم���غ. 

فيه�  تتعزز  التي  الق�سرية  املن�طق  حتديد 
الأمين  الدم�غي  الن�سف  اللغة يف  وظيفة 
�سمن جمموعة مر�سى الأورام الدم�غية. 
ل ب��د م��ن اإج���راء جت���رب اأك��رث دق��ة ت�سمل 
جمموعة مو�ّسعة من املر�سى للت�أكيد على 

النتيجة الأخرية.

م�شكن�ت اأمل ت�شبب االإدم�ن 
اإليك  الأف��ي��ون��ي���ت.  م��ع  م�سكلة  ي��واج��ه��ون  ل  امل�ستخدمني  م��ن   97%

الطريقة املثلى كي ل تكون جزءاً من الثلثة يف املئة املتبقية.
لط�مل� ك�نت خم�طر الإدم�ن على م�سكن�ت الأمل حمط جدل منذ �سنوات، 
تداعي�ت اجلرع�ت  وب��رزت  الأدوي��ة  تلك  ا�ستعم�ل  �سوء  زادت مظ�هر  فقد 
ا�سمه�  الأدوي��ة  اأب��رز ع�مل م�سيء بفئة من  الزائدة بن�سبة ه�ئلة. يرتبط 
والهيدروكودون  )اأوك�����س��ي��ك��ون��ت��ني(،  الأك�����س��ي��ك��ودون  م��ث��ل  الأف���ي���ون���ي����ت، 
اإذا  )دمي��ريول(.  وامليبرييدين  )ديلوديد(،  والهيدرومورفون  )فيكودين(، 
اقرتح الطبيب اأن جترب اأحد هذه الأدوية لتخفيف الأمل، فلن ت�سبح على 

الأرجح مدمن�ً عليه�. لكن يجب توخي احلذر يف مطلق الأحوال.

م�سكنات ي�سفها الطبيب
نف�سه�  ب�لطريقة  تعمل  التي  الأفيونية  غري  والأدوي���ة  الأفيوني�ت  تقوم 
وحتمل ا�سم )ترام�دول( )اأول��رتام( بتخفي�ض ن�سبة الأمل. كم� اأنه� توّلد 
�سعوراً ب�لن�سوة عند البع�ض، ل �سيم� الأ�سخ��ض الذين ل ي�سعرون ب�لأمل. 
ت�سمل الآث�ر اجل�نبية الغثي�ن واحلكة. ُت�ستعمل الأفيوني�ت يف الع�دة على 
اأي�س�ً  ا�ستعم�له�  الأمل احل�د بعد اجلراحة. ميكن  الق�سري ملع�جلة  املدى 
ب�ل�سرط�ن  املرتبط  الوجع  املزمن، مثل  الأمل  ملع�جلة  الطويل  املدى  على 
تزال  ب�لأفيوني�ت ل  واملف��سل  الظهر  اأمل  لكّن مع�جلة  الع�س�ل.  واملر�ض 

فكرة مثرية للجدل.

خماطر االأدوية
الع��ت��ي���د على ال����دواء ه��و اأح���د امل��خ���ط��ر ال�س�ئعة ل��لأف��ي��ون��ي���ت. ي��ق��ول د. 
م�كلني  م�ست�سفى  يف  ب���لإدم���ن  خمت�ض  نف�سي  طبيب  كوبنبندر،  ك�ر�سنت 
اأي�م بعد  الت�بع جل�معة ه�رف�رد: )اإذا كنت حتت�ج اإىل الأفيوني�ت لب�سعة 
اجلراحة، فل م�سكلة. لكن يطور كل مري�ض ي�أخذ الأفيوني�ت طوال 30 
يواجه  املري�ض  اأن  يعني  م�  الأفيوني�ت،  على  اتك�ًل مفرط�ً  اأك��رث  اأو  يوم�ً 
عوار�ض الإدم�ن حني يتوقف فج�أًة عن اأخذ الدواء. قد يبداأ امل�ستخدمون 
اأي�س�ً بطلب كمية اإ�س�فية من هذه الأدوية للح�سول على املفعول نف�سه. 

ميكن اأن يح�سل هذا الأمر لأي ك�ن(.
قهري  ب��ستعم�ل  يت�سم  ال���ذي  الإدم������ن  ي�سبه  ل  ال����دواء  ع��ل��ى  الع��ت��ي���د 
يكون  الطبيعية.  احل��ي���ة  على  �سلب�ً  ينعك�ض  م���  ب���ل��دواء،  دائ���م  وان�سغ�ل 
الأ�سخ��ض الذين ك�نوا يف امل��سي مدمنني على م�دة اأخرى، مثل الكحول 
اأو النيكوتني، اأكرث عر�سة للإدم�ن على الأفيوني�ت. يرتفع اخلطر اأي�س�ً 
عند الأ�سخ��ض الذين ل يع�جلون اأمرا�سهم العقلية مثل الكتئ�ب احل�د 

وا�سطراب الإجه�د م� بعد ال�سدمة.

ما احلل؟
ي��ق��ول د.  م��ن الأف��ي��ون��ي���ت.  ن��وع���ً  ل��ك الطبيب  اإذا و���س��ف  ل داع���ي للقلق 
الأفيوني�ت.  اأي م�سكلة مع  يواجهون  املر�سى ل  %97 من  اإن  كوبنبندر 
يو�سي بو�سف الأفيوني�ت لت�سكني الأمل اخلفيف بعد اجلراحة، مدة �سبعة 
اأخذ  اأق�سى. يف م� يخ�ض ال�ستعم�ل على املدى الطويل، يجب  اأي�م كحد 
األ  يجب  بحذافريه�.  الطبية  الو�سفة  تف��سيل  تطبيق  مع  الأفيوني�ت 
اأن  وانتظ�ر  اجلرعة  تقلي�ض  عرب  الإدم���ن  خطر  تخفيف  املري�ض  يح�ول 
ي�سوء الأمل اإىل اأن ي�سطر الفرد اإىل اأخذ الدواء. قد ترتافق هذه املق�ربة 
مع اآث�ر عك�سية: عند تذّكر الأمل املتف�قم والراحة التي توفره� الأفيوني�ت، 

قد يرتفع خطر الإدم�ن على الدواء.
املدى  على  ل�ستعم�له  الأفيوني�ت  ن��وع  م��ن  دواء  الطبيب  ل��ك  و�سف  اإذا 
الطويل، احر�ض على اأن يعّرفك الطبيب على فريق طبي يتبع بروتوكوًل 
�س�رم�ً مل�س�عدة الأ�سخ��ض الذين ي�أخذون الأفيوني�ت. يعني ذلك اأن يتمكن 
الفريق من التوا�سل معك بكل �سهولة، واأن تخ�سع ملراجع�ت �سهرية لإع�دة 

تقييم مفعول ا�ستعم�ل الدواء، واأن تقوم بفحو�س�ت ل�سموم البول.

كيف نراقب �شغط الدم ونخّف�شه يف املنزل؟ 

وظيفة اللغة تبّدل مك�نه� يف الدم�غ املت�شرر 

دمك  ���س��غ��ط  م��راق��ب��ت��ك  اأن  يف  ���س��ك  ل 
اأنت وطبيبك يف اتخ�ذ  ب�نتظ�م ي�س�عدك 

قرارات مدرو�سة.
املنزل  يف  ال��دم  �سغط  قي��ض  اآلت  ُتعترب 
وت�س�عدك  ال���س��ت��ع��م���ل.  و���س��ه��ل��ة  دق��ي��ق��ة 
املنزل  ب���ن��ت��ظ���م يف  دم���ك  م��راق��ب��ة �سغط 
اأو  قلبية  بنوبة  الإ�س�بة  يف خف�ض خطر 
ب�لقلب. وهذا  اأخ��رى متعلقة  اأي م�سكلة 
زي�رة  خ��لل  قي��سه  من  اأف�سل  ب�لت�أكيد 

الطبيب فح�سب.
ال��دك��ت��ور ران���دال زو���س��م���ن، مدير  ين�سح 
م�ست�سفى  يف  امل��رت��ف��ع  ال���دم  �سغط  ق�سم 
ال��ت���ب��ع جل�معة  ال���ع����م  م������س���ت�����س��و���س��ت�����ض 
دمهم  �سغط  مبراقبة  مر�س�ه  ه���رف���رد، 
بع�ض  ذل���ك  )يعطين�  ي��ذك��ر:  امل��ن��زل.  يف 
على  وي�س�عدهم  ح�لتهم،  عن  املعلوم�ت 
كذلك  يبذلونه�(.  التي  اجلهود  مت�بعة 
ي�س�عدك قي��ض �سغط دمك يف املنزل يف 
ت��ف���دي )م��ت��لزم��ة ال���رداء الأب��ي�����ض(، اأي 
البع�ض  يع�نيه  ال��ذي  ال��دم  ارتف�ع �سغط 
القلق  ب�����س��ب��ب  ال��ط��ب��ي��ب  زي��������رة  خ�����لل 

والتوتر.

املراقبة املنزلية واأهداف العالج
املنزل  يف  ال������دم  ���س��غ��ط  مل���راق���ب���ة  مي���ك���ن 
املري�ض  ع����لج  ت��وج��ي��ه  يف  ي�����س���ه��م  اأن 
التي  الأدوي���������ة  ك����ن���ت  اإذا  م�����  ب����إظ���ه����ر 
اإىل مق�ربة  اأنه يحت�ج  اأو  يتن�وله� ف�علة 
خم��ت��ل��ف��ة. اأظ����ه����رت درا�����س����ة ُن�������س���رت يف 
 Circulation: يف  امل������س��ي  م���ر���ض 
 Cardiovascular Quality
ن يراقبون  اأن محَ  and Outcomes
ي�����س��ه��ل عليهم  امل���ن���زل  دم���ه���م يف  ���س��غ��ط 
اإليه�،  ي�����س��ع��ون  ال��ت��ي  الأه������داف  حت��ق��ي��ق 
زي�رة  اأثن�ء  بقي��سه  يكتفون  مق�رنة مبن 

الطبيب.
ن يع�ين ارتف�ع �سغط  ل �سك يف اأن كل محَ
يجني  به  الإ�س�بة  خطر  يواجه  اأو  ال��دم 
ال�����س��غ��ط يف املنزل،  ف��وائ��د م��ن م��راق��ب��ة 
وخ�سو�س�ً اإن ك�ن يع�ين الداء ال�سكري اأو 
م�س�كل يف الكليتني. كذلك قد يكون من 
الأف�سل اأن تراقب �سغط دمك يف املنزل 
ث���ب��ت��ة. فعندم�  ك���ن��ت م��ع��دلت��ه غ��ري  اإن 
�س�ملة للمعدلت  تقّدم لطبيبك مراقبة 
اإعط�ءك  ع��ل��ي��ه  ت�����س��ّه��ل  ي�����س��ج��ل��ه���،  ال��ت��ي 

العلج الأف�سل.
اأم� اإذا كنت تع�ين دواراً اأو �سداع�ً، فعليك 

ب�نتظ�م  امل��ن��زل  يف  دم���ك  �سغط  م��راق��ب��ة 
ملعرفة )م� اإذا ك�نت هذه امل�سكلة مرتبطة 

ب�رتف�ع �سغط الدم(، وفق زو�سم�ن.
م��راق��ب��ة �سغط  احل�����لت  بع�ض  ت�����س��ّع��ب 
املري�ض  ك�ن  اإن  خ�سو�س�ً  بف�علية،  ال��دم 
ي��ع���ين ا���س��ط��راب���ً يف ن��ظ��م ال��ق��ل��ب ُيدعى 
هذه  ت�سبط  مل  ف���إن  الأذي��ن��ي.  الرجف�ن 
�سغط  مراقبة  من  تتمكن  فلن  امل�سكلة، 
دم���ك ب��دق��ة ب��وا���س��ط��ة اجل��ه���ز يف املنزل. 
ا�سطراب  �سبط  م��ن  متكنت  ل��و  وح��ت��ى 
�سغط  قي��ض  اإىل  ف�ستحت�ج  القلب،  نظم 
دمك مرات عدة على التوايل كي حت�سل 

على نتيجة دقيقة.
اإن كنت ترغب يف مراقبة �سغط دمك يف 

املنزل، ف�إليك بع�ض الن�س�ئح:

اخلطوة االأوىل: ا�سرت جهازًا لقيا�ض 
�سغط الدم

تبيع ال�سيدلي�ت واملت�جر عرب الإنرتنت 
جمموعة وا�سعة من اأجهزة قي��ض �سغط 
الأغلى ثمن�ً  اأن  ال��دم. لكن ل يعني ذلك 

بينه� هو الأف�سل.
النوع،  عندم� تقرر �سراء جه�زاً من هذا 

ابحث عن اخل�س�ئ�ض الت�لية:
ا�سرِت جه�زاً يو�سع حول الع�سد )اجلزء 
الدكتور  ين�سح  ل  ال����ذراع(.  م��ن  العلوي 
زو���س��م���ن ب����لأج���ه���زة ال��ت��ي ت��و���س��ع حول 

املع�سم اأو الإ�سبع لأنه� غري دقيقة.
�سهولة  اأك��رث  اآيل  جه�ز  ا�ستعم�ل  ُيعترب 
لأنه ل يتطلب �سم�عة اأذن، ف�سًل عن اأن 
اأم�  تلق�ئّي�ً.  ينتفخ  ال��ذراع  حول  الرب�ط 
ال�سغط  منك  فيتطلب  اليدوي،  اجله�ز 
ع��ل��ى ك���رة ل��ن��ف��خ ال���رب����ط، وُت��ع��ت��رب هذه 
يع�نون  ��ن  محَ اإىل  ب�لن�سبة  �سعبة  مهمة 

الته�ب املف��سل.
امللئمة  امل���ع����ي���ري  ي���ح���دد  ج����ه�����زاً  اخ����رت 
منظمة  وف���ق  ال�سحية  وح���ل��ت��ك  ل�سنك 
الأوروب��ي��ة لرت��ف���ع �سغط  مثل اجلمعية 
 dabl Educational ال���������دم، 
املعدات  ت��ط��وي��ر  وج��م��ع��ي��ة   ،Trust
الطبية. وقد ن�سرت كل من هذه املنظم�ت 
على  عليه�  توافق  التي  ب�لأجهزة  لئحة 
للح�سول  الإنرتنت،  �سبكة  على  موقعه� 
زر:  الأج���ه���زة،  ل��ه��ذه  �س�ملة  لئ��ح��ة  على 
www.dableducational.
org/sphygmomameters.

.]html

ال��رب���ط ملئم�ً  ي��ك��ون  اأن  اح��ر���ض ع��ل��ى 
اأكرب من  اأو  اأ�سغر  اإن ك�ن  لذراعك، لأنه 
يقّدمه�  التي  الأرق����م  تكون  ال��لزم، فلن 

دقيقة.
احر�ض على اأن تكون الأرق�م التي تظهر 
على ال�س��سة كبرية كف�ية كي تتمكن من 

قراءته� بو�سوح.
حدد م� اخل�س�ئ�ض الأخرى التي ترغب 
يف اأن يتمتع به� جه�زك. فيحت�سب بع�ض 
التي  الأرق���م  الأجهزة معدل �سغط  هذه 
�سجله� يف الآونة الأخ��رية، ي�سجل �سغط 
ال��دم خ��لل ف��رتة حم��ددة، وير�سله� اإىل 

طبيبك عرب ه�تف ذكي.

اخلطوة الثانية: زر الطبيب
اجله�ز  واح���م���ل  ط��ب��ي��ب��ك  ذل����ك  ب��ع��د  زر 
ا�سرتيته معك. فتحر�ض ممر�سة  الذي 
اأنه  الت�أكد من  على  الطبيب  م�س�عدة  اأو 
كيفية  وتعّلمك  من��سب  ب�سكل  م�سبوط 
ين�سح  �سحيحة.  بطريقة  ا���س��ت��خ��دام��ه 
اإىل  ب�أخذ اجله�ز معك  الدكتور زو�سم�ن 
ال�سنة  الأق��ل يف  عي�دة الطبيب مرة على 
اأنه يعمل بطريقة ملئمة.  للتحقق من 
الو�سيلة  ط��ب��ي��ب��ك  م����ع  ن����ق�������ض  ك���ذل���ك 
الأف�����س��ل ال��ت��ي تتيح ل��ك م��راق��ب��ة �سغط 

دمك يف املنزل لت�سبط علجك.

اخلطوة الثالثة: حدد متى تقي�ض 
�سغط دمك

�سغط  بقي��ض  زو���س��م���ن  ال��دك��ت��ور  ين�سح 
الدم مرتني اأو ثلث يف ال�سب�ح ومرتني 
اأو ثلث يف امل�س�ء ب�سع مرات يف الأ�سبوع. 
ال�سغط  وق���ي��������ض  ل��ل��م��ب���ل��غ��ة  داع������ي  ل 
ب��ستمرار. فقد يكون لذلك نت�ئج عك�سية. 
)يتحّول �سغط  زو�سم�ن:  الدكتور  يقول 
يرتفع  ذل����ك،  ن��ت��ي��ج��ة  ه���و����ض.  اإىل  ال����دم 
كلم�  وال��ت��وت��ر،  القلق  ج���راء  ال���دم  �سغط 

اقرتب اجله�ز من ذراعك(.

اخلطوة الرابعة: ق�ض �سغط دمك
اإليك بع�ض الن�س�ئح ب�س�ن قي��ض �سغط 

دمك يف املنزل:
تف�دحَ تن�ول الك�فيني، التدخني، اأو التمرن 

قبل 30 دقيقة من قي��ض �سغط الدم.
اجل�ض وقدم�ك مو�سوعت�ن على الأر�ض، 
اأ�ستند اإىل ظهر الكر�سي، ومدد يدك على 

ط�ولة اأو اأي ج�سم م�سطح اآخر.
دق�ئق،  خم�سة  مدة  بهدوء  اجللو�ض  بعد 
نزع  بعد  الع�سد  حول  الرب�ط جيداً  لّف 
و�سط  ي��ق��ع  اأن  ي��ج��ب  ع��ن��ه.  م��لب�����ض  اأي 
)حتمل  مب��سرة  ال�سري�ن  ف��وق  ال��رب���ط 
بع�ض الأجهزة �سهم�ً ي�س�عدك يف حتديد 

طريقة ا�ستعم�ل الرب�ط(.
فعليك  ي��دوّي���ً،  ج��ه���زاً  ت�ستعمل  كنت  اإذا   
ال�سغط على الكرة اإىل اأن ميتلئ الرب�ط 
ب���ل��ه��واء، ث��م ت��ف��رغ��ه ب��ب��طء. اأم����� رب�ط 
عندم�  ت��ل��ق���ئ��ّي���ً  فينتفخ  الآيل،  اجل��ه���ز 

ت�سغط على الزر.
وال�سفلي  ال��ع��ل��وي  ال��رق��م��ني  م��ن  حت��ق��ق 
اللذين يظهران على �س��سة اجله�ز. ي�سري 
النقب��سي  ال�سغط  اإىل  العلوي  ال��رق��م 
القلب(  ي��ن��ب�����ض  ع��ن��دم���  ال�����دم  )���س��غ��ط 
ال�سغط النب�س�طي  اإىل  ال�سفلي  والرقم 
)ال�����س��غ��ط ب���ني ن��ب�����س���ت ال���ق���ل���ب(. دّون 
مرة  ك��ل  يف  عليه�  حت�سل  ال��ت��ي  الأرق������م 
لتتمكن من  دم���ك  ���س��غ��ط  ف��ي��ه���  ت��ق��ي�����ض 

مراقبته على مر الوقت.

اخلطوة اخلام�سة: ا�ستخدم االأرقام 
التي ت�سجلها

حّدد م� اإذا ك�ن �سغط دمك �سمن املعدل 
الطبيعي، واّتبع املع�يري الت�لية:

ط��ب��ي��ع��ي: الن��ق��ب������س��ي اأق�����ل م���ن 120 

والنب�س�طي اأقل من 80.
ال�سطراب:  بهذا  الإ�س�بة  خطر  ارتف�ع 
و139   120 ب�������ني  الن�����ق�����ب������������س�����ي 

والنب�س�طي بني 80 و89.
اأو   140 ارتف�ع �سغط الدم: النقب��سي 

اأعلى والنب�س�طي 90 اأو اأعلى.
الثم�نني،  �سن  تخطوا  ��ن  محَ ح�لة  يف  اأم��� 
الأعلى  احل����د  واخل��م�����س��ني  امل���ئ���ة  ت���ك���ون 

الطبيعي ل�سغط الدم النقب��سي.
اإذا لحظت اأن �سغط دمك مرتفع اأو اأنه 
ي��وم واآخ���ر، ن�ق�ض مع  ب��ني  يتقّلب ك��ث��رياً 
خطة  تبديل  عليك  ك���ن  اإذا  م���  طبيبك 
ع��لج��ك. وُت��ع��ت��رب اأدوي����ة م��ث��ل مثبط�ت 
الإنزمي املحول للأجنيوتن�سني، مثبط�ت 
م�����س��ت��ق��ب��لت الأجن��ي��وت��ن�����س��ني، وم����درات 
ال���ب���ول ج�����زءاً واح�����داً م���ن ه���ذه اخلطة. 
)�سبط  زو�����س����م�����ن:  ال����دك����ت����ور  ي���و����س���ح 
يف  ت��غ��ي��ريات  ت�سمل  عملية  ال���دم  �سغط 
اإن  ب���لأدوي��ة. حتى  احلي�ة وعلج�ً  منط 
تغيريات اأ�سلوب احلي�ة تكون اأحي�ن�ً اأكرث 

اأهمية من العلج ب�لأدوية(.

تغيريات ت�س�هم يف خف�ض �سغط الدم:
اخل�سر،  ب�لف�كهة،  غني  غذاء  تن�ول   •
احلليب  م�����س��ت��ق���ت  ال���ك����م���ل���ة،  احل����ب����وب 
منه،  اخل�����ل����ي����ة  اأو  ال����د�����س����م  ال���ق���ل���ي���ل���ة 
اجللد،  امل����ن����زوع  ال����دج�����ج  ال��ف������س��ول��ي���، 
امل�سبعة  ال������ده������ون  ت�����ف������دحَ  وال���������س����م����ك. 
واملهدرجة، ال�سّكر امل�س�ف، وامللح )ين�سح 
األفي  م��ن  اأق��ل  بتن�ول  زو�سم�ن  الدكتور 
ح�لة  يف  يومّي�ً  ال�سوديوم  م��ن  مليغرام 

ن يع�نون ارتف�ع �سغط الدم(. محَ
�س�عتني  ع����ن  ي���ق���ل  ل  مل�����  ال���ت���م���رن   •
اأ�سبوعّي�ً، مع اجلمع بني  ال�س�عة  ون�سف 
الع�سلت  وت��ق��وي��ة  الأي��روب��ي��ك  مت���ري��ن 

والتمطط.
مق�رنة  �سحي  وزن  ع��ل��ى  امل��ح���ف��ظ��ة   •

بطولك.
التبغ. منتج�ت  كل  • تف�دحَ 

يف  وال��ق��ل��ق  ال��ت��وت��ر  م�����س���در  يف  • حت��ّك��م 
ت�س�عدك  ت��ق��ن��ي���ت  ب������س��ت��خ��دام  ح��ي���ت��ك 
املو�سيقى،  الت�أمل،  ال�سرتخ�ء، مثل  على 

واليوغ�.
�سّجل  ال���ت���غ���ي���ريات،  ه�����ذه  ت��ط��ب��ق  ف��ي��م��� 
دمك،  �سغط  على  ت��ط��راأ  التي  التبدلت 
التغيريات يف  بت�أثري هذه  واأعلم طبيبك 

�سغط دمك، �سواء ارتفع اأو انخف�ض.
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العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1203 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/١- �سيغمو الع�ملية املحدودة جمهول حمل الق�مة مب� 
ان ط�لب التنفيذ/ �سركة كوزميتيك�ض اند برافيوموز دي�سرتبيو�سن �سي 
اأق�م  بي دي ا�ض ايه ال وميثله: حبيب حممد �سريف عبداهلل املل  قد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  به وقدره )2٠7٠576.24( درهم اىل ط�لب 
وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم 

اللتزام ب�لقرار املذكور خلل ١5 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/906 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �سدهم�/١- �ست�ر بنجي�ض للنقل الربي الع�م ذ.م.م 2- دفرت 
حممد فقري حممد  جمهويل حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/ مري 
ا�سلم لنقل املواد الع�مة ب�ل�س�حن�ت الثقيلة ���ض.ذ.م.م وميثله� وميثله: 
التنفيذية  الدعوى  عليكم�  اأق���م  قد  حممد   ح�سني  عبداله�دي  ع��وين 
املذكورة اعله والزامكم� بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )255٠86( درهم 
�ستب��سر  املحكمة  ف���ن  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط���ل��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خلل 

١5 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1299 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

اجلن�سية:  احمد  ح�سن  ح�سني  بوك�لة  ال�سي�رات  لت�جري  مدعي/البريق   
الم�رات    مدعي عليه: ام دي ج��سيم ام دي �س�م�سو اجلن�سية: بنغلدي�ض  
مو�سوع الدعوى: مط�لبة م�لية ٣١٣5 درهم  املطلوب اعلنه/ ام دي ج��سيم 
اق�م  املدعي  ان  حيث  عنوانه:ب�لن�سر  بنغلدي�ض   اجلن�سية:  �س�م�سو  دي  ام 
 2٠١٣/١2/٣٠ املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى 
ام�م  م�س�ًء   6.٠٠ ال�س�عة  ب�حل�سور  مكلف  ف�نت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
التج�رية  املحكمة  الك�ئنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الث�لثة  الدائرة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�  نهي�ن   اآل  مبع�سكر 
بدف�عك و�سورا امل�ستنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثلثة اي�م على القل. �سدر بت�ريخ  ١٠/2٠١٣/١2  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

 

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1259 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

اجلن�سية:  احمد  ح�سن  ح�سني  بوك�لة  ال�سي�رات  لت�جري  مدعي/البريق   
مو�سوع  �سوري    اجلن�سية:  ال�سليب  ح�سني  علي  عليه:  مدعي  الم�رات    
الدعوى: مط�لبة م�لية 524٠ درهم  املطلوب اعلنه/  علي ح�سني ال�سليب 
املذكورة  الدعوى  اق�م  املدعي  ان  حيث  عنوانه:ب�لن�سر  �سوري�     اجلن�سية: 
اعله وحددت املحكمة يوم الثلث�ء املوافق 2٠١4/١/7 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا ف�نت مكلف ب�حل�سور ال�س�عة 8.٣٠ �سب�ح�ً ام�م الدائرة الث�لثة ب� حمكمة 
اآل نهي�ن  �سخ�سي�  الك�ئنة املحكمة التج�رية مبع�سكر  ابوظبي البتدائية - 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدف�عك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقع� عليه� قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثلثة اي�م على القل. �سدر 

بت�ريخ  ١٠/2٠١٣/١2  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1108 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

اجلن�سية:  كرمي�ض  حممد  جم�ل  بوك�لة/  كرمي�ض  جم�ل  خ�لد  مدعي/حممد   
�سوري�   مدعي عليه: موؤ�س�سة مروان للت�سميم والديكور ميثله�/ مروان ال�سرق�وي 
والغرام�ت  درهم   45٠٠٠ مببلغ  مط�لبة  الدعوى:  مو�سوع  الم�رات  اجلن�سية: 
وقدره� ٣٠٠٠٠ درهم والف�ئدة الق�نونية ١٣٪ والب�لغة ٩75٠ درهم املطلوب اعلنه/ 
الم�رات  ال�سرق�وي اجلن�سية:  والديكور ميثله�/ مروان  للت�سميم  موؤ�س�سة مروان 
عنوانه:ب�لن�سر)بورود التقرير( حيث ان املدعي اق�م الدعوى املذكورة اعله وحددت 
مكلف  ف�نت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2٠١4/١/٠6 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
ب�حل�سور ال�س�عة 8.٣٠ �سب�ح�ً ام�م الدائرة الث�لثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - 
الك�ئنة املحكمة التج�رية مبع�سكر اآل نهي�ن  �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليه�  امل�ستنداتك موقع�  و�سورا  بدف�عك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثلثة اي�م على القل. �سدر بت�ريخ  ٠٩/2٠١٣/١2  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1114  عقاري كلي                  

برب�ي جمهول حمل  علي ح�سني  يون�ض   -١/ املدخل   اىل اخل�سم 
اليزابيت� �ستيفوين    نعلنكم ب�ن املحكمة  الق�مة مب� ان املدعي / 
قررت بجل�سته� املنعقدة  بت�ريخ 2٠١٣/١١/١7 يف الدعوى املذكورة 
الدعوى  املنتدب يف  ال�سيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخط�ركم  اع��له. 
 ٩.٣٠ ال�س�عة  املوافق ١5/2٠١٣/١2  الح��د  يوم  وقد حت��ددت جل�سة 

�سب�ح� ب�لق�عة ch1.A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/68  جتاري كلي                  

 ٣ ك��ن��وار  �سينغ  ���ض.ذ.م.م2-ج��رجن��ي��ت  ال�سهب�ء   جم��وه��رات   -١/ عليهم  امل��دع��ى  اىل 
�سينغ  جرجنيت  �سينغ  جيت  �سميوان  كنوار   -4 �سينغ  امريك  ك���ن��وار  �سينغ  -اجنيت 
كنوار 5- جم��وه��رات ك���ن��وار )����ض.ذ.م. م( )ف��رع( 6- جم��وه��رات ك���ن��وار ����ض.ذ.م.م 7- 
���ض.ذ.م.م ٩- ك�نوار  ك�نوار برين�سي�ض للمجوهرات )���ض.ذ.م.م( 8- جموهرات ك�نوار 
للمجوهرات ذ.م.م ١٠- ك�نوار للمجوهرات ذ.م.م  جمهويل حمل الق�مة مب� ان املدعي 
/ �ست�ندرد بنك ) م�س�همة ع�مة(  نعلمكم ب�ن املحكمة قررت بجل�سته� املنعقد بت�ريخ 
2٠١٣/١١/27 يف الدعوى املذكورة اعله، اخط�ركم بورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب 
يف الدعوى  وقد حتددت جل�سة يوم الثنني املوافق 2٠١٣/١2/2٣ ال�س�عة ٩.٣٠ �سب�ح� 

ب�لق�عة ch1.B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/612   جتاري جزئي                  

نعلنكم  الق�مة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للن�س�ءات  ال�سبع  احت���د   -١/ عليه  املحكوم  اىل 
املذكورة اعله  الدعوى  بت�ريخ 2٠١٣/٩/١٠ يف  املنعقدة  ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� 
ل�س�لح/ اك�س�ض رينت�ل جلف ���ض.ذ.م.م ب�لزام املدعى عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ 
وثلثون  درهم�  وثم�نون  وث��لث��ة   وت�سعم�ئة  وع�سرون  )ثم�نية  دره��م   28.٩8٣.٣٠
فل�س�(. مع الف�ئدة الق�نونية عنه بواقع ٩٪ �سنوي� اعتب�را من ت�ريخ 2٠١٣/١٠/٣ وحتى 
املح�م�ة.  اتع�ب  دره��م  خم�سم�ئة  ومبلغ  وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  والزامه�  الت�م،  ال�سداد 
حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بل لل�ستئن�ف خلل ثلثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ب��سم �س�حب  الع��لن �سدر  هذا  لن�سر 

مكتوم ح�كم دبي وتلى علن� . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/641  ا�ستئناف عقاري

امل�ست�أنف �سدهم�/ ١ -�سركة �سكوك لل�ستثم�ر ذ.م.م 2- جمموع  اىل 
امل�ست�أنف  ان  الق�مة مب�  ذ.م.م   جمهويل  حمل  ة �سكوك لل�ستثم�ر 
ب�لدعوى  ال�س�در  احلكم  القرار/  ا�ست�أنف  قد  اورميبيكوف�    /راو���س���ن 
جل�سه  له�  وح���ددت   2٠١٣/7/25 بت�ريخ  كلي  ع��ق���ري   2٠١٠/٣22 رق��م 
ب�لق�عة  �سب�ح�   ١٠.٠٠ ال�س�عة   2٠١٣/١2/24 امل��واف��ق  ال��ث��لث���ء  ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1177  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�ست�أنف �سده/ ١ -�سيف اند �سيكيور الع�ملية ���ض.ذ.م.م    جمهول 
�ض.ذ.م.م  الفنية  للخدم�ت  /الب�رجيل  امل�ست�أنف  ان  مب�  الق�مة  حمل 
وميثله: بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل قد ا�ست�أنف القرار/ احلكم ال�س�در 
ب�لدعوى رقم 2٠١١/١٩7٩ جت�ري كلي بت�ريخ 2٠١٣/7/2٣ وحددت له� 
ب�لق�عة  �سب�ح�   ١٠.٠٠ ال�س�عة   2٠١٣/١2/22 املوافق  الحد  يوم  جل�سه 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/404  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�ست�أنف �سده/ ١ -ابراهيم عدن�ن ابراهيم ا�سود    جمهول حمل 
الق�مة مب� ان امل�ست�أنف /لند لوردز بروبريتيز )لند لوردز للعق�رات( 
القرار/ احلكم  ا�ست�أنف  يو�سف احمد عبداهلل عبدالرحيم قد  وميثله: 
له�  وح���ددت   2٠١٣/4/24 ب��ت���ري��خ   2٠١٠/54٠ رق��م  ب���ل��دع��وى  ال�����س���در 
جل�سه يوم الثنني املوافق 2٠١٣/١2/٣٠ ال�س�عة ١٠.٠٠ �سب�ح� ب�لق�عة 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 566/ 2013 جتاري جزئي                                      
اىل املدعى عليه/١-  ر�س� حم�سن ليمودهي م��سينجي  جمهول حمل الق�مة مب� ان 
مب��سري     حممد  ح�سن  وميثله: �سلح  بهرامى  نيكخواه  من�سور  ا�سم�عيل   / املدعي 
للمدعى  يدفع  ب�ن  عليه  املدعى  ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اق���م  قد 
ال�ستحق�ق  ت���ري��خ  م��ن   ٪١2 ب��واق��ع  الق�نونية  وال��ف���ئ��دة  دره��م   7١.4٠٠ وق���دره  مبلغ 
احل��سل يف 2٠٠٩/7/١ و 2٠١٠/2/١ حتى مت�م ال�سداد والر�سوم وامل�س�ريف والتع�ب  
املوافق  الرب��ع���ء  ي��وم  جل�سة  له�  وح���ددت  بلكف�لة.   املعجل  ب�لنف�ذ  احلكم  و�سمول 
لذا ف�نت مكلف ب�حل�سور او   ch2.D.19 2٠١٣/١2/25  ال�س�عة 8.٣٠ �ض ب�لق�عة
من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثلثة اي�م على القل.ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري  .
رئي�س الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 150/ 2011 عقاري كلي                                        
اىل اخل�سم املدخل  /١-  �سركة تنمي�ت لل�ستثم�ر والتطوير العق�ري ذ.م.م  
جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / تيمريبيك ك��سكيم�يف وميثله: نبيه 
احمد بدر   قد اق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة بندب خبري متخ�س�ض 
مع الزام املدعى عليه ب�لر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة.   وحددت له� جل�سة 
لذا   ch1.A.1 ب�لق�عة  ال�س�عة ٩.٣٠ �ض  املوافق 2٠١٣/١2/2٩   يوم الحد 
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  او  ب�حل�سور  مكلف  ف�نت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اي�م على القل.ويف ح�لة 

تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري  .
رئي�س الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 379/ 2013 جتاري جزئي 
���ض.ذ.م.م  جمهول حمل  اىل املدعى عليه/١-  بروف��سينيل فود �س�ليو�سني- 
الق�مة مب� ان املدعي / �سوبر براي�ض لت�أجري ال�سي�رات ذ.م.م وميثله: ح�سني 
ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اق���م  قد  لوت�ه  عبدالرحمن  علي 
املدعى عليه ب�ن مببلغ وقدره )48272.5٠ درهم( والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب 
ال�سداد  وحتى  ال�ستحق�ق  ت�ريخ  من   ٪١2 بواقع  الق�نونية  والف�ئدة  املح�م�ة 
ال�س�عة 8.٣٠ �ض  املوافق 2٠١٣/١2/2٩   الت�م. وح��ددت له� جل�سة يوم الح��د 
ب�لق�عة ch2.D.19 لذا ف�نت مكلف ب�حل�سور او من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اي�م 

على القل.ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري  .
رئي�س الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 1771 /2013 نزاع جتاري                  
ايه تريدجن اجين�سي 2- فولت��ض انرتن��سيون�ل ليمتد  املتن�زع �سدهم/١- اي تي  اىل 
٣- هيت��سي ليمتد  جمهويل حمل الق�مة مب� ان املتن�زع/ ميرتان برامبيل للمق�ولت 
الكهرب�ئية وال�سحية )�ض.ذ.م.م( وميثله: ري��ض عبداملجيد حممود الكب�ن    قد اق�م 
عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة بندب خبري حم��سبي متخ�س�ض مع الزام املدعى 
الثلث�ء  املح�م�ة.   وحددت له� جل�سة يوم  اتع�ل  ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل  عليهم 
او  ب�حل�سور  مكلف  ف�نت  لذا  امل�سلح  مبكتب  �ض   8.٣٠ ال�س�عة    2٠١٣/١2/24 املوافق 
من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة اي�م على القل.  
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11   
 اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/243 م

اىل املحكوم عليه / حممد يو�سف اهلل )حمل حممد يو�سف للنج�رة والديكور(
 العنوان: ب�لن�سر حيث انه بت�ريخ 2٠١٠/١2/٣٠ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك 
ل�س�لح املنفذ له�/ -    الهيئة الع�مة لل�سوؤون ال�سلمية والوق�ف، - يف الق�سية رقم -اداري 
كلي -2٠١٠/١58    ومب� ان املحكوم له� املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع 
الر�سم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم املطلوب تنفيذه ك�لتي: املجموع الكلي �س�مل الر�سوم 
وامل�س�ريف: 54.7٠8.٠٠ درهم� -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�سند التنفيذي 
امل�س�ر اليه اعله خلل خم�سة ع�سر يوم� من ت�ريخ اعلنك بهذا الخط�ر ويف ح� لة تخلفك 
عن ذلك ف�نت مكلف بح�سور جل�سة يوم الحد املوافق 2٠١٣/١2/2٩ ال�س�عة ٩.٣٠ �ض، ام�م 
املحكمة ويف ح�ل تخلفك عن ذلك ف�ن املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي 

املقرره ق�نون�٠ حرر بت�ريخ  ٠5/2٠١٣/١2.
                  املدير االداري

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي االحتادية 

االبتدائية    

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم  1095/ 2013 -عمايل - م ع-  �س- اأظ

امل�ست�أنف : �سركة ا�سي� لعم�ل الكهرب�ء ذ.م.م اجلن�سية: الم�رات   امل�ست�أنف 
عليه:حممد عظيم الدين حممد عبداملجيد اجلن�سية: بنغلدي�ض   مو�سوع 
ال�ستئن�ف : الغ�ء احلكم يف حدود 7667 درهم املطلوب اعلنه/ حممد عظيم 
ان  مب�  ب�لن�سر  العنوان:  بنغلدي�ض    اجلن�سية:  عبداملجيد  حممد  الدين 
امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2٠١٣/١52٣ عم جز- م 
املوافق 2٠١٣/١2/١7 لذا ف�نت  الثلث�ء  اأظ  وحدد لنظره جل�سة يوم  ع-ب- 
مكلف ب�حل�سور ال�س�عة ٩.٣٠ �سب�ح� ام�م الدائرة الوىل حمكمة ا�ستئن�ف 
ابوظبي الك�ئنة- م �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدف�عك و�سوار مل�ستنداتك  موقع� عليه� قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم اال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم  1009/ 2013 -عمايل - م ع-  �س- اأظ

امل�ست�أنف : م�أمون جلل دارجي اجلن�سية: بنغلدي�ض  امل�ست�أنف عليه:ال�سواعد 
الذهبية للمق�ولت الع�مة اجلن�سية: الم�رات   مو�سوع ال�ستئن�ف : تعديل 
احلكم يف امل�ستحق�ت العم�لية املطلوب اعلنه/ ال�سواعد الذهبية للمق�ولت 
ا�ست�أنف  قد  امل�ست�أنف  ان  مب�  ب�لن�سر  العنوان:  الم�رات    اجلن�سية:  الع�مة 
احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2٠١٣/١28١ عم جز- م ع-ب- اأظ  وحدد لنظره 
ال�س�عة  املوافق 2٠١٣/١2/١7 لذا ف�نت مكلف ب�حل�سور  الثلث�ء  جل�سة يوم 
٩.٣٠ �سب�ح� ام�م الدائرة الوىل حمكمة ا�ستئن�ف ابوظبي الك�ئنة- �سخ�سي� 
او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدف�عك و�سوار مل�ستنداتك  

موقع� عليه� قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم اال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم  866/ 2013 -عمايل - م ع-  �س- اأظ

امل�ست�أنف : ج�م�ض جوم�ض ليت انثونى جوم�ض اجلن�سية: بنغلدي�ض  امل�ست�أنف 
عليه:وادي اجلنة للمق�ولت الع�مة اجلن�سية: الم�رات    مو�سوع ال�ستئن�ف 
: ا�ستئن�ف على ك�مل مبلغ احلكم   املطلوب اعلنه/ وادي اجلنة للمق�ولت 
الع�مة اجلن�سية: الم�رات العنوان: ب�لن�سر مب� ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم 
ال�س�در يف الدعوى رقم 2٠١٣/٩8١ عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة 
 ٩.٣٠ ال�س�عة  ب�حل�سور  مكلف  ف�نت  لذا   2٠١٣/١2/١7 املوافق  الثلث�ء  يوم 
او  �سخ�سي�  الك�ئنة-  ابوظبي  ا�ستئن�ف  الث�نية حمكمة  الدائرة  ام�م  �سب�ح� 
مل�ستنداتك   و�سوار  بدف�عك  مبذكرة  التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�سطة 

موقع� عليه� قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم اال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم  602/ 2013 -عمايل - م ع-  �س- اأظ

امل�ست�أنف : ا�سلم رفيق ال�سلم اجلن�سية: بنغلدي�ض  امل�ست�أنف عليه:  �سع�ع 
تعديل   : ال�ستئن�ف  مو�سوع  الم�رات  اجلن�سية:  الع�مة  للمق�ولت  الذروة 
احلكم يف امل�ستحق�ت العم�لية   املطلوب اعلنه/ �سع�ع الذروة للمق�ولت الع�مة 
اجلن�سية: الم�رات العنوان: ب�لن�سر) نعلمكم ب�نه�ء التحقيق واع�دة الدعوى 
الدعوى  يف  ال�س�در  احلكم  ا�ست�أنف  قد  امل�ست�أنف  ان  مب�  ب�لن�سر(   للمرافعة 
رقم  2٠١٣/6١١ عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثلث�ء املوافق 
الدائرة  ام�م  �سب�ح�   ٩.٣٠ ال�س�عة  ب�حل�سور  مكلف  ف�نت  لذا   2٠١٣/١2/١7
الث�نية حمكمة ا�ستئن�ف ابوظبي الك�ئنة- �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدف�عك و�سوار مل�ستنداتك  موقع� عليه� قبل موعد 

اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم اال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     2992 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

 مدعي/حممد �س�فو الدين حممد من�ن اجلن�سية: بنغلدي�ض  مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�سوع  الم�رات  اجلن�سية:  الع�مة  للمق�ولت  لين  �سيم  موؤ�س�سة 
الع�مة  للمق�ولت  لين  �سيم  موؤ�س�سة  اعلنه/  املطلوب  عم�لية  م�ستحق�ت 
املذكورة  الدعوى  اق�م  املدعي  ان  حيث  عنوانه:ب�لن�سر  الم�رات  اجلن�سية: 
لنظر  موعدا   2٠١٣/١2/١7 املوافق  الثلث�ء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله 
الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�سور ال�س�عة 8.٣٠ �سب�ح�ً ام�م الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الك�ئنة املحكمة العم�لية  �سخ�سي� او بوا�سطة 
عليه�  موقع�  امل�ستنداتك  و�سورا  بدف�عك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 
بت�ريخ   �سدر  القل.  على  اي�م  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

  2٠١٣/١2/٠8
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2407 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
ط�لب التنفيذ/ربي فريوز بهويي�ن اجلن�سية: بنغلدي�ض   املنفذ �سده : را�سد 
اعلنه/   املطلوب  الم�رات     اجلن�سية:  الع�مة  للمق�ولت  الربيكي  فري�ض 
ب�لن�سر  عنوانه:  الم�رات  اجلن�سية:  الع�مة  للمق�ولت  الربيكي  فري�ض  را�سد 
الدعوى  يف  ال�س�در  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ط�لب  ان  مب� 
رقم 2٠١٣/١474 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الربع�ء املوافق 
الدائرة  ام�م  ب�حل�سور  ف�نت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2٠١٣/١2/١8 موعدا 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�  العم�لية  ب�ملحكمة  الك�ئنة  التنفيذ-   ب�دارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعله، تف�دي� لتخ�ذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/936 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
 : �سده  املنفذ  بنغلدي�ض    اجلن�سية:  الرحمن  ويل  التنفيذ/حممد  ط�لب 
اعلنه/   املطلوب  الم�رات  اجلن�سية:  وال�سراميك  البل�سرت  لعم�ل  م�ت�رو 
ب�لن�سر  عنوانه:  الم�رات   اجلن�سية:  وال�سراميك  البل�سرت  لعم�ل  م�ت�رو 
الدعوى  يف  ال�س�در  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ط�لب  ان  مب� 
رقم 2٠١2/٣٣٣7 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الربع�ء املوافق 
الدائرة  ام�م  ب�حل�سور  ف�نت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2٠١٣/١2/١8 موعدا 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�  العم�لية  ب�ملحكمة  الك�ئنة  التنفيذ-   ب�دارة  الث�نية 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعله، تف�دي� لتخ�ذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2079 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
ا�سود   : �سده  املنفذ  بنغلدي�ض  اجلن�سية:  ال�سلم  نور   التنفيذ/زهري  ط�لب 
النيل للمق�ولت الع�مة ذ.م.م اجلن�سية: الم�رات  املطلوب اعلنه/ ا�سود النيل 
ط�لب  ان  مب�  ب�لن�سر  عنوانه:  الم�رات  اجلن�سية:  ذ.م.م  الع�مة  للمق�ولت 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�س�در يف الدعوى رقم 2٠٣٠/2٠١٣ 
 2٠١٣/١2/١8 املوافق  الربع�ء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم 
ب�دارة  الوىل  الدائرة  ام�م  ب�حل�سور  مكلف  ف�نت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
التنفيذ-  الك�ئنة ب�ملحكمة العم�لية �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعله، تف�دي� لتخ�ذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/560 عقاري كلي
اىل املدعى عليه/١- احمد عبدالرحيم العط�ر م�لك موؤ�س�سة عق�رات احمد عبد 
الرحيم العط�ر    جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / �سركة املك للتمويل 
ب���ن املحكمة حكمت  امل��ذك��ورة اع��له وعليه نعلنكم  )���ض م ع(   قد اق���م الدعوى 
بت�ريخ 2٠١٣/١١/24 بندب اخلبري املخت�ض �س�حب الدور ب�جلدول لتكون مهمته 
بعد الطلع على اوراق الدعوى وم�ستنداته� وم� ع�سى عن يقدمه منه� اخل�سوم 
النتق�ل اىل حيث امل�سروع الك�ئن به العق�ر حمل الدعوى لجراء املع�ينة على 
يوم  املحكمة جل�سة  له�  وح��ددت  التمهيدي.   ب�حلكم  ج���ء  م�  وتنفيذ  الطبيعة  

 ch1.B.8 الربع�ء املوافق 2٠١4/١/١5 ال�س�عة ١١.٠٠ �سب�ح� يف الق�عة
  ق�سم الدعاوي العقارية                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/724  ا�ستئناف   مدين

ال�سرق�وي   جمهول   �سيد علي  امل�ست�أنف �سده/ ١ -حممد حممد  اىل 
�سيلف� وميثله:  امل�ست�أنف /ن��ريان ج�ن م�رتن دي  ان  حمل الق�مة مب� 
ال��ق��رار/ احلكم  ا�ست�أنف  ق��د  ع��ل��ي   اآل  الن�خي  غ��ري��ب  ع��ب��داهلل خمي�ض 
ال�س�در ب�لدعوى رقم 2٠١2/5٠٩ مدين كلي بت�ريخ 2٠١٣/8/١ وحددت 
له� جل�سه يوم الثنني املوافق 2٠١4/١/6 ال�س�عة ١٠.٠٠ �سب�ح� ب�لق�عة 
ch2.D.17  وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/875  ا�ستئناف جتاري
 -2 �����ض.ذ.م.م  الع�مة  للتج�رة  ايلي�  -�سركة   ١ �سدهم�/  امل�ست�أنف  اىل 
امل�ست�أنف  ان  حممد ح�سني كرد احمدي   جمهويل  حمل الق�مة مب� 
/بره�ن للتج�رة الع�مة �ض.ذ.م.م وميثله: عبدالرحمن عبداهلل ح�سني 
امل�سرب   قد ا�ست�أنف القرار/ احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم 2٠١١/١٣87 
املوافق  الثنني  يوم  له� جل�سه  وح��ددت  بت�ريخ 6/2/2٠١٣  كلي  جت���ري 
وعليه    ch1.A.4 ب���ل��ق���ع��ة  �سب�ح�   ١٠.٠٠ ال�����س���ع��ة   2٠١٣/١2/2٣
�ستجري  تخلفكم  ح���ل  ويف  ق�نوني�  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حم�كمتكم غي�بي�  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/875  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�ست�أنف �سده/ ١ - علي كرد احمدي  جمهول  حمل الق�مة مب� 
عبدالرحمن  وميثله:  ����ض.ذ.م.م  الع�مة  للتج�رة  /بره�ن  امل�ست�أنف  ان 
ا�ست�أنف القرار/ احلكم ال�س�در ب�لدعوى  عبداهلل ح�سني امل�سرب   قد 
جل�سه  له�  وح���ددت   2٠١٣/6/2 بت�ريخ  كلي  جت����ري   2٠١١/١٣87 رق��م 
ب�لق�عة  �سب�ح�   ١٠.٠٠ ال�����س���ع��ة   2٠١٣/١2/2٣ امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي���وم 
ch1.A.4  وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 921/ 2013 عقاري كلي 
اىل املدعى عليه/١-  ع�رف احمد ن�سيم احمد   جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / 
روك�س�ن للو�س�طة العق�رية موؤ�س�سة فردية/ وميلكه�/ علي �س�مل علي را�سد القي�سي 
اق���م عليك  النقبي     قد  �س�مل خمي�ض  �سيف  ال�سحي وميثله: عبدالرحمن عبداهلل 
الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعى عليه ب�ن يوؤدي للمدعي�ن قيمة التعوي�ض 
املتفق عليه والب�لغ ) ٣٣٠.٠٠٠دره���م( موزع� فيم� بني املدعي�ن بن�سبة 8٠٪ للمدعي 
الول ون�سبة 2٠٪ للمدعي الث�ين والر�سوم وامل�س�ريف والتع�ب و�سمول احلكم ب�لنف�ذ 
املعجل بلكف�لة. وحددت له� جل�سة يوم الحد املوافق 2٠١٣/١2/22  ال�س�عة ٩.٣٠ �ض 
لذا ف�نت مكلف ب�حل�سور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي   ch1.A.1 ب�لق�عة

م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اي�م على القل.  . 
رئي�س الق�سم                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1027/ 2013 احوال نف�س م�سلمني   
اىل املدعى عليه/١-  احمد نظ�م الي�ور جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي / 
�سه�د عبدالمري ر�سيد بق�ل ب��سي  وميثله: عبداحلميد علي ابراهيم حممد 
من�سي قد اق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� - املط�لبة ب�لطلق لل�سرر وعدم 
النف�ق والمر بعدم التعر�ض ورد موؤخر ال�سداق ومقداره كيلو ذهب عي�ر2١ 
  2٠١٣/١2/ ١5 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  له� جل�سة  وح���ددت  وامل�س�ريف.  وال��ر���س��وم 
من  او  ب�حل�سور  مكلف  ف�نت  ل��ذا   ch1.C.14 ب�لق�عة  �ض   8.٣٠ ال�س�عة 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اي�م على القل.  . 
ادارة االحوال ال�سخ�سية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 560/ 2013 مدين كلي       
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/١-  يون�ض ب��ي���ن  جم��ه��ول حم��ل الق���م��ة مب��� ان امل��دع��ي / 
عبدال�سبح�ن عبدالرحمن   قد اق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام 
املدعى عليهم مببلغ وقدره )١.5٠٠.٠٠٠ درهم( كتعوي�ض عن ال�سرار امل�دية 
. وحددت  املح�م�ة.  املدعي والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب  ا�س�بت  التي  والدبية 
ب�لق�عة  ���ض   ٩.٣٠ ال�س�عة    2٠١٣/١2/  ١7 امل��واف��ق  ال��ث��لث���ء  ي��وم  جل�سة  له� 
ch2.E.21 لذا ف�نت مكلف ب�حل�سور او من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 
على  اي���م  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  م� 

القل.ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.  . 
رئي�س الق�سم                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 4683/ 2013 عمايل جزئي         
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  البن�ء  للمق�ولت  لبرمييرب  عليه/١-   املدعى  اىل 
الق�مة مب� ان املدعي / راجيب دا�ض تيبو رادهيك� راجنون دا�ض  قد اق�م عليك 
)١٠778دره����م(  وق��دره���  عم�لية  مب�ستحق�ت  املط�لبة  ومو�سوعه�  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2٠٠٠دره�������م( وال��ر���س��وم وامل�����س���ري��ف. رق���م ال�سكوى 
  2٠١٣/١2/  ١7 امل��واف��ق  ال��ث��لث���ء  ي��وم  جل�سة  له�  وح���ددت   .)2٠١٣/١58448(
من  او  ب�حل�سور  مكلف  ف���ن��ت  ل��ذا   ch1.A.5 ب�لق�عة  ���ض   8.٣٠ ال�س�عة 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثلثة اي�م على القل. 
رئي�س الق�سم                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1025/ 2013 عمايل كلي         
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/١-  م�����س���ري��ع اخل���ل��دي ���ض ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق�مة 
الدعوى  عليك  اق���م  ق��د  حممد  ال�سيد  عبدالعظيم  حممد   / امل��دع��ي  ان  مب��� 
(والر�سوم  دره��م   4٠575( وق��دره���  عم�لية  مب�ستحق�ت  املط�لبة  ومو�سوعه� 
وامل�س�ريف والف�ئدة الق�نونية حتى ال�سداد الت�م و�سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل 
يوم اخلمي�ض  له� جل�سة  وح��ددت  ال�سكوى )2٠١٣/١57٩54(.   رقم  بلكف�لة. 
املوافق 2٠١٣/١2/١٩  ال�س�عة ٩.٣٠ �ض ب�لق�عة ch1.C.15 لذا ف�نت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  او  ب�حل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اي�م على القل. 
رئي�س الق�سم                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/241  جتاري كلي                  
الق���م��ة  مب�  ذ.م.م    جمهول  حمل  ال�سرب  لتنقية مي�ه  املدينة  �سركة  املدعى عليه /١-  اىل 
ان املدعى عليه : روا�سي اخلليج لل�سن�ع�ت البل�ستيكية وميثله: ابراهيم ح�سن ابراهيم املل 
اعله  املذكورة  الدعوى  بت�ريخ 2٠١2/١2/26 يف  املنعقدة  بجل�سته�  املحكمة حكمت  ب�ن  نعلنكم 
للمدعية  ت��وؤدي  ب�ن  عليه�  املدعى  ب�لزام   -١ البل�ستيكية  لل�سن�ع�ت  اخلليج  روا�سي  ل�س�لح/ 
مبلغ 228.٩24 درهم ) مئت�ن ثم�نية وع�سرون الف وت�سعم�ئة اربعة وع�سرون درهم( والف�ئدة 
بواقع ٩٪ �سنوي� لكل �سيك من ت�ريخ ا�ستحق�قه ح�سب م� هو بني ب�ل�سب�ب وحتى ال�سداد الت�م 
والزمته� ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة  2- �سحة وتثبيت احلجز 
التحفظي رقم 2٠١2/١5 جت�ري .  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بل لل�ستئن�ف خلل ثلثني يوم� 
اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العلن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن� . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

يف الدعوى 2013/1066 )جتاري كلي  ) بوا�سطة الن�سر
�ست�ر  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحت���ي��ة  عجم�ن  حمكمة  طلب  على  بن�ء 
جيج� ا�ستبل�سمنت ليمتد )جمموعة جيج�(  اق�م املدعي/بيدرو جون فرن�نديز 
ال��دي��ن- ب�لقرب م��ن حمطة م��رتو �سلح  ���س���رع �سلح  دي���رة-  عنوانه: دب��ي- 
ال��دع��وى برقم 2٠١٣/١٠66 -جت���ري كلي  - عجم�ن- ومو�سوعه�  ال��دي��ن      
عجم�ن  حمكمة  ام����م  ب�حل�سور  مكلف  ف���ن��ت  ح�س�بي  خبري  ب��ن��دب  املط�لبة 
الحت�دية البتدائية �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�س�عة ١١.٠٠ 
املوافق يوم 25 من �سهر دي�سمرب ل�سنة 2٠١٣ وذلك للنظر يف الق�سية بو�سفك 

مدعى عليه. حتريرا يف 2١/2٠١٣/١١
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/462 تنفيذ   عقاري
اىل املنفذ �سده/١- ي�ن فيليب كرو�سون     جمهول حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/ املك 
للتمويل �ض م ع وميثله: ع�س�م عبدالمري حم�دي الف��سلي التميمي      نعلنكم ب�حلكم ال�س�در 
يف الدعوى رقم 2٠١١/٩7٣ عق�ري كلي يوم اخلمي�ض بت�ريخ 2٠١١/١2/28 واملعدل يف ال�ستئن�ف 
رقم 44-2٠١2 عق�ري ب�عتب�ره �سندا تنفيذي� وذلك: ١- بف�سخ العقد مو�سوع الدعوى من �سطب 
املنتهي  املنتهية ب�لتملك طبق� لعقد الج���رة  عب�رة تخ�سع ملكية العق�ر اىل ترتيب�ت الج���رة 
ب�لتملك وملحق�ته املودع لدى  الدائرة الواردة ب�سه�دة ملكية العق�ر ال�س�در من دائرة الرا�سي 
درهم(   42555٠.44( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  ب�لزامكم   -2 امل��دع��ي��ة.  اىل  احل��ي���زة  ورد  والم���لك 
وت�سليمه اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة خلل ١5 يوم من ت�ريخ ن�سر هذا العلن. وعليه 
ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خلل 

١5 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
 مذكرة اعالن املدعى عليها بالن�سر

                     اىل املدعي عليه/البهندي للعم�ل الفنية �ض.ذ.م.م   جمهول 
العم�لية  الدع�وي  عليكم  اق�موا  قد  املدعيني  ب�أن  نعلنكم  الق�مة  حمل 
املوافق 5/١/2٠١4  املحكمة له� جل�سة يوم الح��د  اأدن���ه وح��ددت  املذكورة 

ال�س�عة ٣٠:8  

لذا ف�نتم مكلفون ب�حل�سور او من ميثلكم ق�نون� وعليكم تقدمي م� لديكم 
القل  على  اي���م  بثلث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

ب�ل�س�فة اىل الر�سوم وامل�س�ريف واحلكم م�سمول املعجل بل كف�لة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
٣٩٠5/2٠١٣/١٣
٣٩٠4/2٠١٣/١٣

م
١
2

ا�سم املدعي
جنيب ا�سرف

حممد �سوكت علي مب�رك علي    

مبلغ املط�لبة
٣٠٣١٠ درهم �س�مل تذكرة العودة
١7٩١٣ درهم �س�مل تذكرة العودة

العدد  10967 بتاريخ 2013/12/11     
 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�سر

ا                    اىل املدعي عليه�/الواحة امللكية خلدم�ت التنظيف واحلرا�سة جمهول 
حمل الق�مة نعلنكم ب�أن املدعيني قد اق�موا عليكم الدع�وي العم�لية املذكورة اأدن�ه 

وحددت املحكمة له� جل�سة يوم الثلث�ء املوافق 2٠١٣/١2/١7 ال�س�عة ٣٠:8  

من  لديكم  م���  ت��ق��دمي  وعليكم  ق�نون�  ميثلكم  م��ن  او  ب�حل�سور  مكلفون  ف�نتم  ل��ذا 
اىل  ب�ل�س�فة  الق��ل  على  اي���م  بثلث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

الر�سوم وامل�س�ريف واحلكم م�سمول املعجل بل كف�لة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
4٠٩4/2٠١٣/١٣
4٠٩2/2٠١٣/١٣
4١٠٣/2٠١٣/١٣
4٠٩٩/2٠١٣/١٣

م
١
2
٣
4

ا�سم املدعي
 كوثر ح�سني حمبت علي

حممد �سريف ال�سلم دودة مي�ه
كوثر ع�مل عبدالر�سيد

�سم�ض الع�مل ت�ج ال�سلم

مبلغ املط�لبة
2١58٩ درهم �س�مل تذكرة العودة
١٠7١6 درهم �س�مل تذكرة العودة
4٩٩5 درهم �س�مل تذكرة العودة

١٩4٩٩ درهم �س�مل تذكرة العودة

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1847و1858 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

حممد  الدين  امني  2-حممد  الدين   نظ�م  حممد  مدعي�ن/١-اخرتح�سني   
للخدم�ت  علي  ف�طمة  عليه:  مدعي  بنغلدي�ض  اجلن�سية:  الدين   منري 
عم�لية  م�ستحق�ت  الدعوى:  مو�سوع  الم�رات   اجلن�سية:  �ض.ذ.م.م  الفنية 
الم�رات      الفنية �ض.ذ.م.م اجلن�سية:  املطلوب اعلنه/ ف�طمة علي للخدم�ت 
املذكورة اعله وحددت املحكمة  الدعوى  اق�م  املدعي  ان  عنوانه:ب�لن�سر حيث 
مكلف  ف�نت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2٠١٣/١2/١7 املوافق  الثلث�ء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الث�لثة  الدائرة  ام�م  �سب�ح�ً   8.٣٠ ال�س�عة  ب�حل�سور 
البتدائية - الك�ئنة املحكمة العم�لية �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليه�  موقع�  امل�ستنداتك  و�سورا  بدف�عك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثلثة اي�م على القل. �سدر بت�ريخ  2٠١٣/١١/١2  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2480 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

حوم�نة  عليه:  مدعي  ب�ك�ست�ن   اجلن�سية:  كل  �سني  �س�ه  مدعي/-�س�بر   
عم�لية  م�ستحق�ت  الدعوى:  مو�سوع  الم�رات   اجلن�سية:  الع�مة  للنقلي�ت 
املطلوب اعلنه/ حوم�نة للنقلي�ت الع�مة اجلن�سية: الم�رات عنوانه:ب�لن�سر 
الثلث�ء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اق�م  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2٠١٣/١2/١7 موعدا لنظر الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�سور ال�س�عة 
الك�ئنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  ام�م  �سب�ح�ً   8.٣٠
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�  العم�لية  املحكمة 
بدف�عك و�سورا امل�ستنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثلثة اي�م على القل. �سدر بت�ريخ  2٠/2٠١٣/١١  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
   اعالن للح�سور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم  360/ 2013 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

امل�ست�أنف : �سركة الزرعوين ودلت� للعم�ل اللكرتوميك�نيكية ذ.م.م ميثله�/ يو�سف عبدالعزيز 
حممد ال علي اجلن�سية: الم�رات   امل�ست�أنف عليه:�سركة الزرعوين للعم�ل الكهروميك�نيكية 
مو�سوع  الم�رات  اجلن�سية:  واخرون  مديرا  وب�سته  ال�سخ�سية  ب�سفته  م�دهو  اجيت  ميثله� 
ال�ستئن�ف : الغ�ء حكم الق�س�ء ب�حت�س��ض املحكمة ولئي� مط�لبة م�لية 57.٠٠٠.٠٠٠ درهم(  
ب�ور  2-�سركة  الم�رات  اجلن�سية:  للمق�ولت  داميوند  �سيتي  �سركة   -١ اعلنهم�/  املطلوب 
ادف�نتيج للعم�ل الكهروميك�نيكية اجلن�سية: الم�رات    العنوان: ب�لن�سر مب� ان امل�ست�أنف قد 
ا�ست�أنف احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2٠١2/١288 عم جز- م ع-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�سة يوم 
الثنني املوافق 2٠١٣/١2/١6 لذا ف�نت مكلف ب�حل�سور ال�س�عة ٩.٣٠ �سب�ح� ام�م الدائرة الث�نية 
حمكمة ا�ستئن�ف ابوظبي الك�ئنة- �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدف�عك و�سوار مل�ستنداتك  موقع� عليه� قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم اال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     1314 /2013 جت جز- م ت-ب -اأظ

عبدال�سلم  خ�ن  عبدالرب  بوك�لة  الع�مة  للنقلي�ت  �سرحد  مدعي/موؤ�س�سة   
اجلن�سية:  خ�ن  حممد  خ�ن  نعيم  حممد  عليه:  مدعي  الم�رات  اجلن�سية: 
اعلنه/   املطلوب  درهم   ٣4.٠٠٠ مببلغ  املط�لبة  الدعوى:  مو�سوع  ب�ك�ست�ن  
ان  حيث  عنوانه:ب�لن�سر  ب�ك�ست�ن  اجلن�سية:  خ�ن  حممد  خ�ن  نعيم  حممد 
املوافق  الثلث�ء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اق�م  املدعي 
2٠١٣/١2/١7 موعدا لنظر الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�سور ال�س�عة ٣٠.8 
املحكمة  الك�ئنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الث�نية  الدائرة  ام�م  �سب�ح�ً 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�  نهي�ن  اآل  مب�سعكر  التج�رية 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليه�  موقع�  امل�ستنداتك  و�سورا  بدف�عك  مذكرة 

الدعوى بثلثة اي�م على القل. �سدر بت�ريخ  ١٠/2٠١٣/١2  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     276 /2013 جت جز- م ت-ب -اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/بنك اخلليج الول بوك�لة املح�مي/ علي حبيب اجلن�سية: الم�رات   مدعي   
الدعوى:  مو�سوع  الم�رات    اجلن�سية:  اله��سمي  ب�عقيل  ح�سني  عمر  علوي  عليه: 
ب�عقيل  ح�سني  عمر  علوي  اعلنه/    املطلوب  درهم    8452٠ وقدره�  م�لية  مط�لبة 
اق�م  املدعي  ان  حيث  التقرير(  عنوانه:ب�لن�سر)بورود  الم�رات   اجلن�سية:  اله��سمي 
موعدا   2٠١٣/١2/25 املوافق  الربع�ء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا ف�نت مكلف ب�حل�سور ال�س�عة 8.٣٠ �سب�ح�ً ام�م الدائرة الث�نية ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الك�ئنة   �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدف�عك و�سورا امل�ستنداتك موقع� عليه� قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثلثة اي�م على القل. �سدر بت�ريخ  ٠٩/2٠١٣/١2  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     2966 /2013 جت كل- م ت-ب -اأظ

 مدعي/موؤ�س�سة كيومك�ض ل�سن�عة اخلر�س�نة اجل�هزة وميثله� ق�نون� ال�سيد/مهدي 
احمد علي ح�مد اجلن�سية: الم�رات مدعي عليه: خط امل�ستقبل للمق�ولت وال�سي�نة 
اجلن�سية:  كري�سة  حممد  الدين  ن�سر  ا�سرف  امل�سئول  مديره�  ميثله�  ذ.م.م  الع�مة 
الم�رات   مو�سوع الدعوى: مط�لبة م�لية 5٩5٣88 درهم   املطلوب اعلنه/    خط 
امل�ستقبل للمق�ولت وال�سي�نة الع�مة ذ.م.م ميثله� مديره� امل�سئول ا�سرف ن�سر الدين 
حممد كري�سة اجلن�سية: الم�رات عنوانه:ب�لن�سر حيث ان املدعي اق�م الدعوى املذكورة 
اعله وحددت املحكمة يوم الثلث�ء املوافق 2٠١٣/١2/١7 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الث�لثة  الدائرة  ام�م  �سب�ح�ً   8.٣٠ ال�س�عة  ب�حل�سور  مكلف  ف�نت 
البتدائية - الك�ئنة املحكمة التج�رية مبع�سكر اآل نهي�ن   �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل 
اجلل�سة  قبل  عليه�  موقع�  امل�ستنداتك  و�سورا  بدف�عك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة اي�م على القل. �سدر بت�ريخ  ٠٣/2٠١٣/١2  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم     3101 /2013 عم جز- م ع-ب -اأظ

 مدعي/حممد ر�سول حممد ق��سم اجلن�سية: افغ�ن�ست�ن مدعي عليه: حديقة 
م�ستحق�ت  الدعوى:  مو�سوع  الم�رات   اجلن�سية:  الع�مة  للنقلي�ت  الورد 
الم�رات    الع�مة اجلن�سية:  للنقلي�ت  الورد  اعلنه/  حديقة  املطلوب  عم�لية 
املذكورة اعله وحددت املحكمة  الدعوى  اق�م  املدعي  ان  عنوانه:ب�لن�سر حيث 
مكلف  ف�نت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2٠١٣/١2/١7 املوافق  الثلث�ء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  ام�م  �سب�ح�ً   8.٣٠ ال�س�عة  ب�حل�سور 
البتدائية - الك�ئنة املحكمة العم�لية  �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليه�  موقع�  امل�ستنداتك  و�سورا  بدف�عك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثلثة اي�م على القل. �سدر بت�ريخ  ٠8/2٠١٣/١2  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/902 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
ط�لب التنفيذ/م د �س�مني خ�م د عثم�ن خ� اجلن�سية: بنغلدي�ض  املنفذ �سده : 
عرب بي�سيج للمق�ولت وال�سي�نة الع�مة اجلن�سية: الم�رات   املطلوب اعلنه/ 
ب�لن�سر  الم�رات عنوانه:  الع�مة اجلن�سية:  وال�سي�نة  للمق�ولت  بي�سيج  عرب 
الدعوى  يف  ال�س�در  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ط�لب  ان  مب� 
رقم 2٠١٣/5٠٠ عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الربع�ء املوافق 
الدائرة  ام�م  ب�حل�سور  ف�نت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2٠١٣/١2/١8 موعدا 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سي�  العم�لية  ب�ملحكمة  الك�ئنة  التنفيذ-   ب�دارة  الث�نية 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعله، تف�دي� لتخ�ذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/961 ت جتر- م ر-ت- اأظ)
املنفذ  الم�رات   اجلن�سية:   املن�سور  عبداهلل  احمد  التنفيذ/من�سور  ط�لب 
�سده : طلعت للمق�ولت الع�مة اجلن�سية: الم�رات  املطلوب اعلنه/ طلعت 
التنفيذ  ان ط�لب  ب�لن�سر مب�  الع�مة اجلن�سية: الم�رات  عنوانه:  للمق�ولت 
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�س�در يف الدعوى رقم 2٠١2/27٠ جت كل- م 
ت-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�سة يوم الثنني املوافق 2٠١4/١/٠6 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ ف�نت مكلف ب�حل�سور ام�م الدائرة الوىل ب�دارة التنفيذ- ابوظبي  
الك�ئنة ب�ملقر الرئي�سي �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعله، 

تف�دي� لتخ�ذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10967 بتاريخ   2013/12/11     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1346 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
ط�لب التنفيذ/عبدال�سلم مونوار ح�سني اجلن�سية: بنغلدي�ض   املنفذ �سده : 
فلك �سري للمق�ولت الع�مة ذ.م.م اجلن�سية: الم�رات املطلوب اعلنه/ فلك 
�سري للمق�ولت الع�مة ذ.م.م اجلن�سية: الم�رات عنوانه: ب�لن�سر مب� ان ط�لب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�س�در يف الدعوى رقم 876/2٠١٣ 
 2٠١٣/١2/١8 املوافق  الربع�ء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم 
ب�دارة  الث�نية  الدائرة  ام�م  ب�حل�سور  ف�نت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  موعدا 
التنفيذ-  الك�ئنة ب�ملحكمة العم�لية �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعله، تف�دي� لتخ�ذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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اأبوظبي  بنك  �شندوق  % توزيع�ت   5.65
الوطني لال�شتثم�ر يف ال�شكوك على اأ�ش��ش �شنوي

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن بنك اأبوظبي الوطني عن توزيع اأرب�ح ن�سف �سنوية بلغت 2.675% 
والب�لغة   2013 نوفمرب   28 ت�ريخ  يف  ال��وح��دة  اأ���س��ول  �س�يف  قيمة  من 
 0.1386 بقيمة  اأرب�ح  توزيع  �سيتم  وعليه،  اأمريكي.  دولر   5.1831

دولر اأمريكي عن كل وحدة  على امل�ستثمرين يف ال�سندوق.  
الفرتة  اأمريكي يف  دولر   942،773.25 بلغت  اأرب�ح�ً  ال�سندوق  وحقق 

من 30 م�يو 2013 حتى ت�ريخ 28 نوفمرب 2013.
اإدارة  مبجموعة  ال�ستثم�ر  قط�ع  ورئي�ض  ع���م  مدير  وات�����ض،  م���رك  وع��رب 
اأرب�ح  ال�سندوق  بتحقيق  �سع�دته  عن  الوطني،  اأبوظبي  بنك  يف  الأ���س��ول 
جيدة يف ظل التحدي�ت التي يواجهه� ال�سوق، وق�ل: ك�ن اأداء �سندوق بنك 
اأبوظبي الوطني لل�ستثم�ر يف ال�سكوك متميزاً مق�رنة بغريه من �سن�ديق 
امل�ستوى  ه��ذا  على  وال��ع���ئ��دات  ال��دخ��ل  ن�حية  م��ن  ال�سكوك  يف  ال�ستثم�ر 
املنخف�ض من املخ�طر خ��سة يف الوقت الذي  ت�سهد فيه الأ�سواق انخف��س�ً 

يف معدلت العوائد والأرب�ح. 
�سيكون امل�ستثمرين الذين ق�موا ب�لكتت�ب ب�ل�سندوق بت�ريخ 27 نوفمرب 
�سيتم  كم�  التوزيع�ت.  هذه  على  للح�سول  موؤهلني  ذلك  قبل  اأو   2013
دفع التوزيع�ت ا�ستن�داً اإىل اختي�ر امل�ستثمر عند الكتت�ب. و�ستكون عملية 
اإع�دة ا�ستثم�ر التوزيع�ت بوحدات جديدة ح�سب �سعر �س�يف قيمة الأ�سول 
التي مت  التوزيع�ت  دفع  �ستتم عملية  بينم�    2013 نوفمرب   28 بت�ريخ 
اختي�ره� م�سبق�ً ب�سكل نقدي خلل 12 يوم عمل من الت�ريخ ال�س�بق ليوم 

التوزيع�ت.
جوين،  �سونر  علي  ق���ل  ج�نبه،  م��ن 
م��دي��ر ���س��ن���دي��ق ال���دخ���ل ال��ث���ب��ت يف 
اأداوؤن�  يوؤكد  الوطني:  اأبوظبي  بنك 
حم�ية  على  قدرتن�   2013 ع���م  يف 
وت��ن��م��ي��ة ال���ع����ئ���دات و����س���ط ظ���روف 
يكون  اأن  ون��ت��وق��ع  ال�سعبة.  ال�����س��وق 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  اأ�سواق  اأداء 
اإيج�بي�،   2014 اأفريقي� يف  و�سم�ل 
ك��م��� ن��ت��وق��ع ارت����ف�����ع ت���دف���ق اأم�����وال 
ال�سيولة  لتوافر  ن��ظ��راً  امل�ستثمرين 
وحت�����س��ن الأو�����س�����ع الق��ت�����س���دي��ة يف 

املنطقة. 
الوطني  اأب���وظ���ب���ي  ب���ن���ك  ����س���ن���دوق 
بتوزيع  وي��ق��وم  امل����ل،  راأ����ض  مفتوح  �سندوق  ه��و  ال�سكوك،  يف  لل�ستثم�ر 
الأرب�ح مرتني يف الع�م، وي�سرف ال�سيخ نظ�م يعقوبي على مراجعة هيكلة 
ال�سندوق وا�ستثم�راته ب�سورة منتظمة ل�سم�ن توافقه مع اأحك�م ال�سريعة 
ب�ل�ستثم�ر  واملوؤ�س�س�ت  الأف����راد  م��ن  للم�ستثمرين  وُي�سمح  الإ���س��لم��ي��ة. 
برامج  ع��رب  اأو  مقطوع  كمبلغ  اإم����  دولر   500 اأدن���ى  بحد  ال�سندوق  يف 
ا�ستثم�ر منتظمة.  ومت ت�سميم �سندوق بنك اأبوظبي الوطني لل�ستثم�ر 
يف ال�����س��ك��وك ل��ت��وف��ري اأف�����س��ل ال��ف��ر���ض ال���س��ت��ث��م���ري��ة للعملء م��ن خلل 
ال�ستثم�ر يف ب�قة متنوعة من ال�سكوك واأدوات ال�ستثم�ر الإ�سلمية التي 
ت�سدره� املوؤ�س�س�ت احلكومية و�سبه احلكومية علوة على اإ�سدارات نخبة 
من املوؤ�س�س�ت وال�سرك�ت يف دولة الإم�رات ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سم�ل 
اأفريقي�. ويهدف ال�سندوق، الذي تقوم ب�إدارته جمموعة اإدارة الأ�سول يف 
البنك، لزي�دة معدلت الدخل مع الرتكيز على تقليل م�ستوي�ت املخ�طر. 

اأبوظبي الوطني على عدة جوائز  اإدارة الأ�سول ببنك  وح�سلت جمموعة 
اأف�سل  موؤخراً  اختي�ره�  مت  حيث  احل�فل  و�سجله�  املتميز  لأدائه�  تقديراً 
مدير للأ�سول لع�م 2013 من جملة جلوب�ل انف�ستور اآي ا�ض اف واأف�سل 
مع  املتوافقة  ال�ستثم�رية  للمنتج�ت  التك�فل  جوائز  �سمن  اأ�سول  مدير 
ف�زت  كم�  التوايل.  على  الث�نية  للمرة  وذل��ك  الإ�سلمية  ال�سريعة  اأحك�م 
يف  للأ�سول  مدير  واأف�سل  الث�بت  الدخل  ل�سن�ديق  اأف�سل مدير  بج�ئزة 
دولة الإم�رات من قبل جملة غلوب�ل اإنف�ستور. ب�ل�س�فة اىل ج�ئزة اأف�سل 
فند  مين�  جملة  من  اأفريقي�  و�سم�ل  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  للأ�سول  مدير 

م�نيجر. 

ج�فزا ت�شتعر�ش فر�ش �شوق ال�شرق االأو�شط 
لل�شي�رات يف معر�ش اأوتوميك�نيك� �شنغه�ي ب�ل�شني

•• دبي-وام:

جمموعة  يف  ال��رائ��دة  ال�سركة   ���� ج���ف��زا  علي  جلبل  احل��رة  املنطقة  اأعلنت 
اأوتوميك�نيك�  معر�ض  يف  م�س�ركته�  ع��ن   ���� الع�ملية  القت�س�دية  امل��ن���ط��ق 
من  اجل��دي��د  للمع�ر�ض  ال���دويل  �سنغه�ي  م��رك��ز  يف  ي��ق���م  ال���ذي  �سنغه�ي 
10حتى 13 دي�سمرب اجل�ري يف ال�سني. و�ستقوم ج�فزا بت�سليط ال�سوء 
املعر�ض  يف  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  ال�سريع  النمو  ذات  ال�سي�رات  اأ���س��واق  على 
التج�ري الدويل لقطع غي�ر ال�سي�رات واملعدات ومزودي اخلدم�ت. وت�سعى 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  اللوج�ستية  واخلدم�ت  التج�رة  كمركز  ج�فزا 
ال�سي�رات اىل  املتخ�س�سة يف �سن�عة  ال�سينية  ال�سرك�ت  املزيد من  جلذب 
التنفيذي  امل��دي��ر  ن���ئ��ب  اجلن�حي  حممد  اإب��راه��ي��م  وق����ل  احل���رة.  املنطقة 
دول  ال�سي�رات يف  اأن قط�ع  التج�رية يف ج�فزا  لل�سوؤون  التنفيذي  واملدير 
ع�م�  وانتع��س�  من��وا  ي�سهد  الأو���س��ط  وال�سرق  اخلليجي  التع�ون  جمل�ض 
بعد ع�م..متوقع� اأن ي�سل قط�ع م� بعد البيع لل�سي�رات اإىل 4 ر14 ملي�ر 
دولر اأمريكي يف الع�م 2016. ودع� �سرك�ت �سن�عة ال�سي�رات يف دول اآ�سي� 
لل�ستف�دة من الفر�ض املتن�مية يف املنطقة من خلل ت�أ�سي�ض مقرات له� 
يف ج�فزا..م�سريا اىل ان ج�فزا هي حمور التج�رة واخلدم�ت اللوج�ستية 
الوحيد يف الع�مل التي يتمتع مبوقع ا�سرتاتيجي بني مين�ء على م�ستوى 
ع�ملي ومط�ر دويل . وتعد ج�فزا ح�لي� موطن� لأكرث من 500 �سركة يف 
قط�ع ال�سي�رات وت�سم اأ�سم�ء ع�ملية . وبلغت قيمة التج�رة يف هذا القط�ع 
يف ج�فزا 2 ر4ملي�ر دولر اأمريكي يف الع�م 2012. كم� من� عدد ال�سرك�ت 
اأن  ب�لذكر  اجلدير  اأ�سع�ف.  �سبعة  امل��سية  الع�سر  ال�سنوات  يف  القط�ع  يف 
ج�فزا ح�لي� موطن� لأكرث من 7100 �سركة من اأرقى ال�سرك�ت يف الع�مل 
 ..  500 ال�  الفورت�سن جلوب�ل  �سركة من   120 اأك��رث من  حيث تت�سمن 
وتخدم هذه ال�سرك�ت منطقة ال�سرق الأو�سط ب�أكمله� من مقره� الإقليمي 

يف ج�فزا.

% خالل 20 �سنة يكفل تخفي�ض اال�ستهالك بن�سبة 60 

بلدية مدينة اأبوظبي ت�شل املراحل النه�ئية لتح�شري متطلب�ت
احل�شول على �شه�دات االعتم�د لنظ�م ادارة الط�قة االيزو )50001(

اأبوظبي ت�سعى لتعزيز مكانتها العاملية وجتتذب خطوط ال�سياحة البحرية

هيئة اأبوظبي لل�شي�حة والثق�فة و�شركة اأبوظبي للموانئ، جهود 
م�شرتكة لدعم منتدى �شيرتيد ال�شرق االأو�شط لل�شي�حة البحرية

•• اأبوظبي-الفجر: 

ب��سرت اإدارة البيئة وال�سحة وال�سلمة 
م�سروع  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  يف 
���س��ه���دات اع��ت��م���د نظ�م  احل�����س��ول على 
ال��دويل مبوا�سفة  الط�قة  كف�ءة  اإدارة 
يتوافق ونظم  الي��زو )50001( مب� 
اإدارة كف�ءة الط�قة الع�ملية، حيث تندرج  
امل��ب���درة  �سمن خطة عمل وجهد   هذه 
اإىل جت�سيد  ي��ه��دف  م��وح��د  م��وؤ���س�����س��ي 
روؤية حكومة اأبوظبي 2030 والنظ�م 
البيئة  ل�سرتاتيجية  وتنفيذا  البلدي 
تهدف  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  لبلدية 
الط�قة  ك��ف���ءة  اإدارة  ب������أداء   ل��لرت��ق���ء 
مك�تبه�  ج��م��ي��ع  يف  م�����س��ت��دام  ب�����س��ك��ل 
واأن�سطته�  عملي�ته�  وك�فة  ومرافقه� 
تطوير  خ��������لل   م�����ن  وم�������س����ري���ع���ه���� 
اخلطط واملب�درات اله�دفة اإىل تر�سيد 
ورفع  الأمثل  وال�ستخدام  ال�ستهلك 
لنظ�م  امل�ستمر  وال��ت��ح�����س��ني  ال��ك��ف���ءة  

اإدارة الط�قة. 
و تعزز هذه املب�درة �سعى بلدية مدينة 
اأبوظبي للم�س�ركة يف دعم ك�فة اجلهود 
وحم�ية  البيئ�ة  على  للحف�ظ  املبذولة 
جت���ه  واج��ب��ه���  منطلق  م��ن  الطبيعة 
ومت��س��ي�ً  الق�دم��ة  والأجي���ل  املجتمع 
احلكومة   وروؤى  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م����ع 
م�ستوى  �سم�ن  اإىل  الرامية  الر�س�يدة 
احلي�ة الأف�سل ل�سك�ن مدينة اأبوظبي 
من خلل تعزيز مب�دئ ورك�ئز التنمية 
امل�ستدامة، ب�لإ�س�فة اإىل احلف�ظ على 
النبع�ث�ت  وخف�ض  الطبيعية  امل���وارد 
الكربونية الن�جتة عن اأن�سطته� املتعددة 
يف اإط�ر ا�سرتاتيجيته� لتوظيف املوارد 
ببيئة  تتمتع  م��دي��ن��ة  اأب��وظ��ب��ي  وج��ع��ل 
اآم��ن��ة يف ظ��ل م��� ت�����س��ه��ده  الإم������رة من 
ب�أعداد  وزي���دة  مت�س�رعني  وتطور  منو 
ال�����س��ك���ن م���� ي��ت��ح��ت��م ا���س��ت��ج���ب��ة ف�علة 
البيئة والط�قة وتطوير  لك�فة ق�س�ي� 

جم�لت العمل البيئي امل�ستدام.
و اأك�����د امل��ه��ن��د���ض ع��ب��دال��ع��زي��ز زع���رب 
مدير اإدارة البيئة وال�سحة وال�سلمة 
وفق�ً  ت��ن��ف��ي��ذه  ي��ت��م  امل�������س���روع  ه����ذا  اأن 
وال�سحة  البيئة  اإدارة  ل�سرتاتيجية 
وال�����س��لم��ة وب��راجم��ه��� ال��ق���ئ��م��ة على 
مدى  يعك�ض  وال���ذي  واجل����ودة  التميز 
اأبوظبي ب�حلف�ظ  التزام بلدية مدينة 
امل������وارد وتقليل  ال��ب��ي��ئ��ة وح��ف��ظ  ع��ل��ى 
امل�ستدامة  التنمية  وت��ع��زي��ز  التكلفة 
اإط���ر تطبيق  واأم��ن الط�قة واملي�ه ويف 
مت  والتي  للبلدية  البيئة  ا�سرتاتيجية 

اإطلقه� موؤخراً.  
وق�������ل اأن������ه ي���ت���م ال���ع���م���ل ح����ل���ي���� على 
التح�سري النه�ئي للمتطلب�ت اللزمة 
العتم�د  ����س���ه����دات  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����س��ول 
مدينة  بلدية  يف  الط�قة  ادارة  لنظ�م 
وتنفذ  البلدية  ط���ورت  حيث  اب��وظ��ب��ي 
اأن��ظ��م��ة واإج�����راءات   2012 م��ن��ذ ع����م 
لأداء  امل�����س��ت��م��ر  ب���ل��ت��ح�����س��ني  خ��������س���ة 
ال���ط����ق���ة وال����س���ت���خ���دام الأم����ث����ل له� 
وخف�ض ال�ستهلك يف جميع مك�تبه� 
واأن�سطته�  عملي�ته�  وك�فة  ومرافقه� 
وم�س�ريعه� وذلك �سمن �سي��سة خ��سة 
ب���������إدارة ال���ط����ق���ة واإط��������ر ع��م��ل منظم 

وموحد خ��ض بذلك وبن�ء على خطة 
وا�سحة امللمح مت بن�وؤه� ا�ستن�دا اإىل 
نت�ئج درا�س�ت وم�سوح عملية وقي��س�ت 
اأف�سل  ذل�����ك  يف  م��ت��ب��ع��ني  م���ي���دان���ي���ة 
امل��م���ر���س���ت ال��ع���مل��ي��ة وب���ن����ء ع��ل��ى فهم 
ا�ستهلك  مل�س�در  وواقعي  وواع  وا�سح 
تطبيق  ومتطلب�ت  به�  الأك��رث  الط�قة 
الت�سريع�ت الن�فذة ذات ال�سلة وحتديد 

اأهداف وموؤ�سرات ذكية.  
واأ�س�ر اإىل اأن البلدية اأطلقت الربن�مج 
النظ�م  ه��ذا  ح��ول  التوعوي  التدريبي 
وب��رن���م��ج ت��دري��ب امل��دق��ق��ني للنظ�م يف 
كف�ءات  ل��رف��ع  اب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
ال��ب��ل��دي يف هذا  م��وظ��ف��ي��ه��� وال���ن���ظ����م 

املج�ل.
على  البلدية  حت�سل  اأن  املتوقع  وم��ن 
اإدارة  لنظ�م  ال��دويل  العتم�د  �سه�دات 
الربع  نه�ية   50001 الي��زو  الط�قة 

الأول من الع�م املقبل 2014.
واأكد زعرب اأن احل�سول على ال�سه�دات 
به�  تقوم  بن�ءة  جلهود  تتويج�ً  �سيكون 
البلدية ابتداء من ع�م 2010 بهدف 
تطوير وتنفيذ برن�مج متك�مل لإدارة 
الكهرب�ء  ا�ستهلك  وتر�سيد  الط�قة 
خلل  من  ال�ستدامة  مع�يري  واإر���س���ء 
ك�فة   يف  الط�قة  ا�ستخدام  ك��ف���ءة  رف��ع 
اأن�سطته�  وك���ف��ة  وم��ب���ن��ي��ه���  من�س�آته� 
ا�سرتاتيجيته�  ���س��م��ن  ي����أت���ي  وال�����ذي 
ال�����س���م��ل��ة اخل������س��ة ب��ذل��ك و يف اإط����ر 
على  وحر�سه�  املجتمعية  م�سوؤوليته� 
وامل�س�همة  امل��ج��ت��م��ع  و���س��ح��ة  ���س��لم��ة 
عن  تنتج  ق��د  تبع�ت  اأي  م��ن  بحم�يته 

الإ�سراف يف ا�ستخدام�ت الط�قة.
 4 على  ي�ستند  ال��ربن���م��ج  اأن  واأ���س���ف 
التوعية  يف  ت��ت��م��ث��ل  رئ��ي�����س��ي��ة  حم������ور 
والتثقيف يف جم�ل ال�ستخدام الأمثل 
واملي�ه،  ال��ك��ه��رب���ء  ا�ستهلك  وتر�سيد 
اأف�����س��ل مم���ر���س���ت وتقني�ت  ا���س��ت��خ��دام 
املي�ه  ا����س���ت���ه���لك  وت���ر����س���ي���د  خ���ف�������ض 
م�س�در  من  الط�قة  توليد  والكهرب�ء، 
ا�ستخدام�ت  م��ث��ل  وم���ت���ج���ددة  ب��دي��ل��ة 
الدرا�س�ت  ،اإج����راء  ال�سم�سية  ال��ط���ق��ة 
وتخطيط  ال���ق���رار  ل���دع���م  وال���ب���ح���وث 

التوجه�ت ذات العلقة.

مب�ين  يف  الط�قة  ب����إدارة  يتعلق  وفيم� 
م�سروع  ب�إجن�ز  البلدية  ق�مت  البلدية 
ال��ط���ق��ة يف ك�فة  ا���س��ت��ه��لك  ل��ت��ق��ي��ي��م 
�س�ملة  درا�����س����ة  خ����لل  م���ن  م��ب���ن��ي��ه��� 
�س�همت يف و�سع التدابري واملقرتح�ت 
وحددت  ال�ستهلك  خلف�ض  ال��لزم��ة 
املب�ين  بك�فة  الط�قة  تخفي�ض  و�س�ئل 
الواجب  وامل��ع���ي��ري  امل��ق���ي��ي�����ض  وك��ذل��ك 
ب��رام��ج تطبيقية  ات��ب���ع��ه��� م��ن خ���لل 
ت��ط��ب��ي��ق هذه  ب�������داأت ف��ع��ل��ي��� يف  ح���ي���ث 

التدابري.
وقد ج�ء هذا امل�سروع ت�أكيدا على التزام 
مرحلية  بخطة  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
الكهرب�ئية  الط�قة  ا�ستهلك  خلف�ض 
اإىل  جممله�  يف  ت�سل  مب�نيه�  بك�فة 
حتقيق  م��ن  النته�ء  ح���ل  يف   25%

ك�فة مقرتح�ت الدرا�سة.  
لتوليد  م�سروع�  البلدية  اأجن���زت  كم� 
ال��ك��ه��رب���ء م���ن ال��ط���ق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة يف 
مبن�ه� الرئي�سي بهدف ا�ستخدام بدائل 
الط�قة  لإنت�ج  نظيفة  وطبيعية  بيئية 
مفهوم  وت���ط���وي���ر  وت���ع���زي���ز  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
اأبوظبي  اإم�رة  واأهدافه� يف  ال�ستدامة 
ب�لبيئة  ال�س�رة  الغ�زات  انبع�ث�ت  ملنع 
ومن �سمنه� غ�ز ث�ين اأك�سيد الكربون 
وتعزيز  البيئية  الب�سمة  من  والتقليل 
الأثر الإيج�بي يف رفع م�ستوى الوعي 
الط�قة  ا�ستخدام  امل�ستهلك حول  لدى 
الإقليمي  امل��وق��ف  وت��ع��زي��ز  وتر�سيده� 
والتنمية  املتجددة  الط�قة  جم�لت  يف 
البلدية من خلل  امل�ستدامة.   وتنتج 
%1 من  ي����ق�����رب  م�����  ال����ن����ظ�����م  ه������ذا 
ا�ستهلكه� الكلي من الكهرب�ء يف املبنى 
الرئي�ض للبلدية من م�س�در متجددة. 
ويف جم�ل الإن���رة والإ�س�ءة الذكية يف 
اأب��وظ��ب��ي اأ���س���ر زع���رب اأن بلدية  اإم�����رة 
كبريا  اهتم�م�  اأول���ت  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
الذكية،  الإ����س����ءة  وخ�س�ئ�ض  مب��زاي��� 
ا�سرتاتيجية  م��رت��ك��زات  اأه���م  وو�سعت 
الإ�س�ءة الع�مة امل�ستدامة، وهي �سي��سة 
م��ن بني  اأب��وظ��ب��ي  م��ن مدينة  �ستجعل 
فع�لية  حيث  م��ن  ال��ع���مل  م��دن  اأف�سل 
نظ�م الإن�رة، بج�نب امل�س�همة يف احلد 
عن  يقل  ل  مب�  الط�قة  ا�ستهلك  من 

%60. وخلل 20 ع�م�، يتوقع لهذه 
ا�ستهلك  من  تقلل  اأن  ال�سرتاتيجية 
اإىل  ت�سل  بن�سبة  املنطقة  يف  الكهرب�ء 
ال�سرتاتيجية  ه��ذه  وتعترب   .40%
ال����رائ����دة ع��ل��ى �سعيد  امل�����ب������درات  م���ن 
ال��ط���ق��ة اخل��سة  ا���س��ت��ه��لك  ت��ر���س��ي��د 
ب���أن��ظ��م��ة الإن��������رة وذل����ك م���ن منطلق 
�سي��س�ت  ات��ب���ع  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة  ح��ر���ض 
ا�ستخدام  تر�سيد  �سعيد  ع��ل��ى  ف��ع���ل��ة 
احت�سنت  وع��ل��ي��ه  والإن���������رة،  ال��ط���ق��ة 
اأب��وظ��ب��ي ق��م��ة ال�سرق  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
يف  والط�قة  الذكية  للإ�س�ءة  الأو�سط 
بهدف  و2013   2012 الع�م  اأواخ���ر 
ج��ع��ل م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي اأك���رث ك��ف���ءة يف 

ا�ستخدام الط�قة امل�ستدامة. 
وي����ت����وق����ع خ�������لل اخل����م���������ض ����س���ن���وات 
ب���ل���دي���ة مدينة  ت���ق���وم  ب������ن  ال����ق�����دم����ة  
اأب���وظ���ب���ي ب���ل���س��ت��غ��ن���ء ع���ن اأك�����رث من 
م�س�بيح  م���ن  م�����س��ب���ح  األ�����ف   300
وا�ستبداله�  ال�������س���وارع  يف  الإ������س������ءة 
ال�ستهلك  م��ن��خ��ف�����س��ة  ب���مل�����س���ب��ي��ح 
تهدف  خ��ط��وة  يف   ،  )LED(للط�قة
وخف�ض  ال��ط���ق��ة،  تك�ليف  ت��وف��ري  اإىل 
انبع�ث�ت  م��ن  واحل���د  الت�سغيل،  كلفة 
اإىل  ب�لإ�س�فة  ال��ك��رب��ون،  اأك�سيد  ث���ين 

تقليل متطلب�ت ال�سي�نة ب�سكل كبري.
كم� تنتهي البلدية بنه�ية ع�م 2013 
الأوىل من م�سروع   املرحلة  اجن���ز  من 
اإدارة الط�قة ب�حلو�ض �سرق 3 بو�سط 
تر�سيد  اإىل  ي���ه���دف  وال������ذي  امل���دي���ن���ة 
املب�ين  وامل���ي����ه يف  ال��ط���ق��ة  ا���س��ت��ه��لك 
اأ�س�ليب  اأف�����س��ل  وت��ط��ب��ي��ق  ال�����س��ك��ن��ي��ة 
ال���س��ت��ه��لك والأك����رث ج���دوى وتطورا 
70 مبنًى  ن��ح��و  درا�����س����ة   م���ن خ����لل 
م��ت��ن��وع���.   وي��ج�����س��د م�����س��روع برن�مج 
 3 �سرق  قط�ع  يف  الط�قة  ك��ف���ءة  اإدارة 
ا�سرتاتيجية  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بو�سط 
درا�سة منط  الط�قة من خلل  توفري 
ال���س��ت��ه��لك ل��ل�����س��ك���ن وت��ع��دي��ل��ه ورفع 

كف�ءة الأنظمة واملعدات املتبعة. 
مب�دراته�  اإط����ر  امل�����س��روع يف  ي���أت��ي  كم� 
لتعزيز احل�جة اإىل الرتكيز على كف�ءة 

الط�قة املعتمدة على ج�نب الطلب. 
ومت م��ن خ���لل امل�����س��روع الن��ت��ه���ء من 

ملدة  ا���س��ت��م��رت  للط�قة  �س�ملة  درا���س��ة 
مب�ين  ك�فة  تن�ولت  الع�م  ون�سف  ع�م 
املدينة  و���س��ط  يف    E3 - 02احلو�ض

ويف قلب الع��سمة اأبوظبي.  
كم� �س�همت الدرا�سة ال�س�ملة يف زي�دة 
ال���وع���ي ب���ني م�����س��ت��ه��ل��ك��ي ال��ط���ق��ة من 
وامل����لك ويف و���س��ع تدابري  ال��ق���ط��ن��ني 
احلقلي  والقي��ض  الدرا�س�ت  على  بن�ء 
يف  وامل��ي���ه  الكهرب�ء  ا�ستهلك  خلف�ض 
بن�سب  الدرا�سة  تن�ولته�  التي  املب�ين 
%22 للكهرب�ء و9 % للمي�ه يف ح�ل 
الث�نية  امل��رح��ل��ة  خ���لل  م��ن  تطبيقه� 
على  ح�لي�  البلدية  وتعمل  للربن�مج. 
من  ال��ث���ن��ي��ة  ب���مل��رح��ل��ة  ال���ب���دء  تن�سيق 

برن�جمه� مع اجله�ت املعنية.  
املي�ه  ا���س��ت��خ��دام���ت  تقنني  جم����ل  ويف 
واحل���ف����ظ ع��ل��ى امل�����وارد امل���ئ��ي��ة ق�مت 
البلدية ب�إطلق م�سروع اإعداد املخطط 
بهدف  اأبوظبي  ملدينة  للري  الرئي�سي 
العذبة  امل�ئية  املوارد  ا�ستهلك  تر�سيد 
ال�سحي  ال�سرف  مي�ه  على  والعتم�د 
امل��ع���جل��ة ب���ل�����س��ك��ل ال����ذي ي��ت��واف��ق مع 
ال��ن��م��و ال��ع��م��راين وي�����س���ه��م يف حتقيق 
الروؤية  اإط���ر  �سمن  امل�ستدامة  التنمية 
 2030 للع�م  اأبوظبي  لإم���رة  الع�مة 
وي�سهم يف التقليل من ا�ستهلك املوارد 
امل�ئية العذبة وخ�سو�س�ً مي�ه التحلية 
وامل��ي���ه اجل��وف��ي��ة والع��ت��م���د كلي� على 
م���ي����ه ال�����س��رف ال�����س��ح��ي امل��ع���جل��ة يف 
والزراع�ت  اخل�����س��راء  امل�سطح�ت  ري 
مدينة  بلدية  عقدت  كم�  التجميلية. 
م�سروع  تنفيذ  اإط�����ر  �سمن  اأب��وظ��ب��ي 
املخطط الرئي�ض للري ملدينة اأبوظبي 
ور�سة العمل الأوىل امل�سرتكة لل�سرك�ء 
الفنية  وال���ل���ج���ن���ة  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني 

ال�ست�س�رية.
التوعية  مب���ج����ل  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م���  اأم������� 
والتثقيف يف جم�ل تر�سيد ال�ستهلك  
ال��ب��ل��دي��ة وم���� زال���ت تعمل  ف��ق��د عملت 
ت��ن��ف��ي��ذ ح��م��لت توعوية  ع��ل��ى  ح���ل��ي��� 
وتثقيفية �س�ملة ت�ستهدف من خلله� 
رف�����ع م�������س���ت���وى ال����وع����ي ال���ث���ق����يف بني 
ب�لنت�ئج  وتعريفهم  البلدية  موظفي 
والفوائد املت�أتية من املب�درات اخل��سة 
والكهرب�ء  امل���ي����ه  ا���س��ت��ه��لك  ب��خ��ف�����ض 
وتر�سيده  والتي تقوم بتطبيقه� ب�سكل 
لقت من خلله هذه احلملت اإقب�ل 
املوظفني  م��ن  ك��ب��ريا  وت��ع���ون���  وتفهم� 

ب�سكل يب�سر ب�لنج�ح.
كم� ت�س�رك البلدية �سمن هذا الط�ر 
يف اح��ت��ف���لت امل��دي��ن��ة ب�����س���ع��ة الأر�����ض 
ب�سكل �سنوي منذ انطلق الفع�لية على 
م�ستوى مدينة اأبوظبي وذلك للتعبري 
املن�خ  لتغري  ب�لت�سدي  ال��ت��زام��ه���  ع��ن 
املحلي  امل�ستوى  على  الط�قة  وت��وف��ري 
يف   �س�عة  مل��دة  الأن���وار  البلدية  وتطفئ 
يف  ال��ب��ل��دي��ة  وامل���راك���ز  الرئي�سي  امل��ب��ن��ى 
البطني وال�سه�مة والوثبة والزعفرانة 
وج�سر  زاي��د  ال�سيخ  وم�سجد  وامل�سفح 
ب�لأعم�ل  ال��ت��زام���  وذل���ك  زاي���د  ال�سيخ 
على  ب�ملنفعة  تعود  اأن  �س�أنه�  من  التي 
كوكبن�، والرتق�ء اإىل مراتب الري�دة يف 
للتحدي�ت  من��سبة  حلول  اإيج�د  �سبيل 

البيئة التي نواجهه�. 

اأبوظبي للموانئ، املطور  اأق�مت �سركة 
واملن�طق  التج�رية  للموانئ  الرئي�سي 
تعريفية  جولة  اأبوظبي،  يف  ال�سن�عية 
كب�ر  �سمت  زاي���د  مين�ء  م��راف��ق  ح��ول 
خطوط  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  امل�������س���وؤول���ني 
برن�مج  ���س��م��ن  ال��ب��ح��ري��ة  ال����رح����لت 
م�  عن  تعريفهم  بهدف  اأع��ّدت��ه  �س�مل 
تقدمه اأبوظبي لرك�ب �سفن الرحلت 

البحرية.
وي�س�رك كب�ر امل�سوؤولني التنفيذيني يف 
خطوط الرحلت البحرية  يف منتدى 
لل�سي�حة  الأو����س���ط  ال�����س��رق  ���س��ي��رتي��د 

والتحدي�ت  الفر�ض  ملن�ق�سة  البحرية 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ط��وي��ر ق���ط����ع ال���رح���لت 
العربي  اخلليج  يف  ال�سي�حية  البحرية 
الق�ئمني  جميع  بني  التع�ون  وفر�ض 

على هذا القط�ع.
وتتظ�فر جهودهيئة اأبوظبي لل�سي�حة 
يف  للموانئ  اأبوظبي  و�سركة  والثق�فة 
تر�سيخ مك�نة اأبوظبي كوجهة �سي�حية 
ال�سي�حة  خ����ط����وط  جت����ت����ذب  ع����مل���ي���ة 
البحرية. ويعمل الطرف�ن على تقدمي 
ال�سرق  �سيرتيد  ملنتدى  الك�مل  الدعم 
الأو�����س����ط ل��ل�����س��ي���ح��ة ال��ب��ح��ري��ة ال���ذي 

املديرين  ب�إ�ستقط�ب  اهميته  تتج�سد 
التنفيذيني للحكوم�ت وجميع اجله�ت 

املعنية يف هذا القط�ع. 
ي��ق���م امل��ن��ت��دى يف ال��ف��رتة م��ن 11-9 
الف�خر  روزوود  ف���ن���دق  يف  دي�����س��م��رب 
اأب���وظ���ب���ي. ويهدف  امل�����ري����ة،  ب��ج��زي��رة 
�سبل  ح����ول  ب���ّن����ء  ح�����وار  اإىل  امل��ن��ت��دى 
ت��ط��وي��ر ���س��وق ال�����س��ي���ح��ة ال��ب��ح��ري��ة يف 
منطقة اخلليج العربي وي�سجع بدوره 
البحرية  ال���رح���لت  خ���ط���وط  ج��م��ي��ع 
ب�رزة  �سي�حية  كوجهة  اأبوظبي  لزي�رة 

ت�ستقبلهم عرب مين�ء زايد.  

ال�س�م�سي،  جمعة  حممد  وا�ست�س�ف 
ب���لإن���ب��ة ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
التعريفية  اجل��ول��ة  للموانئ،  اأبوظبي 
ل���ك���ب����ر امل���������س����وؤول����ني ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني يف 
خطوط الرحلت البحرية ورحب بهم 
ب���أب��رز اخلدم�ت  زاي��د معرف�ً  مين�ء  يف 
اجلدد  لل�سي�ح  ال�سركة  تقدمه�  التي 
وت�بع  ال�����س��ي���ح��ي��ة.  ال�سفن  حم��ط��ة  يف 
اأهم  اإىل  ب���زي����رة  ج��ول��ت��ه��م  ال�����س��ي��وف 
اأبوظبي  يف  ال�سي�حي  اجل���ذب  م��واق��ع 
التي ميكن الو�سول اليه� ب�سهولة من 

موقع مين�ء زايد يف مركز املدينة. 

وتعليق�ً على مو�سم الرحلت البحرية 
ل��ه��ذا ال���ع����م، ق����ل ال�����س���م�����س��ي: �سّجل 
يف  تر�سو  التي  ال�سي�حية  ال�سفن  ع��دد 
الع�م  هذا  وا�سح�ً  ارتف�ع�ً  زاي��د  مين�ء 
مق�رنة  ال�سعف  م��ن  اأك���رث  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
ويتميز  امل��سية.  ال�ست  ال�سنوات  م��ع 
املدينة  و�سط  املث�يل يف  املين�ء مبوقعه 
وق����رب����ه م����ن جم���م���وع���ة م���ذه���ل���ة من 
جتعل  التي  ال�سي�حي  اجل��ذب  من�طق 
م��ن اأب��وظ��ب��ي وج��ه��ة ���س��ي���ح��ي��ة فريدة 
الرحلت  ���س��ري  خ��ط  �سمن  وم��ت��م��ي��زة 

البحرية اخلليجية".
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 املنظمة البحرية الدولية ت�شيد بجهود �شلطة دبي املالحية 
يف تعزيز تن�ف�شية االإم�رة على اخل�رطة البحرية الع�ملية 

•• دبي-وام:

ل�  ال��ع���م  ال�سكرتري  ب�سع�دة  امل��لح��ي��ة  دب��ي  مدينة  �سلطة  م��ن  وف��د  التقى 
املنظمة البحرية الدولية اآى اإم اأو ال�سيد كوجي �سيكيميزو يف مقره بلندن 
ملن�ق�سة اأبرز امل�ستجدات احل��سلة على �سعيد تطبيق اخلطة الإ�سرتاتيجية 
القط�ع  وتعزيز  وتنظيم  تطوير  ح��ول  واملتمحورة  دب��ي  لإم����رة  البحرية 
البحري وتر�سيخ مك�نة دبي كمركز بحري ع�ملي من الطراز الأول. و�سهد 
اللق�ء ا�ستعرا�ض اأبرز الإجن�زات التي حتققت يف دبي على م�ستوى اإطلق 
جديدة  ا�سرتاط�ت  وتطبيق  م�ستحدثة  بحرية  ومب�درات  تنظيمية  لوائح 
ال�سلمة  مع�يري  اأعلى  وفق  البحرية  الت�سغيلية  العملي�ت  اإدارة  ل�سم�ن 
ووجهت  والدولية.  املحلية  وال��ق��رارات  البيئية  املم�ر�س�ت  واأف�سل  املهنية 
البحرية  املنظمة  ل�  الع�م  ال�سكرتري  اإىل  ر�سمية  دع��وة  البحرية  ال�سلطة 
الدولية ليكون �سيف ال�سرف يف اأ�سبوع دبي البحري 2014 الذي �سيتم 
اللق�ء  . كم� تخلل  املقبل  الع�م  اأكتوبر من  الث�نية منه يف  ال��دورة  اإط��لق 
ت�ستند  والتي  دب��ي  يف  البحرية  ال�سرتاتيجية  حم���ور  ح��ول  مف�سل  �سرح 
اإىل جمموعة من املرتكزات والقيم اجلوهرية املتعلقة ب�لقي�دة والتميز يف 
الب�سرية واحلف�ظ  ال��رثوة  العملء والإب��داع والتع�ون والتفوق يف  خدمة 
على  دب��ي  لإم����رة  التن�ف�سية  امل��زاي���  تعزيز  �سبيل  يف  البحرية  البيئة  على 
ال�سعيد البحري ع�ملي� واإقليمي� وتوفري البنى التحتية الأ�س��سية للرتق�ء 
املم�ر�س�ت  واأف�����س��ل  امل��ع���ي��ري  اأع��ل��ى  م��ع  مت��سي�  املحلي  ال��ب��ح��ري  ب�لقط�ع 
التنظيمية  وال��ل��وائ��ح  البحرية  الت�سريع�ت  على  ال��وف��د  واط��ل��ع  ال��دول��ي��ة. 
القط�ع  اإيج�بي �سمن  اإح��داث تغيري  التي ك�ن له� دور ف�عل يف  اجلديدة 
البحري املحلي ل �سيم� الأطر الت�سريعية الرامية اإىل تعزيز القدرة على 
ال�ستج�بة ملتطلب�ت ال�سن�عة البحرية مب� يخدم اجلهود اله�دفة اإىل خلق 
بحري  قط�ع  وتطوير  البحرية  ال�سن�ع�ت  ل��رواد  ج�ذبة  ا�ستثم�رية  بيئة 
متجدد واآمن يخدم املجتمع البحري الإقليمي والدويل. كم� �سلط اللق�ء 
مدينة  �سلطة  مظلة  حت��ت  املن�سوية  ال��رائ��دة  امل��ب���درات  اأب���رز  على  ال�سوء 
ال�سكرتري  واأ�س�د  املحورية  دبي  مك�نة  تر�سيخ  اإىل  والرامية  امللحية  دبي 
الع�م للمنظمة البحرية الدولية ب�جلهود التي تبذله� �سلطة مدينة دبي 
امللحية للرتق�ء ب�لقط�ع البحري يف دبي وتفعيل م�س�همته يف دفع عجلة 
التنمية ال�س�ملة وامل�ستدامة التي تنتهجه� دولة الإم�رات. من جهته ثمن 
املنظمة  اهتم�م  امللحية  �سلطة مدينة دبي  ل�  التنفيذي  املدير  ع�مر علي 
املقوم�ت  تعزيز  يف  الري�دية  دبي  جتربة  على  ب�لإطلع  الدولية  البحرية 
من  وم�ستدامة  متك�ملة  بحرية  بيئة  وخلق  البحري  للقط�ع  التن�ف�سية 
الن��سئة  الإجت�ه�ت  ومواكبة  الأ�سواق  ملتغريات  بفع�لية  الإ�ستج�بة  �س�أنه� 
دبي  والدوليني للإ�ستف�دة من مك�نة  الإقليميني  امل�ستثمرين  واإ�ستقط�ب 
حر�ض  واأك���د  الع�ملية.  البحرية  اخل���رط��ة  على  رئي�سي  كلعب  املتن�مية 
اأ�سبوع  مب�درة  جن�ح  لتعزيز  اجل�د  العمل  موا�سلة  على  البحرية  ال�سلطة 
دبي البحري الق�ئمة على التجدد وال�سمولية لتعزيز قنوات تب�دل اأف�سل 
امل�ستدام  التطوير  خ��دم��ة  ت�سب يف  ال��ت��ي  الجت���ه���ت  واأح����دث  امل��م���ر���س���ت 

للقط�ع البحري مب� يتم��سى مع الأهداف الطموحة لإم�رة دبي.

امل�شرف املركزي ينوه مب� حققته الدولة يف جم�ل ال�شمول 
امل�يل ويدعو اىل اال�شتف�دة من التج�رب الع�ملية

•• اأبوظبي-وم:

اأكد مع�يل �سلط�ن بن ن��سر ال�سويدي حم�فظ امل�سرف املركزي اأهمية اأن 
تكون املب�درات اجلديدة يف جم�ل ال�سمول امل�يل يف دولة الم�رات متم��سية 
تتوفر  اأن  تتطلب  التي  الذكية  احلكومة  م��ب���درة  تنفيذ  نحو  التوجه  مع 
واآمنة  ال�س�عة وب�سفة فع�لة  الكرتوني� وعلى مدار  امل�لية  ك�فة اخلدم�ت 
الإقليمي  املنتدى  افتت�ح  يف  كلمة  يف  املح�فظ  مع�يل  وق���ل  به�.  وموثوق 
اأبراج  فندق  ام�ض يف  ب��دا  ال��ذي  العربية  ال��دول  امل���يل يف  ال�سمول  لتعزيز 
الحت�د ب�أبوظبي والق�ه� ني�بة عنه �سع�دة �سيف ه�دف ال�س�م�سي م�س�عد 
امل�يل  ال�سمول  اإن   : امل�ل��ي  وال�ستقرار  النقدية  ال�سي��سة  ل�سوؤون  املح�فظ 
ال��دويل خ�سو�س� مع  امل�ستوى  الأخ��رية ب�لهتم�م على  ال�سنوات  حظي يف 
اأجندة  يف  الرئي�سية  املح�ور  ك�أحد  امل�س�ألة  لهذه  الع�سرين  جمموعة  تبني 
التنمية القت�س�دية وامل�لية والذي �سجع بدوره على ان�س�ء برامج وهيئ�ت 
ع�ملية تعنى مبت�بعة م�ميكن حتقيقه يف هذا املج�ل. ولفت اىل اأن امل�سرف 
امل��وؤمت��ر امل�سريف  امل��ح���ور يف  ك���أح��د  امل���يل  ال�سمول  امل��رك��زي ط��رح مو�سوع 
امل������س��ي يف  ال�سهر  ع��ق��د  ال���ذي  ال��ت��ع���ون  ل���دول جمل�ض   11 ال������  اخلليجي 
اأبوظبي .. وق�م بجمع بع�ض البي�ن�ت التي األقت ال�سوء عل مدى �سمولية 
اإن من  املتوفرة يف الدولة. وق�ل مع�يل املح�فظ يف كلمته  اخلدم�ت�مل�لية 
الذين  وال�سرك�ت  الأف���راد  ن�سبة  ال��دول��ة  يف  امل���يل  ال�سمول  موؤ�سرات  اأه��م 
تفيد  املتوفرة  البي�ن�ت  اأن  موؤكدا   .. امل�سرفية  احل�س�ب�ت  على  يح�سلون 
ب�أن عدد احل�س�ب�ت اجل�رية وح�س�ب�ت التوفري وح�س�ب�ت الودائع مبختلف 
86.5 يف  اأي بن�سبة   2012 7.3 مليون ح�س�ب يف نه�ية  اآج�له� قد بلغ 
املئة من اجم�يل ال�سك�ن . واأكد اأن عددا من املب�درات التي مت اتخ�ذه� يف 
ال�سنوات الأخرية قد �س�عدت على حتقيق درجة كبرية من ال�سمول امل�يل يف 
دولة الم�رات من اأهمه� نظ�م حم�ية الأجور الذي اأعده امل�سرف املركزي 
2008 .. وتنوع املوؤ�س�س�ت البنكية وامل�لية  ب�لتع�ون مع وزارة العمل ع�م 
الأخرى يف الدولة الأمر الذي �س�عد على تقدمي خدم�ت ل�سرائح وا�سعة 
اأن  اىل  لفت�   .. الن�ئية  املن�طق  فيه�  مب�  املن�طق  خمتلف  يف  املجتمع  من 
2012 �س�مل املقرات الرئي�سية بلغ  عدد الفروع امل�سرفية يف نه�ية ع�م 
941 فرع� وبلغ عدد وحدات اخلدم�ت امل�سرفية الألكرتونية 82 وحدة 
واأكد   . بيع  نقطة   19.057 و  اآيل  �سرف  جه�ز   4.492 اىل  ب�ل�س�فة 
املح�فظ اأن بلوغ الأهداف املن�سودة يف جم�ل ال�سمول امل�يل يتطلب اأن يلبي 
املقرت�س�ت  اأن  اىل  لفت�   .. املجتمع  ن�سف  ي�سكلن  اللتي  الن�س�ء  ح�ج�ت 
 2012 األف� يف نه�ية ع�م   160 من البنوك الع�ملة يف الدولة ليتج�وز 
العدد الجم�يل للمقرت�سني ح�سلن على قرو�ض  املئة من  اأي خم�سة يف 
من  املئة  يف   2 من  اأق��ل  اي  دولر  ملي�ر   5.1 قيمته�  لتتج�وز  م�سرفية 
اجم�يل القرو�ض .. واأو�سح اأن هذه الأرق�م تعني اأن املوؤ�س�س�ت التي تديره� 
نتيجة  الرج�ل  يديره�  التي  ب�ملوؤ�س�س�ت  مق�رنة  متويل  اأق��ل  هي  الن�س�ء 
وجود عراقيل حتد من قدرة املراأة على القرتا�ض . كم� لفت يف هذا ال�سدد 
اىل اأن بع�ض املوؤ�س�س�ت ال�سغرية واملتو�سطة الع�ملة يف الدولة مل حت�سل 
موؤ�س�س�ت  لعبته  ال��ذي  ال��رائ��د  ال���دور  م��ن  ب�لرغم  امل�سريف  التمويل  على 
را�سد  بن  وموؤ�س�سة حممد  امل�س�ريع  لتنمية  حكومية مثل �سندوق خليفة 
لدعم م�س�ريع ال�سب�ب .. موؤكدا اأن ح�سة هذه املوؤ�س�س�ت لتتعدى 3.2 يف 
املئة من اجم�يل القرو�ض امل�سرفية وذلك مق�رنة مع 8 يف املئة يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سم�ل اأفريقي� ون�سبة 18 %يف الدول الن��سئة .

رئي�ش تركم�ن�شت�ن يزور م�شدر 

وزارة االقت�ش�د ت�شتقبل ملحق امللكية الفكرية يف ال�شرق االأو�شط و�شم�ل اإفريقي� لدى ال�شف�رة االأمريكية

خرباء يوؤكدون يف خت�م موؤمتر دول اخلليج لالأ�شواق امل�لية اأهمية التنويع االإقت�ش�دي 

•• اأبوظبي-وام: 

ق�������م ف���خ����م���ة ال���رئ���ي�������ض ق����رب�����ن ق���ويل 
تركم�ن�ست�ن  رئ��ي�����ض  حم��م��دوف  ب���ريدي 
اأبوظبي  م����ب�����درة  م�����س��در  اىل  ب����زي�����رة 
للط�قة  الأوج��ه  ومتعددة  ال�سرتاتيجية 
للدولة.  مغ�درته  قبيل  وذل��ك  املتجددة 
خلل  الرتكم�ن�ست�ين  الرئي�ض  وراف���ق 
الط�ير  حميد  ب��ن  عبيد  مع�يل  ال��زي���رة 
امل���ل��ي��ة و�سع�دة  ل��ل�����س��وؤون  ال���دول���ة  وزي����ر 
���س��ف��ري الدولة  ال��ع�����س��ب  ح�����س��ن ع��ب��داهلل 
مراد  اأوراز  و���س��ع���دة  تركم�ن�ست�ن  ل���دى 
الدولة.  لدى  تركم�ن�ست�ن  �سفري  قرب�ن 
واأع�س�ء  ف��خ���م��ت��ه  ا���س��ت��ق��ب���ل  يف  وك������ن 
له حممد جميل  املرافق  الر�سمي  الوفد 
يف  للعملي�ت  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��رحم��ي 
اإدارة  واأن���ت���وين م���ل��و���ض م��دي��ر  م�����س��در 
املرزوقي  ن��سر  واملهند�ض  مدينة م�سدر 
واملن�س�آت يف مدينة م�سدر  املرافق  مدير 
الت�سويق  اإدارة  م��دي��ر  الق��سمي  وم��ه��رة 
عر�س�  قدمت  والتي  املوؤ�س�سي  والت�س�ل 

عن  نبذة  ت�سمن  فخ�مته  اأم���م  تعريفي� 
نفذته�  ال��ت��ي  وامل�����س���ري��ع  م�سدر  م��ب���درة 
اإىل  ال��رام��ي��ة  وم�س�عيه�  وع���مل��ي���  حملي� 
تو�سيع نط�ق ا�ستخدام التقني�ت النظيفة 
ال���ع����مل. واط��ل��ع الرئي�ض  ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
مدينة  يف  زي�رته  خلل  الرتكم�ن�ست�ين 
الت�سميم  مم�ر�س�ت  اأف�سل  على  م�سدر 
امل��ع��م���ري امل�����س��ت��دام ال����ذي ت��ع��ت��م��د عليه  
م�����س��در ح��ي��ث جن��ح��ت يف ت��ق��ل��ي��ل معدل 
مب�نيه�  يف  وامل���ي����ه  ال��ط���ق��ة  ا���س��ت��ه��لك 
امل���ئ��ة وذل���ك مق�رنة  40 يف  ب���أك��رث م��ن 
كم�  احلجم.  حيث  من  امل�س�بهة  ب�ملب�ين 
للعلوم  م�����س��در  م��ع��ه��د  ���س��م��ل��ت اجل���ول���ة 
والتكنولوجي� اجل�معة البحثية امل�ستقلة 
التي تركز على الط�قة  العلي�  للدرا�س�ت 
وتوقف  امل�ستدامة.  والتقني�ت  املتجددة 
ال��رئ��ي�����ض ال��رتك��م���ن�����س��ت���ين ع��ن��د مركز 
ال����ذي يت�سم  امل��ع��رف��ة يف م��ع��ه��د م�����س��در 
الفريد  الت�سميم  ذات  اخل�سبية  بقبته 
األواح  تعلوه�  والتي  الع�مل  يف  نوعه  من 
�سم�سية لتوليد الكهرب�ء حيث يعد املركز 

القراءة  للب�حثني  تتيح  مكتبة  مب��ث���ب��ة 
العلمية  اأوراق����ه����م  ك��ت���ب��ة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
ب���ل��ق��رب م���ن خم���ت���ربات الأب����ح�����ث. كم� 
اإطلع فخ�مته على برج الري�ح امل�ستوحى 
يلتقط  ال���ذي  التقليدي  ال��ب���رج��ي��ل  م��ن 
لتلطيف  الأ�سفل  اإىل  ويوجهه�  الن�سم�ت 
الأجواء يف �س�ح�ت و�سوارع مدينة م�سدر 
اإ�س�فة اإىل حمطة الط�قة الكهرو�سوئية 
والتي  م��ي��ج���واط   10 ب��ق��درة  النظيفة 
ب�لط�قة  م�������س���در  م����راف����ق  ك����ف���ة  ت������زود 
الكهرب�ئية النظيفة. ويف خت�م زي�رته ق�م 
فخ�مة الرئي�ض الرتكم�ن�ست�ين ب�لتوقيع 
على �سجل الزوار حيث عرب فخ�مته عن 
اإعج�به ب�لدور املحوري الذي ت�سطلع به 
دول��ة الإم���رات العربية املتحدة يف قط�ع 
النظيفة.  والتقني�ت  امل��ت��ج��ددة  ال��ط���ق��ة 
و�سم الوفد الر�سمي املرافق لفخ�مته كل 
رئي�ض  ن�ئب  م��ريدوف  را�سيد  من مع�يل 
ال�سوؤون اخل�رجية  ال��وزراء وزير  جمل�ض 
حممدوف  ه���وج����  ب�����مي����ريات  وم����ع�����يل 
ن�ئب رئي�ض جمل�ض الوزراء ومع�يل �س�ه 

حم��م��ت��دوردي��ل��وف ن���ئ��ب رئ��ي�����ض جمل�ض 
ب�ي�سيم�ن�جورب�نوف  وم��ع���يل  ال�����وزراء 
ح�كم مق�طعة م�ري ومع�يل ب�ي�ر اب�ييف 
القت�س�دية  وال��ع��لق���ت  ال��ت��ج���رة  وزي���ر 
اخل�رجية ومع�يل ب�ب�مريات�ج�نوف وزير 
ب�تريحلييف  و�سع�دة  والتنمية  القت�س�د 

رئي�ض اللجنة الوطنية للأر�س�د اجلوية 
امل���ئ��ي��ة وم��ريج��ن�����س���ل��ي��ي��ف رئ��ي�����ض غرفة 
دادييف  واليك�سندر  وال�سن�عة  التج�رة 
رئي�ض احت�د ال�سن�عيني ورج�ل الأعم�ل 
اأك�دميية  رئي�ض  وجوب�منريامتيزيلوف 

العلوم وعدد من امل�سوؤولني. 

•• اأبوظبي-الفجر:

ا�ستقبل الدكتور علي اإبراهيم احلو�سني 
الوكيل امل�س�عد لقط�ع امللكية الفكرية يف 
وزارة القت�س�د ملحق امللكية الفكرية يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سم�ل اإفريقي� 
ل�����دى ال�������س���ف����رة الأم���ري���ك���ي���ة يف دول����ة 

الإم�رات العربية املتحدة. 
ا�ستعرا�ض  الج���ت���م����ع  خ����لل  وج�����رى 
الوثيقة  وال�����س��داق��ة  ال��ت��ع���ون  ع��لق���ت 
التع�ون  البلدين و�سبل رفع وترية  بني 
�سعيد  ع��ل��ى  اجل���ن��ب��ني  ب��ني  امل�ستقبلي 
حقوق امللكية الفكرية وبراءات الخرتاع 

والعلم�ت التج�رية. 
اأن  لل�سيوف  احلو�سني  الدكتور  وب��ني 
دولة الإم���رات تتبواأ مركزا ري�دي� على 
على  متقدم�  وموقع�  املنطقة  م�ستوى 
م�ستوى الع�مل يف جم�ل امللكية الفكرية. 
وا���س��ت��ع��ر���ض جت��رب��ة ال���دول���ة يف جم�ل 
للملكية  الق�نونية  الت�سريع�ت  تطوير 
الفكرية والجن���زات التي حققته� على 
امل�����س��ت��وى ال���ق����ن���وين وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي اإىل 
جم�لت  يف  امل�سجلة  الجن�����زات  ج���ن��ب 
براءات الخرتاع يف خمتلف القط�ع�ت. 
الفكرية  امللكية  حم�ية  اأن  على  و���س��دد 
ت�أتي يف مقدمة اأولوي�ت وزارة القت�س�د 
من  انطلق�  ال�سرتاتيجية،  واأهدافه� 

•• دبي-وام:

اأعم�ل  خ���ت����م  م���ل��ي��ون يف  خ�����رباء  اأك�����د 
اخلليجي  التع�ون  جمل�ض  دول  موؤمتر 
امل����ل���ي���ة واخل�����زان�����ة يف دبي  ل����لأ�����س����واق 
وعم  تنويع  امل��سية..اأهمية  قبل  الليلة 
ن�����س���ط���ت ال��ق��ط���ع���ت الق��ت�����س���دي��ة يف 
بدل  املجل�ض  يف  الأع�س�ء  ال�ست  ال��دول 
والغ�ز  النفط  قط�ع  على  الرتكيز  م��ن 
فيه�.  ال�س�ملة  للتنمية  وحيدة  كرافعة 
ولفت امل�س�ركون يف املوؤمتر � الذي نظمته 
جمعية الإم�رات للمتداولني يف الأ�سواق 
على  الع�ملي  امل���يل  دب��ي  مركز  يف  امل�لية 
500  من  مدى يومني مب�س�ركة نحو 
والقت�س�ديني  امل�ليني  امل�سوؤولني  كب�ر 
يف املنطقة وخ��رباء بنكيني من خمتلف 
الإم�رات  اأن فوز دول��ة  اإىل   � الع�مل  دول 
العربية املتحدة ب��ست�س�فة دبي ملعر�ض  
له  ���س��ي��ك��ون    2020 ال�����دويل  اإك�����س��ب��و 

ك��ون��ه��� م���ن خ��ط��وط احل��م���ي��ة الأوىل 
للمجتمع، وتعزيزا ملك�نة دولة الإم�رات 
ع��ل��ى خ����رط���ة ال��ت��ج���رة ال��ع���مل��ي��ة، حيث 
تت�سدى ب�لتع�ون والتن�سيق مع اجله�ت 
م�  ل��ك��ل  املخت�سة  والحت����دي���ة  املحلية 
الوطني  ب�لقت�س�د  ي�سر  اأن  �س�أنه  من 
الع�مة  وب���ل�����س��ح��ة  امل��ح��ل��ي��ة  والأ�����س����واق 
حقوق  م��ن  ينتق�ض  اأو  املجتمع  لأف���راد 
املنتجني واأ�سح�ب العلم�ت التج�رية، 

مق�سداً  ت��ع��ت��رب  الإم��������رات  اأن  خ������س��ة 
ا���س��ت��ث��م���ري���ً وم���رك���زاً حم���وري����ً حلركة 

التج�رة الإقليمية والدولية.
ولفت احلو�سني اإىل اأن وزارة القت�س�د 
ويف اإط�ر روؤية الإم���رات 2021 ت�سعى 
على  الق�ئمة  الأع��م���ل  بيئة  تعزيز  اإىل 
دع��م الإب���داع والب��ت��ك���ر وحم�ية حقوق 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ع���رب ت��ط��وي��ر النظم 
الإدارية والقوانني واللوائح الت�سريعية 

وتدعيم البنية التحتية التي ت�س�هم يف 
امل�ستدامة  القت�س�دية  التنمية  حتقيق 
وع�يل  م�ستدام  تن�ف�سي  اقت�س�د  وبن�ء 

الإنت�جية.
الدول  الإم����رات من �سمن  دول��ة  وتعد 
ال���ت���ي ح��ر���س��ت ع��ل��ى ات���خ����ذ اإج�������راءات 
وعملت  الفكرية  امللكية  حلم�ية  مهمة 
وت�سريع�ته�  ق��وان��ي��ن��ه���  حت��دي��ث  ع��ل��ى 
التف�قي�ت  متطلب�ت  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��� 

القط�ع�ت  ع��ل��ى  ب���ل��غ  اإي���ج����ب���ي  ت����أث���ري 
التج�رية واللوج�ستية وال�سي�حية لي�ض 
فقط يف دول���ة الإم�����رات واإمن���� يف ب�قي 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع����ون  جم��ل�����ض  دول 
ودع���� اخل����رباء يف موؤمترهم  ال��ع��رب��ي��ة. 
 � املنطقة  الأول من نوعه يف دول  وه��و   �
املجل�ض..اإىل  دول  يف  الوطنية  البنوك 
ال��ت��وا���س��ل م��ع��� ع��رب ا���س��ت��خ��دام من�س�ت 
جم�ل  يف  خ�سو�س�  احل��دي��ث��ة  ال���ت���داول 
تعديل اأ�سع�ر العملت وتداولت الأ�سهم 
منطقة  يف  الع�ملة  البنوك  مع  وربطه� 
بهدف  اأفريقي�  و�سم�ل  الأو�سط  ال�سرق 
دعم ا�ستقرار الأ�سواق امل�لية اخلليجية. 
ظ�هرة  درا���س��ة  اأهمية  على  ���س��ددوا  كم� 
ال�سهم  ا����س���واق  امل���ت���داول���ني م���ن  حت���ول 
�سف�فية  ب�سبب توفر  ال�سلع  ا�سواق  غلى 
امل�س�ركون  وت��ب���دل  اأك���رث.  واأرب�����ح  اأك���رب 
اأعم�له يف الث�من  ب��داأ  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  يف 
�سبل  ح���ول  الآراء  احل�����يل  ال�����س��ه��ر  م��ن 

تواجه  التي  وامل�س�كل  ال��ع��رثات  تخطي 
يف  امل�لية  الأ���س��واق  يف  ال�سفق�ت  ت�سوية 
خت�م  يف  املوؤمتر  واأت���ح  اخلليج.  منطقة 
ثن�ئية  ل���ق����ءات  ع��ق��د  ف��ر���س��ة  اأع���م����ل���ه 
امل�لية  واملوؤ�س�س�ت  البنوك  ممثلي  ب��ني 
تن�سيق خ��دم���ت��ه��� من  ل��ه��دف  امل�����س���رك��ة 
املنتج�ت التي تقدم لعملئه� يف املنطقة 
تداول  من�س�ت  وتنظيم  �سفق�ت  وعقد 
م�سرتكة. وك�ن حممد اله��سمي رئي�ض 
جمل�ض اإدارة اجلمعية قد افتتح ف�علي�ت 
األ��ق��ى ك��ل م��ن خليفة بن  امل��وؤمت��ر حيث 
امل�سرف  يف  ال���س��ت��ث��م���ر  م���دي���ر  ف��ه��ي��م 
املركزي لدولة الإم�رات العربية املتحدة 
التنفيذي  امل����دي����ر  ���س��ن��ج��ر  وج���ي���ف���ري 
ل�سلطة مركز دبي امل�يل الع�ملي كلمتني 
الفتت�حية. وعقد  رئي�ستني يف اجلل�سة 
املوؤمتر خم�ض جل�س�ت حتدث فيه� عدد 
التداول  اخل�����رباء يف جم����ل  ك��ب���ر  م���ن 
من  ع��دد  وم�سوؤولو  امل�لية  الأ���س��واق  يف 

ال��ب��ن��وك ال��ع���مل��ي��ة ال���ك���ربى ال��ع���م��ل��ة يف 
ب�أو�س�ع  ك�ملة  دراي��ة  له�  التي  املنطقة 
اخلليج  دول  يف  املحلية  امل�لية  الأ���س��واق 
الأوراق  ت����داول  ب���أ���س��واق  وارت��ب���ط���ت��ه��� 
اآف�ق  امل�لية الع�ملية . وتن�ولت اجلل�س�ت 
وحت���دي����ت ال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����س���دي لدول 
اأ�سع�ر  نظم  اخلليجي  التع�ون  جمل�ض 
املتحدة  العربية  الإم������رات  يف  ال�����س��رف 
وب�قي دول املجل�ض واأو�س�ع �سوق الأ�سهم 
املن�س�ت  و�سهية  فيه�  الأ�س��سية  وال�سلع 
جمل�ض  دول  ل���ع���م���لت  الإل���ك���رتون���ي���ة 
 10 ال���  جمموعة  و  اخلليجي  ال��ت��ع���ون 
التع�ون  جمل�ض  دول  م�س�رف  قبل  من 
الق�س�ي�  وت�سوية  التنظيمية  وامل�س�ئل 
اجلل�س�ت  �سلطت  كم�  فيه�.  واملن�زع�ت 
ال�����س��وء ع��ل��ى ال��ق�����س���ي��� ال��رئ��ي�����س��ة التي 
تواجه مديري اخلزانة وخرباء القط�ع 
التع�ون  دول جمل�ض  الع�ملني يف  امل�يل 
الذي  ال��دور  اأهمية  من  ب��دءا  اخلليجي 

اتف�قية  ت��ط��ب��ي��ق  ����س���وء  يف  ال���دول���ي���ة 
حقوق  ح��ول  الع�ملية  ال��ت��ج���رة  منظمة 
امللكية الفكرية املتعلقة ب�لتج�رة امل�سم�ة 
الع�ملية  املنظمة  وات��ف���ق��ي���ت  تريب�ض  ب��� 
الدولة  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي  ال��ف��ك��ري��ة  للمكية 

ع�سوا فيه�.
وع��م��دت ال���دول���ة م��ن��ذ ان�����س��م���م��ه��� اإىل 
 1996 ع���م  الع�ملية  ال��ت��ج���رة  منظمة 
اإىل حتديث ت�سريع�ته� اخل��سة ب�مللكية 
الدولية  امل��ت��ط��ل��ب���ت  ل��ت��واك��ب  ال��ف��ك��ري��ة 
الع�ملية  املنظمة  ق���م��ت  وق���د  احل��دي��ث��ة 
مبراجعة قوانني امللكية الفكرية لدولة 

الإم�رات.
ب���ل��ت��ع���ون مع  الق��ت�����س���د  وت��ق��وم وزارة 
والحت�دية  املحلية  اجل��ه���ت  م��ن  ع���دد 
ملك�فحة  الإج��راءات  العديد من  ب�تخ�ذ 
من  الفكرية  امللكية  وحم�ية  القر�سنة 
امللكية  ق���وان���ني ح��م���ي��ة  ت��ف��ع��ي��ل  خ���لل 
واحلقوق  امل��وؤل��ف��ني  وح��ق��وق  ال�سن�عية 

املج�ورة والعلم�ت التج�رية.
بتطور  الأم��ري��ك��ي  امللحق  اأ���س���د  ب���دوره 
دول��ة الإم����رات يف جم���ل حم�ية حقوق 
وزارة  م�����س��وؤويل  داع��ي���ً  الفكرية  امللكية 
املتحدة  ال����ولي�����ت  ل���زي����رة  الق��ت�����س���د 
ل���لط���لع ع��ل��ى جت��رب��ت��ه��� ال��وا���س��ع��ة يف 
جم����ل امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، وغ��ريه��� من 

املج�لت املت�سلة. 

ال�سرك�ت  م�����س���ع��دة  يف  اخل���زان���ة  تلعبه 
القت�س�دي  النمو  فر�ض  اقتن��ض  على 
يف مرحلة م� بعد النكم��ض القت�س�دي 
و�سول اإىل مراحل النمو املت�س�رعة التي 
وال���دور  الإ���س��لم��ي  الق��ت�����س���د  �سهده� 
الفر�ض  ا�ستك�س�ف  يف  للخزانة  احليوي 
امل�ستقبلية. ونظم املوؤمتر حلقتي نق��ض 
ال�سرف  اأ���س��ع���ر  ن��ظ��م  الأوىل   ت��ن���ول��ت 
وب���ق��ي دول جمل�ض  الإم������رات  يف دول���ة 
حول   ال��ث���ن��ي��ة  دارت  ب��ي��ن��م���  ال���ت���ع����ون  
دول  يف  الأ�س��سية  وال�سلع  الأ�سهم  �سوق 
وت�أ�س�ست   . اخلليجي  ال��ت��ع���ون  جمل�ض 
جمعية الإم�رات للمتداولني يف الأ�سواق 
امل�لية � ومقره� دبي � نه�ية ع�م 2011 
الع�ملية  امل��ن��ظ��م��ة  م��ظ��ل��ة  وت��ع��م��ل حت���ت 
اإيه  الع�ملية   البور�س�ت  يف  للمتداولني 
�سي اآي ومقره� فرن�س�. وت�سم اجلمعية 
يف ع�سويته� ح�لي� نحو 200  فرد من 

جن�سي�ت خمتلفة .



28

املال والأعمال
األربعاء  -  11  ديسمبر    2013 م   -   العـدد    10967

Wednesday   11   December   2013  -  Issue No   10967

يف افتتاح موؤمتر ابوظبي 2013 وبرعاية ا�سرتاتيجية من الهيئة

د. حمدة اآل ث�ين : دور رائد للهيئة يف تعزيز اال�شتدامة وكف�ءة الط�قة يف اإم�رة اأبوظبي

جمموعة ال�سركال تطرح اإطارات جديدة يف اأ�سواق االإمارات

الند�شل من�ف�ش جديد لالإط�رات الع�لية االأداء

ام�ش امل�يل  دبي  �شوق  تداوالت  قيمة  درهم  ملي�ر   1.1

مي�ه  هيئة  م��ن  ا�سرتاتيجية  برع�ية   
اأم�ض  ان���ط���ل���ق���ت  اب���وظ���ب���ي  وك����ه����رب�����ء 
2013 يف  اأب��وظ��ب��ي  ج��ل�����س���ت م��وؤمت��ر 
للجولف  اأب���وظ���ب���ي  ال��و���س��نت  م��ن��ت��ج��ع 
م�������س���ل���ط ال���������س����وء ع���ل���ى ال���ق���ط����ع����ت 
ال��رئ��ي�����س��ة ال��ت��ي ���س��وف ت��ت��ل��ق��ى اجلزء 
الأكرب من ال�ستثم�رات من الآن حتى 
الدكتورة حمدة  2020. ووجهت  ع�م 
الوطني  امل���رك���ز  م��دي��ر  ث����ين  اآل  ع��ل��ي 
لأبح�ث الط�قة واملي�ه يف هيئة مي�ه و 
ك�نت  املوؤمتر  كلمة يف  اأبوظبي  كهرب�ء 
بعنوان دور الهيئة يف تعزيز ال�ستدامة 
وكف�ءة الط�قة يف اإم�رة اأبوظبي  ق�لت 
فيه� : يعترب اإجن�ز م�سروع ال�سويه�ت 
2 جزءاً ل يتجزاأ من تلبية احتي�ج�ت 
فيه�  الطلب  تغطية  و  اأبوظبي  اإم����رة 
على امل�ء و الط�قة كم� اأنه جزء رئي�ض 
يف  الن�جحة  الإم����رة  ا�سرتاتيجية  من 
خ�سخ�سة هذا القط�ع ويعد اأحد ت�سعة 
م�س�ريع من نوع املنتج امل�ستقل للط�قة 
بتنفيذه� حكومة  تقوم  التي  و  امل���ء،  و 
و  الت�بعة  �سركته�  خ��لل  من  اأبوظبي 
كهرب�ء  و  مي�ه  هيئة  ب�لك�مل  اململوكة 
اأبوظبي ، على اأ�س��ض الت�سييد، التملك، 
 Build، ب  يعرف  م�  اأو  الت�سغيل-  و 
Own، Operate ، ب�لإ�س�فة اإىل 
الثم�ين م�س�ريع من نوع املنتج امل�ستقل 
م�سرعني  هن�ك  ف���إن  الط�قة،  و  للم�ء 
اإ�س�فيني و لكن من نوع املنتج امل�ستقل 
و هم�: م�سروع حمطة  للط�قة فقط، 
3 )مرحلة الت�سييد( و  اإ�ض  ال�سويه�ت 
م�سروع حمطة املرف�أ )حتت التطوير( 
املنتج  م�����س���ري��ع  ج��م��ي��ع   : وا����س����ف���ت   .
ح�لية  توفر  الط�قة  و  للم�ء  امل�ستقل 

نحو %95 من احتي�ج�ت الإم�رة من 
كهرب�ئية.  ط�قة  و  لل�سرب  �س�لح  م�ء 
م�����س��رية اىل اأن حم��ط��ة ال�����س��وي��ه���ت 2 
الأهمية يف توفري متطلب�ت  ب�لغة  له� 
امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة م���ن م���ي����ه ����س���رب و 
النمو  مل��واك��ب��ة  وذل���ك  كهرب�ئية  ط���ق��ة 
م�سبوق،  الغري  ال�سك�ين  و  الإقت�س�دي 
مدفوع�ً ب�لتطور ال�سريع و التو�سع يف 
تقوم  التي  )و  وال��غ���ز  النفط  �سن�ع�ت 
اأدن����وك، ج��سكو،  ب��ه���  ك��ل م��ن �سرك�ت 
ال�سن�ع�ت  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  ت��ك��ري��ر(  و 
املث�ل  ���س��ب��ي��ل  ال��ب��رتوك��ي��م���وي��ة )ع��ل��ى 
نذكر �سركة بروج(. وق�لت : مت اإجن�ز 
امل�سروع �سمن التكلفة امل�دية )امليزانية( 
املخ�س�سة له و مت ت�سييده يف مدة اأقل 
بقليل من ثلث �سنوات وهذا ب�لت�أكيد 
مب�س�ريع  م��ق���رن��ًة  مهم�  اإجن����زا  ميثل 
م�س�بهة من ن�حية احلجم و التعقيد، 
اإط���ر تع�قد  اإىل ذلك ف���إن  و ب�لإ�س�فة 
ال�سرك�ء امل�لكني لهذا امل�سروع ، ي�سلط 
ال�سوء على برن�مج اخل�سخ�سة الذي 
اأبوظبي  ك��ه��رب���ء  و  م��ي���ه  هيئة  ب��داأت��ه 
منذ ع�م 1998م )15 ع�م�ً(. وحول 
التكنولوجي�  ا���س��ت��خ��دام���ت  ت��ط��ب��ي��ق 
املم�ر�س�ت  اأف�����س��ل  وت��ن��ف��ي��ذ  امل��ت��ق��دم��ة 
يف ال��ه��ي��ئ��ة ا����س����رت ان���ه ل�����س��م���ن تلبية 
تركز   ، ل��لإم���رة  املتن�مية  الحتي�ج�ت 
يف  الع�لية  الكف�ءة  �سم�ن  على  الهيئة 
جم�ل اإنت�ج الكهرب�ء و املي�ه؛ بدًءا من 
حم��ط���ت الإن���ت����ج  ح��ت��ى ال��و���س��ول اإىل 
هذا  ويتحقق  ع�لية.  بكف�ءة  امل�ستهلك 
التقني�ت  اأح����دث  ت��وظ��ي��ف  م��ن خ���لل 
�سبكة  عرب  املم�ر�س�ت  اأف�سل  وتطبيق 
الهيئة. اأي�س�ً من خلل تنفيذ تدابري 

خلل  م��ن  ال��ك��ف���ءة  لتح�سني  خمتلفة 
املح�ف�سة ووق�ية املوارد للحد من هدر 
ال�سوء  �سلطت  الط�قة. كم�  ا�ستهلك 
ال�سرتاتيجية   امل���ب����درات  بع�ض  ع��ل��ى 
لع�م  و����س���رك����ت���ه����  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  امل���ه���م���ه 
ابوظبي  �سركة  مب�درة  ومنه�   2013
ال�سركة  اأنه�  تران�سكو  والتحكم  للنقل 
ال���ت���ي حققت  امل��ن��ط��ق��ة  ال���وح���ي���دة  يف 
يعترب  ح���ي���ث   .PAS55 اإع����ت����م�����د 
ه���ذا الإع��ت��م���د م��رج��ع���ً دول��ي���ً لأف�سل 
املم�ر�س�ت يف اإدارة دورة احلي�ة املتك�ملة 
من  كل  اأن  العلم  مع  امل�دية.  للأ�سول 
تعمل  الهيئة  الت�بعة  التوزيع  �سرك�ت 
ح���ل��ي��� ن��ح��و احل�����س��ول ع��ل��ى م��ث��ل هذا 
املزيد  العتم�د  ه��ذا  وحقق   ، العتم�د 
توافر  �سم�ن  ال��ت���ل��ي��ة:  الأه����داف  م��ن 
ن���ظ����م ال��ط���ق��ة امل�����س��ت��م��رة م���ع حت�سن 
مق�رنة   2012 ع����م  يف   46٪ ي��ب��ل��غ  
اأعم�ل  اأوام��ر  زادت  وقد   .2010 بع�م 
 34٪ بن�سبة  ل��ه���  امل��خ��ط��ط  ال�����س��ي���ن��ة 
ال�سي�نة  اأعم�ل  تك�ليف  اإنخف��ض  مع 
وا�س�فت   .11٪ ب��ن�����س��ب��ة  ال�����س��ن��وي��ة 
من  كجزء   : ث���ين  ال  حمدة  الدكتورة 
الهيئة جت�ه حتقيق ٪7 من  التزام�ت 
اأبوظبي  لروؤية  وفق�  املتجددة  الط�قة 
لبحوث  الوطني  امل��رك��ز  ق���م   2030
الط�قة واملي�ه )نريك( الذراع البحثي 
تنفيذ  ببداأ  للهيئة  الت�بع  والتطويري 
ال�سم�سية  اخل���لي����  ت�����س��ن��ي��ع  م�����س��روع 
البحث  ب���ه���دف  امل���خ���ت���ربات  ح��ج��م  ذا 
اخللية  ك���ف����ءة  ل��ت��ح�����س��ني  وال��ت��ط��وي��ر 
، وبذلك مت ت�سجيل   2009 منذ ع�م 
الط�قة  ���س��ن���ع��ة  ب��دخ��ول��ه  م�س�همته 
اخللي�  بت�سنيع  ال��ع���مل��ي��ة  ال�سم�سية 

بكف�ءة  املختربات  ذات حجم  ال�سم�سية 
حتويل ط�قة قدره� ٪14.76 و ذلك 
حيث  املنطقة،  م�ستوى  عل  م��رة  لأول 
مت اإعتم�د هذة اخللي� وت�سديقه� من 
قبل املخترب الوطني الأمريكي للط�قة 
الكف�ءة  على  احل�سول  وبعد  املتجددة 
الظروف  م���ع  ت��ن������س��ب  ب��ح��ي��ث  امل��ث��ل��ى 
اجل���وي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة ، م���ن امل��م��ك��ن اأن 
ت�س�هم  الهيئة م�ستقبلأ بت�سويق هذة 
 7٪ يف  وامل�س�همة  ال�سم�سية  اخل��لي��� 
من ح�سة الط�قة املتجددة وفق� لروؤية 
اأبوظبي 2030. وق�لت : ق�مت هيئة 
م��ي���ه وك��ه��رب���ء اأب���وظ���ب���ي،  ع��ن طريق  
ال������ذراع ال��ب��ح��ث��ي وال��ت��ط��وي��ري نريك 
الت�بع له� بو�سع اأول حمطة جتريبية 
ب��ستخدام   البحر  م���ء  لتحلية  هجني 
تقنية التن��سح العك�سي وتقنية حتلية 
متعددة املراحل، و ذلك لتح�سني كف�ءة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� م���ن خ����لل ال��ب��ح��ث و 
البنية  اإن�س�ء   : التطوير.وت�سمن ذلك 
التحتية ال�س�ملة من العدادات الذكية 
والتي تعترب قواعد لر�سد ال�ستهلك 
الر�سد  ع��م��ل��ي��ة  اجن�������ز  ي���ت���م  ب��ح��ي��ث 
التلق�ئي وجمع بي�ن�ت ال�ستهلك على 
الفور من العدادات الذكية للكهرب�ء و 
امل���ء و ال��ذي يبلغ ع��دده��� 400 األ��ف.
النقط�ع  اإدارة  ن��ظ���م  تنفيذ  وك��ذل��ك 
انقط�ع  اخ��ط���رات  مع�جلة  تتم  :حيث 
ال�سبكة  معلوم�ت  جميع  و  اخل��دم���ت 
ب��ستخدام نظ�م واحد، مم� ي�س�عد على 
وتقليل  الت�سغيلية  ال��ك��ف���ءة  لتح�سني 
وقت انقط�ع بلإ�س�فة اإىل لزي�دة ر�س� 

العملء وحت�سني اإدارة الأ�سول.
القوى  اإدارة  ت��ن��ف��ي��ذ  اىل  ب����لإ����س����ف���ة 

املتحرك  ال��ه���ت��ف  ط��ري��ق  ع��ن  الع�ملة 
امل��ع��ل��وم���ت يف الوقت  ل��ت��وف��ري  :وذل����ك 
الع�ملة يف  ال��ق��وة  ح���ل��ة  ع��ن  احلقيقي 
ب�لإ�س�فة  اخل���رج��ي��ة  ال��ع��م��ل  م���واق���ع 
زمن  ت��ق��ل��ي�����ض  و  ال��ك��ف���ءة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
وتنفيذ  ال��ط��وارئ.  حل���لت  ال�ستج�بة 
ميكن  ح��ي��ث  امل��ي���ه:  �سبكة  اإدارة  ن��ظ���م 
وال�سي�نة  الت�سغيل  فريق  النظ�م  هذا 
من  احل��د  ط��ري��ق  ع��ن  الأداء  لتح�سني 
ال��ت�����س��رب وعن  م��ك���ن  لتحديد  ال��وق��ت 

طريق التقليل من فقدان املي�ه.
نه�ية  يف  ح���م���دة  ال����دك����ت����ورة  واك�������دت 
ق�دتن�  ل��ت��وج��ي��ه���ت  تلبية  ان���ه  كلمته� 
���س���ح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهي�ن،  اآل  زاي��د 
حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  والفريق  اهلل 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  ال  زاي���د  ب��ن 
امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  الق�ئد  ن�ئب 
اأمتن�  بن�ء  يف  ال�ستمرار  م��ن  متكنن�   ،
وعن  الكبري  بدعمهم  الهيئة  ومتكنت 
ط���ري���ق م����واءم����ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��� مع 
الهيئة  ت��ق��وم   2030 اأب��وظ��ب��ي  خ��ط��ة 
النمو  مبواكبة  ال��دوام  على  و�سرك�ته� 
ال�سريع وا�سع النط�ق التي �سهدن�ه يف 
من  الهيئة  متكنت  الأخ���رية  ال�سنوات 
و  ال��ط���ق��ة  لقط�ع  ا�سرتاتيجية  و���س��ع 
الطلب  لت�أمني  لي�ض فقط  وذل��ك  امل���ء 
للت�أكد  اأي�س�أ  ولكن  وامل���ء  الط�قة  على 
اإن����ت�����ج ع�لية  م���ن ت���وف���ريه����  ب���ك���ف����ءة 
ال��ت��ق��ن��ي���ت وتفخر  اأح����دث  ب������س��ت��خ��دام 
بعملية  ال���ب����رزة  مب�س�همته�  ال��ه��ي��ئ��ة 
ب�لإ�س�فة  اأب��وظ��ب��ي  ب����إم����رة  ال��ت��ط��ور 
الرئي�سيني  امل��وردي��ن  اأح���د  كونه�  اإىل 

للإم�رات ال�سم�لية، يف املق�م الأول.

•• علياء حممود - دبي  

جديد  منتج  ال�سرك�ل  جمموعة  اأطلقت 
من الإط�رت لند�سل يف الأ�سواق املحلية 
ب����ل���دول���ة يف ح��ف��ل اأق���ي���م ب��غ��رف��ة جت����رة 
ال��ع������س��ر م��ن دي�سمرب  و���س��ن���ع��ة دب���ي يف 
احل�����يل ب��ح�����س��ور ال�����س��ي��د اأح���م���د عي�سى 
ع�دل  وال�سيد  التنفيذي  املدير  ال�سرك�ل 
ال�سرك�ل  ملجموعة  ال��ع���م  امل��دي��ر  بطر�ض 
ال�سينية  ال�سركة  ممثلني  اإىل  ب�لإ�س�فة 
املدير التنفيذي ومدير الإنت�ج وعدد من 
للإط�رات  واملوزعني  التنفيذيني  امل��دراء 
الهيئ�ت  ب��ع�����ض  ع���ن  ب���ل��دول��ة ومم��ث��ل��ني 
احل��ك��وم��ي��ة وم��ن��ه��م ب��ل��دي��ة دب���ي و�سرطة 

دبي. 
ويعد اإطلق اإط�رات لند�سل يف الإم�رات 
الع�ملية  ال�سينية  ال�سركة  م��ع  ب�لتع�ون 
الإط��������رات يف  اأك����رب م�سنعي  ���س��ي��ن��ت��وري 
جديدة  خطوة   2009 ع���م  منذ  ال�سني 
ن��ح��و ت��ع��زي��ز ال���ع���لق����ت ال���ت���ج����ري���ة مع 
اإ�س�فة  ال�����س��ني. وت��وف��ر ه���ذه الإط������رات 
جديدة للمنتج�ت التي تتن��سب مع اأجواء 
الإم�رات وال�سرق الأو�سط. و�سيتيح  املنتج 
اجلديد جلميع امل�ستهلكني احل�سول على 

منتج�ت ملئمة ملركب�تهم وبجودة ع�ملية 
حيث ح�سدت ه��ذه الإط����رات على درجة 
اخ��ت��ب���رات اجلودة  ع���ل��ي��ة يف  م��ع���ي��ري  اإي 
وال�سلمة من قبل املنظم�ت املتخ�س�سة 

بذلك.
 تهدف اإط�رات لند�سل اإىل اأن تكون حل 
والراحة  الأداء  حيث  م��ن  مث�لي�  و�سط� 
واحلد من ا�ستهلك الوقود. فقد متكنت 
والأداء  الراحة  م�سكلة  حل  من  لند�سل 
الع�دية من خلل  الإط����رات  ال�سل�سل يف 
اخل�رجي.   وال�����س��ك��ل  امل��ب��ت��ك��ر  ال��ت�����س��م��ي��م 
حيث ميكن للزب�ئن القي�دة براحة واأم�ن 
التقينة  بف�سل  ال�����س��ري��ع��ة  ال��ط��رق���ت  يف 
هذه  ت�سميم  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  احل��دي��ث��ة 
لند�سل  اإط������رات  و�ستغطي  الإط��������رات. 
املركب�ت  م��ن  وا���س��ع��ة  ت�سكيلة  اجل��دي��دة 
ومبميزات متنوعة مم� يعطي امل�ستهلكني 
لحتي�ج�ت  الن�سب  اختي�ر  على  القدرة 

مركب�تهم. 
ويوؤكد ال�سيد يعقوب بن عي�سى ال�سرك�ل، 
اإي�ست  م��ي��دل  ل�سركة  التنفيذي  )امل��دي��ر 
ال�سرك�ل(:  جم��م��وع��ة  ���س��رك���ت  اإح�����دى 
ن�����س��ب ع��ي��ن��ه��� يف  ت�����س��ع  امل���ج���م���وع���ة  اأن 
اخ��ت��ي���رات��ه��� ل��ل��م��ن��ت��ج���ت ���س��لم��ة وراح���ة 
ب�لت�يل  وه���ي  الأوىل  ب���ل��درج��ة  العميل 
والتميز يف  اجل��ودة  لتتن�زل عن مع�يري 
عمله� ومنتج�ته�. ومن هذا املنطلق ي�أتي 
التطوير ومواكبة  حر�ض املجموعة على 
ال�سرتاتيجية  خ��ط��ت��ه���  ���س��م��ن  ال��ت��ق��دم 
من  ومتنوعة  ج��دي��دة  منتج�ت  لتقدمي 
لتغطي  ع���ل��ي��ة  وم��وا���س��ف���ت  ج���ودة  وذات 

رغب�ت واحتي�ج�ت العملء. 
ال�سرك�ل:  من ج�نبه� �سرحت جمموعة 
اإ�س�فة  يعد  لند�سل  اإط����رات  اإط���لق  اأن 
الع�يل  الأداء  ذات  ل���لإط����رات  ج��وه��ري��ة 
وخي�ر جديد ل يقل عن م�ستوى الإط�رات 

الأخرى ب�ل�سوق وب�أ�سع�ر تن�ف�سية لت�سب 
يف النه�ية يف م�سلحة العميل الذي ت�أتي 
املجموعة  اأول��وي���ت  اأه��م  م�سلحته �سمن 
وهو الأمر الذي يعك�ض رغبتن� بتحريك 
ونزيه  ع����دل  ب�سكل  ال��ت��ج���ري��ة  امل��ن���ف�����س��ة 
العميل  اح��ت��ي���ج���ت  ت���خ���دم  ومب��ن��ت��ج���ت 
واأ�س�ف اأن دخول هذا املنتج من الإط�رات 
نحو  نقلة  �سيوفر  الإم�راتية  الأ�سواق  يف 
امل�ستقبل وجيل جديد من املنتج�ت التي 
توفر الأم�ن واملوا�سف�ت التقنية الع�لية 
واأعربت  وم��ن������س��ب��ة  اق��ت�����س���دي��ة  ب���أ���س��ع���ر 
ال�سركة  بكونه�  �سع�دته�  ع��ن  املجموعة 
اأن  ا���س��ت��ط���ع��ت  ال��ت��ي  الأوىل  الإم����رات���ي���ة 

تو�سل هذا املنتج اإىل اأ�سواق املنطقة.
وي���ع���د ت��ع���ق��د جم��م��وع��ة ال�������س���رك����ل مع 
نتيجة  امل�����س��ن��ع��ة  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال�������س���رك����ت 
الر�سمية  ل��ل��زي���رة  مب��سر  واأث���ر  طبيعية 
التي ق�م به� �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد 

ال�سعبية  ال�����س��ني  را���س��د جل��م��ه��وري��ة  ب��ن 
���س��ن��وات وال��ت��ي ه��دف��ت لتعزيز  قبل ع��دة 
�سيم� اجل�نب  البلدين ول  التوا�سل بني 
اتف�قي�ت  م��ن  مزيد  وك�سب  الإقت�س�دي 
ال����ت����ع�����ون وال�������س���راك���ة ل��ت��ع��زي��ز امل���ي���زان 
التج�ري بني الإم�رات وال�سني. وتخ�سع 
ال�س�ملة  ملع�يري اجلودة  اإط���رات لند�سل 
ح�سلت  حيث  املجموعة  به�  تهتم  ال��ت��ي 
ع��ل��ى ���س��ه���دات ج���ودة م��ع��رتف ب��ه��� ع�ملي� 
ج��م��ي��ع مراحل  يف جم�����لت خم��ت��ل��ف��ة يف 
الت�سنيع كجودة تطوير املنتج�ت ونوعية 
والتوزيع  العملي�ت  واإدارة  اخل����م  امل���واد 
البيئة واأمن و�سلمة الع�ملني.  وحم�ية 
الرواد  �سمن  من  امل�سنعة  ال�سركة  وتعد 
الأداء  الف�ئقة  الإط���رات  الذين يطورون 
ب�لإ�س�فة  ال��ري������س��ي��ة  ل��لإ���س��ت��خ��دام���ت 
لنوعية خ�سراء من الإط�رات تتوافق مع 

الحتي�ج�ت البيئية.
من اجلدير ب�لذكر اأن جمموعة ال�سرك�ل 
و�سهدت   1947 ع����م  ك�����س��رك��ة  ت���أ���س�����س��ت 
ع��دة جم���لت لت�سبح  جن�ح�ت كبرية يف 
رائدة  اإم���رات��ي��ة  �سرك�ت  جمموعة  ال��ي��وم 
ت�سم حتت مظلته� العديد من العلم�ت 

التج�رية. 

•• دبي-وام:

دب���ي  �س������وق  تع�م����لت  قيم���ة  بل���غت 
نحو  امت���ض  جل�سة  نه�ي����ة  يف  امل���يل 
موؤ�سره  وارتف�������ع  دره��م  ملي�ر   1.1
بن�س����بة 0.05 يف امل�ئة متقدم����� 1.5 
نقطة   3101.9 على  ليغلق  نقطة 
و�سط ارتف�ع اأ�سع�ر اأ�سهم 10 �سرك�ت 

وهبوط اأ�سهم 16 �سركة وثب�ت اأ�سع�ر 
ثلث �سرك�ت. 

اأكرث  ال�سودان   � ال�سلم  وك�ن م�سرف 
التغري يف  ارتف�ع� من حيث  ال�سرك�ت 
بن�سبة  درهم   1.66 ب�إغلق  اأ�سع�ره� 
تغري بلغت 14.5 يف امل�ئة بينم� ك�نت 
ال�سرك�ت  اأك����رث  ال��ت��ج���ري  دب���ي  ب��ن��ك 
 4.20 ب�إغلق  اأ�سع�ره�  يف  انخف��س� 

دره�����م ب��ن�����س��ب��ة ت��غ��ري ���س���ل��ب 4.6 يف 
العق�رية  اع���م����ر  ���س��ه��م  وك�����ن  امل����ئ���ة. 
ن�����س������������ط��� م����ن ح���ي���ث قيمة  الأك��������رث 
التداول اإذ بلغت نحو 235.5 مليون 
 22.5 ن�سبته  م����  ب������س��ت��ح��واذ  دره����م 
ت�����داولت ال�سوق  امل���ئ��ة م��ن ق��ي��م��ة  يف 
ليغلق  ف��ل��و���ض  خم�سة  ���س��ع��ره  مرتفع� 

على 6.99 درهم .

والإن�س�ءات  العق�رات  قط�ع  وت�سدر   
املتداول  القط�ع�ت  ب���ق��ي  الهند�سية 
يف  ال��ت��داول  قيمة  حيث  م��ن  اأ�سهمه� 
درهم  مليون   607.5 مببلغ  ال�سوق 

اأي م� ن�سبته 58 يف امل�ئة.
يف  الأجنبي  ب�ل�ستثم�ر  يتعلق  وفيم�   
�سوق دبي امل�يل فقد بلغ اإجم�يل قيمة 
ام�ض  الأ�سهم  الأج�نب من  م�سرتي�ت 

لت�سكل  دره���م  م��ل��ي��ون   544.7 ن��ح��و 
اإجم�يل  م��ن  امل���ئ��ة  يف   52 ن�سبته  م��� 
اإجم�يل  بلغ  حني  يف  امل�سرتي�ت  قيمة 
قيمة مبيع�تهم 491.3 مليون درهم 
اإجم�يل  م��ن  امل���ئ��ة  يف   46.9 بن�سبة 
ق��ي��م��ة امل��ب��ي��ع���ت ل��ي�����س��ل ب��ذل��ك �س�يف 
ال�ستثم�ر الأجنبي اإىل 53.4 مليون 

درهم كمح�سلة �سراء. 

 بروج و بوري�لي�ش ت�شتعر�ش�ن اأحدث حلولهم� 
البال�شتيكية املبتكرة يف معر�ش بال�شت اأورا�شي� يف تركي� 

•• ا�سطنبول-وام:

ا�ستعر�ست �سركت� بروج  و بوري�لي�ض اأحدث حلولهم� التي ت�سهم يف تعزيز 
حتدي�ت  ومواجهة  واآ�سي�  اأوروب����  يف  امل�سنعة  ال�سرك�ت  منتج�ت  ا�ستدامة 
مع�جلته� واأدائه� .. وذلك خلل م�س�ركتهم� يف الدورة الث�لثة والع�سرين 
الذي  البل�ستيك  لقط�ع    2013 اأورا���س��ي���  بل�ست  ال��دويل  معر�ض  من 
عقد يف ا�سطنبول يف تركي�. واطلع زوار جن�ح �سركتي  بروج  و بوري�لي�ض  
امل�����س��رتك يف امل��ع��ر���ض ال���ذي اخ��ت��ت��م ف��ع���ل��ي���ت��ه اأم�����ض الول..ع���ل���ى اأحدث 
حلولهم� وتقني�تهم� البل�ستيكية وم�س�همتهم� املتوا�سلة يف دعم وتعزيز 
قط�ع البل�ستيك على امل�ستوى الع�ملي. وق�ل هزمي ال�سويدي الن�ئب الأول 
املعر�ض وفر  اإن   .. واأفريقي� يف  بروج  الأو�سط  التنفيذي لل�سرق  للرئي�ض 
فر�سة ل�ستعرا�ض اأحدث حلولن� البل�ستيكية املبتكرة يف هذا اجلزء من 
الع�مل وفر�سة لإظه�ر وت�أكيد دعمن� لعملئن� يف هذه املنطقة ومل�س�عدتهم 
يف  وا�ستدامته�  البيئية  وفوائده�  وجودته�  منتج�تهم  فع�لية  تعزيز  يف 
ب��روج وبوري�لي�ض بدعم منو الطلب يف  الأ���س��واق ..م��وؤك��دا  التزام �سركتي 
البل�ستيك  مع�جلة  �سرك�ت  وم�س�عدة  والآ���س��ي��وي��ة  الأوروب���ي���ة  الأ���س��واق 
منتج�تهم  ج��ودة  حت�سني  على  التج�رية  العلم�ت  واأ�سح�ب  وامل�سنعني 
الأ�سواق  اإح��دى  من  تعد  تركي�  اأن   واأ�س�ف   . ا�ستدامته�  اإمك�نية  وتعزيز 
املهمة ل�سركة بروج وم�س�ركتن� يف هذا املعر�ض اإىل ج�نب �سركة بوري�لي�ض 
مكنن� من لق�ء العديد من ممثلي �سرك�ت البل�ستيك التحويلية يف هذه 
وتقني�تن�  حلولن�  اأح���دث  على  واإط��لع��ه��م  احتي�ج�تهم  لبحث  املنطقة 
املتطورة وم�س�ريعن� التو�سعية . وعر�ست يف جن�ح  �سركتي بروج وبوري�لي�ض  
كلت�  تنتجه�  التي  اأول��ي��ف��ني   ال��ب��ويل  م��ن ح��ل��ول   من���ذج تطبيق�ت �سنعت 
و�سكله اخل�رجي ف�سل  املنتج  اإمك�ني�ت  تعزيز  ت�سهم يف  والتي  ال�سركتني 
اأثن�ء املع�جلة مم� ي�سكل ف�ئدة كبرية ب�لن�سبة مل�سنعي  عن توفري الوقت 
املواد البل�ستيكية التي ت�ستخدم يف التغليف املطور وت�سنيع الأدوات التي 
ت�ستعمل يف قط�ع الرع�ية ال�سحية وقطع ال�سي�رات والبنية التحتية..فيم� 
والبويل  اإثيلني  البويل  م�دتي  املعرو�سة  املنتج�ت  هذه  �سن�عة  يف  تدخل 
وال�ستدامة  والفع�لية  وال��ت��ن��وع  الع�لية  ب���جل��ودة  لتميزهم�  بروبيلني 
خلل  وبوري�لي�ض  ب��روج  �سركت�  وط��رح��ت  للم�سنعني.  ب�لن�سبة  البيئية 
البويل بروبيلني البل�ستيكية  املعر�ض عددا من منتج�تهم� من مركب�ت 
بوري�لي�ض  تقنية  وتعتمد  ال�سف�فة  الرق�ئق  بتطبيق�ت  اخل��سة  اجلديدة 
للتحفيز البلوري التي ت�س�هم يف حت�سني خ�س�ئ�ض اأداء البويل بروبيلني 
و�سرعة  اإنت�جيته  وتعزيز  ال��وزن  اخلفيف  ال�سلب  التغليف  يف  امل�ستخدم 
مع�جلته مع توفري يف الوقت والط�قة..اإ�س�فة اىل كم� طرحت ال�سركت�ن 
اأوليفني التي تتم��سى مع املتطلب�ت  جمموعة متك�ملة من حلول البويل 
اخل��سة مبواد تغليف الأدوية واأدوات الت�سخي�ض الطبي يف قط�ع الرع�ية 
من  العديد  اهتم�م  وبوري�لي�ض  بروج  �سركتي  جن�ح  وا�ستقطب  ال�سحية. 
ممثلي �سرك�ت ت�سنيع الأجهزة الأ�سلية اخل��سة بقط�ع �سن�عة ال�سي�رات 
من  �سنعت  والتي  اجلن�ح  يف  املعرو�سة  ال�سي�رات  قطع  ق�سم  زاروا  الذين 
مركب�ت البويل بروبيلني ذات الألي�ف الزج�جية الق�سرية حيث تلعب هذه 
املركب�ت دورا مهم� يف توفري بديل مث�يل للقطع البل�ستيكية التقليدية 
التي ت�سنع منه� قطع ال�سي�رات مب� تتميز به من اأداء ع�ل اأثن�ء املع�جلة 
ومب� حتتويه من خ�س�ئ�ض منع ت�سرب الأ�سوات اإىل داخل ال�سي�رة وخف�ض 
وزن املركبة..وت�ستخدم هذه املركب�ت يف ت�سنيع ح�ملت مقدمة ال�سي�رة 

وخلفيته� وح�ملت الدوا�س�ت.  

اك�شبو ال�ش�رقة ي�شت�شيف الدورة اجلديدة 
ملعر�ش املنتج�ت ال�شينية االثنني املقبل

•• ال�سارقه-وام: 

ي�ست�سيف مركز اك�سبو ال�س�رقة خلل الفرتة من16 حتى 18 دي�سمرب اجل�ري 
اأك��رث من  ال��ذي ي�س�رك به  12 من معر�ض املنتج�ت ال�سينية  ال��دورة  فع�لي�ت 
150 ع�ر�س� يعر�سون امل�أكولت ال�سينية واملنتج�ت الزراعية. يق�م املعر�ض حتت 
رع�ية وزارة التج�رة ال�سينية وبدعم من غرفة جت�رة و�سن�عة ال�س�رقة ومركز 
ال�سني الع�ملي للتب�دل القت�س�دي والتقني واملركز ال�سيني للآلت امليك�نيكية 
والكهرب�ئية - ت�سين�مك�ض - . واأ�س�د �سيف حممد املدفع الرئي�ض التنفيذي ملركز 
اك�سبو ال�س�رقة خلل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد ام�ض مبقر املركز ب�لعلق�ت 
املتميزة مع جمهورية ال�سني ال�سعبية على ك�فة امل�ستوي�ت وخ��سة القت�س�دية 
التب�دل التج�ري بني دولة الإم���رات وال�سني اىل م� يق�رب  .. م�سريا اىل منو 
14 ب�مل�ئة يف الن�سف الأول من الع�م احل�يل حيث ت�ستحوذ دول اخلليج العربي 
على 70 ب�مل�ئة من حجم التب�دل التج�ري العربي مع ال�سني. وق�ل ان التب�دل 
التج�ري بني البلدين و�سل اإىل 21.435 ملي�ر دولر بني �سهري ين�ير ويونيو 
ب�لفرتة  مق�رنة  ب�مل�ئة   13.68 بن�سبة  ارتف�ع�  ميثل  وه��ذا   2013 الع�م  من 
الإم�رات  اإىل  ال�سينية  ال�س�درات  قيمة  بلغت  وق��د   .. امل��سي  الع�م  من  نف�سه� 
15.444 ملي�ر دولر فيم� بلغت �س�درات الإم�رات اإىل ال�سني 5.991 ملي�ر 
احل�يل  الع�م  يف  اجل�نبني  بني  املتوقع  التج�ري  التب�دل  حجم  ..وي��ق��در  دولر 
واأ�س�ف  ال�سينية.  اجل��م���رك  اإح�س�ئي�ت  وف��ق  دولر  ملي�ر   40.42 ب�حوايل 
تعزيز  يف  ك��ب��ريا  دورا  يلعب  ال�س�رقة  يف  ال�سينية  املنتج�ت  معر�ض  ان  امل��دف��ع 
�سوق  اأك��رب  الإم����رات ح�لي�  تعد  وال�سني حيث  الإم����رات  التج�ري بني  التب�دل 
لل�س�درات ال�سينية وث�ين اأكرب �سريك جت�ري لل�سني بني الدول العربية . من 
ج�نبه ق�ل ب�تريك زينج �سو املدير الع�م ملركز ال�سني لللت امليك�نيكية واملنتج�ت 
الكهرب�ئية ان الدورة ال� 12 من املعر�ض �سرتكز على املنتج�ت ال�سينية النب�تية 
وم�أكولت.  وم�سروب�ت  جمففة  وفواكه  وحبوب  ط�زجة  وخ�سروات  فواكة  من 
الفولكلورية  الفنون  ال��ع���م  ه��ذا  اجل��دي��دة  الفع�لي�ت  �سمن  م��ن  ان  اىل  واأ���س���ر 
ال�سينية مثل �سن�عة الط�ئرات الورقية حيث �سيتم عر�ض هذه الن�س�ط�ت من 
قبل موؤ�س�سة الفنون الفولكلورية الرتاثية من جبل ت�ي يف مق�طعة �س�ندوجن 

ب�لإ�س�فة اإىل عر�ض لوح�ت فن�نيني �سينيني م�سهورين للبيع.
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تعلن ادارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية
SUPERCAVI:بطلب لت�سجيل بي�ن�ت العلمة التج�رية

املودعة حتت رقم:١8٠2٣6       بت�ريخ:2٠١2/١٠/7 م
ب��س��م:ري�ل لتج�رة الكهرب�ئي�ت �ض.ذ.م.م

وعنوانه:�ض.ب:42٣٩5 حمل ملك �سعيد حممد لوت�ه ، ديرة ، النخيل ، دبي ، الم�رات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت/ املنتج�ت:

الك�بلت الكهرب�ئية وال�سلك الكهرب�ئية .
الواقعة ب�لفئة: ٩

و�سف العلمة:هي عب�رة عن كلمة SUPERCAVI مكتوبة ب�حلروف اللتينية الكبرية ب�للون ال�سود.  
ال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العلم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خلل )٣٠( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن ادارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية
Sparkling CLEAN:بطلب لت�سجيل بي�ن�ت العلمة التج�رية

املودعة حتت رقم:١7٩٩72       بت�ريخ:2٠١2/٩/٣٠ م
ب��س��م:راف�يل جين�رو رم�ندو لوري�

وعنوانه:املنطقة احلرة مبط�ر دبي الدويل.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت/ املنتج�ت:

الدع�ية والعلن والدارة وتوجيه وتقدمي العم�ل وتفعيل الن�س�ط املكتبي .
الواقعة ب�لفئة:٣5

كلمة  حتته�  ال�سفر  ب�للون  اللتينية  ب�حلروف  مكتوبة   Sparkling كلمة  عن  العلمة:عب�رة  و�سف 
CLEAN مكتوبة ب�حلروف اللتينية الكبرية ب�للون البي�ض والكلمتني على خلفية بوي�سة م�ستديرة 
عليه� ر�سوم�ت ا�سخ��ض ح�ملني مك�ن�ض واغرا�ض مميزة ب�للون البي�ض وخلفية البوي�سة ممزوجة ب�للون 

الزرق وال�سود والر�س��سي والبي�ض بطريقة مميزة ح�سب ال�سكل املبني اعله .  
ال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العلم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خلل )٣٠( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن ادارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية
nazakat:بطلب لت�سجيل بي�ن�ت العلمة التج�رية

املودعة حتت رقم:١8٠54٩       بت�ريخ:2٠١2/١٠/١4 م
ب��س��م:حممد �سعود قري�ض به�يل

وعنوانه:دبي ، الم�رات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت/ املنتج�ت:

وامل�ستح�سرات  الدقيق  النب  وال�س�جو وم� يقوم مق�م  الت�بيوك�  الرز  ال�سكر  الك�ك�و  ال�س�ي  النب  الزعفران 
امل�سنوعة من احلبوب اخلبز الب�سكويت والكعك والفط�ئر واحللوي�ت واملثلج�ت ع�سل النحل والع�سل ال�سود 

)الدب�ض( اخلمرية وم�سحوق اخلمرية امللح اخلردل الفلفل واخلل وال�سل�سة البه�رات التوابل .
الواقعة ب�لفئة:٣٠

و�سف العلمة:هي عب�رة عن كلمة nazakat مكتوبة ب�حلروف اللتينية ب�للون الرجواين وحتته� خط 
م�ستقيم على خلفية �سريط ب�للون ال�سم�ئي الزرق وقليل من ال�سح�ب البي�ض وحتته� ر�سمة فت�ة مميزة 
ب�للوان ال�سفر والرجواين وال�سود داخل مربع اطرافة ب�للون البي�ض وخلفية ب�للون الرجواين والكل 

ح�سب ال�سكل املبني اعله .  
ال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العلم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خلل )٣٠( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن ادارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية
LITO:بطلب لت�سجيل بي�ن�ت العلمة التج�رية

املودعة حتت رقم:١8٠8٣6       بت�ريخ:2٠١2/١٠/١8 م
ب��س��م:ليتو ب�ل�ض للتج�رة �ض.ذ.م.م

وعنوانه:�ض.ب: 42٩88 ، حمل رقم 4 حممد ملك وابن�ء عبداهلل
 وحممد �س�لح ، ديرة ، البطني ، دبي ، الم�رات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت/ املنتج�ت:
الحذية وامللب�ض اجل�هزة بكل انواعه� رج�يل وحرميي واولدي اردية الراأ�ض والقدم امللب�ض واملت�سمنة 
والقم�س�ن  والبدل  والتنورات  والقم�س�ن  والبنطلون�ت  والف�سف��سة  والبنطلون�ت  واجل�كيت�ت  الف�س�تني 
وحم�لة  واملع�طف  العنق  ورب��ط���ت  املحبوكة  وامللب�ض  وال�����س��رتات  الفوقية  ال�سدرية  وامللب�ض  والت�ئية 
البنطلون وامللب�ض املحكمة والبيج�م�ت امللب�ض وب�لخ�ض امللب�ض الري��سية القبع�ت والقبع�ت الري��سية 
واغطية الراأ�ض وارواب احلم�م�ت والحزمة الري��سية واجلوارب واجلوارب امل�نعة للعرق واجلوارب الطويلة 
والربطة  املعرقة  والكنزات  التعرق  وقم�س�ن  التحتية  والقم�س�ن  ال�سيقة  وامللب�ض  الق�سرية  واجل��وارب 
للفرق  الك�ملة  الرك�ض  وب��دلت  للملب�ض(  )ا�س�فة  والقف�زات  )امللب�ض(  ال�سروالية  والردي���ة  ال�سورت�ت 

الري��سية وبدلت التدريب واربطة الراأ�ض والربطة امل��سة للعرق .
الواقعة ب�لفئة:25

مميز  كت�بة  وب�سكل  البي�ض  ب�للون  اللتينية  ب�حلروف  مكتوبة   Lito كلمة  عب�رة  العلمة:هي  و�سف 
والكلمة على خلفية بوي�سة م�ستديرة �سوداء داكنة اللون ح�سب ال�سكل املبني اعله .  

ال�س��رتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العلم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خلل )٣٠( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن ادارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية
KAKTUS:بطلب لت�سجيل بي�ن�ت العلمة التج�رية

املودعة حتت رقم:١8١٠55       بت�ريخ:2٠١2/١٠/2٣ م
ب��س��م:بني الق�سرين للهداي� �ض.ذ.م.م

وعنوانه:�ض.ب: 27١27 ، حمل رقم 5-6-7 ملك �سفية عبدالرحمن علي اله��سمي ال�سبخة ، ديرة ، دبي ، 
الم�رات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت/ املنتج�ت:
امللب�ض اجل�هزة بكل انواعه� رج�يل وحرميي واولدي اردية الراأ�ض والقدم امللب�ض واملت�سمنة الف�س�تني 
والت�ئية  والقم�س�ن  والبدل  والتنورات  والقم�س�ن  والبنطلون�ت  والف�سف��سة  والبنطلون�ت  واجل�كيت�ت 
البنطلون  وحم�لة  واملع�طف  العنق  ورب��ط���ت  املحبوكة  وامللب�ض  وال�سرتات  الفوقية  ال�سدرية  وامللب�ض 
وامللب�ض املحكمة والبيج�م�ت امللب�ض وب�لخ�ض امللب�ض الري��سية القبع�ت والقبع�ت الري��سية واغطية 
الطويلة  واجل���وارب  للعرق  امل�نعة  واجل���وارب  واجل���وارب  الري��سية  والح��زم��ة  احلم�م�ت  وارواب  ال��راأ���ض 
والربطة  املعرقة  والكنزات  التعرق  وقم�س�ن  التحتية  والقم�س�ن  ال�سيقة  وامللب�ض  الق�سرية  واجل��وارب 
للفرق  الك�ملة  الرك�ض  وب��دلت  للملب�ض(  )ا�س�فة  والقف�زات  )امللب�ض(  ال�سروالية  والردي���ة  ال�سورت�ت 

الري��سية وبدلت التدريب واربطة الراأ�ض والربطة امل��سة للعرق .
الواقعة ب�لفئة:25

و�سف العلمة:هي عب�رة كلمة KAKTUS مكتوبة ب�حلروف اللتينية الكبرية ب�للون البي�ض داخل 
ر�سمة نبته �سوكية مميزة ب�للون الخ�سر وا�سواكه� ب�للون البي�ض والكل على خلفية خ�سراء داكنة اللون 

ح�سب ال�سكل املبني اعله .  
ال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العلم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خلل )٣٠( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن ادارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية
BAQ BEIN AL QASRAIN since 1996:بطلب لت�سجيل بي�ن�ت العلمة التج�رية

املودعة حتت رقم:١8١٠56       بت�ريخ:2٠١2/١٠/2٣ م
ب��س��م:بني الق�سرين للهداي� �ض.ذ.م.م

وعنوانه:�ض.ب: 27١27 ، حمل رقم 5-6-7 ملك �سفية عبدالرحمن علي اله��سمي ال�سبخة ، ديرة ، دبي ، الم�رات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت/ املنتج�ت:

واجل�كيت�ت  الف�س�تني  واملت�سمنة  امللب�ض  والقدم  الراأ�ض  اردي��ة  واولدي  وحرميي  رج���يل  انواعه�  بكل  اجل�هزة  امللب�ض 
الفوقية  ال�سدرية  وامللب�ض  والت�ئية  والقم�س�ن  والبدل  والتنورات  والقم�س�ن  والبنطلون�ت  والف�سف��سة  والبنطلون�ت 
وال�سرتات وامللب�ض املحبوكة وربط�ت العنق واملع�طف وحم�لة البنطلون وامللب�ض املحكمة والبيج�م�ت امللب�ض وب�لخ�ض 
امللب�ض الري��سية القبع�ت والقبع�ت الري��سية واغطية الراأ�ض وارواب احلم�م�ت والحزمة الري��سية واجلوارب واجلوارب 
والكنزات  التعرق  وقم�س�ن  التحتية  والقم�س�ن  ال�سيقة  وامللب�ض  الق�سرية  واجل��وارب  الطويلة  واجل��وارب  للعرق  امل�نعة 
للفرق  الك�ملة  الرك�ض  وبدلت  للملب�ض(  )ا�س�فة  والقف�زات  )امللب�ض(  ال�سروالية  والردي��ة  ال�سورت�ت  والربطة  املعرقة 

الري��سية وبدلت التدريب واربطة الراأ�ض والربطة امل��سة للعرق .
الواقعة ب�لفئة:25

م�ستديرة  دائ��رة  داخ��ل  البي�ض  ب�للون  الكبرية  اللتينية  ب�حلروف  مكتوبة   BAQ كلمة  عب�رة  العلمة:هي  و�سف 
البي�ض  ب�للون  بيديهم�  الدائرة  مي�سك�ن  مميزين  ا�سدين  ر�سمة  وي�س�ره�  ميينه�  وعلى  الداكن  الحمر  ب�للون  خلفيته� 
 BEIN AL QASRAIN كلم�ت  عليه  ال�سدين مكتوب  ارج��ل  يربط بني  احمر  �سريط  ال��دائ��رة  والحمر وحت��ت 
و  منذ  عليه�  مكتوب  مميزة  ور�سمة  مميزة  �سغرية  ا�سك�ل  وفوقه  البي�ض  ب�للون  الكبرية  اللتينية  ب�حلروف  مكتوبة 

اعله .   املبني  ال�سكل  ح�سب  والكل  �سغري  ب�سكل  مكتوبة   since 1996
ال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العلم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل 
، وذلك خلل )٣٠( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن ادارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية
LGR CREATION :بطلب انتق�ل ملكية ت�سجيل العلمة التج�رية الت�لية

بت�ريخ:2٠١٣/8/2٣ م املودعة حتت رقم:55١٠2 
بت�ريخ: 2٠٠4/6/6م امل�سجلة حتت رقم:47٠٣٩ 

ب��س��م:ه�ري�ض جوبيندرام راجبوت
وعنوانه:�ض.ب: 25٣5٩ ، دبي ، الم�رات العربية املتحدة .

رقم وت�ريخ الن�سر ال�س�بق يف اجلريدة الر�سمية : ) ( - )م(
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت/ املنتج�ت:

اللكرتوني�ت مثل:اللكرتوني�ت مثل: الراديو والتلف�ز والفيديو وامل�سجل والجهزة التي ت�سغل ال�سي ديه�ت واجهزة الدي.
اخل��سة  والبحرية  العلمية  والعدد  والجهزة  املتحرك  واله�تف  ك�لتليفون  والل�سلكية  ال�سلكية  الت�س�ل  واجهزة  يف.دي 
مب�سح الرا�سي والدوات والتجهيزات الكهرب�ئية واملوا�سلت الكهرب�ئية وادوات فح�ض للكهرب�ء )قلم فح�ض( والجهزة 
والعدد الكهرب�ئية )مب� يف ذلك الل�سلكية( وكذلك الجهزة والعدد الفوتوغرافية وال�سينم�توغرافية والجهزة اخل��سة 
ب�سن�عة النظ�رات وعملي�ت الوزن والقي��ض واعط�ء ال�س�رات وال�سبط )املراقبة( والنق�ذ والتعليم والجهزة الوتوم�تيكية 

والتي تعمل بو�سع قطعة من النقود اللت املتكلمة اخلزائن الرا�سدة للنقود اللت احل��سبة واجهزة اطف�ء احلريق .
الواقعة ب�لفئة:٩

التعديلت على الطلب بعد الن�سر ال�س�بق:
تن�زل رقم : 55٣٣4

ا�سم م�لك العلمة : م . ال جي ار لللكرتوني�ت
ا�سم املتن�زل له: ه�ري�ض جوبيندرام راجبوت

جن�سيته: الهند
عنوانه وحمل اق�مته: ال�سوق الكبري مكتب ملك حممد عبدالكرمي الزرعوين ، دبي ، الم�رات العربية املتحدة.

ت�ريخ انتق�ل امللكية : 2٠١٣/٩/٣٠
ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : / / 2٠١٣

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن ادارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية
DUMU بطلب لت�سجيل بي�ن�ت العلمة التج�رية:دومو

املودعة حتت رقم:١8٠8٣5       بت�ريخ:2٠١2/١٠/١8 م
ب��س��م:تروفين� للأغذية )ال�سرق الو�سط( �ض م ح ، ذ.م.م

، الم�رات  ، ال�س�رقة  ، املنطقة احلرة ب�حلمرية   42239 1F �ض.ب:   - 16 وعنوانه:قطعة الر�ض رقم : 
العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت/ املنتج�ت:
اللحوم  م�ستخرج�ت  ال�سيد  وطيور  الداجنة حيوان�ت  الطيور  ال�سم�ك  اللحوم  احلليب  منتج�ت  احلليب 
الفواكه واخل�سراوات املحفوظة واملجففة واملطهية والهلم )اجللي( املربي�ت ب�نواعه� البي�ض اللنب وغريه 
من منتج�ت اللب�ن الزيوت وال�سحوم املعدة للتغذية الغذية املحفوظة واملخللت والتمور )مثلجة ولي�ست 

ط�زجة( .
الواقعة ب�لفئة:2٩

و�سف العلمة:هي عب�رة عن كلمة DUMU مكتوبة ب�حلروف اللتينية الكبرية ب�للون الزرق و�سل 
ب�للون ال�سفر  الداكن وظل احلروف  ب�للون الزرق  ب�للون ال�سفر وفوقه� كلمة دومو مكتوبة  احلروف 

ح�سب ال�سكل املبني اعله .  
ال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العلم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خلل )٣٠( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن ادارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/امل�لك:اأفن�ن لل�ست�س�رات
Myounus:بطلب لت�سجيل بي�ن�ت العلمة التج�رية

املودعة ب�لرقم:١8٠55١       بت�ريخ:2٠١2/١٠/١4 م
ب��س��م:�ض.حممد نور يون�ض خ�دم واخوانه

وعنوانه:الرا�ض ، ديرة ، دبي ، الم�رات
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:١١ ادوات واجهزة الن�رة والتدفئة والتهوية وتوليد البخ�ر 
والطهي والتربيد والتجفيف وتوزيع املي�ه والرتكيب�ت ال�سحية واحلنفي�ت واخللط�ت والثلج�ت وتكييف 
الق�ئمة مروحة  وامل��راوح  ال�سقف واحل�ئط واملن�سده  الهواء م�س�بيح توفري الط�قة ملب�ت الطوارئ مراوح 
ال�سندوق واملراوح بكل انواعه� الواردة ب�لفئة )١١( مثبت�ت الط�قة لوازم ال�س�ءة والتهوية ملب�ت وم�س�بيح 
بكل انواعه� ا�سواء متدفقة ملب�ت فلور�سنت ملب�ت كهرب�ئية ق�بلة للتحويل اىل وزواي� خمتلفة ملب�ت ابواب 

احلدائق وجميع م� �سبق يف حدود وقوعه ب�لفئة )١١( .
و�سف العلمة:هي عب�رة عن كلمة Myounus مكتوبة ب�حلروف اللتينية ب�للون الخ�سر ب�سكل كت�بة 

مميز .  
ال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العلم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د ، اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خلل )٣٠( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية

JE - Unique:بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعلمة التج�رية الت�لية

املودعة ب�لرقم :57٣26 
ب��س�������م: جي اأم تي �سي �ض.م.ح

وعنوانه: �ض.ب: ١854٣ ، جبل علي ، الم�رات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم : )54٠5٣(  بت�ريخ:2٠٠5/6/2٠

انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلم�ية يف :2٠١٣/١١/٣٠ وحتى ت�ريخ :2٠2٣/١١/٣٠ 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية

AEROCOOL:بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعلمة التج�رية الت�لية

املودعة ب�لرقم :55٩76 
ب��س�������م: ال�سيد/كن�س�م في�سندا�ض كوكريج�

وعنوانه: �ض.ب: 6545 ، حمل ملك حملت اخوند عو�سي ، ديرة ، ال�سوق الكبري ، دبي 
، الم�رات العربية املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : )47848(  بت�ريخ:١٩/2٠٠4/7
انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 

احلم�ية يف :2٠١٣/٩/2٠ وحتى ت�ريخ :2٠/2٠2٣/٩ 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية

BIKINI LINE:بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعلمة التج�رية الت�لية

املودعة ب�لرقم :55٩72 
ب��س�������م: ال�سيد/كن�س�م في�سندا�ض كوكريج�

وعنوانه: �ض.ب: 6545 ، حمل ملك حملت اخوند عو�سي ، ديرة ، ال�سوق الكبري ، دبي 
، الم�رات العربية املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : )5٠585(  بت�ريخ:١/١١/2٠٠5
انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 

احلم�ية يف :2٠١٣/٩/2٠ وحتى ت�ريخ :2٠/2٠2٣/٩ 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية

COTNSOFT:بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعلمة التج�رية الت�لية

املودعة ب�لرقم :55٩8٠ 
ب��س�������م: ال�سيد/كن�س�م في�سندا�ض كوكريج�

وعنوانه: �ض.ب: 6545 ، حمل ملك حملت اخوند عو�سي ، ديرة ، ال�سوق الكبري ، دبي 
، الم�رات العربية املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : )47847(  بت�ريخ:١٩/2٠٠4/7
انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 

احلم�ية يف :2٠١٣/٩/2٠ وحتى ت�ريخ :2٠/2٠2٣/٩ 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية

COTTON COMFORT:بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعلمة التج�رية الت�لية

املودعة ب�لرقم :55٩75 
ب��س�������م: ال�سيد/كن�س�م في�سندا�ض كوكريج�

وعنوانه: �ض.ب: 6545 ، حمل ملك حملت اخوند عو�سي ، ديرة ، ال�سوق الكبري ، دبي 
، الم�رات العربية املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : )5٠557(  بت�ريخ:١/١٠/2٠٠5
انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 

احلم�ية يف :2٠١٣/٩/2٠ وحتى ت�ريخ :2٠/2٠2٣/٩ 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية

COTTON CRAZE:بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعلمة التج�رية الت�لية

املودعة ب�لرقم :55٩74 
ب��س�������م: ال�سيد/كن�س�م في�سندا�ض كوكريج�

وعنوانه: �ض.ب: 6545 ، حمل ملك حملت اخوند عو�سي ، ديرة ، ال�سوق الكبري ، دبي 
، الم�رات العربية املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : )4٩65٠(  بت�ريخ:١/١١/2٠٠5
انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 

احلم�ية يف :2٠١٣/٩/2٠ وحتى ت�ريخ :2٠/2٠2٣/٩ 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية

INFINITI:بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعلمة التج�رية الت�لية

املودعة ب�لرقم :55٩78 
ب��س�������م: ال�سيد/كن�س�م في�سندا�ض كوكريج�

وعنوانه: �ض.ب: 6545 ، حمل ملك حملت اخوند عو�سي ، ديرة ، ال�سوق الكبري ، دبي 
، الم�رات العربية املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : )55٩٠٣(  بت�ريخ:8/١١/2٠٠5
انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 

احلم�ية يف :2٠١٣/٩/2٠ وحتى ت�ريخ :2٠/2٠2٣/٩ 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية

JE - Unique:بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعلمة التج�رية الت�لية

املودعة ب�لرقم :57٣27 
ب��س�������م: جي اأم تي �سي �ض.م.ح

وعنوانه: �ض.ب: ١854٣ ، جبل علي ، الم�رات العربية املتحدة .
وامل�سجلة حتت رقم : )5722٩(  بت�ريخ:2٠/١/2٠٠6

انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلم�ية يف :2٠١٣/١١/٣٠ وحتى ت�ريخ :2٠2٣/١١/٣٠ 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية

LEGACY WE COVER ALL:بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعلمة التج�رية الت�لية

املودعة ب�لرقم :55٩77 
ب��س�������م: ال�سيد/كن�س�م في�سندا�ض كوكريج�

وعنوانه: �ض.ب: 6545 ، حمل ملك حملت اخوند عو�سي ، ديرة ، ال�سوق الكبري ، دبي 
، الم�رات العربية املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : )77٩٠4(  بت�ريخ:28/١١/2٠٠6
انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 

احلم�ية يف :2٠١٣/٩/2٠ وحتى ت�ريخ :2٠/2٠2٣/٩ 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية

WEATHERCOAT:بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعلمة التج�رية الت�لية

املودعة ب�لرقم :567١8 
ب��س�������م: �ض. ترياكو هولدجنز ليمتد

وعنوانه: ليم��سول قرب�ض .
وامل�سجلة حتت رقم : )47٠2١(  بت�ريخ:2٠٠4/6/6

انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلم�ية يف :2٠١٣/١٠/22 وحتى ت�ريخ :22/2٠2٣/١٠ 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967

تعلن اإدارة العلم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
اأفن�ن لل�ست�س�رات واخلدم�ت الإدارية

MAXPOWER:بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعلمة التج�رية الت�لية

املودعة ب�لرقم :56528 
ب��س�������م: �ض. البوري للتج�رة الع�مة �ض.ذ.م.م

وعنوانه: مكتب ملك عبدالواحد فكري و�سرك�ه ، البطني ديرة دبي الم�رات العربية 
املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : )47٠١٩(  بت�ريخ:2٠٠4/6/6
انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 

احلم�ية يف :2٠١٣/١٠/١8 وحتى ت�ريخ :2٠2٣/١٠/١8 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  11  دي�سمرب 2013 العدد 10967
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اأداء مبدع لليدي جوين دني�ض30

)فيلومين�( امراأة �شبعينية تبحث عن ابنه� املفقود
حينما ت�ساهد اأداء الليدي جودي دين�ض، تاأ�سرك... تذهلك، باأدائها العبقري، هكذا هي يف جملة اأعمالها ال�سينمائية وامل�سرحية، ويف جتربتها االخرية مع فيلم )فيلومينا( 
تذهب بعيدا... تختطفنا من كر�سي املتفرج اىل عوامل ق�سية بعيدة، وهي جت�سد �سخ�سية )فيلومينا يل( تلك املراأة ال�سبعينية، التي ظلت الأكر من خم�سة عقود وهي 
تبحث عن ابنها الذي فقدته بعد ان حملت وهي مراهقة يف عام 1952، مما دفع اأ�سرتها امل�سيحية املتحفظة اىل اأخذ الطفل اىل اأحد االأديرة... ولتبقى احلكاية يف طي 

الن�سيان حتى تفتح من جديد.

ال��ف���ئ��ز ع��ن هذا  ك���وج����ن،  ك��ت��ب��ه �ستيفن  ال�����س��ي��ن���ري��و 
ال�سينم�ئي  فني�سي�  م��ه��رج���ن  ب��ج���ئ��زة  ال�����س��ي��ن���ري��و 
ك�تب  �ستيفن كوج�ن،  ان  واملعروف   ،2013 ال��دويل 
ال�سين�ريوه�ت  م��ن  العديد  ل��ه  مقتدر،  وممثل  رائ��ع 
التمثيل  �سعيد  وعلى  الع�مل  يوم� حول   80  - منه� 

ل جم�ل حل�سر اأعم�له.
�سح�يف  اأول��ه��م���،  خ��ط��ني،  يف  حك�يته  ت�سري  والفيلم 
���س��ي������س��ي ع������ض ح��ي���ت��ه و���س��ط الجن��������زات والخب�ر 
ب�لفخر...  ي�سعر  ب��داأ  حتى  ال�سي��سية،  والتحقيق�ت 

وال�سغط... والأعب�ء...
لهذا قرر ان ي�أخذ ق�سط� من الراحة، وذات يوم، تروي 
له زوجته، حك�ية امراأة من اجلريان تعي�ض لوحده�، 
اأخذ  ال��ذي  ابنه�،  ع��ن  تبحث  حي�ته�،  ع��ست  ان  بعد 
يف  �سف�ح�،  حملت  حينم�  اأ�سرته�  تزمت  ج��راء  منه�، 
اخلم�سيني�ت من القرن امل��سي، مم� ي�سكل ع�را على 
ب��داأ يتحرك  املعلوم�ت الأولية  الأ���س��رة... واأم���م تلك 
بداخله ح�ض ال�سح�يف، للبحث عن جميع التف��سيل 

التي حتيط بتلك املراأة... وطفله�... وحي�ته�...
والتحليل  والدرا�سة  البحث  من  طويلة،  رحلة  لتبداأ 
واللق�ءات التي تتوا�سل مع اأكرب كم من ال�سخ�سي�ت، 
ويف كل مرة، خيوط جديدة، ت�سطر تلك املراأة امل�سنة 
الأمريكية،  املتحدة  الولي�ت  اىل  لل�سفر  وال�سح�يف، 
ب��ح��ث��� ع���ن الب�����ن امل���ف���ق���ود، ال�����ذي مل ت�����س���ه��ده فور 

ولدته...
وتبعي�ت  التزمت...  واآث���ر  ال�س�بقة،  للمرحلة  حتليل 
والن�س�نية  احلي�تية  ال��ظ��روف  واي�����س���  ال��ف��ق��دان... 

للمراأة التي ظلت تنتظر احللم... والأمل.

واي�س� حي�ة ذلك ال�سح�يف وال�سغوط التي حتيط به 
ال�سي��سة....  النف�سي يف ع�مل  والتعب  واأمله  ومع�ن�ته 

والبحث عن بدائل يف جم�ل احلرفة ذاته�.
الفيلم عند عر�سه للمرة الأوىل يف مهرج�ن فيني�سي� 
كثريا  ح�سد   ،2013 اغ�سط�ض  ال��دويل  ال�سينم�ئي 

من ال�س�دة... والنقد اليج�بي.
ال�سبعيني�ت من  ام��راأة ايرلندية يف  رحلة اىل ع��وامل 
عمره�، اأ�سبحت ح�مل عندم� ك�نت مراهقة يف ع�م 
ب�لع�ر  ال�سعور  نتيجة  عنه�،  تخلت  ع�ئلته�   ،1952

واخلجل....
يب�ع  ه��ن���ك  وم���ن  الأدي������رة...  اأح���د  اىل  طفله�  ينقل 
لحدى الع�ئلت الأمريكية... لتبقى فيلومين� اأكرث 
وحلمه�  طفله�...  عن  تبحث  وه��ي  ع�م�   )50( من 

املفقود....
ومفعمة  ب�لأح��سي�ض....  م�سبعة  ع���دي��ة،  غري  رحلة 
وال��ت��ح��ل��ي��ل، والعمق،  وال��ن��ق��د،  الن�����س���ين،  ب���ل��ن��ب�����ض 
احللم...  الب���ن  ع��ن  بحث�  اجل��ي������س��ة...  وال��ع��واط��ف 
احلب...  رح��ل��ة  امل�ستقبل.  والب���ن  احل��ي���ة...  والب���ن 
وحك�ي�ته  واأ����س���راره  للم��سي  وف�����س��ح  واخل�������س����رة... 
هي  ك��ب��رية،  مبدعة  ح�سور  ير�سخ  عمل  وظ��روف��ه... 
ال��ل��ي��دي ج����ودي دي��ن�����ض وه���ي ت��ذه��ب ب��ن��� اىل عوامل 

البحث والرتقب والنتظ�ر...
ومعه� يف الفيلم بدور ال�سح�يف، �ستيف كوج�ن، وهو 

نف�سه ك�تب ال�سين�ريو.
امل��خ��رج �ستيفن  ال��ربي��ط���ين  امل��ب��دع  ول ميكن جت����وز 
والع�ملية  ال��ربي��ط���ن��ي��ة  لل�سينم�  ق���دم  ال����ذي  ف��ري��رز 
الكثري من التحف من بينه� فيلم )علق�ت خطرية 

)املقطورة(،  وال��ف���ن   )2006  - و)امللكة   ،1988  -
والقن��ض وكم اآخر من العم�ل ذات البعد ال�سي��سي 
)فيلومين�(  فيلم  اخل�سو�ض.  وج��ه  على  الإيرلندي 

بعد  ت��ت��ج���وزه  ان  ميكن  ال���ذي  ال��ع���دي  ب�لفيلم  لي�ض 
العم�ل  م��ن  النوعية  تلك  م��ن  ان��ه  ب��ل  م�س�هدته... 

ال�سينم�ئية، التي تظل خ�لدة يف الذاكرة....

كري�شتني �شتيوارت يف 
)التخدير(

الفيلم  يف  �سغري  دور  يف  ���س��ت��ي��وارت،  كري�ستني  الأم��ريك��ي��ة،  املمثلة  ت��ط��ّل 
الدرامي اجلديد )التخدير( Anaesthesia. وذكر موقع )ديدلين( 
بليك  تيم  فيلم  يف  �ستطّل  )ال�سفق(  اأف��لم  �سل�سلة  جنمة  �ستيوارت،  اأن 
ت�أثرت  ن��ي��وي��ورك  يف  ج�معيني  ط��لب  جمموعة  ح��ول  اجل��دي��د،  نيل�سون 
ت�سور  اأن  املقرر  ومن  علمهم.  الذي  الفل�سفة  ب�أ�ست�ذ  كبري  ب�سكل  حي�تهم 
�ستيوارت م�س�هده� )خلل اأي�م(. ومن املرتقب م�س�ركة �ستيوارت قريب�ً يف 

فيلم عن �سجن غوانت�ن�مو.

م�رك واهلربغ يعود يف 
اجلزء الث�ين من )تيد(

وقع النجم الهوليوودي م�رك واهلربغ على عقد لكي يطل من جديد يف 
اجلزء الث�ين من فيلم )تيد( الكوميدي. واهلربغ �سيلعب من جديد دور 
البطولة يف اجلزء اجلديد من الفيلم الكوميدي )تيد( الذي �سبق و�س�رك 
واخراج  �سين�ريو  ت�أليف  �سيتوىل  م�كفرلين  �سيث   .2012 ع���م  يف  فيه 
دب  يوقعه  )ج��ون(  يدعى  ن��سج  رج��ل  ق�سة  ال��ذي يحكي  الفيلم اجلديد 
دمية ميلكه وتنب�ض فيه احلي�ة يف امل�س�كل. ومل يحدد املوقع م� اذا ك�نت 

املمثلة ميل كوني�ض �ستعود اىل اجلزء اجلديد. 

م�ك اآدامز تخلف ويذر�شبون يف فيلم خي�ل علمي
اخلي�ل  فيلم  البطولة يف  دور  لأداء  ويذر�سبون  ري�ض  النجمة  مك�ن  اآدام��ز،  م�ك  رايت�سل  الأمريكية،  املمثلة  حلت 

العلمي )رك�ب(، حيث توؤدي دور امراأة تقع يف غرام النجم كي�نو ريفز على منت مركبة ف�س�ئية.
اآدام��ز ان�سمت اىل ريفز يف فيلم )رك���ب( الذي �سيبداأ ب�خراجه براين  وذكر موقع )ديدلين( الأمريكي ان م�ك 
ت��وؤدي دور البطولة يف الفيلم، غري ان  كريك مطلع الع�م املقبل.  واأ�س�ر اىل ان ويذر�سبون ك�ن من املفرت�ض ان 

ت�سويره يف اأمل�ني� ح�ل دون قي�مه� بذلك، م� فتح الب�ب� اأم�م م�ك�آدامز.
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اعادة افتتاح منتجع و�سبا بوفوت كوه �ساموي يف تايالند

مث�لية  عطالت  ق�ش�ء  للزوار  يتيح  املنتجع 
ت�شبه ال�شحر واخلي�ل

يزيد فيها عدد اخليول على عدد ال�سكان

منغولي�: طبيعة خالبة.. �شحره� ال يق�َوم

 و يحظى املنتجع، الذي يقع على اجلزيرة 
�س�موي،  ك���وه  ال�����س��ه��ريه  ال��ت���ي��لن��دي��ة 
ب�سعبية كبرية حول الع�مل وذلك لروعة 
ت�����س��م��ي��م احل����دائ����ق ال���س��ت��وائ��ي��ة التي 
تتو�سطه� اأكواخ ال�سي�دين، بخلف  فن 
العم�رة الت�يلندية التي تعك�ض الرتاث 
اللم�س�ت  اإىل  ب�ل�س�فة  املحلي،  الثق�يف 
اأن�س�أته�  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  الت�سميمية 

جمموعة اأن�نت�را . 
وق�����ل ال�����س��ي��د م���ن��ي�����ض ج��ه��� م��دي��ر ع�م 
م�سروع  ا�ستغرق  ب��وف��وت:ل��ق��د  اأن���ن��ت���را 
ال��ت��ج��دي��د م����دة ���س��ب��ع��ة اأ����س���ه���ر لإع������دة 
ت�����س��م��ي��م ال���غ���رف امل����وج����ودة والأم����ك���ن 
جديدة  ت�����س��ه��ي��لت  وت����ق����دمي  ال���ع����م���ة 
لتعزيز �سحر ال�سمة املميزة يف املنتجع. 

�سيوفن�  ي�ستفيد  ج��ه���:���س��وف  وا���س���ف 
املت�حة  ل���لأم����ك���ن  اأو�����س����ع  خ���ي����ر  م����ن 
للإق�مة ب�ل�س�فة اإىل املرافق واملط�عم 
وال�س�لت اجلديدة، و�ستعمل كله� على 
لل�سرتخ�ء  جتربة  اأف�سل  ال��زوار  منح 

يف منتجع بوفوت.
و تتوفر حوايل 106 غرفة يف منتجع 
ب�سكل  تو�سيعه�  مت  �س�موي  كوه  بوفوت 
املت�حة  الفئ�ت  ع��دد  زي����دة يف  م��ع  ك�مل 
الديلوك�ض  غ��رف��ة  ف��م��ث��ًل  ل��لخ��ت��ي���ر، 
املطلة على احلديقة والديلوك�ض املطلة 
اإىل   32 م��ن  تو�سيعه�  مت  البحر  على 
36 مرت مربع ، مم� يتيح م�س�حة ك�فية 

ل�سرير اآخر ل�سخ�ض ث�لث يف الغرفة. 
وم����ع اإم��ك���ن��ي��ة ال���و����س���ول امل��ب������س��ر اإىل 
الطبيعية اخللبة مت جتديد  احلدائق 

 44 اإىل  احل��دي��ق��ة  على  املطلة  ال��غ��رف 
م��رت م��رب��ع وه��ي غ��رف مث�لية لق�س�ء 
ي�سل  م�  وا�ستيع�ب  الع�ئلية،  العطلت 

اإىل ثلثة اأ�سخ��ض ب�لغني وطفل. 
املت�حة  الأج��ن��ح��ة  زي����دة ع��دد فئ�ت  ومت 
ث��لث، هم�  اأ���س��ل  اإىل خم�ض فئ�ت م��ن 
امللكي  احلديقة  وجن�ح  احلديقة  جن�ح 

مب�س�حة �سخمة ت�سل اإىل 70 و 75.
�سب�حة مب�س�حة  املنتجع بربكة  ويتميز 
80 م��رت مربع  ك��ب��رية ت�����س��ل حل����وايل 
توجد  وك��م���  البحر  �س�طئ  على  مطلة 

بركة �سب�حة خ��سة للجنحة مب�س�حة 
على  رائعة  اطللة  مع  مربع  مرت   20
ال�س�طئ والبحر، وت�سمح الربك للنزلء 
الن�عمة  الذهبية  ال��رم���ل  اإىل  ب�لنزول 

التي تلم�ض املي�ه الدافئة للخليج .
قبل  ي�سلون  ال��ذي��ن  ال��ن��زلء  يحظى  و 
الذين  اأو  ال���ف���ن���دق  يف  ال����ن����زول  وق�����ت 
لل�سرتخ�ء  م���  م��ك���ن  اإىل  ي��ح��ت���ج��ون 
قبل مغ�درته اإىل املط�ر يف رحلة العودة 
ال�سي�فة  لغرفة  ب���ل��دخ��ول  ال��دي���ر  اإىل 
اجلديدة التي توفر لهم ق�ع�ت النتظ�ر 

املج�نية  وامل�سروب�ت  ال�ستحم�م  مرافق 
والوجب�ت اخلفيفة. 

وحظيت املط�عم يف املنتجع بتطور ه�م 
القمر  مطعم  فري�سكو  فق�م   ، التطور 
ب�لتحول من تقدمي الأطب�ق الإيط�لية 
اإىل اأطب�ق �سعبية من كوه �س�موي تتميز 
ب�أ�سلوب ال�سواء، وكذلك ق�م اإيكلب�ض ب�ر 
ب�لتو�سع يف امل�س�حة الجم�لية وجتديد 

ق�ئمة الطع�م. 
اخلفيفة  واجل������ب�������ت  ت����ق����دمي  ي���ت���م  و 
وال�����س��و���س��ي ال��ل��ذي��ذ ع��ل��ى ج���ن��ب حم�م 

اجلديدة  الكوكتيل  ح�نة  من  ال�سب�حة 
ب���ج للزوار  ال��ب��ني  اأك��ي������ض  ال��ت��ي و�سعت 
ل��ل��ج��ل��و���ض وال�����س����رتخ�����ء ع��ل��ي��ه���، مع 
جزيرة  على  الأخ����ذة  واملن�ظر  ال�سي�سة 

ف�جن�ن. 
اأم������ يف ج���ول���ة ���س��ي��د ال���ي���وم ف��ه��و اأح���د 
اأن�نت�را  التي يحظى به� منتجع  امليزات 
بوفوت، حيث يقوم الزوار بجولة للق�ء 
بوفوت  �س�طئ  على  املحليني  ال�سي�دين 
لختي�ر  امل���ح���ي���ط  م����ن  ع���ودت���ه���م  ب���ع���د 
الأ����س���م����ك امل��ف�����س��ل��ة ل��دي��ه��م م���ن �سيد 

الطه�ة  فريق  يقوم  هن�ك  وم��ن  ال��ي��وم، 
امل��خ��ت���رة وحت�سريه�  الأ���س��م���ك  ب���أخ��ذ 

للأكل بطرق متنوعة .
ك������وه �����س�����م����وي ه�����ي ج���ن���ة ل���لأط���ف����ل 
وخ�سو�س� الب�حة اجلديدة لينغ نوي ) 
والتي تقدم  ال�سغري(  القرد  التي تعني 
ك��ل م��� يع�سقه الأط��ف���ل ع��رب جمموعة 
رائ��ع��ة م��ن الأن�����س��ط��ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة التي 
وتطوير  لتحفيز  وامل�سممة  تن�سى  ل 
مه�راتهم وتكوين �سداق�ت جديدة مع 

اأطف�ل اآخرين. 

ي�ستمتع الأطف�ل ب�أخذ درو�ض لتح�سري 
ال��ب��ي��ت��زا، ب��ن���ء ال���ق���لع ال��رم��ل��ي��ة، لعب 
ك���رة ال���ق���دم، ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ك��ن��وز، قفز 
ل���وح����ت جميلة  ���س��ن��ع  ال���رتام���ب���ول���ني، 
ب������س��ت��خ��دام ج���وز ال��ه��ن��د وال��ع��دي��د من 
ب�أنه�  ن��ن�����س��ى  ول  ال��ي��وم��ي��ة  الأن�����س��ظ��ة 
ب�لراحة  ي�سعرون  الآب����ء  ل��رتك  فر�سة 

والإ�سرتخ�ء بعيداً عن الأطف�ل.
كم� مت حتديث بهو املنتجع مبدخل مثري 
وجتهيزات  حتديث�ت  ومت��ت  للإعج�ب، 
والأم�كن  جديدة يف غرف الجتم�ع�ت 

الع�مة لتلبية احتي�ج�ت الزوار.
 وق������ل ال�����س��ي��د ج����ه�����:ان امل���ب����ل���غ التي 
و�سب�  م��ن��ت��ج��ع  حت���دي���ث  يف  ا���س��ت��ث��م��رت 
اأن�نت�را بوفوت كوه �س�موي تعزز اإلتزام 
اأن����ن���ت����را ل��ت��ق��دمي وج��ه��ة ل م��ث��ي��ل له� 
والراحة  ال�سف�ء  وع�����س���ق  ال����زوار  ام����م 

املمزوج�ن بفن و�سحر الطبيعة. 
ال�سيد جه� حديثه ب�لقول:«اأن�  واختتم 
م�  بكل  حققن�ه  مب���  ف��خ��ورون  وفريقي 
على  قدرتن�  ع��ن  يعرب  حيث  جديد  ه��و 
احلقيقية.  ال�سي�فة  اأ���س��ول  يف  الإب���داع 
ب�لرتحيب  ج����دا  م��ت��ح��م�����س��ون  ون���ح���ن 
ب�سيوفن� للعودة من جديد اإىل ركن من 

اجلنة املوجود على الأر�ض.

تعد  ال��ت��ي  منغولي�  ل��زي���رة  ف��رتة  اأف�����س��ل  يوليو  �سهر  يعد 
الدولة الوحيدة يف الع�مل التي يزيد فيه� عدد اخليول على 
وال�سحراء،  الفرو�سية  ع�س�ق  من  كنت  ف���ن  ال�سك�ن،  ع��دد 
اأن تربمج رحلة اإىل الع��سمة اأولن ب�تور  فمن ال�سروري 

و�سحراء جوبي.
عن  لتتميز  اخل���رج��ي��ة  منغولي�  ب������س��م  منغولي�  وت��ع��رف 
ال�سني.  الذاتي يف  الداخلية، وهي منطقة احلكم  منغولي� 
للطبيعة  املنغوليني  ع�سق  �ستكت�سف  منغولي�  ت���زور  ح��ني 
لت�ستذكر  اجللدية  اخليم  يف  راحتك  �ستجد  فيم�  واخليل 
ال��دول��ة، التي ك���ن جنكيز خ���ن ي�سيطر  بذلك م��سي ه��ذه 

انطلق� منه� على الع�مل.

جتربة )اجلري(
البلد  اأهل  ا�سم )جري( وي�سممه  املغويل  املنزل  يطلق على 
بطريقة تتن��سب مع املن�خ الق�ري املتطرف يف برده وحره، 
ف�سل عن توافقه مع ال�سكل البدائي للحي�ة يف تلك الأ�سق�ع 
التي تقوم على رعي الإبل، ولعل من اأهم مميزات ال� )جري( 
دون  ت�أ�سي�سه  اإع����دة  ثم  اآخ��ر  مك�ن  اإىل  ونقله  طيه  �سهولة 
اأن يفقد اأي�ً من عن��سره ال�سكلية، ولعل ال�سبب يف مت�سك 
املغوليني بهذا ال�سكل البدائي من املن�زل اأنه ين��سب كرثة 
ترح�لهم وراء املراعي واحليوان�ت، حيث كرث ا�ستخدامه يف 
املغولية عليه يف  القدمية نظرا لعتم�د اجليو�ض  الع�سور 
تنقلته� التي مل يكن ي�ستقر به� ح�ل ورغم اأنه� قد تبدو 

)جري(  ال���  ي�ستوعب  امل�س�حة،  حيث  م��ن  وحم���دودة  �سيقة 
اأن�سطة حي�تهم  ب�أكمله�، مي�ر�سون يف ظله كل  اأ�سرة  اأف��راد 
ال��ن��وم واجل��ل��و���ض وال���س��رتخ���ء وانته�ء  م��ن  ب���دءاً  اليومية 

ب�لطهو والغ�سل وال�ستحم�م.

حقائق عن املنغوليني
من اأغرب احلق�ئق التي تتعلق بع�دات الغذاء لدى املغوليني 

الزم�ن واملك�ن،  اأنه يتوقف على ع�ملني يف غ�ية الأهمية: 
الإبل  تن�ول حلم  الن��ض على  يقبل  املن�طق اجلنوبية  ففي 
يف  وحت��دي��دا  اجلبلية  املن�طق  ويف  الأل��ب���ن  م��ن  ومنتج�ته 
منطقة جب�ل خ�جن�ي يكرث تن�ول حلوم البقر ويف الع��سمة 
اأولن ب�تور، تتنوع امل�أكولت وتختلف، خ��سة اأن هذه املدينة 
ت�سهد تع�ي�س� بني املغوليني من اأهل البلد وبني الأج�نب 
يتعر�سون  التي  ال��ربودة  ول�سدة  لل�سي�حة  يزورونه�  ممن 

له� يف ف�سل ال�ست�ء يقبل ال�سك�ن على تن�ول امل�أكولت ذات 
ال�سعرات احلرارية الع�لية. 

اأهم املعامل 
من اأهم املع�مل اجلغرافية يف منغولي� �سحراء جوبي التي 
وتغطي  ال��ع���مل.  م�ستوى  على  ���س��ح��راء  اأك���رب  ث���ين  متثل 
وتعد  منغولي�  من  اجلنوبية  املنطقة  ثلث  جوبي  �سحراء 
موطن� للعديد من احليوان�ت التي ق�ربت على النقرا�ض 
ب�سورة نه�ئية مثل )دب جوبي(، الذي مل يتبق منه �سوى 40 
حيوان�ً فقط واجلمل الربي واحلم�ر الربي. ورغم ق�سوة 
البيئة واختف�ء مظ�هر احلي�ة يف تلك ال�سحراء املرتامية 
الأطراف ك�ن رع�ة الإبل وامل��سية من املغول ي�سكنون فيه� 

الق�حلة  ال�سحراوية  البيئة  واإىل ج�نب هذه  ق��رون،  لعدة 
اخل�سراء  ومراعيه�  ب�أ�سج�ره�  اجلبلية  ال��غ���ب���ت  تغطي 
اأ�سهر تلك  ال��ب��لد، وم��ن  امل�ئة من م�س�حة  25 يف  ح��وايل 
امل��ن���ط��ق غ���ب��ة األ��ت���ي ن��ي��ورو ال��ت��ي ت��وج��د يف اأق�����س��ى اجلزء 
الغربي من منغولي� وهي منطقة تغطيه� الثلوج يف معظم 
اأي�م ال�سنة وتبلغ اأعلى قمة يف اجلب�ل املنت�سرة يف منغولي� 

وهي قمة جبل كيوتن 4374 مرتا.
و�سحراء جوبي �سحراء مرتامية الأطراف، تقع يف اجلزء 
اآ���س��ي���، ح��ي��ث تف�سل م��� ب��ني منغولي�  ال�����س��رق��ي م��ن و���س��ط 
يبلغ  ق��و���ض  �سكل  وتتخذ  اخل���رج��ي��ة،  ومنغولي�  الداخلية 
 480 ب��ني  م���  وي���رتاوح عر�سه  م��رت،  1600 كيلو  طوله 

و960 كيلومرتا. 

اأعلنت جمموعة الفنادق واملنتجعات الفاخرة اأنانتارا عن اعادة افتتاح منتجع و�سبا بوفوت كوه �ساموي 
موؤخرًا بعد االنتهاء من و�سع اللم�سات االأخري من التعديالت التي و�سلت قيمتها حلوايل 170 مليون بات 

تايالندي اأي ما يعادل 5.4 مليون دوالر اأمريكي.
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عمل االب ليال يوؤذى االطف�ل
اعلن مركز الأبح�ث الجتم�عية يف الع��سمة الأمل�نية برلني حتذير من اأن 
اأوق�ت العمل غري املعت�دة للأب، ول �سيم� وردي�ت العمل امل�س�ئي اأو الليلي 
وخلل العطلت الأ�سبوعية، توؤثر �سلبي� يف النمو املعريف للطفل و�سحته.
وي�ستند املعهد الأمل�ين يف ذلك اإىل تقييم لنت�ئج 23 درا�سة مت اإجراوؤه� يف 
هذا ال�س�أن يف الفرتة بني 1980 و2012. وقد خل�ست 21 درا�سة من 
اإجم�يل هذه الدرا�س�ت اإىل نتيجة وا�سحة، وهي اأن عمل الآب�ء خ�رج اإط�ر 
�سلوكية  ب��سطراب�ت  اأطف�لهم  اإ�س�بة  زي���دة  اإىل  ي��وؤدي  الطبيعية  الأوق���ت 
وتراجع اأدائهم وقدراتهم يف التحدث والقراءة واحل�س�ب. واأ�س�ف املركز، اأن 
ميل هوؤلء الأطف�ل لزي�دة الوزن والبدانة اأكرث من اأقرانهم الذين يعمل 
اآب�وؤهم يف اأوق�ت معت�دة ويحظون بعطلة اأ�سبوعية طبيعية. واأرجع العلم�ء 
ذلك اإىل قلة الوقت املت�ح لهوؤلء الآب�ء للتوا�سل مع اأطف�لهم وتربيتهم، 
جيد،  ب�سكل  اأطف�لهم  مع  التوا�سل  على  القدرة  فقدانهم  اإىل  ي��وؤدي  مم� 

ومن ثم يرتاجع التق�رب الأ�سري بني الأطف�ل واآب�ئهم ب�سكل ع�م.

ت�شخي�ش اآالم الظهر عن 
طريق فح�ش الدم

ا�ستخدام تقنية حقن اجل�سم بنظ�ئر م�سعة  اإىل  الأطب�ء  ي�ستخدم معظم 
ذات كمية قليلة من الإ�سع�ع الذي ي�ستقر يف مواطن اللته�ب للتعرف على 

موا�سع الأمل.
ال�س�بة  �سبب  ان  اإىل  احل���ل��ة  ه��ذه  الأط��ب���ء يف مثل  اأغ��ل��ب  وتتجه ظنون 
يعود اىل مم�ر�سة الري��سة اأو الأعم�ل اليدوية ال�س�قة اأو نتيجة ال�سغوط 

النف�سية، ويتم ت�سخي�سه� يف اأحي�ن اأخرى على اأنه� اأمل غ�م�ض ب�لظهر.
ت���ري��خ وراثي  ه��ن���ك  ك����ن  اذا  ع��م���  للك�سف  ل��ل��دم  ع��م��ل حتليل  م��ع  اأن���ه  اإل 
لل�سعور بنف�ض الأمل لدى افراد الع�ئلة ميكن التعرف على هذا النوع من 
اللته�ب�ت الذي يعرف ب�لته�ب�ت املف��سل يف العمود الفقري، وهي حتدث 
نتيجة مه�جمة اجله�ز املن�عي ب�جل�سم ملف��سل العمود الفقري مم� ينتج 
قدرة  وع���دم  وت�سلب�  اآلم����  ت�سبب  منه  ال�سفل  اجل���زء  يف  الته�ب�ت  عنه� 
للعودة اىل احل�لة  �س�ع�ت  ت�ستغرق عدة  ب�سهولة، وغ�لب� م�  على احلركة 

الطبيعية، وميكن اأن حتدث اآلم اأثن�ء النوم.
مب�ست�سفى  الروم�تيزم  اأمرا�ض  م�ست�س�ر  ب�تيل  �س�نييف  الدكتور  ويقول 
�س�نت جورج بلندن، رئي�ض اجلمعية الربيط�نية للروم�تيزم : يجب ت�سجيع 
ي�سعرون  الذين  ال�سن  �سغ�ر  ال�سب�ب  حتويل  على  الع�م  املم�ر�ض  الطبيب 
ب�آلم يف الظهر و�سعوبة يف احلركة مبكرا اإىل املتخ�س�سني، وهن�ك قرائن 
كثرية على هذا املر�ض مثل الإ�س�بة مبر�ض ال�سدفية اجللدي اأو الته�ب 
يكون  اأن  املمكن  وم��ن  الكعب،  واآلم  ب�لعني  القزحية  الته�ب  اأو  الأم��ع���ء 
للمر�ض ت�ريخ ب�لأ�سرة، ومن اله�م جدا هو ت�سخي�ض املر�ض حيث توجد 

له و�س�ئل علج فع�لة.
بيولوجية  اأدوي���ة  طريق  ع��ن  يكون  �س�نييف  الدكتور  ي�سري  كم�  وال��ع��لج 
حمدد  ب��روت��ني  ت�ستهدف  التي   anti-TNFs ب��سم  تعرف  حديثة 

يعتقد اأنه من اأ�سب�ب اللته�ب. املمثلة بايلي مادي�سون لدى و�سولها حل�سور عر�ض فيلم اإنقاذ ال�سيد بانك�ض يف ا�ستوديوهات والت ديزين بكاليفورنيا. )ا ف ب(

 اخلناف�ض 
ح���������������������س����������رات 
الأغ������ل������ب������ي������ة 
منه�  العظمى 
غ�����������ري �������س�������ر 
اأي  له�  ولي�ض 
على  ت��������أث�������ري 
الإن�س�ن  حي�ه 
منه�  والقليل 
���������س���������ر وه������و 
يتغذى  ال����ذي 
النب�ت�ت  على 

او على م� نخزنه من طع�م وبع�سه� ن�فع لأن��ه يتغذى على  التى نزرعه� 
ي�سئ  جميل  وبع�سه�  العيد  اب��ي  خنف�س�ء  مثل  ت�سرن�  ال��ت��ى  احل�����س��رات 
مثل  للخن�ف�ض  ع��دي��دة  ان���واع  وه��ن���ك  الليل،  ���س��راج  خنف�س�ء  مثل  م�����س���ءاً 
جعل الديك - اجلعران املقد�ض - جعل الورد - خنف�س�ء هرقل - خنف�س�ء 
خرتيتية - خنف�س�ء الث���ث - �سو�سة احلبوب - خنف�س�ء كلورادو - �سو�ض 
الورق امللفوف - خنف�س�ء الب�زلء - خنف�س�ء الدقيق - خنف�س�ء �سلحف�ئية 
خ�سراء - �سو�سة البندق - خنف�س�ء غزلنية القرون - خنف�س�ء الزنبق - 

�سراج الليل - ابو العيد.

• اأ�سواأ الزالزل املت�سببة باملوت يف العامل :
اأ�سخم اأرق�م ال�سح�ي� من جراء الزلزل هو ذلك الذي �سرب كل مدن 
البحر الأبي�ض املتو�سط يف �سهر يوليو 1201 والإح�س�ء املع��سر لعدد 
ال�سح�ي� ي�سري اإىل 1100000 وثمة رقم غري موؤكد وهو 830000 
يف اجل��زر ال�سينية ) �سني�ض - �س�ن�ض - ه��ون���ن( من ج��راء زل��زال يف 
اأم� رقم ال�سح�ي� الأعظم فك�ن من زل��زال ت�نف�س�ن   - 1556 ين�ير 
 8.2 �سدته  وبلغت   1976 ع���م  ال�سني يف  �سرب  وق��د  ال�سني  �سرق   -
ريخرت .. وك�ن اأول رقم ُن�سر فى ذلك ك�ن حواىل 65537 وقد ُعّدل 

الرقم فيم� بعد لي�سل اإىل 750000 .
ك�ن  ه�ئلة  وب�سرية  م�دية  ت�سبب يف خ�س�ئر  ال��ذي  الأق��وى  وال��زل��زال 
ُقدرت  وق��د  م��ن��زًل   575000 دم��ر  حيث  وي��وك��وه���م���  طوكيو  زل���زال 

الأ�سرار امل�دية ب� 1000 مليون جنيه اإ�سرتليني .
ال�سالالت يف العامل ؟ اأعلى  • ماهي 

اأعلى ال�سللت يف الع�مل هي �سللت )اإجنيل( الواقعة يف فنزويل   
ينحدر امل�ء دفعة واحدة من على ارتف�ع 2648 قدم� اأم� علو ال�سلل 

الك�مل في�سل اإىل 3212قدم�  

• هل تعلم اأن الع�مل امل�سلم ابن الهيثم هو مبتكر املنهج التجريبي يف العلوم. وابن الهيثم هو ع�مل مهند�ض 
طبيب حكيم ع�رف ب�لعربية رحل اإىل م�سر وات�سل ب�حل�كم ب�أمر اهلل الف�طمي. انقطع يف اآخر حي�ته للعلم 
والت�سنيف. وله العديد من املوؤلف�ت تزيد على ال�سبعني م� بني كت�ب ور�س�لة منه�: )املن�ظر( على طريقة 
املنهج  مبتكر  الهيثم  ابن  ويعترب  اقليد�ض.  ق�نون  و�سرح  املج�سطي  وتهذيب  الإظ��لل  وكيفية  بطليمو�ض، 

التجريبي يف العلوم والذي يقوم على املب�دىء الت�لية:
اعتب�ر الظواهر الطبيعية خ��سعة ملبداأ احلتمية العلمية.

المي�ن بوحدة احلقيقة.
الف�سول العلمي ال�سك املنهجي التجربة واملو�سوعية .

القي��ض وال�ستقراء والتمثيل.
• هل تعلم اأن خمرتع رق��ض ال�س�عة )البندول( هو ابن يون�ض علي بن عبد الرحمن بن اأحمد بن يون�ض 
امل�سري املتويف �سنة 399 ه�/1009 م. وهو من علم�ء الفلك وامليك�نيك عند العرب. اخت�ض ب�سحبة احل�كم 
ب�أمر اهلل الف�طمي. وهو اأول من اخرتع رق��ض ال�س�عة وقد ا�ستعمله لقي��ض الزمن لأنه متحرك حول حمور 
ث�بت ذبذب�ته متواقتة نظري�ً وقد ن�سب هذا الخرتاع من بعده للإيط�يل غ�ليلو املتويف �سنة 1643 م لأنه 

و�سع دائرة ا�ستعم�له بعد ابن يون�ض.

تق�بل رجلن يف احد الأ�سواق احدهم� طيب ير�سى مب� ق�سم اهلل له فيحمل للن��ض اأغرا�سهم مق�بل مبلغ 
ب�سيط او يقوم ب�أداء بع�ض الأعم�ل يف املح�ل ب�جر، اأم� الآخر فهو خبيث يتل�س�ض على الن��ض رمب� ي�ستطيع 
يداه..  تط�له  م�  ي�سرق  ان  اأي�س�  لي�ستطيع  املزدحمة  الكبرية  املح�ل  يعمل يف  ان  يح�ول  او  �سيئ�  ي�سرق  ان 
تق�بل الرجلن يف دك�ن واحد فقد ا�ست�أجرهم� �س�حب الدك�ن لتنظيف خم�زنه واخذ الطيب يعمل بهمة 
ا�سرع مب�س�عدة الطيب  اإىل لب�ب الدك�ن وكلم� راأى �س�حب الدك�ن ق�دم�  ون�س�ط ام� اخلبيث فك�ن ينظر 
حتى يظن �س�حب الدك�ن انهم� يعملن مع� بن�س�ط ! لكن �س�حب الدك�ن هو اي�س� ذكي فلم تدخل عليه 
حيل الرجل اخلبيت لذلك ذهب لدك�نه ومن كوة يف ح�ئط الدك�ن اخذ يراقب الطيب واخلبيث اخذ الرجل 
او �سدره ،وكلم� راأى �سيئ� يوؤكل  اخلبيث يتجول يف املخ�زن وكلم� راأى �سىئ� غ�لي� اخذه وو�سعه يف جيبه 
تن�ول منه حتى امتلأت معدته بل لقد جل�ض لأخذ ق�سط من النوم ام� الطيب فقد ك�ن يعرف ان اهلل هو 
الذي يراه فعمل بهمة ون�س�ط وام�نة حتى انتهي من التنظيف والرتتيب والتحميل يف الوقت الذي �سبع فيه 
اخلبيث نوم� فلم� ا�ستيقظ �س�أل ان ك�ن �س�حب الدك�ن ج�ء فق�ل الطيب مل يح�سر ومل يرك ن�ئم� ..هن� 
دخل �س�حب الدك�ن فم� ك�ن من اخلبيث غري التظ�هر ب�نه�ء اخر عمل يف يده ثم جل�ض على الر�ض وق�ل 
كفى تعبن� اليوم كثريا وجعن� اي�س� ف�سحك �س�حب الدك�ن وق�ل نعم �س�أح�سر الطع�م ح�ل ..و�سفق بيده 
فدخل رجلن عملق�ن هم� ولداه وق�ل لهم� هذا يريد ان ي�أكل ويرت�ح وا�س�ر علي الطيب وذاك يريد ان 
ي�أكل ويرت�ح وينظف نف�سه .. وا�س�ر على اخلبيث ف�أخذا الرجل الطيب اإىل الدك�ن وقدم� له الطع�م ال�سهي 
وفرا�س� للراحة ومبلغ� حمرتم� نظري تعبه، ثم دخل وام�سك� ب�خلبيث وقلب�ه راأ�س� على عقب ف�أوقع� كل م�يف 
جيبه و�سدره ثم نف�س�ه جيدا من كل م� �سرقه وبعد ذلك لقن�ه در�س� قوي� واعطي�ه �سرب� مربح� ك�د ان 
ي�سيبه بع�ه�ت خمتلفة ومن ثم القي�ه خ�رج الطريق ووقف احدهم� ليعلن ان هذا الرجل ل�ض واف�ق وحذار 
من التع�مل معه مم� دفع الرجل اخلبيث اإىل ان يجري م�سرع� خ�رج ال�سوق قبل ان يتك�تل عليه الخرون 

ام� الطيب فقد طلبه �س�حب الدك�ن ع�مل لديه ب�أجر جيد جزاء ام�نته وطيبته .

جزاء الأمانة 

�شعيد را�شد �شعيد الرا�شدي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوف 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مرمي �شعيد را�شد الرا�شدي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

مبارك حممد م�شبح الرا�شدي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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عائ�شة �شلطان را�شد الرا�شدي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

تزايد اعداد مر�شى اخلرف على م�شتوى الع�مل
اجريت درا�سة موؤخرا حول ارتف�ع عدد امل�س�بني ب�خلرف التى اأعدته� 
اليوم  نتيجته�  واأع��ل��ن��ت  اإن��رتن������س��ون���ل،  دي��زي�����ض  األت�سه�مير  منظمة 
اخلمي�ض فى لندن ف�إن هن�ك الآن نحو44  مليون ح�لة اإ�س�بة ب�خلرف 

% عنه قبل ثلث �سنوات. على م�ستوى الع�مل اأى بزي�دة 22 
 135 اإىل  الأم��را���ض  بهذه  امل�س�بني  ع��دد  ي�سل  اأن  املنظمة  وتوقعت 
مليون مري�ض بحلول ع�م 2050 منهم 16 مليون �سخ�ض فى اأوروب� 

وحده�.
وو�سف رئي�ض املنظمة، م�رك فورمت�ن، املر�ض ب�أنه وب�ء وق�ل اإن املر�ض 

ب�لزه�مير  امل�س�بني  ال�سن  كب�ر  ع��دد  واإن  ي��وم  بعد  يوم�  �سوءا  ي��زداد 
�سيزداد ب�سكل م�أ�سوى.

واأكد فورمت�ن �سرورة اأن ت�سع منظمة ال�سحة الع�ملية علج اخلرف 
�سمن اأولوي�ته�.

وو�سفت وزارة ال�سحة الربيط�نية الزه�مير ب�أنه حتدى يزداد ع�ملي�، 
التى  الثم�نية  ال���دول  جمموعة  قمة  ال���وزارة  ب��سم  متحدث  وط���ل��ب 
تنعقد الأ�سبوع املقبل مبن�ق�سة هذه الق�سية واأن تعترب دول جمموعة 

الثم�نية هذا املر�ض مبث�بة �س�أن كونى.


