
ال�شيء  بع�ض  طويلة  عا�شفة  مرحلًة  املراهقة  تلي 
مع  للعي�ض  جديدة  �شمات  عن  فيها  اجلميع  يبحث 
اأن  م��ن  ب��ّد  وال  طبيعي  اأم���ر  اإن���ه  البع�ض.  بع�شهم 
مي��ّر يف ح��ي��اة ك��ّل اأ���ش��رة. ت��ذك��روا اأن امل��راه��ق الذي 
يف  ب�شيطة  م�����ش��اك��ل  ي��ح��دث  ب�شيطة  اأزم�����ة  ي��ع��اين 
املحيط العائلي، واملراهق الذي ميّر مبرحلة �شعبة 
)املدر�شة  املنزل  خ��ارج  اإىل  ال�شلوكية  م�شاكله  ينقل 

واالأ�شدقاء(.

عالقات �صعبة
ب���ن املراهق  امل���ت���وت���رة  ال���ع���اق���ات  ي�����ش��ع��ب حت���ّم���ل 
ووال����دي����ه وب��ي��ن��ه وب����ن ال��ب��ال��غ��ن االآخ����ري����ن. ُتعّد 
املراهقة انف�شااًل طبيعياً بن الطفل واالأهل، فقبل 
ذلك، يحظى االأهل باأهمية فائقة يف حياة اأوالدهم 
وي�شكلون مثااًل اأعلى لهم، اأما يف املراهقة فيتحولون 
اإىل اأ�شخا�ض ثانوين يرف�شهم املراهق ال �شيما اأنه 
بداأ يبني حميطه االجتماعي اخلا�ض الذي يتاألف 

من اأ�شخا�ض ي�شبهونه.
�شريعاً  �شيبتعدون  املراهقن  اأن  االنف�شال  يعني  ال 
اأجريت  حديثة  درا���ش��ات  اأثبتت  فقد  البالغن،  عن 
ناق�ض  ال���ذي  للمراهقن  الثامن  املنتدى  اإط���ار  يف 
االختافات التكاملية، حاجة %85 من املراهقن 
ي�شعر  بالغ.  �شخ�ٍض  اإىل  اال�شتفتاء  �شملهم  الذين 
اأعوام  ثمانية  عينه  الوقت  يف  يبلغون  اأنهم  ه��وؤالء 
و25 عاماً، فيحتاجون اإىل العاطفة كاالأطفال واإىل 
احلرية كالبالغن، لذلك ال بّد من اإدارة التناق�ض 

الذي يعي�شه املراهق اإدارة ح�شنة. 
ي�شاأم االأه���ل اأح��ي��ان��اً م��ن امل��راه��ق ال��ذي ي��رى فيهم 
االأطفال  اأن  اإال  وم�����ش��ن��ن،  م��زع��ج��ن  اأ���ش��خ��ا���ش��اً 
اأه��ل��ه��م ك��م��ا ه��م ل��ك��ن م��ن دون  اأن يبقى  ي��ت��وق��ع��ون 
على  ي���ح���اف���ظ���وا  واأن  ع��ي��ن��ه��ا  ب���امل���ب���ادئ  ال��ت��م�����ش��ك 
حال  ويف  احلتمية،  ومل�شاكلهم  الأنف�شهم  اإخا�شهم 
مل ي��ح��اف��ظ االأه����ل ع��ل��ى م��واق��ف��ه��م وغ����روا وجهة 

فو�شى يف حياة  مبا�شرة  تظهر  نظرهم، 
املراهق وت�شعيداً يف اأ�شلوبه.

�شعوبة  احل���وار  ي���زداد  ل��ذل��ك،  نتيجًة 
اأو  دائ���م���ة  م��ف��او���ش��ات  اإىل  وي��ت��ط��ور 
ي��ح��اول االأه����ل حماية  م��واج��ه��ات. 

امل����راه����ق م����ن امل���خ���اط���ر ال���ت���ي قد 
مهماً  م��رك��زاً  فيحتلون  تواجهه، 
ع���ل���ى ال�������ش���ع���ي���دي���ن ال����رب����وي 

اأوق��ات املخاطر،  واالأخاقي يف 
ويقدمون له كماً من الن�شائح 

من  التخل�ض  ي��ح��اول  ح��ن 
فت�شود  االأب������وي....  ال��ت��اأث��ر 

ح���ال���ة م���ن ال���ات���ف���اه���م. ح���رٌي 
ب���االأه���ل يف ح����االت مم��اث��ل��ة االب��ت��ع��اد ع���ن ممار�شة 
حوار  اإر���ش��اء  م��ن  ليتمكنوا  اأوالده���م  على  �شلطتهم 
معهم. غر ذلك، ال بّد من اأن مينح االأهل املراهق 
اإليه حن يكون فعًا بحاجٍة  من وقتهم في�شتمعوا 

اإليهم.
االأهل  يكّفّ  اأن  ���ش��رورة  اإىل  االخت�شا�شيون  ي�شر 
يعرفوا  واأن  �شيء  ك��ّل  حم��ور  باأنهم  االع��ت��ق��اد  ع��ن 
باأن للمراهق �شخ�شيته واأنه ال يت�شرف اإال ا�شتناداً 
ومدر�شته  يبنيها  اأن  يحّب  حياة  فللمراهق  اإليهم. 
وزماوؤه وزمياته، اإمنا ال يعني ف�شله يف املدر�شة اأو 
حماولته االنتحار اأن والديه �شيئان اأو مل يقيما معه 
اأ�شباب جمهولًة نوعاً  حواراً ناجحاً، بل يعني وجود 

ما مل يتمكن اأي من الطرفن فهمها.

ن�صائح لإعادة بناء العالقة
يحتاج  ف��امل��راه��ق  ال��ق�����ش��وة،  ع��ن  االب��ت��ع��اد  ُي�شتح�شن 
اأمٌر  اإىل بناء هوية خمتلفة عن هوية والديه، وهو 
ي�شتحق االحرام من دون اأن يعني اال�شت�شام لكّل 
رغباته اأو مناق�شة كّل م�شاألة. توقعوا بع�ض رغباته 
وعاملوه بلطف، فا بد من اأن يجد يف اأي من هذه 

عاقة:  يف  الغرق  من  ح��ذار  اال�شتقالية.  املواقف 
اأنكم املر�شد الذي  املراهق االأهل املراهقون، تذكروا 
ي��راف��ق��ه ح��ت��ى و���ش��ول��ه اإىل اال���ش��ت��ق��ال��ي��ة ف��م��ا من 
مدعاة للخوف والقلق يف حياة املراهق اأكرث من اأهٍل 
له مطلق احلرية  �شوؤونه ويركون  يتدخلون يف  ال 
ظناً منهم اأنهم يقدمون له �شنيعاً، فهو يحتاج اإىل 
بع�ض احلدود كي ال ي�شّل واإىل اإطار �شروري يوؤمن 
له االأمان.  قد يرف�شكم ابنكم املراهق حيناً ويتمرد 
اآخ��ر ويرغب يف اخل��روج من االإط��ار املفرو�ض  حيناً 
كيف  تعرفوا  اأن  املهّم  اإيجابية،  اإ�شارات  كّلها  عليه.. 
وابحثوا  خ�شو�شيته  اح��رم��وا  لذلك،  توجهونها. 
عن اأوقات منا�شبة ملحاورته وتفهموا حاجاته واالأهم 

من ذلك كله اأظهروا له االحرام. 
التي  واحل�����دود  واالح�����رام  ال��ث��ق��ة  امل���راه���ق  ليتعلم 
اأداء دور  االأه�����ل  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ن  ت��خ��ط��ي��ه��ا،  ي��ن��ب��غ��ي  ال 
املرجع وامل��ث��ال االأع��ل��ى يف الثقة واالح����رام.  يقول 
البع�ض اإن املراهق املتعب يحّب والديه ويحتاج اإىل 
وليتجاوز  ودوره اجلديد  ليثبت وجوده  االعرا�ض 
مرحلة الطفولة نهائياً. يف املقابل، كّلما اأظهر تعلقاً 
كّلما  االأه���ل(،  مع  جيدة  بعاقات  )تت�شم  بطفولته 

�شعر ب�شرورة االعرا�ض اأكرث فاأكرث.
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واملراهقني بدولة الإمارات 
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فيلم )رعب 5( 
مـــزيد مـــــــن

 ال�سخرية املخيفة !

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

اآيفون جديد �سد ال�سرقة
ذكرت �شركة اأبل االأمركية خال موؤمترها ال�شنوي الدويل للمطورين 
اأنها تعتزم اإدخال خا�شية �شد ال�شرقة اإىل هاتف اآيفون اجلديد، يف خطوة 
تاأتي و�شط �شغوط ال�شلطات وعماء ال�شركة لفعل املزيد ملواجهة زيادة 

�شرقات هذه الهواتف.
واأو�شح مديرون تنفيذيون يف ن�شرة خال املوؤمتر اأن اخلا�شية اجلديدة 
تلزم اإدخال بيانات بطاقة هوية املالك ال�شرعي للجهاز وكلمة املرور قبل 

اإمكانية م�شح البيانات املوجودة عليه اأو ا�شتعادتها بعد م�شحها عن بعد.
و�شتكون اخلا�شية اجلديدة متاحة مع طرح نظام الت�شغيل اآي اأو اأ�ض7 يف 
االأ�شواق يف اخلريف القادم، وهو االإ�شدار التايل من نظام ت�شغيل هواتف 

اآيفون وحوا�شيب اآيباد اللوحية.
وتوفر اأبل حاليا خدمة خا�شة ت�شمح للم�شتخدم بتتبع هاتفه املفقود عرب 
خريطة، اأو اإغاقه اأو م�شح البيانات عن بعد ت�شمى جد هاتفي اأو فايند 
ماي اآيفون ، كما اتخذت بع�ض ال�شركات اإجراءات بالفعل الإعادة الهواتف 

الذكية اإىل اأ�شحابها.
وك���ان امل��دع��ي ال��ع��ام ل��والي��ة ن��ي��وي��ورك اإري���ك ���ش��ن��اي��درم��ان وم��دع��ي �شان 
فران�شي�شكو جورج جاك�شون قد انتقدا �شركات الهواتف املحمولة ملا قاال 
امل�شكلة  ه��ذه  ال�شركات يف حل  تلك  رغبة ملحوظة من جانب  ع��دم  اإنها 

املتفاقمة.
الواليات  يف  وقعت  التي  ال�شرقة  ح��وادث  ن�شف  اأن  اإىل  جاك�شون  واأ���ش��ار 
املتحدة العام املا�شي ا�شتخدمت فيها هواتف حممولة م�شروقة، كما ذكر 
دوالر  مليار  الزبائن خ�شروا ثاثن  اأن  وج��دت  اأخ��رة  درا�شة  اأن  مكتبه 

العام املا�شي ب�شبب فقدان اأو �شرقة الهواتف املحمولة.

متمتع بعفو رئا�صي قتل ابنه

اأب يقا�سي الرئي�س التون�سي..!
 

•• الفجر - تون�س:

ق��ال االأ���ش��ت��اذ منر ب��ن �شاحلة امل��ح��ام��ي، اإّن م��ن��ّوب��ه، وه��و م��واط��ن من 
�شّد  ق�شّية  رف��ع  ق��د  العا�شمة،  لتون�ض  ال�شمالية  ال�شاحية  م�شاكني 
حتميله  اأج��ل  من  املرزوقي،  املن�شف  الدكتور  املوؤقت  التون�شي  الرئي�ض 
مو�شوع  وح�شب  بالعفو.   مّتعه  �شخ�ض  قبل  من  ابنه  مقتل  م�شوؤولية 
بالعنف  ابنه  على  اع��ت��دى  ال�شبان  اأح��د  اإن  يقول  امل��ّدع��ي  ف���اإّن  ال�شكاية 
ال�شديد، مما ا�شتوجب حماكمته وحكم عليه بال�شجن، وبعد فرة، مّتعه 
رئي�ض اجلمهورية بعفو، فغادر ال�شجن، وبعد االإفراج عنه، يقول االأب يف 
�شكايته اإن املعفي عنه، توّرط يف قتل ابنه االآخر، وقال ال�شاكي اإن رئي�ض 
اجلمهورية مّتع �شخ�شا بالعفو، بعد اأن اعتَدى على ابنه االأول ثم قتل 
ابنه الثاين، وطالبت ال�شكوى من الق�شاء املخت�ض باملحكمة االبتدائية 

بتون�ض بتتبع رئي�ض اجلمهورية املوؤقت، وفتح حتقيق يف �شروط العفو.

يل�سقان طفال على اجلدار
قام �شعوديان بتعليق طفل يف الرابعة من عمره باجلدار م�شتخدمن 
ال�شقا �شديد القوة، ومل يكتفيا بذلك بل حر�شا على توثيق فعلتهما 
الطفولة،  وينتهك  االإن�شانية  القيم  ينايف  عمل  يف  ب��اجل��وال  امل�شينة 
امل�شرف  ال�شريف  الدكتور  ودع��ا  ال�شعودية.   عكاظ  �شحيفة  بح�شب 
االإن�����ش��ان مبنطقة مكة  ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق  ف���رع اجلمعية  ع��ل��ى  ال��ع��ام 
اأو لديه  املكرمة، كل من يعرف ال�شخ�شن اللذين انتهكا حق الطفل 
لتتوىل  ع��اج��ل  ب�شكل  اجلمعية  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  اإىل  عنهما  م��ع��ل��وم��ات 
اجلهات احلكومية املعنية اأخذ حق الطفل ومعاقبة املنتهكن حلقوقه، 
موؤكدا �شرورة حتديد اجلهة التي يجب اأن تتعقب م�شدر تلك ال�شور 
اأو املقاطع التي تظهر عرب خمتلف الو�شائل، هل هي هيئة االت�شاالت 
واالإعام.   الثقافة  وزارة  اأم  االجتماعية  ال�شوؤون  اأم  املعلومات  وتقنية 
واأ�شاف ال�شريف، مازلنا نقول اإن احلاجة تدعو اإىل �شرعة اإ�شدار نظام 
يحدد امل�شوؤوليات ب�شكل وا�شح، والبد من اال�شتعجال يف جترمي العنف 
�شد الطفل واملراأة على حد �شواء، الأنه يف ظل غياب هذا النظام �شوف 

تظل حقوق الطفل معر�شة لانتهاك. 

ي�سري 40 األف كم حول العامل 
اأعوام   4 بعد  ال�شن،  يف  �شانغهاي  م��ن  انطلق  حيث  اإىل  ي��اب��اين  ع��اد 

ون�شف على �شره اأكرث من 40 األف كيلومر حول العامل.
32 عاماً  اأن ما�شاهيتو يو�شيدا  اليابانية كيودو  االأنباء  وذكرت وكالة 
 ،2009 �شنة  راأ���ض  ليلة  �شانغهاي  من  انطلق  اليابانية،  توتوري  من 
و�شار اإىل الربتغال، قبل اأن يطر اإىل ال�شاحل ال�شرقي من الواليات 

املتحدة، وي�شر اإىل فانكوفر، وبريتي�ض، كولومبيا يف كندا.
ثم جتول يو�شيدا، عرب اأ�شراليا قبل انطاقه اإىل اجلزء اجلنوبي من 

جنوب �شرق اآ�شيا يف رحلة العودة اإىل �شانغهاي.
اإ�شايف  500 كيلومر  ال�شر م�شافة نحو  واأع��رب يو�شيدا عن عزمه 

اإىل تايوان قبل اأن ينهي رحلته، ويعود يف اآب اأغ�شط�ض القادم.

�سينية طائرة لتقدمي الوجبات 
بح�شب   ، الطائرة  ال�شواين  خدمة  بريطانيا  يف  ياباين  مطعم  ط��ور 
موقع �شكاي نيوز عربية .  وتعمل هذه ال�شواين عن طريق جهاز حتكم 
عن بعد لتحط فوق طاولة الزبون داخل املطعم.  اأطلق على ال�شواين 
الطائرة ا�شم اآي تراي ، ويبلغ طول امل�شافة التي ميكنها الو�شول اإليها 
الطائرة  ال�شواين  بتوجيه  املطعم  يف  ال��ن��ادل  ويقوم  م���راً.    50 اإىل 

بوا�شطة تطبيق ي�شتخدم يف جهاز اآي باد . 

بن�صيحة  يثقون  ال�صمينون 
اأطيييبيييائيييهيييم اليي�ييصييمييييينيين
اأ�شحاب  اأن  وج��دت درا���ش��ة ج��دي��دة 
لون  يف�شّ وال�شمنة  ال��زائ��دة  ال���وزن 
الوزن  ب�شاأن خ�شارة  الن�شيحة  اأخذ 
من اأطباء يعانون اأنف�شهم منت هذه 
امل�شكلة. وذكر موقع هلث داي نيوز 
جامعة  يف  الباحثن  اأن  االأم��رك��ي 
درا�شتهم  اأج�����روا  ه��وب��ك��ي��ن��ز  ج��ون��ز 
من  ي���ع���اين  ���ش��خ�����ض   600 ع���ل���ى 
الوزن الزائد وال�شمنة، وقا�شوا لهم 
اأوزان  و�شّجلوا  وط��ول��ه��م،  اأوزان��ه��م 
اأط��ب��ائ��ه��م. وك���ان ق��راب��ة ن�شف من 
�شملتهم الدرا�شة من الن�شاء يف عمر 
40 و64 ع��ام��اً. وقّيم  ب��ن  ت���راوح 
باأطبائهم  ثقتهم  م�شتوى  ه����وؤالء 
ال�شفر  ب���ن  ت������راوح  ل�����ش��ّل��م  وف���ق���اً 
والع�شرة، كما قّيموا م�شتوى ثقتهم 
اأعطوهم  ال���ذي  ال��غ��ذائ��ي  ب��ال��ن��ظ��ام 
باملجمل  و����ش���ّج���ل  االأط�����ب�����اء.  اإّي�������اه 
م�شتوى عاٍل بالثقة باالأطباء بغ�ض 
ال��ن��ظ��ر ع��ن اأوزان���ه���م، ح��ي��ث تراوح 
8.2 و8.6. وبالن�شبة للنظام  بن 
لعبت  االأط��ب��اء  اأوزان  ف��اإن  الغذائي 
من  فبالرغم  للثقة،  بالن�شبة  دوراً 
الذين  االأ���ش��خ��ا���ض  م��ن   77% اأن 
الوزن  ا�شحاب  من  اأطباوؤهم  كانوا 
الطبيعي وثقوا بنظامهم الغذائي، 
اأطباوؤهم  ك��ان  مم��ن   87% اأن  اإال 
م��ن اأ���ش��ح��اب ال���وزن ال��زائ��د وثقوا 

بنظامهم الغذائي.

�ييييصييييائييييقييييون ييييييرتيييييدون 
احليييرارة  ب�صبب  الييتيينييانيير 
العا�شمة  يف  ق��ط��ارات  �شركة  قالت 
ال�شويدية �شتوكهومل اإنها �شت�شرف 
ل�شائقي  ق�����ش��رة  ���ش��راوي��ل  ق��ري��ب��ا 
ال���ق���ط���ارات ال����ذك����ور ال��ع��ام��ل��ن يف 
خدمة قطارات حملية بعدما ارتدوا 
تنانر، ب�شبب حرارة اجلو ال�شديدة، 
من اأج��ل االلتفاف على ق��رار مبنع 
خال  الق�شرة  ال�شراويل  ارت���داء 
ع�شرات  وت�����ش��در  ال��ع��م��ل.  ف����رات 
يف  العاملن  القطارات  �شائقي  من 
رو�شاغ�شبانان  ق���ط���ارات  خ��دم��ة 
الرتدائهم  االأخبار  عناوين  املحلية 
اأريفا  ���ش��رك��ة  و���ش��ع  ب�شبب  ت��ن��ان��ر 
امل�����ش��غ��ل��ة ل��ل��ق��ط��ارات ق���واع���د للزي 
ي�������ش���م���ح فقط  ال���ر����ش���م���ي وال���������ذي 
وقال  تنانر.  اأو  ���ش��راوي��ل  ب��ارت��داء 
الطويلة  ال�����ش��راوي��ل  اإن  ال��ع��ام��ل��ون 
ارتفاع  ب�شبب  للغاية  مريحة  غ��ر 
والتي  العربات  احل���رارة يف  درج��ات 
من املمكن اأن تتخطى ال�35 درجة 
متنعهم  قواعد  توجد  وال   . مئوية 

من ارتداء التنانر.

حتطيم رقم عاملي يف الغط�س 
اأمل���اين رق��م��اً قيا�شياً  ح��ّط��م ط��ال��ب 
اأن غط�ض اأكرث  عاملياً جديداً، بعد 

من 700 مرة خال 24 �شاعة.
وذك���رت و���ش��ائ��ل اإع���ام اأمل��ان��ي��ة، اأن 
وهو  ع��ام��اً(،   25( بيتن،  ديني�ض 
االأملانية،  الريا�شة  بجامعة  طالب 
ال�شبت  يومي  غط�ض  كولونيا،  يف 
من�شة  م��ن  م���رة   714 واالأح������د، 

غط�ض ارتفاعها 3 اأمتار.
ليلة  ب��ح��ل��ول  اأن�����ه  اإىل  واأ������ش�����ارت 
ال�����ش��ب��ت، ك���ان ب��ي��ت��ن ي��ت��ق��ي��اأ، وقد 
مت����زق ����ش���روال���ه ال��ق�����ش��ر، وب����داأ 

ي�شاب بر�شو�ض يف رجليه.
ا�شراحته  ع��ل��ى  االأط���ب���اء  واأ����ش���ر 
وافق  اأن����ه  غ���ر  ���ش��اع��ات،   6 مل���دة 
اأن  قبل  ���ش��اع��ات،   3 ال��ت��وق��ف  على 
ي��ع��ود ال���ش��ت��ك��م��ال حم��اول��ت��ه التي 
اأمتها بنجاح، حمطماً رقماً قيا�شياً 

جديداً يف العامل.
القيام  ق������رر  اإن�������ه  ب���ي���ت���ن  وق�������ال 
كتاب  فتح  اأن  بعد  امل��ح��اول��ة  ب��ه��ذه 
غيني�ض لاأرقام القيا�شية، و اطلع 
ميكنه  ال��ذي  بالرقم  وفكر  عليه، 

حتطيمه .

تناول التمر �سباحًا 
يقي اجل�سم من ال�سموم 

اأفادت درا�شة طبية حديثة اأجريت يف االأردن، باأن اأكل التمر يف ال�شباح يقي االإن�شان من خطر 
ال�شموم .

ومن خال التجارب التي اأجريت على 14 طالباً، تطوعوا بالتربع بالدم على مدار 4 اأ�شابيع، 
حيث مت تق�شيم الطلبة اإىل جمموعتن االأوىل جرى اإعطاوؤهم 7 مترات يومياً على الريق، 
يف حن اأن اأفراد املجموعة الثانية مل يتناولوا التمر طوال ال�شهر، ثم مت اأخذ عينات دم من 
املجموعة االأوىل و�شكب �شم االأفاعي عليه مل يطراأ عليه اأي تغير اإطاقاً، يف حن اأنه بعد 
�شكب �شم االأفاعي على عينات دم املجموعة الثانية، تبن اأن الدم فقد خوا�شه وتك�شرت فيه 
ب�شورة تامة كريات الدم احلمراء والبي�شاء واأ�شبح لونه اأقرب لا�شفرار بعد اأن فقد خوا�شه 

الطبيعية وتلفه ب�شورة تامة.
واأ�شارت الدرا�شة التي اأجراها جمموعة من االأ�شاتذة املتخ�ش�شن يف علوم ال�شريعة واالأحياء 
اأن التمر ينقي الدم من ال�شموم، ويقتل ديدان  والكيمياء يف جامعة الزيتونة االأردنية ، اإىل 
املعدة، كما اأنه غذاء منا�شب ملن يعانون من ارتفاع �شغط الدم، وذلك الأنه غني بالبوتا�شيوم 
اأنه  اأنه غني مبعدن هام اآخر هو املاغن�شيوم، واحلديد ، كما  قليل ال�شوديوم، باالإ�شافة اإىل 

غني باالألياف التي ت�شاعد يف التخل�ض من االإم�شاك. 

ابني املراهق يرف�سني 
واأرخت  منزلكم  اإىل  املراهقة  دخلت 

فتعبتم  عليكم  م�صاكلها  بثقل 
احل�صا�صة؟  املرحلة  هييذه  من 
طفلكم  اأن  متييياميييًا  تيييدركيييون 
ال�صعيدين  على  تقلبات  ي�صهد 

يف  التغير  يتقبل  اأن  عليه  ي�صعب  والفكري؟  اجل�صدي 
البحة يف �صوته؟  نف�صه ويرف�س تغراته اجل�صدية ويكره 

باخت�صار، ميّر طفلكم باأزمة �صعبة ويرف�صكم رف�صًا تامًا. 



•• العني-الفجر:

�شئون  عميد  النقبي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  �شهد 
الأن�شطة  اخلتامي  احلفل  االإم���ارات  بجامعة  الطلبة 
اجلمعية اال�شتهاكية باجلامعة التي تديرها �شمرة 

عي�شى.
وقد اأكد عميد �شوؤون الطلبة يف احلفل اخلتامي الذي 
ح�شره عمر عبد الرحمن وح�شن اجلنيبي واإبراهيم 
خم��ت��ار اإ���ش��اف��ة اإىل ع��دد م��ن ال��ق��ي��ادات االإداري�����ة اإىل 
باجلامعة  اال�شتهاكية  اجلمعية  دور  تفعيل  اأهمية 
الطلبة  ل��دع��م  اأرب��اح��ه��ا  م��ن  ج���زء  يخ�ش�ض  وال��ت��ي 
حاليا  ت�شهد  اجلمعية  اأن  وق��ال  باجلامعة  الدار�شن 
اجلامعة  ق��ط��اع��ات  تغطي  بحيث  خمتلفة  ت��و���ش��ع��ات 
من طاب وطالبات م�شرا اإىل اأن اجلمعية تعد من 
اإليها  تتطلع  التي  والثقافية  االجتماعية  املوؤ�ش�شات 
عبد  الدكتور  وق��ال  باجلامعة  الطلبة  ���ش��وؤون  ع��م��ادة 
الرحمن النقبي اأن الفرة املقبلة �شوف ت�شهد تطبيق 
النظام االلكروين داخل فراع اجلمعية بحيث ميكن 

تلقى الطلبات من خال الدخول على موقع اجلمعية 
م�شرا اإىل اأن هذا التوجه يواكب ما حققته اجلامعة 

يف هذا املجال.
ومل ين�ض عميد �شوؤون الطلبة اأن يذكر احل�شور باأن 

ومن  والطالبات  للطاب  ملك  ه��ي  اجلمعية  اأ�شهم 
ح�شة  لهم  يكون  اأن  على  اجلميع  ت�شجيع  ال�شروري 
يف هذه االأ�شهم وهو ما ي�شاعف دخل االأرباح اخلا�شة 
الدكتور عبد  الطلبة  �شوؤون  بها. هذا وقد قام عميد 

�شمرة  اجلمعية  م��دي��رة  ت�����ش��ارك��ه  النقبي  ال��رح��م��ن 
اإجناح  عي�شى بتكرمي العاملن ممن كان لهم دور يف 
الدرا�شي  العام  اأن�شطة وفعاليات اجلمعية على مدار 

احلايل.

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير- حممد معني:

% من   34 اأن  العلمية  ال��درا���ش��ات  اأح���دث  اأثبتت 
من  يعانون  االإم���ارات  بدولة  واملراهقن  االأط��ف��ال 
زائد  وزن   14.2% ال��ن�����ش��ب��ة  ه���ذه  م���ن  ال��ب��دان��ة 
الفتيان  ه���ذا  يف  ل��ي��ت�����ش��اوى   % ���ش��م��ن��ة  و19.8 

والفتيات وفق الن�شب املئوية لكتلة اجل�شم.
برئا�شة  واملتخ�ش�شن  االأط��ب��اء  م��ن  ف��ري��ق  وك���ان 
الدكتور عبد اهلل اجلنيبي ا�شت�شاري الغدد ال�شماء 
الدكتور عبد  الع�شكري وع�شوية  زايد  مب�شت�شفى 
والعلوم  الطب  بكلية  اأول  باحث  اهلل  عبد  ال�شكور 
ب��ج��ام��ع��ة االإم�������ارات وال���دك���ت���ور نيكونا  ال�����ش��ح��ي��ة 
والدكتور  ���ش��ربي  ���ش��ف��ي��ان  وال��دك��ت��ور  ج��ي��ل��ك��رك 
واأربعمائة  األف  اأج��روا درا�شة على  حممد حاج قد 
وحتى  االأول  ال�شف  م��ن  وطالبة  طالبا  واأرب��ع��ن 
ث��اث��ة وع�شرين  ال���ث���اين ع�����ش��ر مي��ث��ل��ون  ال�����ش��ف 
اأب��وظ��ب��ي وال��غ��رب��ي��ة وال��ع��ن من  م��در���ش��ة مبناطق 
باملناطق  مدر�شة  واأرب��ع��ن  و�شتة  مائتن  اإج��م��ايل 

الثاث.
مبوؤمتر  اأم�ض  عنها  اأعلن  التي  الدرا�شة  وك�شفت 
بجامعة  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  بكلية  �شحفي 

العلمية  الدوريات  اأحد  ن�شرها يف  و�شبق  االإم��ارات 
ال��دول��ي��ة امل��رم��وق��ة ع��ن ال��ت��ن��وع ال��ع��م��ري ملعدالت 
لت�شل  االأطفال  وال�شمنة بن  ال��وزن  زي��ادة  انت�شار 
اإىل 22.8 % يف املجموعة العمرية من 6 اإىل 10 
% بن  �شنوات و 40.1 % بن 11 و 15 و 39 
الوزن  اأن ظاهرة  الدرا�شة  لتوؤكد  �شنة   19 و   16
حن  يف  الفتيات  عند  �شيوعا  االأك��رث  كانت  الزائد 
وباملقابل  الفتيان  عند  الغالبة  هي  ال�شمنة  كانت 
اأكدت الدرا�شة اأن 8.3 % من االأطفال اخلا�شعن 
تطور  رغ��م  ال���وزن  يف  نق�ض  م��ن  يعانون  للدرا�شة 
كما  االإم����ارات  دول��ة  وال��غ��ذائ��ي يف  املعي�شي  النمط 
اأظهرت الدرا�شة عدم وجود تباين يف معدل �شيوع 
اأبوظبي  الثاث  املناطق  يف  االأطفال  عند  ال�شمنة 

والغربية والعن وهي مناطق الدرا�شة.
واأ�شار الدكتور عبد اهلل اجلنيبي رئي�ض فريق العمل 
 61.3% وميثلون  ب��االإم��ارات  الطلبة  غالبية  اأن 
من عينة الدرا�شة يزيد موؤ�شر كتلة اجل�شم لديهم 
املتحدة  الواليات  يف  لاأطفال  النمو  خمطط  عن 
االم��رك��ي��ة وق����ال اأن����ه ب��ع��ق��د م��ق��ارن��ة ب���ن نتائج 
الدرا�شة احلديثة ونتائج اأخرى مت احل�شول عليها 
منذ ما يقرب من ع�شر �شنوات تبن اأن هناك توجه 
العمرية  املجموعات  كافة  ال�شمنة يف  نحو  متزايد 

اأحد  يعد  الوالدين  وزن  اأن  الدرا�شة  اأظهرت  كما 
االأطفال  عند  لل�شمنة  الوا�شحة  عوامل اخلطورة 
يعاين  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال  اأن  ال��ق��ول  وبالتايل ميكن 
التعامل  ميكن  ال�شمنة  م��ن  اأم��ه��ات��ه��م  اأو  اآب���اوؤه���م 
معهم على اأنهم جمموعة معر�شة خلطر االإ�شابة 

بال�شمنة .
عبداهلل  ال�شكور  عبد  ال��دك��ت��ور  اأ���ش��ار  جانبه  وم��ن 
الفواكه  وت���ن���اول  ال���ب���دين  ال��ن�����ش��اط  م���ع���دالت  اأن 
واخل�شروات يف املجموعة اخلا�شعة للدرا�شة كانت 
العمرية  حم��دودة ب�شكل عام يف جميع املجموعات 
يرافق  االأط��ف��ال  ل��دى  ال�شمنة  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  كما 

معها ارتفاع يف م�شتويات ال�شغط .
ه����ذا وق����د ����ش���دد ال���ب���اح���ث���ون ع��ل��ى اأه���م���ي���ة و�شع 
امل�شتويات  لتح�شن  لي�ض  وط��ن��ي��ة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
احلالية لل�شمنة عند االأطفال فح�شب ولكن لتجنب 
هذه  ل��دى  لل�شمنة  ال�����ش��ارة  ال�شحية  ال��ت��اأث��رات 
حت�شن  ب�شرورة  العمل  فريق  اأو���ش��ى  وق��د  الفئة 
معدل تناول الفواكه واخل�شروات اإىل جانب رفع 
اأماكن  توفر  خال  من  البدنية  االأن�شطة  معدل 
لاإناث  واالأخ��رى  للذكور  اإحداها  مكيفة  ريا�شية 
ب�شرورة  العمل  فريق  اأو���ش��ى  كما  امل��دار���ض  داخ��ل 
العوامل  حول  العلمية  االأبحاث  من  املزيد  اإج��راء 

والتوجهات املتعلقة بظاهرة ال�شمنة .
القائم بن  التعاون  الباحثون على  اأثنى  هذا وقد 
واإدارة  امل�شلحة  بالقوات  ال�شحية  اخلدمات  اإدارة 
واإدارة  للتعليم  اأبوظبي  االإم��ارات وجمل�ض  جامعة 
اخلدمات ال�شحية اخلارجية بهيئة ال�شحة لدعم 

هذه الدرا�شة الهامة التي اأعلن عن نتائجها.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���اد ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ط��ب��ي��ب حممد 
الطبية  اخل��دم��ات  ���ش��اح  ق��ائ��د  الظنحاين  �شبيل 
دعم  ا�شتمرارية  على  موؤكدا  البحث  فريق  بجهود 
الطبي  ل��ك��ادره��ا  الطبية  اخل��دم��ات  ���ش��اح  ق��ي��ادة 
العلمي  ال��ب��ح��ث  جم����االت  يف  ال��ف��ع��ال  للم�شاهمة 
اأن  اإىل  املجتمع م�شرا  الأف��راد  ال�شحية  والرعاية 
ه��ذه ال��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث متثل من��وذج��ا م�شرفا 
من ثمرات التعاون بن جامعة االإم��ارات والقوات 

امل�شلحة ممثلة يف �شاح اخلدمات الطبية.
كما اأ�شاد الدكتور علي را�شد النعيمي مدير جامعة 
االإم�������ارات ب��ج��ه��ود ف��ري��ق ال��ب��اح��ث��ن وال���ت���ي تاأتي 
ب��ن مبارك  ال�شيخ ح��م��دان  اإط����ار روؤي����ة م��ع��ايل  يف 
العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  نهيان  اآل 
جامعة  ت�شبح  اأن  يف  للجامعة  االأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ض 
ب��ح��ث��ي��ة رائ�����دة حت��ت��ل مكانتها  االإم�������ارات ج��ام��ع��ة 

املرموقة عامليا.

بلدية مدينة العني تفوز بجائزة اأف�سل 
مركز ات�سال على م�ستوى ال�سرق الأو�سط

•• العني - الفجر:

فازت بلدية مدينة العن موؤخرا بجائزة اأف�شل مركز ات�شال عن فئة الرد 
التفاعلي االآيل على م�شتوى ال�شرق االأو�شط ، و هي جائزة معنية بقيا�ض 
كفاءة و فعالية مراكز االت�شال و مدى ارتباطها بنتائج موؤ�شرات االأداء ، 
ور�شا العماء الداخلين و اخلارجين و عمل االإدارات االأخرى مثل املوارد 

الب�شرية و التخطيط التقني و التكنولوجيا امل�شتخدمة يف هذا املجال. 
الفوز باجلائزة  اإن  العماء  ادارة خدمة  ال�شام�شي مدير  وذكر عمر ثامر 
يعد مبثابة تر�شيخ جلهود بلدية مدينة العن التي تعمل على رفع م�شتوى 
االإجراءات و االأنظمة امل�شتخدمة لرفع ر�شا املتعاملن �شواء الداخلن اأو 
اخلارجن ، حيث تاأتي خدمة الرد التفاعلي االآيل �شمن �شعي البلدية اىل 
اإىل رفع معدالت  النظام  حتديث و�شائل توا�شل �شريعة و �شهلة و يهدف 
الر�شا والقبول لدى العماء على خمتلف فئاتهم فقد مت تطوير النظام 
عدد  تقليل  مت  وبذلك  واالجنليزية  العربية  باللغتن  املكاملات  وا�شتقبال 
اال�شتجابة  �شرعة  ل��زي��ادة  وذل��ك  البلدية  مع  للتوا�شل  املتاحة  اخل��ي��ارات 
اىل  م�شرا  املعاملة  الإجن��از  امل�شتغرق  الوقت  وتقليل  املطلوبة  باملعلومات 
خال  من  النظام  يقدمها  التي  الكبرة  املرونة  حتقق  اخلدمة  ه��ذه  دور 
املطلوبة  اجلهة  اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن  العميل  متكن  التي  املتاحة  اخل��ي��ارات 

بلم�شة زر واحدة .
العماء  خدمة  ب��اإدارة  ممثلة  العن  مدينة  بلدية  ب��اأن  ال�شام�شي  وا�شاف 
للمكاملات  االآيل  التفاعلي  ال��رد  نظام  فعلت  قد   ) مبا�شرة  غر  القنوات   (
قبل  املطلوبة من  اخليارات  اإىل  اآليا  يتم حتويلها  بحيث  للبلدية  ال��واردة 
العميل و تو�شيله اإىل م�شادر املعلومات التي مت اختيارها بطريقة �شهلة و 
�شريعة دون احلاجة الإعادة االت�شال ، و ذلك من خال تو�شيل العميل اإىل 
مركز االت�شال احلكومي اأو مكتب امل�شاعدة و التعامل معه عن طريق نظام 

. CRM خدمة املتعاملن
وعن اجلديد الذي يقدمه هذا النظام يف جمال خدمة العماء يقول مدير 
ادارة خدمة العماء اإن النظام يقدم خدمة التوا�شل مع مكتب الطوارئ 
التوا�شل مع مركز االت�شال احلكومي حيث  مبا�شره للحاالت الطارئة و 
ميكن العماء من اإي�شال ا�شتف�شاراتهم و�شكاويهم ومقرحاتهم باللغتن 
الازمة  واالإح�����ش��ائ��ي��ات  التقارير  النظام  وي��وف��ر  واالجن��ل��ي��زي��ة.  العربية 
الت�شجيات  اإىل  للتحليل والدار�شة ومراقبة �شرعة اال�شتجابة باالإ�شافة 
املعاير  اأف�شل  وف��ق  االأداء  وحت�شن  ال���ردود  يف  اجل��ودة  ملراقبة  ال�شوتية 
املعيارية مع عدد من اجلهات  املقارنات  و  الدرا�شات  القائمة على  العاملية 
و  املتخ�ش�شن  املوظفن  تدريب  مع   ، النظام  ا�شتخدام  �شهوله  ل�شمان 
االحتياجات  جميع  تلبية  ي�شمن  مب��ا  جتربته  و  النظام  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ن 

املطلوبة .
ال��ع��م��اء منذ تطبيق  خ��دم��ة  اإدارة  تلقتها  ال��ت��ي  امل��ك��امل��ات  ع��دد  بلغ  و  ه��ذا 
مكاملات   110046 منها   185768 ح��وايل   2011 فرباير  يف  النظام 
امل��ع��ل��وم��ات و االقراحات  و  ال��ب��اغ��ات  و  ال�����ش��ك��اوي  ب��ن  خ��ارج��ي��ة تنوعت 
خيارات  خم�ض  النظام  ي��ق��دم  حيث  غ��ره��ا  و  ال�شكر  و  اخل��دم��ات  طلب  و 
الطوارئ  مكتب  تتمثل يف خدمة  االجنليزية  و  العربية  باللغتن  اأ�شا�شية 
للحاالت الطارئة ، و خدمة املتعاملن مبركز االت�شال احلكومي ، و خدمة 
اأو  مبا�شر  ب�شكل  التحويلة  رقم  اإدخ��ال  املوظفن عن طريق  التوا�شل مع 
قائمة اخليارات ، و خدمة التوا�شل مع موظفي البدالة و خدمة االإعانات 

ومعلومات بلدية مدينة العن .
و تتبنى اإدارة خدمة العماء ) القنوات غر مبا�شرة ( عددا من امل�شاريع و 
الربامج املعنية بتح�شن و حتديث اخلدمات املقدمة للمتعاملن و تطوير 
و�شائل التوا�شل معهم و من اأهمها املوقع االلكروين لبلدية مدينة العن 
ب�شكل  حتديثها  يتم  العماء  تهم  معلومات  و  خدمات  ع��دة  ي�شمل  ال��ذي 
دوري ا�شتنادا على دليل خدمات بلدية مدينة العن وبالتعاون مع اإدارات 
يتم  وال��ذي  االلكرونية  ملوقع نظام اخلدمات  باالإ�شافة   ، داخليا  البلدية 

حاليا تفعيل التح�شينات املطلوبة عليه.
هذا باالإ�شافة خلدمات الر�شائل الن�شية الق�شرة التفاعلية التي مت ربطها 
للعميل من خال  تتيح  التي  و  املتعاملن احلكومي  اإدارة عاقات  بنظام 
الر�شائل الن�شية التفاعلية اإر�شال ر�شالة ن�شية ق�شرة على الرقم 9444 
) مل�شركي ات�شاالت و دو ( حتوي ا�شتف�شارا ، اأو �شكوى، اأو مقرح للبلدية ، 
و بناء عليه ي�شتلم العميل الرقم املرجعي للحالة الواردة والذي ميكنه من 

متابعة احلالة، ومن ثم ي�شتلم الرد عن طريق الر�شائل الن�شية.
و  البلدية  اإدارات  ب��ن  و�شل  حلقة  مبثابة  العماء  خدمة  اإدارة  تعد  و 
االلكرونية  االأنظمة  و  املختلفة  التوا�شل  قنوات  خ��ال  من  عمائها 
بالرد  املخت�ض  االت�����ش��ال  مركز  ق�شم  هما  ق�شمن  يف  املتمثلة  امل��ت��ط��ورة 
و متابعة معاماتهم عرب قنوات  العماء  و اقراحات  ا�شتف�شارات  على 
ونظام  احل��ك��وم��ي  املتعاملن  ع��اق��ات  اإدارة  ن��ظ��ام  يف  املتمثلة  االت�����ش��ال 
اأو الربيد  الفاك�ض  اأو  الهاتف  اأو  ، و نظام الربيد  اخلدمات االلكرونية 
االلكروين ، و ق�شم اخلدمات االلكرونية املعني بتوفر خدمات فورية 
عرب االنرنت ، وبا�شتخدام قنوات توا�شل خدمية مثل االأك�شاك و الهاتف 
ا�شتمرارية  ل�شمان  البلدية  يف  االلكرونية  اخلدمات  اأنظمة  �شيانة  و 

تقدمي اخلدمات .
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يف اأحدث درا�صة علمية

يعانون من البدانة  الإمارات  بدولة  واملراهقني  الأطفال  % من   34
وزن الوالدين ي�سكل اأحد املوؤ�سرات الوا�سحة لل�سمنة لدى الأطفال

عميد �سوؤون الطلبة بجامعة الإمارات ي�سهد احلفل اخلتامي للجمعية ال�ستهالكية ويكرم العاملني 



ع����ادت اأ���ش��ن��اف اجل����زر ال��ق��دمي��ة ل��ل��ظ��ه��ور يف املحال 
فاجلزر  الفريدة.  خ�شائ�شها  منها  ولكّل  التجارية، 
الربتقايل، على غرار اجلزر البني، ُيعترب كمنجم من 
واالأبي�ض  االأ�شفر  اجل��زر  مع  باملقارنة  الفيتامينات 
الغذائية.  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  اأه��م��ي��ة  االأق�����ل  ُي��ع��د  ال����ذي 
ي��ح��ت��وي اجل����زر االأرج�������واين وال��ب��ن��ي امل��خ�����ش��ب على 
اأنواع  م��ع  باملقارنة  ك��اروت��ن  البيتا  م��ن  اأك��رب  كميات 
اأخ����رى. م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ي��ح��ت��وي اجل���زر االأحمر 
على مادة الكاروتينوييد املوجودة اأي�شاً يف الطماطم 
من  ينتج عموماً  االأ�شود  اللون  اأن  والبطيخ، يف حن 
يف  اأي�شاً  املتوافرة  والفافونويد  االأنثو�شيانن  مادة 

العنبية اأواخلوخ اأو الباذجنان.

روؤية اأف�صل
كاروتينوييد عايل جداً، وهو  يتمّيز اجلزر مبحتوى 
نوع من اأنواع م�شادات االأك�شدة التي تكافح عامات 
تقّدم اخلايا بال�شّن وت�شاعد على الوقاية من اأمرا�ض 
القلب واالأوعية الدموية ومن بع�ض اأنواع ال�شرطان. 
يحتوي اجلزر على البيتا كاروتن اأو على بروفيتامن 
الذي   A الفيتامن  اإىل  الذي يتحول يف اجل�شم   A
يعطي اجلزر لونه الربتقايل ويوؤمن للب�شرة حمايًة 
من العوامل امل�شرة اخلارجية من خال �شبغها. اإذاً 
اجلزر  تناول  اإن  القائلة  ال�شهرة  املقولة  يف  خطاأ  ال 
القول  و���ش��ّح  للج�شم!  م��ع��ادن  منجم  ي��ق��ّدم  ب��ك��رثة 
اأنواع  على  يحتوي  اإذ  النظر  ي��ق��ّوي  اجل��زر  اإن  اأي�شاً 
والزياك�شانتن  كاللوتين  الكاروتينوييد  من  اأخ��رى 
الذين ينقّيان االأ�شعة الزرقاء ويحميان �شبكية العن 

وال�شاد.
اإال اأن فوائد اجلزر ال تتوقف عند هذا احلّد، اإذ يقّدم 
ال  وامل���ع���ادن،  الفيتامينات  م��ن  ك��ب��راً  ع����دداً  للج�شم 
والنظر  العظام  لنمو  ال�شروري   A الفيتامن  �شيما 
 B،B2 ،B1 K ،E ،C والفيتامينات  وال��ب�����ش��رة، 
والبوتا�شيوم  ال��ف��و���ش��ف��ور  ع���ن  ف�����ش��ًا   ،،B6 ،B3

والكال�شيوم واحلديد. 
ي�شاعد تناول اجلزر على �شبط العبور املعوي وحت�شن 
يتقبّلها  األ��ي��اف  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  الأن���ه  ال��ق��ول��ون  �شحة 
اجل�شم، ومن بينها البكتن الذي يتمّيز بقدرته على 
حب�ض املياه مما ي�شاعد على حماربة االإ�شهال والتهاب 

القولون من دون اأن ي�شبب اإم�شاكاً. 
مل يتمكن االخت�شا�شيون بعد من اإثبات قدرة اجلزر 
على منح االإن�شان الظرافة اإال اأنهم متكنوا من اإثبات 
حلو  طعمه  اأن  ف�شحيح  ال���وزن،  يزيد  ال  اأن��ه  حقيقة 
الطاقة.  م��ن  ع��ال��ي��اً  م�شتوى  مينح  ال  اأن���ه  اإال  امل���ذاق 
اأن تناول كميات كبرة  اإىل  االإ���ش��ارة  ب��ّد من  ولكن ال 

من اجلزر يرهق الكبد ويرك الوجه اأ�شفر.
 

نّيئ اأم مطبوخ اأم مب�صور؟
ي��دخ��ل اجل���زر يف و���ش��ف��ات ع���دٍد ك��ب��ر م��ن االأطباق: 
الفطائر  احل�������ش���اء،  ال���ف���اك���ه���ة،  ���ش��ل�����ش��ة  ال�����ش��ل��ط��ة، 
تق�شر  اإىل  الع�شوي  اجل��زر  يحتاج  ال  واحللويات... 
العنا�شر  اأن  �شيما  ال  التنظيف،  م��ن  قليل  اإىل  اإمن��ا 

املغذية توجد يف الق�شرة ولي�ض يف اللب.
ولكن اأيهما اأف�شل: ق�شمه نيئاً اأم طبخه؟ على غرار 
خوا�شه  اجل��زر  يفقد  والفاكهة،  اخل�شار  م��ن  غ��ره 
ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ن��د ط��ه��وه. ول��ك��ن ق��د يعجز اجل�����ش��م عن 

�شكل  ع��ل��ى  ت��ن��اول��ه  مّت  ح���ال  يف  اإال  اجل���زر  امت�شا�ض 
حتميه  التي  ال�شميكة  اأن�شجته  ب�شبب  وذل��ك  ع�شر، 
من الع�شائر اله�شمية ومتنع اجل�شم من اال�شتفادة 

من خوا�شه الغذائية ب�شكٍل كامل.
اأثبت عدد من الدرا�شات اأن الطهو يزيد من خ�شائ�ض 
اجلزر امل�شادة لاأك�شدة واأن اجل�شم ميت�ض %5 من 
اأن��ه ميت�ض  يف حن  نيئاً  تناوله  عند  ك��اروت��ن  البيتا 

مطبوخاً.  تناوله  عند  منها   60%
اأم��ام مع�شلة  اأنف�شهم  النيء  الطعام  هنا يجد حمبو 
�شعبة ميكن حّلها بتقطيع اجلزر اإىل ن�شفن واختيار 
طهوه ن�شف طهو على البخار مع اإ�شافة بع�ض املواد 
الدهنية )زيت نباتي كزيت الكولزا على �شبيل املثال( 
لت�شهيل امت�شا�ض الكاروتينوييد القابلة للذوبان يف 

الدهون. 

جلمال متاألق
اأن  اأث��ر اجل��زر حم��دوداً على الطبع، ميكنك  اإذ يبدو 
تلم�شيه على ب�شرتك التي ت�شبح بف�شله اأكرث نعومًة 
اأكرث  حتتاجن  ما  واإىل  وجمااًل،  ومقاومًة...  وتاألقاً 

من اجلمال لتكوين اأكرث وداً وظرافة؟!
من املعروف يف جمال التجميل اأن اخلرباء ي�شتعملون 
والع�شر  امل��ائ��ي��ة  واحل��ال��ة  اجل���زر  اأوراق  م�شتخرج 
وامل�شحوق... اإال اأن الفائدة الكربى هي تلك امل�شتمدة 
التي  وال��ب��ذور  تاأكلينها(  التي  اجل���ذور )اجل���زرة  م��ن 

تقّدم املكونات االأ�شا�شية مل�شتح�شرات التجميل.
مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��راج ن��وع��ن م���ن ال���زي���وت م���ن اجل����زر: 
االأ�شا�شي  الزيتي والزيت  امل�شتخرج  اأو  النباتي  اجلزر 

البني  اإىل  امل���ائ���ل  ال���ربت���ق���ايل  ب���ال���ل���ون  امل��ت�����ش��اب��ه��ان 
واملختلفان باخل�شائ�ض. 

عاوًة على ذلك، ُيعترب اجلزر، حتى الناجت من زراعة 
ع�شوية، مادة اأولية زهيدة الثمن.

مظهر جميل
 A �شيما  بالفيتامينات )ال  الغني  اجل��زر  زيت  ُيعترب 
وب��امل��ع��ادن، مفيداً  ك��اروت��ن(  البيتا  وج���ود  اإىل  ن��ظ��راً 
جداً للب�شرة ومركزاً مينح احليوية واملعادن للج�شم، 
وي�شاهم اأي�شاً يف منح اجل�شم احليوية وزيادة قدرته 
وحت�شن  القا�شية  اخلارجية  العوامل  مقاومة  على 

اإنتاج االأن�شجة اجللدية.
ونظراً اإىل غناه مب�شادات االأك�شدة، يوؤدي اجلزر دوراً 
اأ�شا�شياً يف حماربة ت�شكل اجلذريات احلرة التي ت�شّرع 
عامات ال�شيخوخة. وي�شاهم اأي�شاً بف�شل خ�شائ�شه 
وتنعيمه  اجل�������ش���م  ت���رط���ي���ب  يف  وامل���ط���ري���ة  امل���غ���ذي���ة 

وتنقيته.
باالإ�شافة اإىل ذلك، ُيعترب اجلزر عامًا فاعًا م�شاداً 
لعامات التقدم بال�شّن %100 طبيعي ال يطرح اأي 
م�شاكل نظراً اإىل قدرة اجل�شم على حتمله. يف الواقع، 

مهما قلنا ال ميكن اأن نوفيه حّق قدره!

منجم حقيقي
ي�شتهر اجلزر باأثره الرائع الذي يركه على الب�شرة اإذ 
يفّتحها ويعيد اإليها االإ�شراق والن�شارة. ي�شاهم اأثره 
الب�شرة  ل��ون  توحيد  يف  امليانن  توليف  عملية  على 
ويف حت�شرها لتلقي االأ�شعة فوق البنف�شجية ب�شكٍل 

الناجحة  اال�شمرار  جل�شات  رفيق  اأي�شاً  اإن��ه  اأف�شل. 
الذي مينح الب�شرة لوناً دافئاً وم�شرقاً.

اإال اأنه ال بّد من توخي احلذر، �شحيح اأن اجلزر يحمي 
االأ�شعة  الب�شرة ويزيد من قدرة اجللد على مقاومة 
فوق البنف�شجية، اإال اأنه ال يكفي للوقاية من �شربات 
ال  ق��وي��ة،  الب�شرة  تكون  ح��ن  حتى  امل�شرة.  ال�شم�ض 
ا�شتعمال مرهٍم منا�شب واٍق من ال�شم�ض قبل  تن�شوا 

التعّر�ض الأ�شعتها.

ل�صحة جيدة
اإذا كان م�شتخرج اجلزر الزيتي مينح الب�شرة نعومًة 
وجمااًل، فاإن زيت اجلزر االأ�شا�شي ي�شاهم يف ت�شحيح 

بع�ض ال�شوائب القبيحة.
حليف  وال�����ش��اف��ي��ة  املنقية  خ�شائ�شه  بف�شل  اجل���زر 
الب�شرة الدهنية، اإذ يعمل على تخفيف ال�شوائب واإزالة 
اجل��زر على  ي�شاعد  ذل��ك،  ع���اوًة على  ال�شباب.  ح��ب 
اجللدية،  وال�شقوق  واالأكيزما  اجل��رب  من  التخل�ض 
وُي�شاهم يف التخل�ض من الورديات وبقع ال�شيخوخة. 
غر ذلك، ت�شكل خ�شائ�شه املجففة عن�شراً مهماً يف 

منتجات النحافة اإذ ت�شاهم يف حماربة ال�شيلوليت.
النقية  ال��ت��ج��م��ي��ل  م�����ش��ت��ح�����ش��رات  الأن�������ش���ار  مي���ك���ن 
وال���و����ش���ف���ات امل��ن��زل��ي��ة اال����ش���ت���ف���ادة م���ن زي����ت اجل���زر 
لتح�شر م�شٍل يجدد خايا الب�شرة وينقيها. ولكن 
حذار من ا�شتعماله لوحده، بل اخلطي جرعة منه مع 
ت�شع جرعات من زيت نباتي اآخر تختارينه ا�شتناداً اإىل 
الثور للب�شرة  اأو ل�شان  حاجاتك )اأفوكادو، االأخدرية 

اجلافة، اأو البندق للب�شرة الدهنية(. 

للحّد من كميات الكافين التي تتناولها يومياً 
من املهم اأن تزيل الغمو�ض الذي يحيط باأنواع 
املنتجات التي حتتوي على املن�شطات. يف ما يلي 
الئحًة تعر�ض لبع�ض م�شادر الكافين املخفية. 
رغم اأن االأطباء اأقاموا رابطاً وثيقاً بن ال�شاي 
الفوائد  وب��ع�����ض  بالكافين  الغنين  وال��ق��ه��وة 
ب�شرطان  االإ����ش���اب���ة  ك��خ��ف�����ض خ��ط��ر  ال�����ش��ح��ي��ة 
اجللد والكبد، ف��اإن ذلك ال يخفي وج��ود بع�ض 
ال�����ش��ل��ب��ي��ات. ي��ث��ر ال��ك��اف��ي��ن احل�����ش��ا���ش��ي��ة لدى 
القلق  اإىل  اأك��رث من غ��ره، وباالإ�شافة  البع�ض 
�شيما  ال  النوم،  نوعية  اإىل  ي�شيء  فاإنه  ال�شديد 
ل���دى االأ���ش��خ��ا���ض ال��ذي��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م عن 
االإن�شان  ويدفع  التوتر  من  ويرفع  عاماً   40
اأن  اإىل  ن�����ش��ر  امل���ق���ارن���ة،  ل��غ��ر���ض  اإدم����ان����ه.  اإىل 
الغنية  املخمرة  القهوة  من  ملل   236.5 قدح 
ملغ   200 اإىل   100 على  يحتوي  بالكافين 
اإىل  )ون�شر  القهوة.  لنوع  وفقاً  الكافين  من 
اأن قدحاً من القهوة امل�شغوطة )29.5 واحدة( 
تراوح  الكافين  من  اأق��ل  كميات  على  يحتوي 
التي  عينها  ال��ك��م��ي��ة  اأي  م��ل��غ   75 –  40 ب��ن 

جتدها يف كوٍب من ال�شاي(.

م�صادر كثرة
م�صروبات الطاقة:  1-

واحليوية  الطاقة  عن  ت�شاءلت  اأن��ك  من  ب��ّد  ال 
ت��ت��ن��اول م�شروب  ح��ن  ال��ل��ت��ن مت���اآن ج�شمك 
طاقة! �شحيح اأن م�شروبات الطاقة حتتوي على 
الطاقة  اإنها حتفّز ومتنح  ُيقال  اأخ��رى  مكونات 
الكافين.  على  اأ�شا�شاً  تعتمد  غالبيتها  اأن  اإىل 

ملل(   354.8( ري��دب��ول  علبة  حت��ت��وي  م��ث��ًا، 
يحتوي  فيما  ال��ك��اف��ي��ن،  م��ن  م��ل��غ   111 ع��ل��ى 
 5-Hour Energy م��ن  م��ل��ل   57.07
املياه  591.4 ملل من  207 ملغ ومينح  على 
 Energy Tropicalبالفيتامن املدعمة 

ملغ من الكافين.   Citrus 50

الكافين: منزوعة  -القهوة   2
 وهي خمتلفة متاماً عن القهوة العادية، وكوب 

منها يحتوي على حواىل 5 ملغ من الكافين.

املثلج: ال�صاي   3-
ق����د ت�����ش��ت��غ��رب ح����ن ت��ع��ل��م اأن������ه ي���ح���ت���وي على 

ي�شّم  ال�شاخن  ال�شاي  كان  ملا  اأن��ه  اإال  الكافين، 
ال�شاي  اأن  البع�ض  الكافين قد يظّن  كمية من 
املثلج بنكهة الدراق والتوت ال يحتوي على هذه 
مثًا،  ذل��ك.  تبّن عك�ض  اأن احلقيقة  اإال  امل��ادة، 
 Snapple ���ش��اي  م��ن  ملل  يحتوي473.1 
املثلج بنكهة الليمون والدراق وتوت العليق على 

الكافين. من  ملغ   42

القهوة: -مثلجات   4
 Ben مثلجات  م��ن  ك��وب  ن�شف  ت��ن��اول��ك  عند 
ملغ   42 ج�شمك  اإىل  ُتدخل   and Jerry
عند  ملغ   29 ت�شتهلك  ح��ن  يف  الكافين،  م��ن 
مثلجة  )ق��ه��وة   Haagen-Dazs ت��ن��اول 

وزبادي جممد(.

غازية: -م�صروبات   5
الغازي  امل�شروب  هي  الكوال  اأن  تعتقد  كنت  اإذا 
الوحيد الذي يحتوي على الكافين، ُي�شتح�شن 
اأن تعيد التفكر. تتعدد اأنواع امل�شروبات الغازية 
االأخرى التي حتتوي على ن�شب كافين متفاوتة 
نذكر منها: م�شروب Sunkist الغازي بنكهة 
ملل(،   354.8 ك����ّل  يف  م��ل��غ   41( ال��ل��ي��م��ون 
م�شروب Mountain Dew )54 ملغ يف 
اأن غالبية  اإىل  االإ���ش��ارة  354.8 ملل(، مع  كّل 
خا�شة  م��ن  امل�شنوع  ال�شعر  م�����ش��روب  اأن����واع 

اجلذور ال حتتوي على اأي ن�شب كافين.

ال�صوكول: بنكهة  -6منتجات 
الكاكاو،  م�����ش��ح��وق  م���ن  ك��م��ي��ات  ع��ل��ى  حت���ت���وي 
 Carnation Instant م����ن  ف��ع��ل��ب��ة 
على  حتتوي  ال�شوكوال  بنكهة   Breakfast
ح��ن اأن ك��وب��اً من  يف  ال��ك��اف��ي��ن،  م��ن  م��ل��غ   9
ال�����ش��وك��وال ال�����ش��اخ��ن ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 9 م��ل��غ من 

الكافين.

امل�صكنات:  7-
يحتوي بع�ض اأنواع امل�شكنات على جرعات كبرة 
على  ج�شمك  اإىل  ُتدخل  اإن��ك  اإذ  الكافين،  من 
الكافين  م��ن  م��ل��غ  و64  م��ل��غ   130 ال���ت���وايل 
عندما تتناول قر�شن من Excedrin )قوة 

اإ�شافية(
وA Anacin)قوة ق�شوى(.

�شحة وتغذية

ينتمي اجلزر اإىل ف�صيلة اخليميات، وقد اكُت�صِف للمرة الأوىل منذ اآلف ال�صنن يف اآ�صيا الو�صطى. يحظى اجلزر املر والقا�صي والليفي 
يف مراحله الأوىل بتقدير كبر نتيجة خ�صائ�س اأوراقه وبذوره الطبية )اأهميته بالن�صبة اإىل الب�صر(. عند اكت�صافه كان اجلزر 
اأ�صفر واأبي�س، ولكن يف القرن ال�صاد�س ع�صر، عرث الإن�صان على اجلزر الربتقايل نتيجة تزاوج جن�س  اأرجوانيًا، زهريًا،  بنف�صجيًا، 

اجلزر الآ�صيوي باجلزر املتو�صطي. 

خمفية  كافيني  م�سادر   7

اجلزر.. فوائد �سحية ل تعد ول حت�سى

الهرمونات التي تفرزها توؤثر يف املزاج

عالقة الغدة الدرقية بالكتئاب
ومعدل  الدرقية  الغدة  كفاءة  بن  وقوية  مت�شابكة  ثاثية  عاقة  هناك 
الهرمونات واال�شابة باالكتئاب. فالهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية 
الغذاء وامل��زاج والوظيفة اجلن�شية وال��وزن وتنظم  توؤثر يف عمليات ه�شم 
�شبب  تكون  وق��د  ك��ث��رة،  اخ��رى  وام���ور  املختلفة  اجل�شم  ات���زان هرمونات 
افراز  انخفا�ض  مع  االكتئاب  اعرا�ض  بع�ض  وترتبط  باالكتئاب.  اال�شابة 

الغدة الدرقية او ا�شطراب الدورة ال�شهرية اأو اختال معدل الهرمون. 

فرط الن�صاط
الطاقة  اجل�شم  ي�شتخدم  الهرمون،  من  كبرة  كمية  الغدة  تفرز  عندما 
ب�شكل ا�شرع من الطبيعي وت�شمى هذه بحالة فرط ن�شاط الغدة. ومن اأهم 
اأعرا�شها: ت�شخم يف حجم الغدة الدرقية، عدم القدرة على حتمل احلرارة، 
الع�شات،  �شعف  الع�شبية،  )ال��ط��م��ث(،  ال�شهرية  ال����دورة  ان��ت��ظ��ام  ع��دم 
وفقدان  العن،  ا�شتثارة  او  كح�شا�شية  الب�شر  يف  م�شاكل  النوم،  ا�شطراب 

الوزن رغم تناول تغذية عادية. 

.. واخلمول
اما عندما ال تفرز الغدة الدرقية كمية كافية من الهرمونات، في�شتخدم 
واأهم  ال��غ��دة،  خ��م��ول  بحالة  ه��ذه  وت�شمى  ب��ط��يء،  مب��ع��دل  طاقته  اجل�شم 
الن�شيان، طمث  املزمن،  التعب  اعرا�شها: جفاف وخ�شونة اجللد وال�شعر، 
زيادة  ال���ربودة،  ال��ق��درة على حتمل  ع��دم  ال�شوت،  وغ��زي��ر، خ�شونة  متكرر 

الوزن رغم تناول حمية عادية، ت�شخم حجم الغدة الدرقية. 
وامل�����ش��ك��ل��ة ه��ي ان ب��ع�����ض ه���ذه االع���را����ض م��ث��ل ا���ش��ط��راب ال��ن��وم والتعب 
دائما باخل�شوع  لذا، ين�شح  املهمة لاكتئاب.  الوزن من االعرا�ض  وتغر 
لفحو�شات الدم لت�شخي�ض �شبب االكتئاب. لكن، يجب لفت االنتباه اىل ان 

ال�شيدة قد تعاين من اختال الغدة الدرقية واالكتئاب يف الوقت ذاته.
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�شر ما يجعل اجلمهور يتحم�ض كثراً الأعمال هاروكي 
موراكامي، مع اأنه لي�ض االأهم بن الكتاب اليابانين. 
يف 12 اأبريل اجلاري تهافت القراء على �شراء رواية 
وهي  ال��رح��ال(،  و�شنوات  )الباهت  اجلديدة  الكاتب 
لي�شت املرة االأوىل التي ي�شطف جمهور ما يف العامل 
بانتظار كتاب، فقد انتظر القراء كتاب )هاري بوتر( 
يف جزئه االأخر كاأنهم جوعى على اأبواب االأفران يف 

زمن احلروب.
االأدب(  ب�)ت�شونامي  يلقب  الذي  موراكامي  هاروكي   
دراما  ي��ق��دم  فهو  ب��وت��ر(،  )ه���اري  اأدب  اأدب���ه  ي�شبه  ال 
اأ�شلوبه  يف  والغرائبية، جامعاً  ال�شريالية  مقعدة من 
الكتابة،  يف  الغربية  والطريقة  اليابانية  الغرائبية 
ويوكيو  ك��واب��ات��ا  ي��ا���ش��ون��اري  م��ن  اأف�����ش��ل  لي�ض  لكنه 
مي�شيما وجونئي�شرو تانيزاكي وكينزابورو اأوى، وما 
مييزه اأنه قدم روايات تدخل اإىل م�شام القارئ كال�شم 
البطيء، اإذ تبدو عادية جداً للوهلة االأوىل ثم �شرعان 
ف��ا ي�شتطيع  ق��وي��ة،  ب��ه��ا  ال��ق��ارئ  م��ا ت�شبح ع��اق��ة 
العامل  اإىل  تنتمي  حولنا،  ت��دور  حكايات  اإنها  تركها. 
الذي نعي�شه اليوم، فهي قريبة منا كما لو اأننا نعي�ض 
مع اأبطالها، ومتتلك جاذبية الرواية والق�ض املمتع. 
تدخل يف عاملها فا ت�شتطيع اأن تركها جانباً. تنتهي 

من قراءتها وتبقى حكاياتها عالقة يف الذهن.
األ��ف ن�شخة من رواي��ة )الباهت   600 النا�شر  وطبع 
و���ش��ن��وات ال���رح���ال( مل��واج��ه��ة ال��ط��ل��ب م��ن املعجبن 
مو�شوع  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  اأي  ل��ه��م  تت�شرب  مل  ال��ذي��ن 
فى  مكتبة  اأم��ام  املعجبون  وانتظر  ق�شته.  اأو  الكتاب 
ال��ل��ي��ل عند  و���ش��ط ط��وك��ي��و واب��ت��ه��ج��وا ع��ن��د منت�شف 
طرح الكتاب واأم�شوا الوقت يف التكهن ب�شاأن الرواية 
واح��ت��م��االت م��ا ك��ان م��وراك��ام��ي يفكر فيه ح��ن كان 

يكتبها.

حمطات القطار
يف مقتب�شات طبعت على غاف الكتاب يرد: )ذات يوم 
خاجلنى هذا ال�شعور وجل�شت على مكتبي وبداأت اأكتب 
اأول �شطور هذه الرواية. ثم لنحو �شتة اأ�شهر وا�شلت 
كتابة الق�شة من دون اأن اأعرف اأي �شيء عما �شيحدث 

واأي نوع من النا�ض �شيظهر ومدى طول الق�شة(.
370 �شفحة وتدور حول  تقع الرواية اجلديدة فى 
ال�شاد�شة  يف  رج��ل  حكاية  وت���روي  وال��ن��ج��اة،  الفقدان 
يع�شق  تازاكي  ت�شوكورو  يدعى  عمره  من  والثاثن 

حمطات القطار.
امل��راه��ن��ات بو�شفه  ق��وائ��م  ع���ادة  م��وراك��ام��ي   يت�شدر 
ق��وي��اً جل��ائ��زة )ن��وب��ل االآداب(، وي��ت��ن��اول يف  م��ر���ش��ح��اً 
اأعماله االأة دوماً عبثية العامل املعا�شر والوحدة وقد 
كثراً  ترجم  لغة.   30 ح��واىل  اىل  اأع��م��ال��ه  ُترجمت 
اأعمال الكتاب االأمركين وانهمك ل�شنوات عدة  من 
ال�شهرة  يعرف  ومل  طوكيو،  يف  للجاز  ن��ادي  اإدارة  يف 
)اأن�شودة  رواي��ت��ه  ���ش��دور  بعد  اإال  الكبرين  والنجاح 

امل�شتحيل( عام 1987.

جائزة امباك
الفوز  ع��ل��ى  هولبيك  ومي�شيل  م��وراك��ام��ي  يتناف�ض 
بجائزة )امباك( االأدبية التي تبلغ قيمتها 100 األف 
قائمة  والفرن�شي  الياباين  الكاتبان  ويت�شدر  ي��ورو. 

املر�شحن الع�شرة للجائزة الدولية، االأول عن روايته 
1Q84 والثاين عن روايته )اخلريطة  ال�شوريالية 
واالأر�ض( التي تقدم الروائي املعروف مي�شيل هولبيك 

بو�شفه اأحد �شخ�شياتها.

وت��ت��م��ي��ز ج��ائ��زة )ام���ب���اك( ب��ك��ون��ه��ا اجل���ائ���زة االأدبية 
قائمتها  على  املر�شحن  اأ�شماء  تختار  التي  الوحيدة 
اأنحاء  �شائر  من  املكتبات  ا�شوات  على  بناء  الطويلة 
برلن  من  مكتبات  باأ�شوات  هولبيك  وُر�شح  العامل. 

وبر�شلونة فيما ر�شحت موراكامي مكتبات من جنوب 
هيئة  وتتوىل  املتحدة.  وال��والي��ات  وايرلندا  اإفريقيا 
القائمة  ع��ل��ى  ال��ع�����ش��رة  امل��ر���ش��ح��ن  اخ��ت��ي��ار  حمكمن 

الق�شرة والفائز باجلائزة.

بالل امل�سري: ال�سعر يولد يف عزلة الفرد
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لعل التو�شيف الذي يليق بال�شاعر بال امل�شري 
اليه  بالن�شبة  احل��ب  ان�شحاقه،  ي��ق��اوم  �شاعر  اأن��ه 
�شلوك ان�شاين ال يتج�شد بال�شعر. منفاه الق�شري 
اإىل  ليعود  تنته،  مل  احل���رب  اأن  ل��و  يتمنى  جعله 
الر�شا�ض  م��ن  مو�شيقية  اآل���ة  ل��ه  وي�شنع  طفله 
الفرح  ط��ف��ول��ت��ه.  يف  �شنعها  ال��ت��ي  كتلك  ال���ف���ارغ، 
العامل كله وطن  احتمال ال يتعب من مطاردته. 
كله  العامل  امل�شري  لبال  بالن�شبة  لكن  ال�شاعر، 

وطنه.
جمموعتان  امل�������ش���ري  ب�����ال  ل��ل�����ش��اع��ر  �����ش����درت 
اليا�شمن  امل���راي���ا( و)ت�����ش��اع��د  ���ش��ع��ري��ت��ان: )ع��ت��م 
)اجلدران  بعنوان  وح��ي��دة  ورواي���ة  كالر�شا�ض(، 

تتعرى لظلي(. معه كان هذا احلوار:
االأخ�����رة )ت�شاعد  ال�����ش��ع��ري��ة  جم��م��وع��ت��ك  يف   •
اليا�شمن كالر�شا�ض( ال اأثر المراأة متج�شدة، اأو 

حب حم�شو�ض، يتيه احلب يف االأمل، ملاذا؟
احل���دي���ث عن  ���ش��ي��ق��ودن��ا  اأي�����ن  اإىل  اأع������رف  ال    -
احلب، لكنني اأعتقد اأن احلب هو كل �شيء متاماً 
العي�ض  ك���ان ميكنه  م��ن  ك��ائ��ن��اً  اأح���د  ك��ال��ه��واء. ال 
ب��داي��ة ول��ن تكون نهايته  ل��ه  م��ن دون ح��ب. لي�ض 
تعرف  اأخ��رى  كائنات  فثمة  االإن�شانية.  نهاية  مع 
اأك��رث من االإن�شان. ه��ذا الكائن ال��ذي ماأ  احل��ب 
االأر�ض باحلروب والكراهية والتفرقة العن�شرية 
والدينية. مع تطور االإن�شان، طغت احلياة املادية 
ع��ل��ى ع��اق��ات ال��ب�����ش��ر، ففقد ال��ك��ث��َر م��ن معاين 
احلب وال�شعور باالآخر، وبدا طاغياً حبٌّ من نوع 
الذات  وه��و حب  الكراهية،  عن  �شاأناً  يقل  اآخ��ر ال 

على ح�شاب كل �شيء.
من الفقر،  احباطاً  لق�شائدك  القارئ  • ي�شت�شف 
ما  هو  تعي�شه  ال��ذي  ال��واق��ع  هل  املنفى..  الغربة، 

ي�شتفزك للكتابة؟
اأع��ت��ق��د ع��م��ل��ي��ة ردة فعل  -  ل��ي�����ش��ت ال��ك��ت��اب��ة ك��م��ا 
باحلياة  ت����اأم����ل  ع��م��ل��ي��ة  ه����ي  ب����ل  اع�����را������ض،  اأو 
وتناق�شاتها، حيث ي�شت�شلم ال�شاعر لكل ما يحدث، 

العامل  ان��ت��ب��اه  ليلفت  ب��ال��ك��ل��م��ات،  ر���ش��م��ه  وي��ع��ي��د 
ه��ذه هي  االآخ��ر وعواطفه.  عرب خماطبة حوا�ض 
العامل عرب  تغر  اأن  باإمكانها  التي  ال�شاعر  ث��ورة 
وعن  �شورته.  لاآخر  تعك�ض  التي  الكلمات  مرايا 
جتربتي ال�شخ�شية مع الكتابة، كنت دائماً ماأخوذاً 
وح�شب،  ال�شعر  تعني  ال  ك��ربى  ان�شانية  بق�شايا 
بل تعني كل املجاالت التي تهم االن�شان كالق�شية 

الفل�شطنية مثًا.
كان هذا يف البدايات ومع ن�شوج التجربة اكت�شفت 
اأن يف حياة كل فرد عربي يكمن احتال ومعاناة 
وق�شوة، فذهبت اىل داخلي الأحررها من كل تلك 
االأ�شياء عرب الكتابة وعرب مرايا الكلمات. فوجدت 
م�شتميتة  كمحاولة  �شيء  لكل  م�شت�شلماً  نف�شي 

لفج االآخر بنف�شه!
واملتوترة،  العبثية  بال�شور،  غنية  ق�شيدتك   •
وراءها.  تلهث  وكاأنك  ال�شوابط،  كل  من  متفلتة 

من يحدد �شكل الق�شيدة؟ ال�شاعر اأم الفكرة؟
و�شكلها  الق�شيدة  ق��ال��ب  �شيئاً،  اق���ول  دعيني    -
ي�شبهان اىل حد كبر حالة ال�شاعر حلظة الكتابة 
بالن�شبة يل حياتي  ال�شاعر.  العام حلياة  املناخ  او 
و�شكل  قالب  ميثل  قد  وه��ذا  الفو�شى،  جتتاحها 

ن�شي ال�شعري و�شوره.
اأوؤم������ن اأن ال�����ش��ع��ر لي�ض  م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، ان���ا 
الق�شيدة، بل الق�شيدة هي بقايا ال�شعر، ال ميكن 

اأن يكون ال�شعر الكلمات فقط.
وجع حاد، ت�شوير مرهف للمعذبن  �شعرك  • يف 
يف االأر�ض، وكاأن ثمة وجع ملت�شق بك كظلك، ما 

هو؟
يوجعني،  ما  اأك��رث  باحلياة  بوجودي  اح�شا�شي    -
والذوبان  بالتماهي  ذل��ك  ن�شيان  ب��اإم��ك��اين  لكن 
االآخر  بغياب  املو�شوع  يتعلق  لكن عندما  باالآخر، 
وموته يجعلك الوجع وجهاً لوجه اأمام نف�شك مع 

ا�شتحالة الن�شيان.
يف عام 1997 فقدت اأخي االكرب، الذي يكربين 

بعام واحد، وكانت وفاته مبنزلة الفجيعة بالن�شبة 
يل. عندها فقط عرفت ماذا يعني املوت، مات كل 
ان��ه مل يقتل ومل  �شيء مع ه��ذا الغياب، وامل��وج��ع 
ي��ك��ن ذل���ك امل����وت ح���ادث���اً ط��ب��ي��ع��ي��اً، ب��ل ك���ان ن����ادراً 
وطارئا، حيث ا�شاب اأخي الربق، وهذا مل يعطني 
فر�شة حتى الأعرّب له عن حبي، مل يكن بامكاين 
اأ���ش��دق، كنت  ال��وف��اة مل  فعل اي �شيء، حتى بعد 

اعتقد يف كل حلظة اأنه �شيعود و�شنلتقي. 
يجعلني  وم��ا  وع��ودت��ه.  غيابه  على  م��ع��ت��اداً  كنت 
اأوراقه  يف  اأفت�ض  كنت  اأن��ن��ي  الن�شيان  ع��ن  ع��اج��زا 
م��ا زلت  ف��وج��دت ورق���ة  ال���وف���اة،  ب��ع��د  ال�شخ�شية 
اأحتفظ بها، كان اأخي كتب عليها اأنه يحب املوت، 
وقد ر�شم غيمة �شغرة بداخلها كتب كلمة حب، 

مل اأعرف ماذا يعني ذلك ورمبا لن اأعرف.

هوية ال�صعرية
ال بد منه لكل �شاعر: ملن تقراأ؟  الذي  • ال�شوؤال 
ومبن تاأثرت؟ وهل ا�شتطعت تكوين هوية �شعرية 

خا�شة بك؟
ماأخوذاً  دائماً  لكنني كنت  ل�شعراء كرث،  ق��راأت    -
بتجربة ال�شاعر حممود دروي�ض وحممد املاغوط 
وحممد الثبيتي و�شاح عبدال�شبور وبول �شاوول 
وودي����ع ���ش��ع��ادة. ه����وؤالء ال�����ش��ع��راء ال��ك��ب��ار ميثلون 
بالن�شبة يل قلب ال�شعر ونب�شه، وكل واحد منهم 
�شعره و�شرة  م��ن  عميقاً  اأث���راً  ت��رك يف وج���داين 
حياته الذاتية، التي ال ميكن ف�شلها عن جتربته 

ال�شعرية.
اأما بالن�شبة لل�شعراء املعا�شرين، فقد قراأت �شعراء 
و�شاعرات من اأمثال رنيم �شاهر وهاين ال�شلوي 
وعلي حمام وعبدالهادي �شعدون، وابراهيم جربا 
من  ك��ب��رة  جمموعة  دروي�����ض.  و�شمر  اب��راه��ي��م 
ال�شعراء العرب املعا�شرين، الذين تركت جتاربهم 

لدّي تاأثراً، وحر�شتني على الكتابة اأي�شاً.
هويتي  ت�شكيل  على  دائ��م��ا  حري�شاً  كنت  لكنني 

ال�شعرية اخلا�شة. وهذا براأيي لن يكون من دون 
التاأثر والتاأثر باالآخر. 

عن الطفولة
تقول،  كما  ب��ه  معجب  واأن���ت  امل��اغ��وط،  يقول   •
اأرجوحة  عن  اأبحث  اأزال  وال  ال�شيخوخة  )بلغت 
الطفولة  اأنت من احلنن اىل هذه  اأين  الطفل(، 
واأن�����ت ك��ت��ب��ت )ت��ت��داع��ى ال��ق��ن��اط��ر ن��ح��و �شرتها 
االأوىل/ مت�شي االأعتاب اإىل االأعتاب/ نحُن ر�شقنا 

املرايا بال�شورة فانك�شفنا...(؟
من  ال��ك��ث��ري��ن  ط��ف��ول��ة  ت�شبه  طفولتي  ك��ان��ت    -
اأبناء جيلي الذين عا�شروا احلرب يف لبنان. كانت 

باأ�شواتنا.  نوؤلفها  وطلقات  خ�شبية  بندقية  لعبنا 
كنا منثل حرب الكبار ومنثل املوت الذي كنا نراه 

كل يوم.
كنت اأجمع الطلقات الفارغة من ذخائر املقاتلن، 
األّفها ببع�ض  واأ�شعها على قطعة خ�شبية �شغرة 
مو�شيقية  اآل���ة  �شعنت  ب��ذل��ك  الأك����ون  االأ����ش���اك، 
غريبة من نوعها. كنت دائماً اأحب فعل �شيء ما ال 
اأعرفه. ومازلت اإىل االآن اأ�شعر بذلك.. رمبا الأنني 

ما زلت طفًا.
مل اأغادر مدينة طرابل�ض منذ والدتي وحتى انتهاء 
احلرب. مل اكن اأعرف بلدي. كنت اأ�شبه بطائر با 
اأجنحة. هذا منحني خيااًل خ�شباً واأتاح يل املجال 

لر�شم مدن كبرة وت�شكيلها كما اأحب.
اأنا  ال��ي��وم  الطفولة.  ع��ن  اآخ��ر  �شيئاً  اأق���ول  دعيني 
زوجتي وطفلي الذي بلغ من  خارج الوطن تاركاً 
حرب  متنعني  ال  ال�����ش��ن��ة.  ون�����ش��ف  ال�شنة  ال��ع��م��ر 
الو�شع  من  الدائم  القلق  بل  اإليهما.  العودة  من 
اأي خيال  اأعرف  االقت�شادي ال�شعب يف لبنان. ال 
يت�شكل لدى طفلي واأنا بعيد عنه. ال اأعرف كيف 
�شتكون طفولته. لكنني اليوم اأمتنى لو اأن احلرب 
مل ت��ن��ت��ه وب��ق��ي��ُت ط���ائ���راً ب��ا اأج��ن��ح��ة اأ���ش��م ابني 
واأع��زف له على االآل��ة املو�شقية التي �شنعتها من 
�شوره  اأ�شاهد  وح��ن  الفارغة!  ال��ذخ��رة  طلقات 

اأتذكر كل تفا�شيل طفولتي.

ثمة كتب ترمى يف النفايات ول اأحد يفكر يف مطالعتها واقتنائها، وثمة كتب اأخرى ينتظر الزبائن خروجها من املطبعة وي�صطفون 
�صخ�س عند  اأكرث من 100  ا�صطف  فقد  موراكامي،  الياباين هاروكي  روايات  منها. هذه هي حال  ن�صخة  للح�صول على  املكتبات  اأمام 

منت�صف الليل اأمام مكتبة يف طوكيو متلهفن للح�صول على اأحدث رواياته التي �صدرت موؤخرا..

على م�صرح اأبوظبي يف كا�صر الأمواج

مركز �سلطان بن زايد 
وال�سفارة الفرن�سية 

مان حفاًل مو�سيقيا ينظِّ
•• ابوظبي-الفجر:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو 
رئي�ض الدولة، ينظم مركز �شلطان بن زايد للثقافة واالإعام بالتعاون 
يونيو   19 االرب��ع��اء  ي��وم  م�شاء  ال��دول��ة،  ل��دى  الفرن�شية  ال�شفارة  مع 
كا�شر  اأبوظبي يف  وذل��ك على م�شرح  اجل��اري حفا مو�شيقيا فرن�شيا 

االأمواج.
�شلطان  مبركز  الثقافة  ادارة  مدير  املن�شوري  �شعيد  من�شور  و�شرح 
بن زايد للثقافة واالإع��ام، باأن هذا العر�ض الفني الفرن�شي ياأتي يف 
اآل نهيان ممثل  اطار توجيهات وحر�ض �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
نوعية  نقلة  اإح��داث  على  املركز،  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  ال�شمو  �شاحب 
والتوا�شل  واحل��وار  التعاون  ج�شور  مبد  واالهتمام  املركز،  اأن�شطة  يف 
مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة مبا يعزز قيم احلوار والتفاهم يف اطار 
ثقايف �شامل ، واأ�شاف اأن االأم�شية الفرن�شية التي حتمل ا�شم معزوفات 
خا�شة  ابوظبي  جلمهور  ثمينة  فر�شة  ت�شكل  اجلندي  �شندوق  من 
ودول��ة االم��ارات العربية املتحدة عامة للتعرف واالط��اع على ملحات 
من الثقافة الفرن�شية التي طاملا اأبهرت العامل بانفتاحها وتنوع فنونها 

واإبداعاتها.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ال�����ش��ي��د دي��ن��ي�����ض دوف��ن��و ، م��دي��ر امل��ع��ه��د الفرن�شي 
وم�شت�شار التعاون وال�شوؤون الثقافية يف ال�شفارة الفرن�شية، عن فخره 
اثنن  لدعوة  واالإع��ام  للثقافة  زاي��د  بن  �شلطان  بالتعاون مع مركز 
تقدمان  �شوف  اللتن  املتميزين  ال�شباب  الفرن�شين  املو�شيقين  من 
معزوفات �شهرة لكبار املوؤلفن املعروفي��ن و تكرمان يف نف�ض الوقت 

اأحد املوؤلفن االأقل �شهرة اال وهو لو�شيان دوروزوار. 
واأ�شاف �شيح�شى �شيوفنا و اجلمهور بفر�شة لا�شتماع اإىل مقطوعات 
بن  رمب��ا من  للغاية،  �شعبة  معي�شية  ظ��روف  اأث��ن��اء  اأُل��ف��ت  مو�شيقية 
انه  20.وا�شار اىل  القرن  العامل خال  التي عرفها  الظروف  اأ�شعب 
لعازفة  االأم�شية  فيها هذه  �شوف حُتيى  الأول مرة يف منطقة اخلليج 
تعتربان  اللتان  فافيي  اأماندا  الكمان  وعازفة  دودي  �شيليمان  البيانو 
ثنائياً  ت�شكان  واللتن  الواعدين  ال�شباب  فرن�شا  مو�شيقّيي  من بن 
متميزاً يخو�ض جتربة فريدة تتمثل يف تكرمي عازف الكمان وامللحن 
دوروزوار  لو�شيان  االأوىل  العاملية  احل��رب  خ��ال  الفرن�شي  واجلندي 

)1878-1955( و الك�شف عن بع�ض اأعماله غر املن�شورة. 
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العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
               اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/472  جت جز  - م ت- ب- اأظ

مدعي/مر واىل خان خون وايل اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: ذاكر اهلل 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية:  احمد  ا�شتياق 
باك�شتان   اجلن�شية:  احمد  ا�شتياق  اهلل  /ذاكر  اعانه  املطلوب  درهم   6800
وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/2 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/43 مدين جزئي                
اىل امل���دع���ى ع��ل��ي��ه/1- ب���احل���اى خ���ر ب���احل���اى خ���ر ال��ك��وي��ت��ي جم��ه��ول حمل 
���ش��رك��ة االم�����ارات ل��ات�����ش��االت املتكاملة ) ���ض م ع(  امل��دع��ي /  االق��ام��ة مب��ا ان 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  اب��وج��ري��دة.  ع��ز  وميثله:حممودحجاج 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  )3793.62 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحااة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام 
ال�شداد.   وحددت لها جل�شة يوم االثنن املوافق 2013/6/24 ال�شاعة 8:30 �ض 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2114 عمايل جزئي                  
����ض.ذ.م.م  جمهول حمل  الغذائية  املدعى عليه/1- االم��ور للمواد  اىل 
اق���ام عليك  ال��ف��ق��ار  دعيب�ض  ق��د  امل��دع��ي / حممد ذو  االق��ام��ة مب��ا ان 
 77125  ( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى )2013/143988(   وحددت  رقم  وامل�شاريف.  والر�شوم  دره��م( 
مبكتب  ���ض   8:30 ال�شاعة   2013/6/16 امل��واف��ق  االح���د  ي��وم  جل�شة  لها 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على االقل . 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/138 مدين جزئي                    
اىل املدعى عليه/1- م�شلم �شليم م�شلم �شقاط املحروقي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �شركة االمارات لات�شاالت املتكاملة )�ض.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  عليك  اق��ام  قد  اب��وج��ري��دة   ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   11028.24( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي 
متام  وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
ال�شداد. . وحددت لها جل�شة يوم االثنن املوافق 2013/6/24 ال�شاعة 8:30 �ض 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/309 جتاري جزئي                  
املدعى عليه/1- جاديز للمفرو�شات �ض ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
ان املدعي / اي تي بي منطقة حرة ذ.م.م وميثله: حممد ح�شن حممد البحر      
للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   28.688( وق��دره  مببلغ 
التاخرية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق يف 2008/5/8 وحتى ال�شداد التام.   
وحددت لها جل�شة يوم  الثاثاء املوافق 2013/6/18 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل 

 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/620 جتاري كلي                  
اىل املدعى عليهما/1- مالكو الباخرة م�شك ايلونا وكونت�شنكا 2-   ميدا ترينن �شيبينج 
كومباين ا�ض ايه جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة التاأمن العربية )�ض م 
ل(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها بالزام املدعى عليهما بالت�شامن  والتكافل مببلغ 
التام مع  ال�شداد  الدعوى وحتى  اقامة  تاريخ  بن�شبة 9%  من  الفائدة  )201.711( مع 
تقرير حق االمتياز للمدعية على ال�شفينة )او�شن تريومف( مبواجهة املدعي عليهما 
 2013/6/24 املوافق  االثنن  ي��وم   جل�شة  لها  وح��ددت  واالت��ع��اب.  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1259 جتاري كلي                  
اىل املدعى عليه/ �شركة دويريد ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / ا�شماعيل 
احمد  القا�شر  ابنه  على  وليا طبيعيا  وب�شفته  نف�شه  عبدالرحيم جناحي- عن  عقيل 
ا�شماعيل عقيل قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ببطان املدعي عليها )2( 
الذي  ال��دور  �شاحب  امل�شفي  مبعرفة  وت�شفيتها  وحلها   )1( عليه  املدعي  مواجهة  يف 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  الت�شفية  عاتق  على  مب�شروفات  املحكمة  تعينة 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  الثاثاء املوافق 2013/6/25 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15
االقل.)مع  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك 

تق�شر مدة امل�شافة ال�شبوع من تاريخ الن�شر(
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/28 عقاري كلي                    
اىل املدعى عليه/1- خالد حممد �شليمان جا�شم املعمري جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / موؤ�ش�شة ام هولدجن )�ض م ح( وميثلها قانونا ال�شيد/ حممد يو�شف مونديا   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ببطان االتفاقية والزام املدعى عليهم االول 
والثاين مببلغ ) 43.000.000( واملدعى عليه الثالث مببلغ )3.000.000 درهم ( واملدعى 
والفائدة   )  2.500.5000( مببلغ  اخلام�ض  وامل��دع��ى   )  500.000( مببلغ  ال��راب��ع  عليه 
بالر�شوم  عليهم  املدعى  وال���زام  ال�شداد  حتى  املبلغ  ا�شتام  تاريخ  من   %12 القانونية 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم  االربعاء املوافق 2013/7/3 
ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1259 جتاري كلي                    
ا�شماعيل      / املدعي  ان  االق��ام��ة مبا  ك��رمي جمهول حمل  ه��ارون  عليه/1-  املدعى  اىل 
احمد  القا�شر  ابنه  على  وليا طبيعيا  وب�شفته  نف�شه  عبدالرحيم جناحي- عن  عقيل 
املدعي عليها  املطالبة ببطان  الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  ا�شماعيل عقيل   قد 
الدور  �شاحب  امل�شفي  مبعرفة  وت�شفيتها  وحلها   )1( عيه  امل��دع��ي  مواجهة  يف   )2(
ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  الت�شفية  عاتق  على  مب�شروفات  املحكمة  تعينة  ال��ذي 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/6/25 ال�شاعة 9.30 �ض 
بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على االقل.ويف 
ال�شبوع  امل�شافة  مدة  تق�شر  ح�شوري.)مع  مبثابة  �شيكون  احلكم  فان  تخلفك  حالة 

من تاريخ الن�شر(( 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/172 جتاري جزئي  

انه  نعلمك  بالن�شر  العنوان  العامل منر   نور  املحكوم عليه/ حممد  اىل 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/5/15م  املوافق  بتاريخ 
املذكورة بالرقم اعاه ل�شالح / حممد مور�شيد بالتايل:  حكمت املحكمة 
وقدره   مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ان  عليه  املدعى  ب��ال��زام  احل�شوري:  مبثابة 
15000 درهم والزمته بامل�شاريف ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  �شدر 
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/5/22  حكما قابا لا�شتئناف 

خال 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  915/ 2013 -جتاري  - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف : برك حربي�ض �شعيد عبدالعزيز الكثري ب�شفته �شريكا يف الرخ�شة امل�شماه 
مارينو اجلديد للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  امل�شتاأنف عليه:ف�شاحت 
للمقاوالت  امل�شماه مارينو اجلديد  الرخ�شة  �شريكا يف  زبر خور�شيد زبر ب�شفتها 
العامة ذ.م.م اجلن�شية: باك�شتان مو�شوع اال�شتئناف : الغاء احلكم على مبلغ وقدره 
150000 درهم املطلوب اعانه/ف�شاحت زبر خور�شيد زبر ب�شفتها �شريكا يف الرخ�شة 
امل�شماه مارينو اجلديد للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: باك�شتان العنوان: بالن�شر مبا 
ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/626 جت كل-م ت-ب- اأظ 
وحدد لنظره جل�شة يوم االثنن املوافق 2013/6/17 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
9.30 �شباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر اآل نهيان 
الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار 

مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.

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

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

اىل / اجني يحى منحر ب�شراوي  
بتاريخ  اب��وظ��ب��ي  ا�شتئناف  حمكمة  م��ن  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  ب���ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
طرف  م��ن  ���ش��دك  بالنق�ض  فيه  ال��ط��ع��ن   مت  ق��د     2013/519 ب��رق��م    2013/4/30
الطاعن/ يحى عبدالكرمي عبداهلل حممد �شابر االمري حماميه- �شامي خمي�ض 
العلي. وقيد لها الطعن رقم 2013/398 نق�ض جتاري، لدى حمكمة النق�ض بامارة 
م�شفوعة  بدفاعك  النق�ض مذكرة  الكتاب  مبحكمة  قلم  اي��داع  عليك  لذا  ابوظبي. 
ب�شند توكيل املحامي املوكل عنك وبامل�شتندات التي ترون تقدميها يف ميعاد خم�شة 
املادة 180 من القانون  ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االعان وذلك تطبيقا لن�ض 

االحتادي رقم 11 ل�شنة 92 يف �شاأن االجراءات املدنية.
كبري كتاب املحكمة النق�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�س

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/566  جتاري كلي                
انف�شتمنت�ض  �شيفلد   -2 ح  م  �ض  للعقارات  �شيفلد  عليهما/1-  املدعى  اىل 
ليمتد  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة واتر �شيل ملقاوالت 
بان  نعلنكم  البحر   حممد  ح�شن  حممد  وميثله:  ذ.م.م  ال��ع��ازل��ة  امل���واد 
املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/5/23 يف الدعوى املذكورة 
وقد  ال��دع��وى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبر  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اه. 
�شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/6/20 املوافق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  حت��ددت 

بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1384  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -بزمان غا مر�شا مهران فر جمهول حمل االقامة 
زاي���د  وميثله:  ال�شيخ  ���ش��ارع  ف��رع  اي���ران-  ���ش��ادرات  امل�شتاأنف /بنك  ان  مب��ا 
ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  القا�شم  حممد  احمد  حممد  ابراهيم 
لها  وح��ددت   2012/11/20 بتاريخ  كلي  جت��اري   2009/1613 رق��م  بالدعوى 
بالقاعة  �شباحاً   10.00 ال�شاعة   2013/6/19 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه 
ch.2.D.16 قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا .واي�شا 
عن  التنحي  لهم  �شبق  ق��د  وم�����ش��ارك��وه  البحر  مكتب  وكيلهم  ب��ان  نعلنكم 

متثيلكم امام كاتب العدل 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10816 بتاريخ 2013/6/12     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1360  ا�ستئناف جتاري
حمل  جمهول  كون�شرك�شن  اآل  ام  ا���ض  -زد   1  / �شده  امل�شتاأنف  اىل 
االق���ام���ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /ال�����ش��رك��ة امل��اح��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة وال��ن��ق��ل ) 
ا�شتاأنف  �شتالكو( ذ.م.م وميثله: عبداهلل ح�شن احمد بامدهاف   قد 
القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2012/244 جتاري كلي بتاريخ 
2012/11/18 وحددت لها جل�شه يوم االحد املوافق 2013/7/7 ال�شاعة 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا   ch.2.E.23 بالقاعة  �شباحاً   10.00

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1135 /2013  جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
كابرال  ايرديل  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  الوطني  االحتاد  مدعي/بنك 
احلجز  و�شحة  احلق  ثبوت  الدعوى:  مو�شوع  الفلبن   اجلن�شية:  اغ�شتن 
الفلبن  اجلن�شية:  اغ�شتن  كابرال  اعانه/ايرديل  املطلوب  درهم   296795
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/6/19 موعدا  املوافق  االربعاء 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ   
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/706  عم جز- م ع- ب- اأظ

�شيف  عادل  عليه:  مدعي  بنغادي�ض   اجلن�شية:  الل  موتي  مدعي/�شبول 
اجلابري العمال الباط اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  الباط  العمال  اجلابري  �شيف  عادل  اعانه/   املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/17 املوافق  االثنن  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/5/20
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/413  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  الهند  اجلن�شية:  ابوبكر  كونهي  حممد  �شرور  مدعي/ماوينتادي 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  الطائرات  مل�شاندة  بر�شتيج  عليه: 
اجلن�شية:  الطائرات  مل�شاندة  اعانه/بر�شتيج  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث   ) التقرير  بالن�شر)بورود  عنوانه:  االمارات 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االثنن املوافق 2013/6/17 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/6/05

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
  اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1105  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  بنغادي�ض  مدعي  اجلن�شية:  ابو طيب  الدين  مدعي/حممد جيا�ض 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  جولد  �شربينج 
العامة  للمقاوالت  جولد  اعانه/�شربينج  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/6/17 املوافق  االثنن  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  االقل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/6/05

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1000  جت كل- م ت-ب - اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
االو�شط  ال�شرق  اآبل  �شركة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية:  التجاري  ابوظبي  مدعي/بنك 
واخرون  بران  بورايل  بورايل  يعقوب  املدير/  ال�شريك  وميثلها  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت 
اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: ثبوت احلق و�شحة احلجز التحفظي 4587620 درهم 
املطلوب اعانه/�شركة اآبل ال�شرق االو�شط للمقاوالت العامة ذ.م.م وميثلها ال�شريك املدير/ 
اعادة  بالن�شر)ب�شحيفة وقرار  يعقوب بورايل بورايل  بران   اجلن�شية: االمارات   عنوانه: 
الدعوى للمرافعة( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االثنن 
املوافق 2013/6/17 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان 
موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 

عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/9

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1590  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  الهند  اجلن�شية:  حممد  �شيد  بوناكوزهي  �شجر  مدعي/حممد 
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  بناء  االماراتية  االملانية  ال�شركة  عليه: 
االماراتية  االملانية  ال�شركة  اعانه/  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
بناء ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/6/12 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مزيد مول �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �شدر 

بتاريخ  2013/5/20

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/139 ت  عام -م ر- ت- ع ن(
طالب التنفيذ/ �شر علي خان حممد مر اجلن�شية: باك�شتان املنفذ �شده : 
املطلوب اعانه:   االمارات   العن اجلن�شية:  التجارية  االمارات  �شركة فجر 
بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  العن  التجارية  االمارات  فجر  �شركة 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم االثنن املوافق 2013/7/1 موعدا لنظر طلب 
العن   - التنفيذ  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ 
ال�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة 

اعاه، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/467 جتاري جزئي  

بالن�شر  العنوان  عا�شور  ح�شن  �شالح  حممد  ح�شن  عليه/  املحكوم  اىل 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/5/30م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاه ل�شالح / باريك خان رامال خان    بالتايل:  
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليه ان يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره  33.000 درهم )ثاثمة وثاثون الف درهم(    �شدر بتوقيعي 
وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/6/11  حكما قابا لا�شتئناف خال 

30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                              
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  673/ 2013 -عمايل  - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف : حممد اجنوم للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�شية: االمارات  امل�شتاأنف 
الغاء   : اال�شتئناف  مو�شوع  باك�شتان   اجلن�شية:  �شيد  خان  امن  عليه:ابن 
احلكم امل�شتاأنف+ مطالبة مببلغ 4762 درهم املطلوب اعانه/ابن امن خان 
�شيد اجلن�شية: باك�شتان    العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/1177 عم جز-م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
يوم االثنن املوافق 2013/6/17 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
العمالية   الكائنة-حمكمة  ابوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  االوىل  الدائرة  امام 
التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار  بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك  او  �شخ�شيا 

مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.

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



بلدية ال�سارقة تنظم حمالت تفتي�سية على 
�سركات املقاولت واملكاتب ال�ست�سارية 

•• ال�صارقة-وام:

املكاتب  على  التفتي�شية  حماتها  تكثيف  ال�شارقة  مدينة  بلدية  ق���ررت 
و�شمان  الهند�شي  العمل  لتطوير  �شعيا  امل��ق��اوالت  و�شركات  اال�شت�شارية 
جودة التنفيذ واالرتقاء مبهمة املقاوالت واال�شت�شارات الهند�شية باالإمارة.

للهند�شة  البلدية  عام  املن�شوري م�شاعد مدير  العزيز  املهند�ض عبد  وقال 
لتنفيذ  والفنين  املهند�شن  ت�شكيل جلنة من  قررت  البلدية  اإن  وامل�شاريع 
حمات مكثفة على املكاتب اال�شت�شارية و�شركات املقاوالت املختلفة العاملة 
يف املدينة للقيام بعمليات التدقيق والتفتي�ض والتاأكد من االلتزام بال�شروط 
والفنية والعمل وفق املوا�شفات واالإج��راءات التي حددتها البلدية ل�شمان 
جودة التنفيذ و�شامة االأعمال مبا يتفق مع اجلهود التي تبذلها البلدية يف 
هذا اجلانب لارتقاء بقطاع االإن�شاءات باعتباره من اأهم القطاعات التنموية 
التي ت�شهدها الدولة وخا�شة امارة ال�شارقة. واأ�شاف ان �شركات املقاوالت 
واملكاتب اال�شت�شارية �شهدت منوا كبرا خال الفرة املا�شية حيث ارتفع 
عدد ال�شركات امل�شجلة يف بلدية مدينة ال�شارقة اإىل اأكرث من 15 األف �شركة 
الن�شاط  ا�شت�شاري مما يعك�ض  400 مكتب  اأكرث من  اإىل  اإ�شافة  مقاوالت 
االإمارة.  ت�شهدها  التي  والبناء  التعمر  حركة  ومن��و  الكبر  االقت�شادي 
ولفت اإىل اأن فرق التفتي�ض التابعة للبلدية تقوم بالتاأكد من التزام جميع 
ال�شركات من العمل وفق اأحكام القانون ال�شادر يف هذا ال�شاأن وعدم ال�شماح 
اإىل  باالإ�شافة  ن�شاطها  �شمن  مدرجة  غر  مهام  اأي  مبمار�شة  �شركة  الأي 
التاأكد من وجود الكوادر الفنية القادرة على القيام باملهام املوكلة لل�شركة 
ل�شمان دقة وجودة التنفيذ. ودعا م�شاعد مدير عام بلدية ال�شارقة �شركات 
الق�شاء  اأج��ل  من  البلدية  مع  التعاون  اإىل  اال�شت�شارية  واملكاتب  املقاوالت 
وامل�شاريع  الهند�شة  قطاع  يف  العمل  تواجه  عراقيل  اأو  ماحظات  اأي  على 
ال�شارقة  بلدية  اال�شتف�شار من  على  البناء  الراغبن يف  املواطنن  .. وحث 
عن جميع املعلومات اخلا�شة باملقاول واال�شت�شاري موؤكدا اأن البلدية لديها 
�شجل كامل باأعمال وم�شاريع ال�شركات واملكاتب اال�شت�شارية باالإ�شافة اإىل 
معلومات كاملة عن ال�شركات امللتزمة وال�شركات املتعرثة حيث ان اأن اختيار 
الراغبن  املواطنن  البداية يجنب  املقاول واال�شت�شاري ب�شكل �شحيح من 
يف البناء الكثر من امل�شاكل والتاأخر يف عملية االجناز وا�شتام املنازل . 
واأ�شار اىل اأن احلملة �شت�شتمر على مدار االأ�شابيع املقبلة و�شوال اإىل جميع 
بها  التي تقوم  الدورية  الزيارات  ال�شركات واملكاتب اال�شت�شارية اىل جانب 
املوا�شفات  بتطبيق  التزامها  من  للتاأكد  واملكاتب  ال�شركات  لهذه  البلدية 

الفنية والإجراءات الهند�شية املتبعة من قبل البلدية .

•• بري�صتينا - كو�صوفو-وام:

امل��ن�����ش��وري وزير  ب��ن �شعيد  ���ش��ل��ط��ان  اإل��ت��ق��ى م��ع��ايل 
وزراء  رئي�ض  نائب  باكويل  بهجت  معايل  االقت�شاد 
وكبار  ال��وزراء  من  عدد  بح�شور  كو�شوفو  جمهورية 
امل�������ش���وؤول���ن احل��ك��وم��ي��ن يف ث����اين حم��ط��ات��ه بدول 
البلقان ورحب معايل نائب رئي�ض الوزراء الكو�شويف 
مبواقف  م�شيدا  ال��دول��ة  لوفد  املميزة  ال��زي��ارة  بهذه 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان طيب اهلل 
معاناتهم  وتخفيف  كو�شوفو  ل�شعب  وم�شاندته  ثراه 
مثمنا جهود االإمارات وم�شاعداتها املتوا�شلة لل�شعب 
بها  م��رت  ال��ت��ي  ال�شعبة  ال��ظ��روف  خ��ال  الكو�شويف 
امل�شرفة  االإم���ارات  تن�شى مواقف  ب��اده لن  اأن  واأك��د 
والوقوف  كو�شوفو  �شعب  منا�شرة  يف  و�شعبا  ق��ي��ادة 
ب��ج��ان��ب��ه يف اأح���ل���ك ال���ظ���روف واأع�����رب ع���ن احلر�ض 
البالغ على تعزيز العاقات مع االإم��ارات وباالأخ�ض 
امل�شاريع  وتاأ�شي�ض  اال�شتثمارات  ت��ب��ادل  �شعيد  على 
امل�شركة مع تنامي معدالت التبادل التجاري مبديا 
واملكانة  االإم�����ارات  حققتها  ال��ت��ي  بالطفرة  اإع��ج��اب��ه 
واأ�شار  �شعيد.  من  اأك��رث  على  حققتها  التي  العاملية 
العاقات  عمق  اإىل  اللقاء  خ��ال  املن�شوري  معايل 
وحر�ض  ال�شقيقن  البلدين  بن  واملتاأ�شلة  االأخوية 
ت��ق��دمي كل  االإم����ارات على  ل��دول��ة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
واملجاالت  االأ�شعدة  �شتى  لكو�شوفو يف  الدعم  اأ�شكال 
م�شرا اإىل اأن دولة االإم��ارات كانت من اأوائل الدول 
 2008 العام  يف  كو�شوفو  با�شتقال  اعرفت  التي 

دعما ل�شيادتها وحرية �شعبها يف تقرير امل�شر.
والتقى معايل وزير االقت�شاد كذلك معايل ميموزا 
وزي�����رة االقت�شاد  ال������وزراء  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب��ة  ك��و���ش��اري 
بوفد  رحبت  التي  كو�شوفو  يف  وال�شناعة  والتجارة 
دول����ة االإم�������ارات وا���ش��ف��ة اإي�����اه ب�����اأول وف���د اإم���ارات���ي 
اأن  يف  اآملة  كو�شوفو  ي��زور  امل�شتوى  رفيع  اقت�شادي 
الرئي�شية واملنفذ لدول  البوابة  تكون دولة االمارات 

اخلليج العربي وجنوب اآ�شيا بالن�شبة لكو�شوفو.
واأ�شاد معايل املن�شوري بح�شن اال�شتقبال وال�شيافة 
التي قوبل بها وفد الدولة موؤكدا اأن االمارات ووفق 
الر�شيدة  القيادة  تنتهجها  التي  احلكيمة  ال�شيا�شة 

العامل  دول  خمتلف  على  االقت�شادي  االنفتاح  نحو 
مع  االقت�شادي  التعاون  لتعزيز  اال�شتعداد  اأمت  على 
كو�شوفو.. واأو�شح اأن هذه الزيارة تاأتي �شمن خطة 
عمل وا�شراتيجية الدولة يف اطار �شعيها نحو تعزيز 
املتاحة  الفر�ض  وا�شتك�شاف  االقت�شادية  العاقات 

لا�شتثمار يف دول البلقان.
التطوير  ���ش��ي��اق  يف  ت��اأت��ي  ال���زي���ارة  اأن  معاليه  واأك����د 
اآفاق  نحو  ودفعها  البلدين  ب��ن  للعاقات  امل�شتمر 
الفر�ض  املتبادلة من  اال�شتفادة  �شبل  وبحث  جديدة 
الكبرة  ب��امل��ق��وم��ات  امل��ت��اح��ة م��ن��وه��ا  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
ال���دول���ت���ان يف قطاعات  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي  واجل���ي���دة 
الواعدة  اال�شتثمارية  والفر�ض  متعددة  اقت�شادية 

لرجال االأعمال وامل�شتثمرين يف البلدين.
هناك  يكون  اأن  اأهمية  على  املن�شوري  معايل  و�شدد 
فهم واإملام وا�شحان للتوجه اال�شتثماري يف كو�شوفو 
لا�شتثمار  املتاحة  الفر�ض  على  االط��اع  يتيح  مبا 
ال��ط��اق��ة والطاقة  م�����ش��اري��ع  وب���االأخ�������ض  ك��ث��ب  ع���ن 
املعنية يف  ال�شورة كاملة اىل اجلهات  املتجددة لنقل 
املنا�شبة  ال��ق��رارات  واتخاذ  لدرا�شتها  االم���ارات  دول��ة 

ب�شاأنها.
ولفت معاليه اإىل ا�شتعداد دولة االمارات لا�شتثمار 
يف القطاع الزراعي يف كو�شوفو وت�شويقه من خال 
الدولة  داخ���ل  املتخ�ش�شة  ال�����ش��رك��ات  م��ن  جمموعة 
جماالت  على  ينطبق  ذات��ه  االأم���ر  اأن  اإىل  م�شرا   ..
واملناطق  واملتو�شطة  ال�شغرة  امل�شاريع  يف  التعاون 
والطاقة  والطاقة  اجل��وي  والنقل  وال�شياحة  احل��رة 
امل��ت��ج��ددة وال��ت��ع��دي��ن وال�����ش��ن��اع��ة وال��ب��ن��ي��ة التحتية 

و�شناعات الغذاء.
مبا�شرة  جوية  رحات  تد�شن  باأهمية  معاليه  ونوه 
ب���ن االإم���������ارات وك���و����ش���وف���و وا����ش���ف���ا ه����ذه اخلطوة 
باالأ�شا�شية يف ت�شهيل التوا�شل بن اجلهات احلكومية 
وجمتمعات االأعمال يف كلتا الدولتن ال�شيما �شركات 
�شاأن  يف  للتباحث  االأع��م��ال  ورج���ال  اخل��ا���ض  القطاع 

اإقامة م�شاريع م�شركة ت�شب يف م�شلحة البلدين.
وقت  اأق��رب  يف  املفاو�شات  ب��دء  على  اجلانبان  واتفق 
ال�شريبي  االإزدواج  جت��ن��ب  اإت��ف��اق��ي��ات  ب�����ش��اأن  مم��ك��ن 
وحماية وت�شجيع اال�شتثمارات بن البلدين باعتبارها 

وحتفيز  ل�شمان  والفاعل  املنا�شب  القانوين  االإط��ار 
تدفق اال�شتثمارات بين اجلانبن.

االأ�شابيع  خ����ال  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ع��ل��ى  االت����ف����اق  مت  ك��م��ا 
وفود  زي���ارات  وت��ب��ادل  تنظيم  على  ال��ق��ادم��ة  القليلة 
اأجل  الدولتن من  وامل�شتثمرين بن  االأعمال  رجال 
والفر�ض  دولة  لكل  االقت�شادية  باملقومات  التعريف 

اال�شتثمارية والتجارية املوجودة.
م�شرك  ملتقى  تنظيم  على  اأي�شا  اجلانبان  واتفق 
لاأعمال يف االإمارات قبل نهاية العام بهدف الرويج 
الفر�ض  على  ال�شوء  وت�شليط  اقت�شاديا  لكو�شوفو 

اال�شتثمارية املتاحة.
واأ�شاد اجلانب الكو�شويف بالدعم النوعي الذي يتلقاه 
من احلكومة االإماراتية ب�شاأن تاأ�شي�ض مكتب جتاري 

متثيلي يف االإمارات.
اال�شتفادة  ع��ل��ى  ال��ك��و���ش��ويف  م��ع��ال��ي��ه اجل��ان��ب  وح���ث 
الكاملة من املقومات التناف�شية التي متلكها االإمارات 
اأك��رث من �شعيد منوها  على  املتميزة  ومن جتربتها 
االأول عامليا يف جمال  املركز  االإم��ارات على  بح�شول 
جميع  بن  قفزة  اأك��رب  وحتقيقها  احلكومية  الكفاءة 
لت�شل  ال��ع��ام  ه��ذا  التناف�شية  جم��ال  يف  ال��ع��امل  دول 
الرابع  املركز  اأي�شا  وحتقق  عامليا  الثامن  املركز  اإىل 
الكتاب  بح�شب  االق��ت�����ش��ادي  االأداء  جم��ال  يف  عامليا 
اأحد  يعد  ال��ذي   2013 العاملية  للتناف�شية  ال�شنوي 
تناف�شية  م�شتوى  تقي�ض  التي  العاملية  التقارير  اأه��م 
االإدارية  للتنمية  ال��دويل  املعهد  عن  وي�شدر  ال��دول 

يف �شوي�شرا.
ولفت معاليه خال اللقاء اإىل �شرورة زيادة معدالت 
التبادل التجاري بن البلدين من خال تبني اآليات 
ورفع  االقت�شادية  املنتديات  واإط���اق  فعالة  تن�شيق 
ملتابعة  م�شركة  عمل  فرق  وت�شكيل  التن�شيق  وت��رة 
تطوير العاقات االقت�شادية وعقد لقاءات تفاعلية 
ال���ش��ت��ك�����ش��اف ���ش��ب��ل ال��ت��ع��اون امل�����ش��رك ف��ي��م��ا بينهما 
اآليات تبادل اال�شتثمارات واخلربات يف  والتباحث يف 
بن  التعاون  وتعزيز  واالخت�شا�شات  املجاالت  �شتى 

القطاع اخلا�ض يف كا البلدين.
واأبدى معايل الوزير املن�شوري عن اأمله يف و�شع اإطار 
متكامل للتعاون االإقت�شادي والتجاري بن االإمارات 

وكو�شوفو يوؤ�ش�ض ملرحلة جديدة من ال�شراكة املثمرة 
املن�شودة من كا اجلانبن يكون للقطاع اخلا�ض دور 

موؤثر فيها.
اخلدمات  م��ن  جانبا  املن�شوري  م��ع��ايل  وا�شتعر�ض 
احلكومية االلكرونية التي تقدمها وزارة االقت�شاد 
يف  ت�شاهم  وال��ت��ي  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف  تطبيقات  ع��رب 
ت�شهيل االجراءات اخلا�شة بال�شركات ورجال االعمال 
ا�شعار  �شاأن  يف  للجمهور  املقدمة  اخل��دم��ات  وكذلك 
ال�شلع وذلك يف اإطار توجهات الدولة وا�شراتيجيتها 

يف االنتقال للحكومة الذكية.
اهتمت  كو�شوفو  ان  كو�شاري  ميموزا  معايل  وقالت 
�شاهم يف  ب�شكل ملحوظ مبا  االعمال  بيئة  بتح�شن 
�شهولة ممار�شة االعمال وذلك ح�شب  ارتفاع موؤ�شر 

التقارير الدولية.
مدى  على  اأظهر  كو�شوفو  اقت�شاد  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  و 
ال�شنوات القليلة املا�شية تقدما كبرا يف االنتقال اىل 
اأن كو�شوفو تعترب  .. موؤكدة  ال�شوق  نظام قائم على 
اأكرث االقت�شاديات يف منطقة دول غرب  واح��دة من 
املجتمع  م��ع  العمل  ت��وا���ش��ل  وان��ه��ا  انفتاحا  البلقان 
االعمال  بيئة  لتح�شن  ت��داب��ر  ات��خ��اذ  على  ال���دويل 

وجذب اال�شتثمار االجنبي.
والوفد  االقت�شاد  وزي��ر  ق��ام معايل  اأخ��رى  من جهة 
املرافق بزيارة م�شجد ال�شيخ زايد يف منطقة جيان 
وال����ذي ي��ع��د اأح����د اأب����رز امل��ع��امل يف ك��و���ش��وف��و والذي 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  عهد  يف  �شيد 
نهيان طيب اهلل ثراه وعلى نفقته اخلا�شة ويج�شد 

العاقات االأخوية ال�شادقة بن البلدين.
وي�����ش��م وف���د ال���دول���ة يف ع�����ش��وي��ت��ه ك���ا م���ن �شعادة 
وكيل  ال�شحي  عبدالعزيز  بن  اأحمد  حممد  املهند�ض 
االأول  النائب  احل��اي  مطر  وجمال  االقت�شاد  وزارة 
واالت�شال  ال��دول��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��رئ��ي�����ض 
الرئي�ض  ل��وت��اه  يحيى  ملهند�ض  وا  دب���ي  م��ط��ارات  يف 
اأحمد  وط����ارق  ل��وت��اه  ����ض.  ����ض.  ملجموعة  التنفيذي 
والدكتور  احلكومي  االت�شال  ادارة  مدير  امل��رزوق��ي 
للعاقات  رئ��ي�����ش��ي  م�����ش��ت�����ش��ار  اج�����واوي�����ن  احل�������ش���ن 
االقت�شادية الدولية بوزارة االقت�شاد و وليد النقبي 

اإداري مبكتب معايل وزير االقت�شاد. 

املال والأعمال

26
وزير القت�ساد يبحث تعزيز العالقات مع كو�سوفو 

•• عجمان-وام:

عجمان  م����وؤمت����ر  يف  امل�������ش���ارك���ون  اأو������ش�����ى 
اأقل  كربون  �شعار  حتت  االأخ�شر  لاقت�شاد 
ال�شتار على  اأ�شدل  لتنمية م�شتدامة والذي 
كمبين�شكي  فندق  يف  االول  اأم�����ض  فعالياته 
�شخ�ض   600 ق���راب���ة  مب�����ش��ارك��ة  ع��ج��م��ان 
اخلا�ض  وال��ق��ط��اع  حكومية  ج��ه��ات  ميثلون 
وطلبة  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  ع���اق���ة  ذات  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
االأخ�شر  ب��االق��ت�����ش��اد  وامل��ع��ن��ي��ن  ج��ام��ع��ي��ن 
ال���ع���ام واخل���ا����ض ب�شرورة  ال��ق��ط��اع��ن  م���ن 
االنبعاث  م��ن  حت��د  ملزمة  ت�شريعات  و�شع 
الطاقة  اإنتاج  عن  الناجتة  �شواء  الكربونية 
اأو من عوادم املركبات وامل�شانع وغرها من 

م�شادر تلك االنبعاثات.
معاير  تطبيق  ����ش���رورة  امل�����ش��ارك��ون  واأك����د 
عاملية فيما يتعلق باأف�شل املمار�شات اخلا�شة 
الطبيعة  الكربون يف  ن�شبة  بالتخفي�ض من 
وتطبيقات  للبيئة  ���ش��دي��ق��ة  م��ن��ت��ج��ات  م��ن 
االإ�شراتيجية  يخدم  مبا  املتجددة  الطاقة 
ال��روؤى واالأهداف  االحتادية وموائمتها مع 
االإ�شراتيجية للحكومات املحلية يف الدولة 
البيئة واحل��د من خماطر  يف احلفاظ على 
انت�شار الكربون يف الطبيعة نتيجة املخلفات 

ال�شناعية واآثار التقدم التقني ال�شلبية.
وط���ال���ب امل�������ش���ارك���ون ب��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة من 
خال دفع التحول نحو االقت�شاد االأخ�شر 
مب�شاريع بيئية زراعية ت�شهم يف زيادة رقعة 
املباين  اإن�شاء  وتدعم  اخل�شراء  امل�شطحات 
اخل�شراء ملواجهة �شلبيات النماذج التقليدية 
والبوابات  النوافذ  ت�شاميم  مثل  املباين  يف 

ونظام البناء االأفقي الذي ال يخدم البيئة 
ال�شيا�شات  يف  النظر  اإع��ادة  باأهمية  ونوهوا 
على  ال�شلبية  االن��ع��ك��ا���ش��ات  ذات  التنموية 
اإ�شراتيجيات  حت��ق��ي��ق  ل�����ش��م��ان  ال��ب��ي��ئ��ة 

التنمية امل�شتدامة املن�شودة.
توجيه  �������ش������رورة  ال���ت���و����ش���ي���ات  واأك�����������دت 
رفع  اإىل  واخلا�شة  احلكومية  اال�شتثمارات 
الطاقة  واإنتاجية  الطبيعية  امل���وارد  كفاءة 
امل���ي���اه اجلوفية  امل��ت��ج��ددة واحل���ف���اظ ع��ل��ى 
اأ�شباب  وم��ك��اف��ح��ة  ال��ن��ف��اي��ات  وت��خ��ف��ي�����ض 
التلوث وتاأمن حمركات منو مواكبة للنمو 
يف قطاعات اقت�شادية تكون رديف للتنمية 
مثل امل�شاريع ال�شغرة وامل�شاريع اخل�شراء 
على  املعتمدة  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  وم�شاريع 

الطاقة ال�شم�شية.
العلمية  البحوث  اإج���راء  اأهمية  اإىل  ودع��ت 

االأخ�شر  االق���ت�������ش���اد  ح�����ول  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
التكنولوجيا  وتوجهاته احلديثة وا�شتغال 
لاأ�شول  امل�����ش��ت��دام��ة  واالإدارة  اخل�����ش��راء 
ذوي  ودع���م  والثقافية  والطبيعية  املحلية 
بالتنمية  وااله��ت��م��ام  املنخف�شة  ال���دخ���ول 
اأ�شا�شي  ك����ه����دف  امل�������ش���ت���دام���ة  ال����زراع����ي����ة 
الغذائي  االأم�������ن  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ا����ش���رات���ي���ج���ي 
كفاءة  اجل��وف��ي��ة وحت�شن  امل��ي��اه  وا���ش��ت��دام��ة 
وطالبت  املحا�شيل.  اإن��ت��اج��ي��ة  ورف���ع  ال���ري 
التو�شيات باإحداث حتول يف ال�شيا�شات نحو 
اإدارة الطلب على املياه ب�شكل ينظم احل�شول 
على املياه ويح�شن كفاءة ا�شتخدامها ومينع 
ت��ل��وث��ه��ا وت��ر���ش��ي��د اال����ش���ت���خ���دام م���ن خال 
تعرفة عادلة للمياه وزيادة معدالت معاجلة 
والعمل  ا�شتعمالها  واإع�����ادة  امل��ب��ت��ذل��ة  امل��ي��اه 

الطاقة  بكفاءة  تتعلق  على تطبيق مقايي�ض 
واملرافق  وال��ت��ج��اري��ة  ال�شكنية  االأب��ن��ي��ة  يف 
ولاأجهزة  ال��ن��ق��ل  وو����ش���ائ���ط  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

وامل�شابيح الكهربائية.
با�شتحداث  تو�شياتهم  يف  امل�شاركون  ووج��ه 
تكنولوجيا  يف  اال�شتثمارات  تعزز  �شيا�شات 
الدخل  ذوي  وم�����ش��اع��دة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
توفر  �شناعية  �شيا�شة  وو���ش��ع  املنخف�ض 
اإطارا موؤ�ش�شيا وتنظيميا مواتيا لل�شناعات 
وبناء  ال���ك���ف���اءة  ذات  ال���ك���رب���ون  امل��ن��خ��ف�����ش��ة 
واال�شتثمار  والتطويرية  البحثية  القدرات 
يف النقل العام اجلماعي يف املدن مع �شرورة 
امل�����ش��ت��دام والتخطيط  ال��ن��ق��ل  ب��ن  ال��ت��ك��ام��ل 
احل�شري والعمل على تبني مقايي�ض عاملية 
لقيا�ض ن�شبة االأ�شرار الناجمة عن ا�شتخدام 
وقود ال�شيارات مع اعتماد حوافز ال�شتبدال 

ال�شيارات املتقادمة وامللوثة ب�شيارات جديدة 
بالوقود والنظر يف تطبيق  اأعلى  ذات كفاءة 
االنبعاث  م����ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب  ����ش���رائ���ب���ي  ن���ظ���ام 

الكربوين الناجم عن ا�شتهاك الوقود.
اال�شتثمار  ت�شجيع  اأهمية  امل�شاركون  واأك���د 
االأخ�شر من خال زي��ادة امل��وارد املخ�ش�شة 
االأخ�شر  االق���ت�������ش���اد  م�����ب�����ادرات  ل��ت��ط��وي��ر 
واملياه  ال��ب��ي��ئ��ة  ووزارة  ال��ب��ل��دي��ات  ق��ب��ل  م��ن 
بذلك  املتخ�ش�شة  وبع�ض اجلهات  والطاقة 
اال�شتدامة  لتقييم  اخل���ا����ض  ال��ق��ط��اع  م���ن 
اأولوية لتمويل املوؤ�ش�شات ال�شغرة  واإعطاء 
التقنية  امل�����ش��اع��دات  وت���ق���دمي  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
للقطاعات املختلفة لانتقال اإىل االقت�شاد 
الدرا�شية  احل��ل��ق��ات  خ���ال  م���ن  اأالأخ�������ش���ر 
ال�شيا�شات  وت�شميم  التدريبية  وال����دورات 

وتنفيذ امل�شاريع النموذجية العملية.

موؤمتر عجمان لالقت�ساد الأخ�سر يو�سي بال�ستثمار يف م�ساريع بيئية 
زراعية واحلد من زيادة اإنبعاث الكربون ال�سار 

دبي لالإح�ساء : منو اقت�ساد الإمارة 
بن�سبة 4 ر4 باملائة عام 2012

•• دبي-وام:

اأظ��ه��ر ت��ق��ري��ر اأ����ش���دره م��رك��ز دب���ي ل��اإح�����ش��اء اأن الناجت 
الثابتة حقق منوا  املحلي االإجمايل الإم��ارة دبي باالأ�شعار 
 2012 الرابع من عام  الربع  املائة خال  5 يف  ر   3 بلغ 
عارف  واع��ت��رب   .2011 ع��ام  م��ن  ال��ف��رة  بنف�ض  مقارنة 
هذا  لاإح�شاء  دبي  ملركز  التنفيذي  املدير  املهري  عبيد 
النمو منوا قيا�شيا مو�شحا اأن جميع املوؤ�شرات ت�شر اإىل 
حيث  اأعلى  منو  ن�شب  لتحقيق  يتجه  االإم���ارة  اقت�شاد  اأن 
النفطية معدالت منو  واالأن�شطة غر  القطاعات  حققت 
فاقت التوقعات بلغت يف جمموعها 5.5 يف املائة .. فيما 
ر   2 بلغت  ن�شبة منو  التحويلية  ال�شناعة  اأن�شطة  حققت 
13 يف املائة وحققت اأن�شطة املطاعم والفنادق منوا قدره 
واالت�شاالت  والتخزين  النقل  واأن�شطة  املائة  يف   10.2
منوا ن�شبته 5 ر7 بينما بلغ منو اأن�شطة االإن�شاءات 6.5 
يف املائة واأن�شطة العقارات وخدمات االأعمال 6.1 يف املائة 
وباقي القطاعات واالأن�شطة االقت�شادية التي حققت منوا 

اأي�شا مبعدل 1.4 يف املائة.
واأ���ش��اف اإن االداء االق��ت�����ش��ادي خ��ال ال��رب��ع ال��راب��ع من 
عام 2012 كان االأكرث متيزا خال العام لي�شبح الربع 
االأكرث م�شاهمة يف دفع جممل منو االقت�شاد خال العام 
ليحقق عام 2012 اأعلى ن�شبة منو حقيقية يف ال�شنوات 
وبلغت  املائة  يف  ر4   4 بن�شبة  منا  حيث  االأخ���رة  الثاث 
 9 4 ر318 م��ل��ي��ار دره���م م��ق��اب��ل  ن��ح��و  امل�����ش��اف��ة  قيمته 
ر304 مليار درهم يف عام 2011 بزيادة اإجمالية قدرها 

درهم. مليار   13 ر   4
اأن��ه راف��ق ه��ذا النمو ارت��ف��اع كذلك يف ال�شادرات  واأو���ش��ح 
بن�شبة 47 يف املائة لت�شل اإىل 163 مليار درهم ومنو يف 
الواردات بن�شبة 12 يف املائة لت�شل اإىل 737 مليار درهم 
ال��واردة من جمارك دبي منوها باأن  وذلك وفقا للبيانات 
الن�شاط ال�شياحي يف اإمارة دبي �شهد تطورا كبرا ظهرت 
اآثاره االيجابية على اأداء القطاعات واالأن�شطة االقت�شادية 

املرتبطة به مثل ن�شاط جتارة التجزئة وخدمات االإ�شاح 
ون�شاط النقل والتخزين واالت�شاالت واملطاعم والفنادق.

والتجزئة  اجلملة  جت���ارة  ن�شاط  اأن  اإىل  امل��ه��ري  ول��ف��ت 
وخ��دم��ات االإ����ش���اح م����ازال اأك���رث االأن�����ش��ط��ة م�شاهمة يف 
اقت�شاد االإمارة ما ير�شخ مكانة دبي كمركز جتاري عاملي 
باالأ�شعار  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  تقديرات  ت�شر  حيث 
الثابتة لعام 2012 اإىل اأن ن�شاط جتارة اجلملة والتجزئة 
االأك���رث م�شاهمة يف  الن�شاط  م���ازال  االإ���ش��اح  وخ��دم��ات 
اقت�شاد االإمارة بن�شبة بلغت 3 ر30 يف املائة من اإجمايل 
الناجت املحلي وبن�شبة منو بلغت 3 ر2 يف املائة لي�شل اإىل 
النمو  اإىل  االقت�شاد  جممل  دافعا  دره��م  مليار  ر96   3
مبقدار 7 ر0 نقطة مئوية .. مو�شحا اأن بيانات التجارة 
يف  ال����واردات  قيمة  ارت��ف��اع  اإىل  ت�شر  املبا�شرة  اخلارجية 
2012 مقارنة  عام  باملائة خال   12 بن�شبة  دبي  اإم��ارة 
مليار   737 بلغت  حيث  ال�شابق  العام  من  ذاتها  بالفرة 

درهم.
واأظهر التقرير ال�شادر من مركز دبي لاإح�شاء اأن ن�شاط 
ال�شناعات التحويلة حقق منوا بن�شبة 13 باملائة و�شاهم 
اإجمايل الناجت املحلي دافعا  15 يف املائة من  4 ر  بن�شبة 
9 ر1 نقطة مئوية  النمو مبقدار  جممل االقت�شاد نحو 
لتبلغ  ارتفعت  النفطية  ال�شادرات غر  اأن قيمة  .. مبينا 
عام 2012 و بن�شبة منو بلغت  خال  درهم  مليار   163

بالفرة ذاتها من عام 2011. مقارنة  املائة  يف   47
واأ�شار املهري اإىل اأن ن�شاط النقل والتخزين واالت�شاالت 
ت�شهده  ال��ذي  االقت�شادي  للتطور  ا�شا�شيا  حم��ورا  ي�شكل 
االإم������ارة ح��ي��ث ح��ق��ق��ت ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة ل��ن�����ش��اط النقل 
 2012 عام  يف  ملحوظا  ارتفاعا  واالت�شاالت  والتخزين 
 8 اإىل   2011 ع��ام  دره��م  ر42 مليار   7 م��ن  ارتفعت  اإذ 
3 ر7 يف  2012 مبعدل منو بلغ  ر45 مليار دره��م عام 
النقل والتخزين واالت�شاالت بن�شبة  املائة و�شاهم ن�شاط 
االإجمايل  املحلي  الناجت  اإجمايل  من  املائة  يف  ر14   4

لاإمارة.

•• دبي-وام:

اقليميا  مركزا  لت�شبح  ال�شيارات  غيار  قطع  جت��ارة  ا�شتقطاب  يف  دب��ي  جنحت 
وامل�شتثمرين  للتجار  املقدمة  الكربى  الت�شهيات  بف�شل  التجارة  لهذه  وعامليا 
جتارة  تدعم  التي  اللوج�شتية  واخلدمات  لاإمارة  اجلمركية  املنافذ  جميع  يف 
قطع الغيار على �شعيد عمليات التخزين والنقل. واأظهرت اح�شائيات اأ�شدرتها 

جمارك دبي مواكبة ملعر�ض اأوتوميكانيكا الذي ت�شت�شيفه االإمارة من 11 اىل 
دبي اخلارجية بقطع غيار واك�ش�شوارات ال�شيارات  اأن جتارة  يونيو اجلاري   13
عن  درهم  مليارات   8 تبلغ  بزيادة  درهم  مليار  بلغت يف العام 2012 نحو 37 
باالرتفاع  بعدها  وا�شتمرت  دره��م  مليار   29 البالغ   2009 العام  يف  م�شتواها 
لت�شل يف العام 2010 اىل 32 مليار درهم و يف العام 2011 اىل 36 مليار 
االك��رب من  على احل�شة  الت�شدير  واع��ادة  الت�شدير  وت�شتحوذ عمليات  دره��م. 

جتارة دبي اخلارجية يف قطع غيار واك�ش�شوارات ال�شيارات. فمن اإجمايل واردات 
بلغت يف العام 2012 نحو 22 مليار درهم مت ت�شدير واإعادة ت�شدير ما قيمته 
قيمة  م��ن  باملائة   68 نحو  متثل  اخلارجية  االأ���ش��واق  اإىل  دره��م  مليار   15
غيار  قطع  واردات  يف  لدبي  االول  التجاري  ال�شريك  اليابان  وتعد  ال����واردات. 
واك�ش�شوارات ال�شيارات حيث ت�شل ح�شتها من ال��واردات اىل 28 باملائة بقيمة 
تبلغ 13 باملائة تعادل نحو 2.8 مليار  بح�شة  ال�شن  تليها  درهم  مليار   6.1

لت�شل  درهم  2.3 مليار  بقيمة  باملائة   11 ثم كوريا اجلنوبية وح�شتها  درهم 
وعلى  ال����واردات.  اجمايل  من  باملائة   51 اىل  لدبي  �شركاء  ثاثة  اأك��رب  ح�شة 
�شعيد الت�شدير و اإعادة الت�شدير تاأتي ال�شعودية يف املركز االول بح�شة ت�شل 
اإىل 11 باملائة تعادل 1.6 مليار درهم تليها اأفغان�شتان يف املركز الثاين بح�شة 
باملائة   4 بح�شة  عمان  �شلطنة  ثم  درهم  مليون   800 قيمتها  تبلغ  باملائة   5
يف  لدبي  �شركاء  ث��اث  اك��رب  ح�شة  ت�شل  وبذلك  دره��م  مليون   700 متثل 

مليار درهم جتارة دبي يف قطع غيار ال�سيارات يف العام 2012   37
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ت�شلط اينوك للزيوت و غاز االإمارات ، التابعتان ل�شركة 
اأحدث  ال�شوء على   ، اينوك  الوطنية  االإم���ارات  ب��رول 
ال�شديقة  املبتكرة  واخل��دم��ات  املنتجات  من  جمموعة 
للبيئة يف قطاع ال�شيارات، مبا فيها مراكز اإعادة التزود 
وال�شديق  النظيف  امل�شغوط  الطبيعي  للغاز  بالوقود 
ال�شرق االأو�شط للمعدات  للبيئة، وذلك خال معر�ض 
 ،2013 دب��ي  اأوتوميكانيكا  امليكانيكية  والتجهيزات 
11-13 يونيو اجل���اري يف  ال��ف��رة م��ن  ال��ذي يقام يف 

مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�ض.
الرئي�ض  خ���وري،  ع��ب��داهلل  �شعيد  ق��ال  ال�شدد،  ه��ذا  ويف 
ال�شركات  وخمتلف  اي��ن��وك  ت��اأت��ي   : الي��ن��وك  التنفيذي 
اأكرث  مل�شتقبل  للرويج  ال�شدارة  يف  دائماً  لها  التابعة 
اإ����ش���راق���اً وا���ش��ت��دام��ة م��ن خ���ال ال��رك��ي��ز ع��ل��ى توفر 
منتجات وخدمات �شديقة للبيئة وال �شك اأن التوا�شل 
الدائم مع كافة االأطراف املعنية يف هذا القطاع وتقدمي 
حلولنا املبتكرة تعد من االأهمية مبكان لت�شجيع اعتماد 
اأ�شلوب متكامل للنمو امل�شتدام. ونحن من خال م�شاركة 
اأوتوميكانيكا  اينوك للزيوت وغاز االإم��ارات يف معر�ض 
دبي، نربز بو�شوح ريادتنا يف توفر منتجات وخدمات 

الوقود ال�شديق للبيئة . 
من جانبه، قال زيد القفيدي، املدير التنفيذي للت�شويق 
يف اينوك : ميثل تعزيز كفاءة ا�شتخدام الوقود وتقلي�ض 
الب�شمة البيئية التحدين الرئي�شين اللذين يواجهان 
قطاع ال�شيارات اليوم. وتقوم اينوك يف هذا ال�شدد ب�شخ 
للمنتجات  وال��روي��ج  التعريف  يف  ك��ب��رة  ا���ش��ت��ث��م��ارات 
واخلدمات التي حتقق هذه االأه��داف. وخال معر�ض 
اأوتوميكانيكا دبي نقوم بت�شليط ال�شوء على اخليارات 
بخف�ض  املعنية  تلك  �شيما  ال  نقدمها  ال��ت��ي  املتنوعة 

االنبعاثات الكربونية من خال حلولنا اجلديدة . 
معر�ض  واأ���ش��م��ل  الأك���رب  الباتيني  ال��راع��ي  وبو�شفها 
ال�����ش��ي��ارات وخ��دم��ات م��ا بعد  متخ�ش�ض يف قطع غ��ي��ار 

ال��ب��ي��ع يف امل��ن��ط��ق��ة، ���ش��وف ت��ع��زز اي��ن��وك ل��ل��زي��وت اأي�شاً 
ب��ال��ك�����ش��ف ع���ن ع��ائ��ل��ة م��ن��ت��ج��ات عامتها  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
التجارية اجلديدة قوة  KUWA . و�شوف ت�شتهدف 
من  اجل��دي��د  اجليل  ت�شاميم  اجل��دي��دة  املنتجات  ه��ذه 
اأغلبية متطلبات م�شنعي  وتفوق  تفي  املحركات، حيث 
من  املميزة  ال�شركة  منتجات  وتكمل  االأ�شلية،  املعدات 
الزيوت املركبة ال�شديقة للبيئة حتت عامتي بروتك 

و فولكان .
للزيوت  اأك��رب منتج  تعد  التي   ، للزيوت  اينوك  وتعتمد 
ت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة منتجات  امل��ن��ط��ق��ة، يف  اجل���اه���زة يف 
KUWA على  ق���وة   اجل��دي��دة  ال��ت��ج��اري��ة  عامتها 
�شهادات االآيزو احلا�شلة عليها، و �شهادة االآيزو 9001 
الأنظمة   14001 االآي����زو  و���ش��ه��ادة  اجل����ودة،  الأن��ظ��م��ة 
18001 لنظام  االآي��زو  اإدارة اجل��ودة والبيئة، و�شهادة 
اإدارة ال�شحة وال�شامة املهنية. وت�شم عائلة منتجات 
 KUWA Speed 4700 ال��ع��ام��ة ح��ال��ي��اً  ه��ذه 
 KUWA Supreme و   SAE 5W-30
تتوافق مع جميع  والتي   ،  9130 SAE 5W-30
ملحركات  االأ�شلية  املعدات  مل�شنعي  اجلديدة  املتطلبات 

البنزين والديزل.
يف  الت�شويق  اإدارة  مدير  ال�شادق،  حممد  قال  وب��دوره، 
اينوك للزيوت : يعد اأوتوميكانيكا واحداً من املعار�ض 
يف  العاملة  املعنية  االأط��راف  �شوياً  جتمع  التي  الرائدة 
نقوم  ال  نحن  م�شاركتنا،  خال  ومن  ال�شيارات.  قطاع 
املتنوعة من الزيوت  فقط بتقدمي جمموعة منتجاتنا 
تكاليف  وت��ق��ل��ي��ل  امل��ح��رك  ع��م��ر  اإط���ال���ة  ت�شهم يف  ال��ت��ي 
ال�شيانة، بل وت�شليط ال�شوء اأي�شاً على مدى التزامنا 
منتجات  لطرح  واالبتكار  والتطوير  باالأبحاث  امل�شتمر 
جديدة. لقد مت ت�شميم منتجات عامة كوا اجلديدة 
ت�شكل  و�شوف  ال�شوق،  اأبحاث  على  باالعتماد  خ�شي�شاً 

اإ�شافة قّيمة لقطاع ال�شيارات م�شتقبًا .

من ناحية اأخرى، �شوف تركز غاز االإمارات على نظامها 
لت�شغيل  وامل�شمم   ، ب���اور  ب��رو  ب��ال��وق��ود  ل��ل��ت��زود  املبتكر 
واإطالة  االأداء،  حت�شن  ي�شمن  ما  الرافعة،  ال�شاحنات 
احلياة.  ودورة  ال�شيانة  تكاليف  وتقليل  املحرك،  عمر 
ويقوم غاز الربوبان عايل اجلودة يف برو باور بالرويج 
ف�شًا عن  املتينة  ال��رف��ع  وق��وة  الفعال  ال��ق��وي  ل���اأداء 
فائدته للبيئة من خال تقليل االنبعاثات ب�شكل كبر 
ت�شرب  اإمكانية  واإزال��ة  االأخ��رى،  الوقود  باأنواع  مقارنة 

الوقود ال�شار.
�شوف  للبيئة،  ال�شديقة  باملبادرات  اللتزامها  وتعزيزاً 
تقوم غاز االإمارات اأي�شاً بالرويج خليارها يف ا�شتخدام 
اأرخ�ض ثمناً  الذي يعد  امل�شغوط  الطبيعي  الغاز  وقود 
للبيئة،  و�شديقاً  اخلا�ض،  البنزين  عن   30% بن�شبة 
ال�شركة  ت��ربز  و�شوف  اال�شتعال.  لقابلية  اأم��ان��اً  واأك��رث 
الغاز  اإىل  بالبنزين  العاملة  امل��رك��ب��ات  حت��وي��ل  �شهولة 
الطبيعي امل�شغوط من خال اإجراء تعديات ب�شيطة 
للرويج  خططها  ا�شتعرا�ض  اإىل  اإ�شافة  املحرك،  على 
امل�شغوط يف دبي من خال  الطبيعي  الغاز  ال�شتخدام 
حمطات خم�ش�شة لهذا الغر�ض واإن�شاء حمطة الإعادة 
االأ�شاطيل  مل��ال��ك��ي  امل�����ش��غ��وط  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��غ��از  ت��زوي��د 

املحتملن.
وقال ه�شام علي م�شطفى، مدير اأول اإدارة ت�شويق الغاز 
يف اينوك ومدير ع��ام غ��از االإم���ارات : فيما تركز دولة 
فاإن  م�شتدامة،  لتنمية  اأخ�شر  اقت�شاد  على  االإم���ارات 
التعاون  يف  مهماً  دوراً  يلعب  اأن  ميكن  ال�شيارات  قطاع 
اأن��واع وقود وخدمات  يف هذه املبادرة من خال اعتماد 
ا�شتخدام  ت�شجيع  على  نعمل  اأننا  كما  للبيئة.  �شديقة 
الغاز الطبيعي امل�شغوط كوقود بديل ونظيف و�شديق 
للبيئة، ولدينا خطة عمل وا�شحة لتحقيق ذلك، و�شيتم 
ويت�شم  اأوتوميكانيكا  معر�ض  يف  عليها  ال�شوء  ت�شليط 
�شديق  ب��اأن��ه  ب��اور  ب��رو  بالوقود  للتزود  املبتكر  نظامنا 

للبيئة ويوفر االحراق النظيف وال يت�شمن اأي ت�شرب 
وم�شمم وفق اأعلى معاير ال�شامة، وقد حظي بالفعل 
باإقبال جيد، حيث حقق منواً يف املبيعات بن�شبة 40% 
بالفرة  اجل��اري مقارنة  العام  اأ�شهر من  اأربعة  اأول  يف 

ذاتها من عام 2012 .
اينوك  مظلة  حت��ت  تعمل  التي  للزيوت  اي��ن��وك  وك��ان��ت 
وذلك  م��ل��ح��وظ��اً،  ���ش��ن��وي��اً  من���واً  �شجلت  ق��د   ، للت�شويق 
ع��امل��ي��اً، وتعزيز  اأ����ش���واق ج���دي���دة  اإىل  ن��ت��ي��ج��ة دخ��ول��ه��ا 
اإمكاناتها الإنتاج الزيوت يف م�شنع اينوك املتطور الإنتاج 
يف  افتتح  وال��ذي  الفجرة،  ميناء  يف  وال�شحوم  الزيوت 
ال��ع��ام احل���ايل. وق��د ح�شل امل�شنع م��وؤخ��راً على  مطلع 
التزامه  �شهادة برنامج دبي لتقدير اجل��ودة، ما يعك�ض 
باأعلى معاير اجلودة والتميز. وحتظى منتجات اينوك 
للزيوت مبوافقة واعتماد جمموعة من م�شنعي املعدات 

االأ�شلية االأكرث �شهرة يف العامل.
الطبيعي  ال���غ���از  اإط�����اق  االإم�������ارات  غ���از  اإىل  وي��ن�����ش��ب 
امل�شغوط يف دبي من خال م�شروع جتريبي مع هيئة 
2006 وق���د مت حتويل  ال��ط��رق وامل��وا���ش��ات يف ع���ام 
ت��ع��م��ل حمركاتها  ال��ت��ي  ال���ع���ربات  ال���ق���وارب اخل�����ش��ب��ي��ة 
ي�شلط  ما  امل�شغوط،  الطبيعي  بالغاز  لتعمل  بالديزل، 
ال�شوء على فعاليته كوقود مثايل �شديق للبيئة ينا�شب 
توفر  على  امل�شروع  و�شاعد  النقل  و�شائل  اأن���واع  كافة 
%30 ف�����ش��ًا ع��ن متديد  ت��ك��ال��ي��ف ال���وق���ود ب��ح��وايل 
االإمارات  غاز  قامت  مماثل،  نحو  وعلى  املحركات  عمر 
بتوفر الغاز الطبيعي امل�شغوط مل�شتخدمي االأ�شاطيل 
دبي  وموانئ  دبي،  بلدية  مثل  واملوؤ�ش�شات،  الهيئات  من 
وهيئة  ج���ارد،  وت��ران�����ض  االإم����ارات،  وجمموعة  العاملية، 
كهرباء ومياه دبي، وغرها. والإطاق مبادرات للحلول 
اخل�شراء يف تطبيقات وا�شتخدامات تعتمد على الغاز، 
اأول حمطة متنقلة  اأي�شاً بتطوير  قامت غاز االإم��ارات 

لتعبئة الغاز الطبيعي امل�شغوط.

املال والأعمال
اآينوك للزيوت وغاز الإمارات ت�سلطان ال�سوء على املنتجات املبتكرة 

ال�سديقة للبيئة يف قطاع ال�سيارات خالل معر�س اأوتوميكانيكا دبي 2013

موا�سفات متنع ا�ستخدام اإطارات ال�سيارات والدراجات 
التي جتاوز عمرها الفرتا�سي خم�س �سنوات

•• اأبوظبي-وام:

اإطارات  ا�شتخدام  واملقايي�ض موا�شفات  للموا�شفات  االإم��ارات  منعت هيئة 
جميع �شيارات الركوب والدراجات النارية التي يتجاوز عمرها االفرا�شي 
خم�ض �شنوات �شواء خال اال�شتخدام اأو حتى يف املخازن ..وفقا للمعاير 
اجلديدة  ال�����ش��ي��ارات  الإط�����ارات  االل��زام��ي��ة  باملتطلبات  اخل��ا���ش��ة  اجل��دي��دة 
الهيئة  اإدارة  اعتمادها من جمل�ض  بعد  التنفيذ  التي دخلت حيذ  وامللب�شة 
االإط���ارات  وجت��ار  منتجي  الهيئة  ودع��ت  الر�شمية.  اجل��ري��دة  يف  ون�شرها 
االإجراءات  اتخاذ  يف  االإ���ش��راع  اإىل  اأو�شاعهم  يوفقوا  مل  الذين  الدولة  يف 
بدري  �شالح  حممد  املهند�ض  �شعادة  و�شرح  اأو�شاعهم.  لتوفيق  الازمة 
مدير عام هيئة االإمارات للموا�شفات واملقايي�ض موا�شفات يف الوكالة..اأن 
اأنواعها  بكل  لاإطارات  قيا�شية  موا�شفة   25 تت�شمن  اجلديدة  الائحة 
و�شروط تخزينها حيث قيمت موا�شفات م�شانع االإطارات امللب�شة املجددة 
واأ�شدرت خال ال�شهور اخلم�شة االأوىل من عام 2013 نحو األفن و 196 
�شهادة مطابقة خليجية ملنتجات االإطارات مقابل اأربعة اآالف و 776 �شهادة 
املا�شي  �شبتمرب  �شهر  اعتبارا من  اأن��ه  اإىل  واأ�شار  2012 مكتما.  يف عام 
رئي�شية  وثائق  جمموعة  بتقدمي  ل��اإط��ارات  م�شتورد  كل  الهيئة  طالبت 
ت�شمل �شهادة املطابقة اخلليجية لاإطارات امل�شمولة يف الائحة اخلليجية 
وتقرير اختبار معتمد وتقرير عام ملطابقة املوا�شفة االإماراتية معتمد من 
موا�شفات وذلك لاإطارات الغر حا�شلة على �شهادة املطابقة اخلليجية 
اأن الائحة ت�شمنت قواعد مراقبة عمليات التلبي�ض وال�شيانة  . واأو�شح 
و�شروط  تخزينها  واأماكن  ا�شتخدامها  اإع��ادة  و�شروط  االإط��ارات  واإ�شاح 
�شاالت التخزين وامل�شتودعات بحيث تكون متوافقة مع متطلبات املوا�شفات 
امل�شتودعات  ه��ذه  تكون  اأن  على  املعتمدة  اخلليجية  االإم��ارات��ي��ة  القيا�شية 
منا�شبة وال توؤثر على جودة االإطارات. واأ�شاف �شعادة املهند�ض حممد �شالح 
بدري اأن 15 م�شنعا لاإطارات ح�شلت على اعتماد الهيئة وفقا للمعاير 
اجلديدة خال العام املا�شي والفرة املنق�شية من العام احلايل .. موؤكدا 
االإج����راءات اجل��دي��دة ج��اء من منطلق حر�ض موا�شفات  ه��ذه  اأن تطبيق 
و�شامة م�شتخدمي  اأمن  الدولة على  العاقة يف  ذات  االأخ��رى  واجلهات 
اأن ا�شتعمال  اأن اأكدت الدرا�شات وامل�شوح امليدانية  املركبات فى الدولة بعد 
املوؤدية  اال�شباب  ياأتى فى مقدمة  ذات جودة متدنية  او  اإط��ارات م�شتعملة 
حلوادث ال�شيارات يف الدولة. واأو�شح اأن الائحة الفنية اخلا�شة بالرقابة 
على االإطارات ا�شتهدفت توفر اأق�شى حد متطلبات ال�شامة لكل �شائقى 
املركبات وم�شتخدمى الطرقات يف الدولة ا�شتنادا اإىل املوا�شفات القيا�شية 
.. م�شرا  الفنية ل�شامة االطارات  االإماراتية اخلا�شة بتوفر املتطلبات 
االأمثل  للتطبيق  واملقايي�ض  للموا�شفات  االم��ارات  �شعيا من هيئة  اأنه  اإىل 
املعنين من  كل  مع  والتعاون  التن�شيق  فقد مت  كافة  الائحة  لبنود هذه 
هيئات اجلمارك ل�شمان عدم دخول اأية اإطارات غر مطابقة للموا�شفات 
القيا�شية االإماراتية للدولة عرب اأى منفذ من منافذها. واأ�شاف اأن الهيئة 
تنفذ اإجراءات دقيقة للرقابة على امل�شانع املحلية العاملة فى جمال تلبي�ض 
االإطارات وتطبق اآلية ل�شحب واختبار العينات طبقا لنظام تقومي املطابقة 
االإماراتى ل�شمان التزام كل ال�شركات العاملة يف جمال تلبي�ض االإطارات يف 
الدولة مبتطلبات الائحة الفنية اخلا�شة بالرقابة على االإطارات امللب�شة. 
اإدارة التن�شيق املروري يف وزارة الداخلية واإدارات  اأنه مت تزويد  واأ�شار اإىل 
الراخي�ض يف الدولة بقائمة امل�شانع املعتمدة لتلبي�ض االإطارات وبناء على 
ذلك مينع ترخي�ض اأي مركبة بها اإطار جمدد غر موجود بهذه القائمة 
ويقوم املفت�شون يف اإدارات الراخي�ض بقيا�ض عمق حفرة النق�شة اأو املدا�ض 
للتاأكد من اأن االإطار مازال �شالح لل�شر على الطرقات. واأكد مدير عام 
تن�شيق  وج��ود  بالوكالة  موا�شفات  واملقايي�ض  للموا�شفات  االإم��ارات  هيئة 
تطبيق  لراقب  ال��دول��ة  اإم���ارات  يف  االقت�شادية  التنمية  دوائ��ر  مع  كامل 
واأو�شح  والتاأكد من تطبيقها.  التخزين  االإلزامية لعملية  املتطلبات  هذه 
اأن فرة تخزين اإط��ارات املركبات اخلفيفة ت�شل اإىل 24 �شهرا واملركبات 
التجارية 30 �شهرا حيث اأ�شارت الائحة اإىل اأن الفرة الزمنية الق�شوى 
لعمر االإطار خم�ض �شنوات يف حال اجتيازه الفح�ض الفني والتاأكد من عدم 
الفني يف  الفح�ض  ملفت�شي  تدريب  االإط��ار ومت عقد  فنية يف  وج��ود عيوب 

جمال االإطارات وال�شيارات. 

•• اأبوظبي-وام:

امل�شاريع  لتطوير  خليفة  ���ش��ن��دوق  اأط��ل��ق 
توفر  اىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  م��ب��ادرة ح�شابات 
ب��ي��ان��ات وت���ق���اري���ر م��ال��ي��ة م��دق��ق��ة لكافة 
ال�شندوق  مظلة  حتت  املن�شوية  امل�شاريع 
2013 وذلك  ال��ع��ام احل����ايل  ن��ه��اي��ة  م��ع 
الكفاءة  ب��رن��ام��ج  لتطبيق  �شعيه  اإط���ار  يف 
اعادة  عن  واأع��ل��ن  امل�شاريع..  لتلك  املالية 
اطاق بوابة �شندوق خليفة االلكرونية 
الت�شجيل  وال��زام��ي��ة  اجل��دي��دة  بن�شختها 

فيها لا�شتفادة من خدماته.
الدرمكي  ���ش��ع��ي��د  ع���ب���داهلل  ���ش��ع��ادة  وق�����ال 
خليفة  ل�����ش��ن��دوق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
توا�شل  ملتقى  خ��ال  امل�����ش��اري��ع  لتطوير 
الأع�شائه  ال�شندوق  نظمه  ال��ذي  ال��راب��ع 
متابعة  اإىل  تهدف  املبادرة  اإن  االول  اأم�ض 
القوة  ن���ق���اط  وحت����دي����د  امل�������ش���اري���ع  اأداء 
املعوقات  اأو  الق�شور  اأوج���ه  و  وتطويرها 
التي تواجه اأعمال امل�شاريع من اأجل اتخاذ 
الازم  ال��دع��م  وت��ق��دمي  املنا�شبة  ت��داب��ر 

للم�شروع.
�شت�شاهم  امل���ب���ادرة  اإن  ال��درم��ك��ي  واأ����ش���اف 

االأعمال  رواد  لدى  والفكر  الوعي  بتنمية 
عن اأهمية البيانات املالية من حيث الرقابة 
امل�شروع ف�شا عن  االإداري��ة واملالية الأداء 
اأهميتها يف اإعطاء �شورة عن مدى حتقيق 

اأهداف امل�شروع واأدائه املايل.
وقال �شندعم كلفة تدقيق ح�شابات امل�شاريع 
التي مل تدقق ح�شاباتها ال�شنوية يف العام 
عليه  يح�شل  باملائة   50 بن�شبة   2013
اط���ار حر�شنا  وذل���ك يف  امل�����ش��روع  �شاحب 
لدى  املالية  الثقافة  تعزيز  امل�شاهمة  على 

رواد االعمال .
يوا�شل  ال�����ش��ن��دوق  اأن  ال���درم���ك���ي  واأك�����د 
العمل من اأجل تهيئة بيئة اأعمال منا�شبة 
ال�شغرة  امل�����ش��اري��ع  ق��ط��اع  ل��ن��م��و وت��ط��ور 
حيث  ال��دول��ة  ارج���اء  ك��اف��ة  يف  واملتو�شطة 
لتعزيز  حثيثة  جهودا  العمل  فريق  يبذل 
ومتكينها  امل�شاريع  لهذه  التناف�شية  املزايا 
ع��ل��ى ح�����ش��ة يف اال�شواق  اال���ش��ت��ح��واذ  م��ن 

املحلية.
يبذلها  التي  اجلهود  اإىل  الدرمكي  واأ�شار 
ال�شندوق يف جمال حث اجلهات احلكومية 
امل�شاريع  ملنح  واخلا�شة  احلكومية  و�شبه 
ام���ت���ي���ازات معينة  ال�����ش��غ��رة وامل��ت��و���ش��ط��ة 

ت�شهم يف تطورها وتدعم جناحها.. الفتا 
اإىل اأن ال�شندوق ابرم يف هذا اتفاقيات مع 

اأكرث من 25 جهة حكومية يف اأبوظبي.
وقال اإن هناك جتاوبا وتعاونا من العديد 
هذه  تقوم  ب��اأن  ناأمل  اأننا  اإال  اجلهات  من 
الت�شهيات  م���ن  امل���زي���د  مب��ن��ح  اجل���ه���ات 
ال�شغرة  ل���ل���م�������ش���اري���ع  واالم������ت������ي������ازات 
واملتو�شطة مثل الت�شجيل يف �شجل املوردين 
التنفيذ  ح�����ش��ن  ���ش��م��ان  م���ن  واع���ف���ائ���ه���م 
املحدودة  الكلف  ذات  املناق�شات  وح�شر 
قدرتها  لتعزيز  وذل��ك  ال�شندوق  باأ�ع�شاء 
امل�شاريع  جن���اح  اأن  م��و���ش��ح��ا  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
وتقدمها  وتطورها  ال�شندوق  املمولة من 
يعني جناح خطط وبرامج وا�شراتيجيات 

ال�شندوق.
واأكد الدرمكي اأن اإدارة ال�شندوق حري�شة 
اأ�شحاب  امل���واط���ن���ن  م���ع  ال��ت��وا���ش��ل  ع��ل��ى 
والتعرف  اأرائهم  اإىل  واال�شتماع  امل�شاريع 
بهدف  يواجهونها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  على 

التعاون معها الإيجاد احللول املثلى لها.
ال�شندوق  يف  امل��ع��ن��ي��ة  االإدارات  ووج�����ه 
امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  م��ع  ال��دائ��م  بالتوا�شل 
وبذل ق�شارى جهودهم لتذليل اأي عوائق 

تعر�شهم. وقدم علي اجل�شمي من دائرة 
خليفة  �شندوق  يف  امل�شاريع  وتطوير  دعم 
ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف بوابة  اآال���ي���ة  ع��ر���ش��ا ح����ول 
الع�شوية  تفعيل  وط��رق  خليفة  �شندوق 
يقدم  لن  ال�شندوق  ان  على  م�شددا  فيها 
امل�شجلن  غ���ر  ل��اع�����ش��اء  خ���دم���ات  اأي 
�شندوق  اإن  اجل�شمي  وق���ال  ال��ب��واب��ة.  يف 
خليفة ق��ام ب��اع��ادة اط��اق ب��واب��ة �شندوق 
خليفة لتكون من�شة ينطلق منها ا�شحاب 
ال�شندوق  مظلة  حتت  املن�شوية  امل�شاريع 
نحو اال�شواق املحلية ومتكينهم من ت�شويق 
ب�شكل  م��ن��ت��ج��ات��ه��م وخ��دم��ات��ه��م  وت���روي���ج 
التوا�شل مع اجلهات  فعال باال�شافة اىل 
وال�شركات  احل��ك��وم��ي��ة  و���ش��ب��ه  احل��ك��وم��ي��ة 
الوطنية ف�شا عن كونها ملتقى للتوا�شل 

فيما بن االع�شاء انف�شهم.
وقدم �شفيان عواد من دائرة دعم وتطوير 
حول  عر�شا  خليفة  �شندوق  يف  امل�شاريع 
خليفة  �شندوق  اإن  وق��ال  ح�شابات  مبادرة 
ال�شركات  م���ن  جم��م��وع��ة  ب��ر���ش��ي��ح  ق����ام 
املحا�شبية  اخل���دم���ات  ل��ت��ق��دمي  امل��ع��ت��م��دة 
واإعداد تقارير التدقيق اخلارجي .. م�شرا 
اإىل اأن ال�شندوق تعاقد مع هذه ال�شركات 

ال�شندوق  الأع�����ش��اء  اخل���دم���ات  ل��ت��ق��دمي 
امل��ت��وف��ر يف  ب��اأ���ش��ع��ار تناف�شية م��ق��ارن��ة م��ع 

ال�شوق من حيث اجلودة وال�شعر.
قائمة  ���ش��ر���ش��ل  ال�����ش��ن��دوق  اإن  واأ����ش���اف 
املقدمة  واخل����دم����ات  ال�����ش��رك��ات  ب��اأ���ش��م��اء 
و�شعر كل خدمة ح�شب االتفاق املربم مع 
ال�شندوق. من جهته قدم ممثل عن �شركة 
فرانك كورب عر�شا حول حقوق االمتياز 
طرحها  ال�شندوق  يعتزم  التي  التجارية 
القادرين  املميزين  اأع�شائه  اأم��ام  كمبادرة 
ع���ل���ى ت����ق����دمي خ���دم���ات���ه���م يف اال������ش�����واق 
الأكرث  عر�شا  امللتقى  وت�شمن  اخلارجية. 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  م�����ش��اري��ع   10 م���ن 

ا�شتفادت من خدمات �شندوق خليفة.
اأبرز  ح���ول  ن��ق��ا���ض  دار  امللتقى  ن��ه��اي��ة  ويف 
التحديات التي يواجهها اأع�شاء ال�شندوق 
العديد  اىل  ا�شافة  عليها  التغلب  و�شبل 
من املقرحات التي وعدت ادارة ال�شندوق 
ب��االع��ت��ب��ار ع��ن��د ط����رح وتقدمي  ب���اأخ���ذه���ا 
خدماتها التي تهدف اوال واخرا لتحقيق 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رة  امل�����ش��اري��ع  م�����ش��ال��ح 
التنمية  يف  امل�������ش���اه���م���ة  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 

االقت�شادية التي ت�شهدها الدولة.

�سندوق خليفة يطلق مبادرة ح�ساباتي لتوفري بيانات مالية مدققة لأع�سائه  جمل�س حمافظي امل�سارف املركزية العربية 
يعقد اجتماعا يف اأبوظبي ال�سبت املقبل 

•• اأبوظبي-وام:

النقد  وموؤ�ش�شات  املركزية  امل�شارف  حمافظي  ملجل�ض  الدائم  املكتب  يعقد 
العربية اجتماعا يوم ال�شبت املقبل مبقر �شندوق النقد العربي يف اأبوظبي 
نهاية  عقدها  امل��ق��رر  للمجل�ض   37 ال���  القادمة  ال���دورة  الجتماع  ل��اإع��داد 
الها�شل  حممد  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  املكتب  اجتماع  وي��راأ���ض  ال��ق��ادم.  �شبتمرب 
معايل  مب�شاركة  للمجل�ض  احل��ايل  الرئي�ض  املركزي  الكويت  بنك  حمافظ 
�شلطان بن نا�شر ال�شويدي حمافظ امل�شرف املركزي ومعايل ريا�ض �شامة 
امل�شري  املركزي  البنك  حمافظ  رامز  ه�شام  ومعايل  لبنان  م�شرف  حاكم 
�شندوق  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العام  املدير  املناعي  جا�شم  الدكتور  و�شعادة 
من  ع��ددا  ال��دائ��م  املكتب  اجتماع  اأع��م��ال  ج��دول  ويت�شمن  العربي.  النقد 
املوا�شيع ت�شمل حم�شر وتو�شيات االجتماع ال� 22 للجنة العربية للرقابة 
و  امل�شرفية  اخلدمات  يف  امل�شتهلك  حماية  حول  العمل  وورقتي  امل�شرفية 
االجتماع  وتو�شيات  حم�شر  اإىل  باالإ�شافة  امل�شرفية  املوؤ�ش�شات  حوكمة 
التا�شع للجنة العربية لنظم الدفع والت�شوية وورقتي العمل حول جمال�ض 
االأوراق  حفظ  نظم  تطوير  ق�شايا  بحث  اىل  ا�شافة  الوطنية  املدفوعات 
اأمانة  تقرير  االجتماع  وي�شتعر�ض   . املركزية  امل�شارف  وم�شوؤوليات  املالية 
املجل�ض الذي �شيقدمه �شعادة الدكتور جا�شم املناعي حول ن�شاطات االأمانة 
اإقليمية ملقا�شة وت�شوية  اإن�شاء ترتيبات  املا�شي ومتابعة م�شروع  العام  عن 
اإىل مناق�شة م�شودة الق�شايا املقرح  املدفوعات العربية البينية باالإ�شافة 
اإدراجها �شمن اخلطاب العربي املوحد لعام 2013 يف االجتماعات ال�شنوية 

ل�شندوق النقد والبنك الدولين املقرر عقدها خال اأكتوبر القادم.
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•• اأبوظبي-وام:

املركزي  وامل�����ش��رف  امل��ال��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 
ام�ض مذكرة تفاهم تنفيذا لقرار جمل�ض 
املالية  وزارة  ت��ف��وي�����ض  ب�����ش��اأن  ال������وزراء 
ال�شريبية  امل��ع��ل��وم��ات  وت���ب���ادل  ب��ج��م��ع 
العاملي  املنتدى  ا�شتيفاء متطلبات  ب�شاأن 
او  التعاون االقت�شادي والتنمية  ملنظمة 
املعلومات  وتبادل  لل�شفافية  دي  �شي  اإي 
ب�شاأن  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ب��االت��ف��اق��ي��ات  اخل��ا���ش��ة 

جتنب االزدواج ال�شريبي.
ومب��وج��ب ه���ذه امل���ذك���رة ي��ق��وم امل�شرف 
املركزي بتزويد الوزارة بجميع البيانات 
املتعلقة  ال��ب��ن��وك  ع��م��اء  ع��ن  امل�شرفية 
تبادل  ت��ق��ي��ي��د  ي���ج���وز  وال  ب��ال�����ش��رائ��ب 
اأو  ازدواجية اجلرائم  الأ�شباب  املعلومات 

متطلبات �شريبية حملية.
وتبادل  جمع  اآلية  على  الطرفان  واتفق 
املتعلقة  وت���ل���ك  امل�����ش��رف��ي��ة  امل���ع���ل���وم���ات 

بالهوية  املتعلقة  وامل��ع��ل��وم��ات  بامللكية 
تطلبها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ش��ب��ي��ة  وال�����ش��ج��ات 
الثنائية  االتفاقيات  على  املوقع�ة  الدول 
دول�ة  م��ع  ال�شريب�ي  االزدواج  لتجنب 

االإم�ارات.
وق�ع املذكرة عن وزارة املالية معايل عبيد 
لل�ش�وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ال��ط��اي��ر  حميد 
امل��ال��ي��ة وع���ن امل�����ش��رف امل���رك���زي معايل 
حمافظ  ال�ش�ويدي  نا�شر  ب��ن  �ش�لطان 

امل�شرف املركزي.
����ش���ع���ادة خالد  ال���ت���وق���ي���ع  ح�����ش��ر ح���ف���ل 
ل�شوؤون  امل�����ش��اع��د  ال���وك���ي���ل  ال��ب�����ش�����ت��اين 
املالية  ب��وزارة  الدولية  املالية  العاقات 
وماجد علي عمران مدير اإدارة العاقات 
امل��ال��ي��ة ال��دول��ي��ة وال��دك��ت��ور ح��ام��د ن�شر 
اأحمد  االق��ت�����ش��ادي وع���ب���داهلل  اخل��ب��ر 
وزارة  من  اتفاقيات  مفاو�ض  العبيديل 
احلامز  ع��ب��داهلل  �شعيد  و���ش��ع��ادة  امل��ال��ي��ة 
الرقابة  ل�������ش�������وؤون  امل���ح���اف���ظ  م�����ش��اع��د 

ع���ل���ى ال���ب���ن���وك و����ش���ع���ادة ���ش��ي��ف ه����ادف 
ل�ش�وؤون  امل��ح��اف��ظ  م�����ش��اع��د  ال�����ش��ام�����ش��ي 

املايل  واال���ش�����ت��ق��رار  ال��ن��ق��دي��ة  ال�شيا�شة 
عام  اأم��ن  البلو�شي  دروي�����ض  واإ�شماعيل 

ال�شوؤون  االإدارة وم�شوؤول وحدة  جمل�ض 
القانونية من امل�شرف املركزي.

املالية واملركزي يوقعان مذكرة تفاهم ب�ساأن ا�ستيفاء متطلبات املنتدى العاملي ملنظمة التعاون لل�سفافية 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :51947 
با�ش��م: �ض. �شات�شي ا�شراليا بي تي واي ليمتد 

وعنوانه: ليفل 3، 290 بورُود رود، هاوثورن، فيكتوريا، 3122، ا�شراليا 
بتاريخ:   19 اأكتوبر 2003   وامل�شجلة حتت رقم:42892 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 11 مار�ض 2013  وحتى تاريخ: 11 مار�ض 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2011/10/27م   املودعة حتت رقم: 164431 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     

 با�ش��م: اب�رو ان�د�شري�ز ان�ك 
 وعنوانه:3580 ب�اك ث�ورن ك�ورت، �ض.ب.1174 �شاوث بن�د، ان 46624، اأم�ريك�ا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
مزلفات  وق��ود؛  للوقود؛  كيميائية  غر  اإ�شافات  االأوتوماتيكي؛  احلركة  نقل  ملائع  كيميائية  غر  4اإ�شافات 
مزلقات  �شناعية؛  ليثيوم  �شحوم  �شناعية؛  و�شحوم  زي��وت  هيدروليكي؛  زي��ت  للم�شننات؛  زي��ت  للم�شننات؛ 
�شناعية؛ زيت حمرك؛ �شحم متعدد االأغرا�ض لتزليق حمامل العجات وو�شات الكردان والو�شات عامة 

احلركة واملحامل الدحروجية؛ زيت متغلغل؛ زيت خممدات ال�شدمات؛ مزلقات �شناعية بالر�ض.
 4  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العامة من كلمة "ABRO" املكتوبة باالأحرف الاتينية كما هو مو�شح يف ال�شكل  و�شف العامة:  
املبن اأعاه.

 اال�ش��راطات:   
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 32
با�ش������م :   م�شنع ريد اأبل لل�شاي.

وعنوان����ه :�ض. ب 2937  دبي ، االمارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت رقم :  )  2265  (    بتاريخ : 4 / 9 / 1995

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 22 / 2 / 2013

لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2011/10/27م   املودعة حتت رقم: 164432 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�ش��م: اب�رو ان�د�شري�ز ان�ك 
 وعنوانه:3580 ب�اك ث�ورن ك�ورت، �ض.ب.1174 �شاوث بن�د، ان 46624، اأم�ريك�ا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ورق  املنزيل؛  واال�شتخدام  القرطا�شية  الأغرا�ض  غ��راء  املنزيل؛  واال�شتخدام  القرطا�شية  الأغرا�ض  لوا�شق 
حممولة  اأ�شرطة  �شرف  اأوعية  املنزيل؛  اال�شتخدام  اأو  القرطا�شية  الأغرا�ض  ال�شق  تغليف  �شريط  ال�شق؛ 
للتغليف باأفام االإطالة الأغرا�ض القرطا�شية واال�شتخدام املنزيل؛ واأ�شرطة ورقية؛ واأ�شرطة ذاتية الل�شق 
اأ�شرطة ال�شقة؛  اأوعية �شرف  الورقية؛  الكراتن  اأ�شرطة لربط  املنزيل؛  القرطا�شية واال�شتخدام  الأغرا�ض 

اأوعية �شرف اأ�شرطة ال�شقة اأوتوماتيكية؛ �شريط تغطية ورقي.
 16  الواق�عة بالفئة:  

يف  مو�شح  هو  كما  الاتينية  باالأحرف  املكتوبة   "ABRO" كلمة  من  العامة  تتكون  و�شف العامة:  
ال�شكل املبن اأعاه.

 اال�ش��راطات:   
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  
كايد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :51948 
با�ش��م: �ض. �شات�شي ا�شراليا بي تي واي ليمتد 

وعنوانه: ليفل 3، 290 بورُود رود، هاوثورن، فيكتوريا، 3122، ا�شراليا 
بتاريخ:19 اأكتوبر 2003   وامل�شجلة حتت رقم:42891 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :11 مار�ض 2013  وحتى تاريخ: 11 مار�ض 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 164433  بتاريخ 2011/10/27م 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     

 با�ش��م: اب�رو ان�د�شري�ز ان�ك 
 وعنوانه:3580 ب�اك ث�ورن ك�ورت، �ض.ب.1174 �شاوث بن�د، ان 46624، اأم�ريك�ا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأ�شرطة رقائق االأملونيوم الا�شقة لا�شتخدام ال�شناعي اأو التجاري؛ اأ�شرطة تغليف ال�شقة لكافة االأغرا�ض لا�شتخدام ال�شناعي اأو التجاري؛ 
�شريط تغطية؛ �شريط تغطية للدهانات؛ موانع ت�شرب من ال�شيليكون لزجاج ال�شيارات؛ �شريط تغطية لل�شيارات؛ �شريط بويل بروبيلن ال�شق 
ثنائي املحور لا�شتخدام ال�شناعي اأو التجاري؛ �شريط اإحكام ال�شق من الكرتون لا�شتخدام ال�شناعي اأو التجاري؛ �شريط موا�شر ملون؛ مانع 
اأ�شرطة موا�شر؛ �شريط كهربائي؛ مانع ت�شرب الأنظمة العوادم ال�شائلة؛ �شريط ال�شق  ت�شرب ملون من ال�شيليكون ل�شناعة اأطواق ال�شيارات؛ 
من االألياف الزجاجية لا�شتخدام ال�شناعي اأو التجاري؛ عازل من رغوة البويل اإيثيلن والبويل يوريثن؛ �شريط ال�شق من �شكرمي االألياف 
التجاري؛ مانع ت�شرب �شوائل االأط��واق لا�شتخدام  اأو  ال�شناعي  التجاري؛ �شريط حلام ال�شق لا�شتخدام  اأو  ال�شناعي  الزجاجية لا�شتخدام 
الرغوة للعزل  اأ�شرطة  اأي  اأ�شرطة ال�شقة �شناعية؛ مواد عازلة،  لل�شيارات عايل احل��رارة؛  املطاط؛ �شريط ال�شق  اأي  الغاتابر�شا،  ال�شيارات؛  يف 
اأكريليك ال�شق من البويل بروبيلن لا�شتخدام  اأو التجاري؛ �شريط  اأ�شرطة تغطية؛ �شريط نايلون ال�شق لا�شتخدام ال�شناعي  الكهربائي؛ 
ال�شقة  بروبيلن  ب��ويل  اأ�شرطة  التجاري؛  اأو  ال�شناعي  لا�شتخدام  بروبيلن  البويل  من  ان�شهارية  ال�شقة  اأ�شرطة  التجاري؛  اأو  ال�شناعي 
ال�شيليكون  ال�شيارات؛ عازل مطاطي من  اأطواق  ل�شناعة  �شيليكون  اإحكام لاأ�شطح؛ مطاط؛ عازل  اأ�شرطة  التجاري؛  اأو  ال�شناعي  لا�شتخدام 
للتغليف  اإطالة  فيلم  التجاري؛  اأو  ال�شناعي  اأ�شرطة ال�شقة متخ�ش�شة لا�شتخدام  الف�شي؛  القما�ض  �شريط موا�شر من  العامة؛  لاأغرا�ض 
والتعبئة ال�شناعية والتجارية؛ عازل خيطي من البويل تيرافلواأورواإيثيلن الإحكام اللوازم البا�شتيكية واملعدنية اللولبية؛ �شريط اإ�شاح الزجاج 
االأمامي؛ موانع ت�شرب ال�شقة الأغرا�ض ال�شد والربط ب�شكل عام؛ �شريطة تغطية؛ �شريطة تغطية للدهانات؛ �شريطة تعبئة ال�شق لا�شتخدام 

 ال�شناعي اأو التجاري؛ مانع ت�شرب من ال�شيليكون الإطارات ولوحات قيادة ال�شيارات للبا�شتك والنايلون واجللد. 
 الواق�عة بالفئة: 17 

و�شف العامة: تتكون العامة من كلمة "ABRO" املكتوبة باالأحرف الاتينية كما هو مو�شح يف ال�شكل املبن اأعاه.
 اال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 
وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2011/7/26م   املودعة حتت رقم: 160382 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     

 با�ش��م: بريدج�شتون كوربوري�شن 
 وعنوانه:10-1، كيوبا�شي 1-�شومي، �شيو-كو، طوكيو، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ذات  املركبات  اإطارات  اإ�شاح و�شيانة  املركبات؛  اإطارات  اإ�شاح و�شيانة  واأجزائها؛  املركبات  اإ�شاح و�شيانة 
الهوائية  الدراجات  و�شيانة  اإ�شاح  العجلتن؛  ذات  املركبات  اإط��ارات  و�شيانة  اإ�شاح  واأجزائها؛  العجلتن 
تلبي�ض  اإع��ادة  الطائرات؛  اإط��ارات  و�شيانة  اإ�شاح  الهوائية؛  ال��دراج��ات  اإط��ارات  و�شيانة  اإ�شاح  واأجزائها؛ 

االإطارات.
 37  الواق�عة بالفئة:  

الوا�شلة )خط ق�شر( تف�شله عن كلمة  تتكون العامة من احلرف الاتيني "B" وبعده  و�شف العامة:  
الاتينية. باالأحرف  "SYSTEM" املكتوبة 

 اال�ش��راطات:   
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2011/10/27م   املودعة حتت رقم: 164429 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     

 با�ش��م: اب�رو ان�د�شري�ز ان�ك 
 وعنوانه:3580 ب�اك ث�ورن ك�ورت، �ض.ب.1174 �شاوث بن�د، ان 46624، اأم�ريك�ا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
طاءات ل�شيانة ال�شيارات ُت�شتخدم كملمعات نهائية لل�شيارات؛ مواد تلوين للخ�شب والبا�شتك واالإطارات 
واملعدن وال�شراميك وال�شيارات؛ �شمغ اللك لاأطواق، معجون تلميع؛ دهان ر�شا�ض عايل احلرارة للخ�شب 
للخ�شب  تثبيت  م��واد  الكيه؛  وورني�ض؛  وده��ان  الكيه  مرقق  وال�شيارات؛  وال�شراميك  واملعدن  والبا�شتيك 
والبا�شتيك واملعدن وال�شراميك وال�شيارات؛ دهانات للخ�شب والبا�شتيك واالإطارات واملعدن وال�شراميك 
املواد  ت�شنيع  يف  لا�شتخدام  خام  طبيعية  راتنجات  اخل�شب؛  وتكهن  ال�شداأ  �شد  حافظة  م��واد  وال�شيارات؛ 
الا�شقة؛ دهان ر�شا�ض للخ�شب والبا�شتك واملعدن وال�شراميك وال�شيارات؛  طاء تاأ�شي�شي واقي ر�شا�ض 

لل�شيارات؛ ورني�ض.
 2  الواق�عة بالفئة:  

يف  مو�شح  هو  كما  الاتينية  باالأحرف  املكتوبة   "ABRO" كلمة  من  العامة  تتكون  و�شف العامة:  
ال�شكل املبن اأعاه.

 اال�ش��راطات:   
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/05/08م   املودعة حتت رقم: 173252 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     

 با�ش��م: �شكاي اآي بي انرنا�شيونال ليمتد 
 وعنوانه:جرانت واي، اآيل وورث، ميدل�شك�ض، تي دبليو7 5كيو دي، اململكة املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
الدعاية؛ اخلدمات الرويجية؛ اخلدمات التجارية املتعلقة بتقدمي الرعاية؛ تاأجر م�شاحات الدعاية؛ االإعانات التجارية 
والرويج  الدعاية  الدعاية؛  مادة  ن�شر  الدعاية؛  الأغرا�ض  املرئية  ال�شوتية  العرو�ض  وتقدمي  اإعداد  التلفزيونية؛  للدعاية 
للخدمات التلفزيونية؛ ت�شويق برامج الراديو، والربامج التليفزيونية، واأفام ال�شينما و�شرائط الفيديو امل�شجلة من قبل، 
واملادة ال�شوتية و/ اأو املرئية، وكا�شتات  الفيديو امل�شجلة من قبل، وا�شطوانات الفيديو امل�شغوطة  DVDs اأو ا�شطوانات 
اإعداد  الت�شويقي؛  الت�شويق؛ حتليل بيانات واإح�شاءات البحث  الن�شاط التجاري واأبحاث  اأبحاث  امل�شجلة من قبل؛  الفيديو 
خدمات  ال�شناعية؛  باالأقمار  والبث  التلفزيوين  بالبث  متعلقة  وكلها  التجارية،  واملعلومات  التجاري  الن�شاط  اإح�شاءات 
ال�شلكية  االت�شاالت  وماكينات  واأجهزة  ال�شوت  ون�شخ  ال�شوت،  وت�شجيل  والتلفزيون،  بالراديو،  يتعلق  فيما  التجزئة  جتارة 
والا�شلكية، واأجهزة ت�شجيل برامج التلفزيون، واأجهزة الت�شجيل، واالإر�شال واإعادة الن�شخ؛ اأو اال�شتقبال لل�شوت، اأو ال�شور 
االأر�شي  الف�شائي، والبث  البث  ا�شتقبال  الكهربائية وااللكرونية ال�شتخدامها يف  املرئي وال�شوتي، و االأجهزة  اأو املحتوى 
ت�شمل مزيل  التي  التلفزيوين  اال�شتقبال  واأجهزة  بعد )رمي��وت(،  التحكم عن  واأجهزة  التلفزيون،  واأجهزة  الكبلي،  البث  اأو 
ال�شفرة، وال�شناديق املو�شوعة باأعلى اجلهاز، وم�شجات الفيديو ال�شخ�شية واأطباق الدي�ض ال�شتقبال الربامج الف�شائية، 
اأو لاإر�شال االآخر على التلفزيون والراديو والهواتف اجلوالة،  برامج التلفزيون والراديو امل�شجلة، الربامج امل�شجلة للبث 
تزودها  التي  واملعلومات  والن�ض  وال�شور  والفيديو  وال�شوت،  واملو�شيقى،  ال�شخ�شي  الكمبيوتر  واأجهزة  ال�شوت،  ومكربات 
�شبكة  اأو  العاملية  ال�شبكة  اأو  و/  االنرنت  طريق  وعن  الين  اأون  الت�شليم  طريق  عن  والا�شلكية  ال�شلكية  االت�شاالت  �شبكة 
مواقع  وامل��زودة من  اإنزالها(  )التي ميكن  ال�شوتية  الت�شجيات  اأو  و/  وال�شوت  والفيديو  واملو�شيقى،  االأخ��رى،  االت�شاالت 
اإنزالها،  MP3؛  اأجزاء وقطع الركيب لكافة ال�شلع املذكورة اأعاه وحمتوى الو�شائط التي ميكن  الويب على االنرنت 
طريق  عن  امل��زودة  الرنن  ونغمات  وال�شور  واملو�شيقى،  الكمبيوتر،  واأل��ع��اب  التلفزيون  وبرامج  واالأف���ام،  الفيديو  وت�شمل 
املطبوعة  وامل��ادة  االأر�شية،  اأو  الف�شائية  البث  خدمات  اأو  الا�شلكي  االإر���ش��ال  اأو  بالكبل،  اأو  الهاتف،  خطوط  اأو  االإن��رن��ت، 
والن�شرات اأون الين على االإنرنت وت�شمل ال�شحف، واملجات )الن�شرات الدولية( وجمات الكوميديا، واجلرائد )الن�شرات( 
برويج  املتعلقة  الرويجية  والن�شرات  اإنزالها(،  ميكن  )التي  واملقاالت  امل�شورة  وال�شور  الفوتوغرافية،  وال�شور  والكتب، 
اال�شت�شارات  خدمات  االأخ���رى؛  االت�شاالت  قنوات  اأو  االإن��رن��ت  اأو  )ديجتال(  الرقمي  التلفزيون  خ��ال  من  للبيع  ال�شلع 
البث  ا�شتقبال  باأجهزة  يتعلق  والت�شويق فيما  التجارين لاأغرا�ض الرويجية والدعاية  بالزبائن  واال�شتعامات اخلا�شة 
واال�شتقبال  واالأر�شي  واال�شتقبال  وال�شتااليت،  الكبل  ت�شمل  التي  بها  اخلا�شة  الركيب  وقطع  واالأج��زاء  القيا�ض  واأجهزة 
الربجميات  حلول  لعر�ض  االأخ���رى  ب��االأط��راف  اخلا�شة  االإن��رن��ت  مواقع  اإىل  التو�شل  واإمكانية  الديجيتال؛  اأو  االأن��ال��وج 
اإنزال  اأو  الت�شهيات  تلك  من  واال�شتفادة  م��األ��وف  نحو  على  واخل��دم��ات  ال�شلع  تلك  و���ش��راء  م�شاهدة  من  الزبائن  لتمكن 
التطبيقات، مبا يف ذلك عرب �شبكة ات�شاالت عاملية؛ توفر قاعدة بيانات اأون الين الإعانات الدعاية التي ت�شمل االإعانات 
ال�شخ�شية، واإعانات فر�ض العمل والوظائف واإعانات العقارات واملعلومات املتعلقة بكل اخلدمات �شالفة الذكر املزودة على 

 االإنرنت من قاعدة بيانات بالكمبيوتر اأو من  خال خط م�شاعدة اأو من خال االإنرنت  . 
 الواق�عة بالفئة: 35 

و�شف العامة:   كتبت عبارة "SKY NEWS " باللغة الاتينية وبجانبها كتبت كلمة "عربية" باالأحرف العربية.
 اال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2011/10/27م   املودعة حتت رقم: 164428 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     

 با�ش��م: اب�رو ان�د�شري�ز ان�ك 
 وعنوانه:3580 ب�اك ث�ورن ك�ورت، �ض.ب.1174 �شاوث بن�د، ان 46624، اأم�ريك�ا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
مادة ال�شقة لزجاج ال�شيارات؛ مادة ال�شقة �شناعية مانعة للت�شرب لاإبزميات؛ مواد الل�شق امل�شتخدمة يف 
ال�شناعة؛ مقاوم للتجمد؛ مائع ناقل احلركة االأوتوماتيكي؛ مادة منع ت�شكل ال�شباب على زجاج ال�شيارات؛ 
اإذابة  موائع  ال�شناعة؛  يف  امل�شتخدمة  الكيماويات  مكابح؛  موائع  ال�شيارات؛  بزجاج  املياه  الت�شاق  منع  مادة 
لزيت  كيماوية  اإ�شافات  امل��ح��رك؛  زي��ت  مع  ت�شتخدم  منظفة  اإ�شافات  االأم��ام��ي؛  ال��زج��اج  و  لاأقفال  اجلليد 
مربدات  ال��دي��زل؛  ملعاجلة  كيماوية  اإ�شافات  ال��دي��زل؛  حماقن  لتنظيف  كيماوية  اإ�شافات  ال��دي��زل؛  حم��رك 
و  العام  الربط  الأغ��را���ض  ت�شتخدم  للفوالذ  اإبوك�شية  ال�شقة  م��واد  اإبوك�شية؛  راتنجات  ال�شيارات؛  حمركات 
واجللد  والفينيل  وال�شجاد  للمن�شوجات  االأقم�شة  حماية  م��ادة  ال��ع��ادم؛  لنظام  و���ش��دادات  لوا�شق  االإ���ش��اح؛ 
واملواد البا�شتيكية؛ ح�شوات لقوالب املحركات؛ مركبات اإخماد النران؛ اإ�شافات كيميائية للوقود؛ اإ�شافات 
اإ�شافات كيميائية لتنظيف نظام  اإ�شافات كيميائية لتنظيف حماقن الوقود؛  كيميائية ملعاجلة غاز الوقود؛ 
الوقود؛ اإ�شافات كيميائية لتنظيف زيت ناقل احلركة؛ مواد الل�شق و غراء �شناعية؛ مواد التنظيف الداخلي 
للمقود  مائع  االأوكتان؛  وقود  لتعزيز  كيميائية  اإ�شافات  املحرك؛  زيت  ملعاجلة  كيميائية  اإ�شافات  للمحرك؛ 
االآيل؛ مادة ل�شق بويل كلوريد الفينيل و بويل كلوريد الفينيل ال�شفاف ت�شتخدم للتو�شيل مع و�شات ولوازم 
االأنابيب؛ مائع تربيد امل�شعات احلرارية؛ مواد تنظيف امل�شعات احلرارية؛ مادة ل�شق مرايا الروؤية اخللفية؛ 
مواد مانعة للت�شربات يف امل�شعات احلرارية، م�شعات التدفئة، �شدادات احلماية من التجمد، روؤو�ض االأ�شطوانات 
تتعر�ض  التي  املعدنية  للمنتجات  ت�شتخدم  للت�شرب  مانعة  كيميائية  م��واد  ال�شيارات؛  مكونات  من  غرها  و 
مرذاذ  امللولبة؛  وامل�شابك  واالأف��ران  ال�شخانات  و  املكائن  و  ال�شيارات  اأج��زاء  عالية، حتديداً،  ح��رارة  لدرجات 
)�شرباي( �شيليكون؛ مائع كيميائي لت�شغيل حمرك ال�شيارة؛ مواد ال�شقة �شيانواأكرياتية ت�شتخدم الأغرا�ض 
الربط العام و االإ�شاح؛ منفاخ االإطارات؛ مانع ت�شرب لاإطارات؛ با�شتيك غر معالج؛ مذيب اجلليد عن 
الزجاج االأمامي؛ وعدة ت�شليح الزجاج االأمامي التي تت�شمن ب�شكل رئي�شي حمقناً و غطاءاً و مواد كيميائية 
الإ�شاح الزجاج االأمامي؛ مادة كيميائية الإ�شاح و منع الت�شربات يف اأنظمة الت�شخن و التربيد يف ال�شيارات؛ 
مائع لنقل احلركة؛ مواد ح�شو هياكل ال�شيارات؛ مواد من االألياف الطويلة حل�شو هياكل ال�شيارات؛ مواد ح�شو 
با�شتيكية لت�شليح هياكل ال�شيارات؛ مواد كيميائية مانعة للت�شرب يف �شدادات احلماية من التجمد وروؤو�ض 

 االأ�شطوانات؛ مادة كيميائية الإ�شاح و منع الت�شربات يف امل�شعات احلرارية لل�شيارات. 
 1  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العامة من كلمة "ABRO" املكتوبة باالأحرف الاتينية كما هو مو�شح يف ال�شكل  و�شف العامة:  
املبن اأعاه

 اال�ش��راطات:   
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2011/10/27م   املودعة حتت رقم: 164430 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     

 با�ش��م: اب�رو ان�د�شري�ز ان�ك 
 وعنوانه:3580 ب�اك ث�ورن ك�ورت، �ض.ب.1174 �شاوث بن�د، ان 46624، اأم�ريك�ا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
واملخنقة؛  الكاربراتر  منظف  �شيارات؛  �شمع  وال��ق��ط��ران؛  ال�شوائب  مزيل  املكابح؛  وقطع  املكابح  منظف 
منظف  ال��ق��ي��ادة؛  لوحة  ملمع  وامل��رك��ب��ات؛  ال�شيارات  خل���وارج  و�شنفرة  وجلي  وتلميع  تنظيف  م�شتح�شرات 
املام�ض الكهربائي؛ م�شتح�شر اإزالة دهون املحرك لا�شتخدام خارج اإطار الت�شنيع؛ منظم الرغوة؛ منظم 
اإطارات بالرغوة؛ ملمع اأثاث؛ منظف زجاج؛ منظف اأيدي؛ منظف اأفران؛ مزيل دهانات؛ معجون �شمع لتلميع 
�شمع  ال�شيارات؛  اإزال��ة خدو�ض  رائحة؛ م�شتح�شر  ذو  القيادة  ال�شيارات؛ ملمع لوحة  ال�شيارات؛ مركب جلي 
�شيارات من ال�شيليكون؛ مزيل بقع؛  ن�شا غ�شيل ر�شا�ض؛ منظف اإط��ارات؛ م�شتح�شر لتلميع االإط��ارات؛ ورق 

�شحج.
3 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العامة من كلمة "ABRO" املكتوبة باالأحرف الاتينية كما هو مو�شح يف ال�شكل  و�شف العامة:  
املبن اأعاه.

 اال�ش��راطات:   
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي / 

االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53480
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45729   (    بتاريخ : 23 / 3 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي / 

االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53477
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  44704   (    بتاريخ : 7 / 1 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53478
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  44705   (    بتاريخ : 7 / 1 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي / 

االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53479
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  44706   (    بتاريخ : 7 / 1 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعان جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية :

 
املودعة بالرق�م : 53481

با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.
– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 

املتحدة االمريكية.
وامل�شجلة حتت رقم :  )  45746   (    بتاريخ : 23 / 3 / 2004

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 31 / 5 / 2013

لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53482
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45745   (    بتاريخ : 23 / 3 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53483
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  44609   (    بتاريخ : 6 / 1 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

تعلن ادارة  العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 53216
. AF FSFT WELD NSF PVC700- 21 MEDIUM DUTY CLEAR CEMENT:با�ش��م
وعنوانه:�شاوث بند - والية انديانه/26624/ �شندوق بريد:1174 - الواليات املتحدة .

وامل�شجلة حتت رقم:)127135( بتاريخ:2010/12/23
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 

يف:/ / 200 وحتى تاريخ:/ / 200
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816



•• دبي-الفجر: 

وقع بنك دبي االإ�شامي اتفاقيًة تعاون مع اإماراتك 
تكنولوجيا  ال��رائ��دة يف جم��ال  االإم��ارات��ي��ة  ال�شركة   ،
ت�شهيل  اإىل  تهدف  االإلكرونية،  واحللول  املعلومات 

عمليات اخل�شم املبا�شر عرب القنوات االإلكرونية.
متعاملي  باإمكان  �شي�شبح  االتفاقية،  هذه  ومبوجب 
البنك القيام بعمليات اخل�شم املبا�شر ل�شداد العديد 
من الفواتر ور�شوم اخلدمات با�شتخدام بوابة الدفع 
ت��ط��وي��ره��ا وبناوؤها  ال��ت��ي مت   ، ن��ق��ودي  االإل���ك���روين 
واإدارت��ه��ا م��ن قبل �شركة اإم��ارات��ك . وم��ن امل��ق��رر اأن 

تنطلق هذه اخلدمة بحلول نهاية العام 2013.
متتاز بوابة نقودي االإلكرونية بكفاءتها و�شموليتها 
بتوفر  واالأف�����راد  ال�����ش��رك��ات  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  حيث 
منها،  ولا�شتفادة  االإن��رن��ت،  ع��رب  ال��دف��ع  خ��دم��ات 
يتوجب على املتعاملن ت�شجيل الدخول عرب موقع 
باإمكانهم  لي�شبح   ،www.noqodi.com
القيام باخل�شم املبا�شر من ح�شاباتهم امل�شرفية عرب 
اخلدمات  ر�شوم  ل�شداد  الين  اأون  االإ�شامي  خدمة 

واالإق��ام��ة وغرها  للهوية  االإم���ارات  احلكومية مثل 
من اخلدمات. 

رئي�ض  ن��ائ��ب  ال��ق��ي��زي،  م�شبح  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
االإلكرونية  امل�شرفية  اخل��دم��ات  اإدارة  مدير  اأول- 
با�شتمرار  نحر�ض  نحن   : االإٍ���ش��ام��ي  دب��ي  بنك  يف 
على اال�شتفادة من التقنيات احلديثة التي ت�شهم يف 
التي يقدمها بنك دبي  امل�شرفية  االرتقاء بالتجربة 
ل�  التابعة  االإ�شامي ملتعامليه. وت�شكل بوابة نقودي 
اإماراتك  و�شيلة ب�شيطة واآمنة ملتعاملينا ل�شداد املبالغ 
امل�شتحقة اخلا�شة بطيف وا�شع من اخلدمات، وهي 
االإلكرونية  امل�شرفية  بذلك تغني قنوات اخلدمات 

التي نقدمها . 
وب�����دوره ق���ال ث���اين ع���ب���داهلل ال���زف���ن، امل���دي���ر العام 
وع�شو جمل�ض اإدارة اإماراتك: نفتخر باختيار ’بنك 
االإلكروين  للدفع  نقودي  لبوابة  االإ�شامي‘  دب��ي 
يجريها  ال��ت��ي  امل��ب��ا���ش��ر  اخل�����ش��م  ع��م��ل��ي��ات  لت�شهيل 
اأعلى  للم�شتخدمن  البوابة  تقدم  حيث  متعاملوه، 
بنية  االأمنية من خال  واملعاير  ال�شرية  م�شتويات 

حتتية متطورة .

وجتدر االإ�شارة اإىل ح�شول بوابة نقودي موؤخراً على 
�شهادة االلتزام باملعيار االمني PCI DSSمن قبل 
جمل�ض املعاير االأمنية الدويل، والتي ت�شمن اأعلى 

بعمليات  اخلا�شة  البيانات  على  ال�شرية  م�شتويات 
الأ�شحابها  الازمة  وتعزيز احلماية  الدفع  بطاقات 

عرب بنية حتتية جمهزة لتحقيق ذلك.

املال والأعمال

29

بنك دبي الإ�سالمي يربم اتفاقية اخل�سم املبا�سر مع اإماراتك 

مركز الأمن الغذائي- اأبوظبي يوقع 
اتفاقية تعاون مع كوريا اجلنوبية 

•• �صيئول-وام:

يف  الريفية  امل��ن��اط��ق  تنمية  وموؤ�ش�شة  اأب��وظ��ب��ي  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  م��رك��ز  وق��ع 
جمهورية كوريا اجلنوبية اتفاقية ب�شاأن التن�شيق وتبادل اخلربات فيما يخ�ض 
�شيا�شات وت�شريعات االأمن الغذائي والتن�شيق مع ال�شركاء من القطاع اخلا�ض 
ال�شتك�شاف وتطوير فر�ض امل�شاريع اال�شتثمارية املختلفة والتي تخدم م�شالح 
اإدارة  الطرفن. وقد وقع االإتفاقية �شعادة خليفة اأحمد العلي ع�شو جمل�ض 
مركز االأمن الغذائي اأبوظبي عن املركز و�شعادة �شيو بارك جي �شون الرئي�ض 
الريفية يف جمهورية كوريا اجلنوبية. جاء  املناطق  ملوؤ�ش�شة تنمية  التنفيذي 
برفقة  اأبوظبي  الغذائي  االأم���ن  م��ن مركز  وف��د  بها  يقوم  زي���ارة  ذل��ك خ��ال 
الكورية اجلنوبية  للعا�شمة  الوطنية  والغذائية  الزراعية  ال�شركات  عدد من 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  اإن دولة  العلي  اأحمد  . وقال �شعادة خليفة  �شيوؤول 
تعترب ال�شريك االإ�شراتيجي االأف�شل جلمهورية كوريا اجلنوبية يف منطقة 
الكورية اجلنوبية  ال�شركات  اأن خربات  االأو�شط كما  وال�شرق  العربي  اخلليج 
اخلا�شة والعاملة يف جماالت الزراعة واالإنتاج الغذائي واال�شتثمار يف جماالت 
االأمن الغذائي تعد خيارا ا�شراتيجيا منا�شبا ملن يرغب يف القطاع اخلا�ض 
اأهم واجبات مركز  اإن من  العلي  واأ�شاف  املتحدة.  العربية  االإم��ارات  يف دولة 
االأمن الغذائي اأبوظبي هو التن�شيق مع امل�شتثمرين ب�شاأن اال�شتثمار الداخلي 
 .. االإم���ارة  الغذائي يف  االأم��ن  الغذائي لدعم وحتقيق  القطاع  واخل��ارج��ي يف 
و�شتكون االتفاقية مع اجلانب الكوري بداية التفاقيات اأخرى مع العديد من 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  الذي تتفوق دولة  الغذائي  االأمن  اجلهات ل�شمان 
يف م�شماره على العديد من الدول املتقدمة وتلك التي اهتمت بهذا امللف يف 

فرات مبكرة قيا�شا اإىل التجربة االإماراتية.

•• �صيئول-وام:

الكورية   ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  رئ��ي�����ض هيئة  اف��ت��ت��ح 
كيتا اأهن هيون هو ام�ض جناح احتاد غرف دول 
معر�ض  يف  امل�شارك  اخلليجية  التعاون  جمل�ض 
2013 وذلك مبركز كويك�ض  املنتجات الكورية 
الكورية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  وامل����وؤمت����رات  ل��ل��م��ع��ار���ض 

�شيئول.
الكورية  الدولية  التجارة  هيئة  رئي�ض  وجت��ول 
كيتا يف االأجنحة امل�شاركة باملعر�ض الذي ي�شارك 
ال���غ���رف اخل��ل��ي��ج��ي��ة للمرة  ف��ع��ال��ي��ات��ه احت����اد  يف 
من  وع���دد  االحت���اد  مب�شاركة  م�شيدا   .. االأوىل 
من  اح��ت��وه  وم��ا  اخلليجية  احلكومية  الهيئات 
معرو�شات هدفت اىل تعريف زوار املعر�ض الذي 
يقام على مدى يومن مبا و�شلت اإليه ال�شناعة 
واخل���دم���ات ال�����ش��ن��اع��ي��ة واال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف دول 

جمل�ض التعاون.
العاقات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��وام��ي  ب��ا���ش��ل  وق����دم 
لرئي�ض  اخلليجية  ال��غ��رف  مبجل�ض  اخل��ارج��ي��ة 
وم�شئويل  ال���ك���وري���ة  ال���دول���ي���ة  ال���ت���ج���ارة  ه��ي��ئ��ة 
امل��ع��ر���ض ���ش��رح��ا ت��ع��ري��ف��ي��ا ع��ن اجل��ن��اح اخلا�ض 
باحتاد جمل�ض الغرف اخلليجية وما يقدمه من 
جمل�ض  دول  منطقة  يف  للم�شتثمرين  خ��دم��ات 
املزايا  وع��دد   .. االأج��ان��ب  وامل�شتثمرين  التعاون 

االأجنبي  امل�شتثمر  عليها  يح�شل  اأن  ميكن  التي 
يف دول جمل�ض التعاون.

املعر�ض  يف  امل�شاركة  االأج��ن��ح��ة  ممثلو  ق��دم  كما 
اخلليجي  والتجارة  اال�شتثمار  مللتقى  امل�شاحب 
للتنمية  ال�شعودي  ال�شندوق  بينها  وم��ن  االأول 
عن  �شرحا  ال�����ش��ادرات  تنمية  برنامج  يف  ممثا 
بن�شاطات  تعريفية  كتيبات  مقدمن  االأجنحة 
الهيئات واملنظمات احلكومية وتعريفا بال�شركات 
امل�شاركة يف املعر�ض. و�شيوا�شل اجلناح اخلليجي 
خالها  يقدم  يومن  مدى  على  زواره  ا�شتقبال 
الكوري  امل�شتثمر  عنها  يبحث  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 

والتعريف بال�شركات امل�شاركة يف اجلناح.
التعاون  جم��ل�����ض  دول  غ�����رف  احت������اد  وي����ه����دف 
يف  االأوىل  م�����ش��ارك��ت��ه  خ�����ال  م����ن  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
اأهمية  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  اإىل  ال��ك��وري��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
عامليا  وال�شناعية  االقت�شادية  اجلنوبية  كوريا 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  وا�شراتيجيات 
م�شاريع  الإق���ام���ة  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة  ق���ن���وات  الإي���ج���اد 
املختلفة  اال�شتثمارية  وامل�شاريع  التحتية  البنى 
واال�شتثمارية  االقت�شادية  العاقات  وم�شتقبل 
جمل�ض  ودول  اجلنوبية  ك��وري��ا  ب��ن  وال��ت��ج��اري��ة 
الفر�ض  ع��ر���ض  ج��ان��ب  اإىل  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
جمل�ض  دول  يف  امل��ت��وف��رة  اال�شتثمارية  والبيئة 
التعاون اخلليجي وامل�شاريع امل�شتقبلية امل�شاهمة 

يف خلق �شراكات خليجية كورية جنوبية.
وبحثت جل�شات العمل التي اأقيمت �شمن فعاليات 
�شيئول  والتجارة اخلليجي يف  اال�شتثمار  ملتقى 
التحتية  والبنى  واملقاوالت  التجارة  مو�شوعات 
والرعاية ال�شحية وامل�شتح�شرات الطبية اإ�شافة 
اإىل تقنية املعلومات واالت�شال والهيكل القانوين 
واملايل والثقايف يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي 
امل��ن�����ش��اآت ال�شغرة  وك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وق�����ش��اي��ا 

واملتو�شطة يف دول اخلليج وكوريا.
كما يهدف احتاد غرف جمل�ض التعاون اخلليجية 
العا�شمة  يف  االق��ت�����ش��ادي  امل��ن��ت��دى  تنظيم  م��ن 
ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة ���ش��ي��ئ��ول االأ����ش���ب���وع احلايل 
بن  االأع��م��ال  قطاعي  ب��ن  التوا�شل  تعزيز  اإىل 
القائمة  االقت�شادية  ال�شراكة  وتعزيز  اجلانبن 
املوؤ�ش�شات  بن  للتوا�شل  قنوات  فتح  اإىل  اإ�شافة 
ب��دول جمل�ض  اخلا�ض  القطاع  وغ��رف  و�شركات 
وزيادة  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  ونظرائهم  ال��ت��ع��اون 
امل�شركة  واال�شتثمارات  التجاري  التبادل  حجم 
التطور  ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة يف  م���ن  واال����ش���ت���ف���ادة 

ال�شناعي وعقد �شراكات بن اجلانبن.
املجاالت  يف  التعاون  بناء  على  االحت��اد  وحر�ض 
العلمية والتقنية مع كوريا اجلنوبية واال�شتفادة 
اإقامة  يف  اجلنوبية  لكوريا  التقني  التطور  من 

م�شاريع بدول املجل�ض. 

جمعية املهند�سني تختتم م�ساركتها يف افتتاح جناح احتاد الغرف اخلليجية امل�سارك مبعر�س املنتجات الكورية 2013 
كونغر�س الحتاد العاملي لالإنفاق يف جنيف 

•• دبي -وام:

اأعمال كونغر�ض  الدولة م�شاركتها يف  املهند�شن يف  اختتمت جمعية 
االحتاد العاملي لاإنفاق الذي ا�شت�شافته مدينة جنيف ال�شوي�شرية. 
التنفيذي يف جمعية  املجل�ض  الهاجري ع�شو  داوود  املهند�ض  و�شرح 
تلعب  دب��ي..اأن اجلمعية  بلدية  التخطيط يف  اإدارة  املهند�شن مدير 
الهند�شية ودعم  العاملية  امل�شاركة يف االحت��ادات  حاليا دورا رياديا يف 
وتبني ق�شايا التنمية امل�شتدامة عامليا. واأكد اأنه من خال م�شاركة 
اجلمعية يف اأعمال الكونغر�ض �شتتمكن من ا�شت�شافة اأعمال املوؤمتر 
خال  لاإنفاق  الدولية  للجمعية  االأول  العربي  االإقليمى  واملعر�ض 
مدينة  يف   2013 دي�شمرب  �شهر  م��ن   11 حتى   10 م��ن  ال��ف��رة 
دبي حتت �شعار اال�شتخدام امل�شتدام للم�شاحات حتت االأر�ض يف دول 
اخلليج العربي .. الفر�ض والتحديات . واأو�شح اأن جمعية املهند�شن 
هي القاعدة الرئي�شية فى التوا�شل بن جميع القطاعات الهند�شية 
الهند�شي  بالقطاع  ال��رق��ي  جم��ال  يف  واملحلية  العاملية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
مب�شاركة  وتقنيا  علميا  برناجما  يت�شمن  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   .
متوقعا   .. امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العاملين  اخل���رباء  م��ن  متميزة  جمموعة 
ا�شتقطاب حوايل 600 م�شارك من جميع اأنحاء العامل ال�شتعرا�ض 
امل�شاحب  املعر�ض  اأن  واأ���ش��اف  اخل���ربات.  وت��ب��ادل  التقنيات  اأح���دث 
�شي�شمل حوايل 50 �شركة حملية ودولية لعر�ض املنتجات واخلدمات 
حتت  للم�شاحات  وامل�شتدام  االأم��ث��ل  اال�شتخدام  مبجال  ال�شلة  ذات 
االأر�ض. وقال الهاجري اإن اجلمعية �شت�شت�شيف على هام�ض املوؤمتر 
ال�شتعرا�ض  لاإنفاق  العاملي  لاحتاد  التنفيذي  املجل�ض  اجتماعات 
متهيدا  ال��دول��ة  يف  امل��وؤمت��رات  وق��اع��ات  واخل��دم��ات  التحتية  البنية 

ال�شت�شافة الكونغر�ض العاملي يف الدولة الأول مرة عام 2018 .

�شارك اأع�شاء من جمل�ض �شيدات اأعمال دبي 
)DBWC( موؤخراً يف الدورة االأخرة من 
اأبوظبي  بنك  نّظمه  ال��ذي  فر�شتي  برنامج 
ال��ع��ام حت��ت ع��ن��وان االإ�شتثمار  ال��وط��ن��ي ه��ذا 
اجليد يف ظل تغّر االأ�شواق يف فندق العنوان 
بدبي مول، وذلك مل�شاركة ارائهن وخرباتهن 
واالأعمال  وال��ع��ق��ارات  االإ�شتثمار  جم��االت  يف 

التجارية اخلا�شة واالأمانات امل�شرفية. 
و����ش���ه���د احل��������دث م���ن���اق�������ش���ات ق���ّي���م���ة ح���ول 
االإ�شتثمار  وف���ر����ض  امل���ال���ي���ة  االإ����ش���ت���ث���م���ارات 
االإمارات  دول��ة  �شعيد  على  الواعدة  العقاري 
االإ�شتثمار يف  اإىل  املتحدة، باالإ�شافة  واململكة 
احللول  وتطوير  اخلا�شة  التجارية  االأعمال 
الفر�ض  من  مزيد  خللق  الفاعلة  امل�شرفية 
اال�شتثمارية لاأجيال املقبلة. كما ا�شتعر�شت 
تخ�شي�ض  ح����ول  م��و���ّش��ع��ة  درا�����ش����ة  ال�������دورة 
االأ�شول، باالإ�شافة اإىل حلقة نقا�ض ت�شاركت 
االأعمال  �شيدات  ك��ربي��ات  م��ن  نخبة  خالها 
وخرباتهن  جت���ارب���ه���ن  ال���ع���رب���ي  ال����ع����امل  يف 

ال�شخ�شية على خمتلف االأ�شعدة. 
اأّك���دت  امل�����ش��ارك��ة،  ع��ل��ى  تعليقها  م��ع��ر���ض  ويف 

جمل�ض  رئي�شة  ال��ق��رق،  �شالح  عي�شى  رج���اء 
اأن ت��ع��زي��ز املعرفة  اأع��م��ال دب���ي ع��ل��ى  ���ش��ي��دات 
هامة  اأداًة  ي�����ش��ك��ل  االإ���ش��ت��ث��م��اري��ة  وامل����ه����ارات 
لتمكن دور املراأة بو�شفها ع�شو فعال ومنتج 
املجل�ض  م�شاركة  اأن  اإىل  م�شرًة  املجتمع،  يف 
يف ال��دورة االأخ��رة من برنامج فر�شتي جاء 
يّنظمها  التي  العديدة  للمبادرات  ا�شتكمااًل 
التعليمي  ال��ت��ط��وي��ر  ع��ج��ل��ة  ل��دف��ع  امل��ج��ل�����ض 
وامل��ه��ن��ي ع��ل��ى ال�����ش��واء.  واأ���ش��اف��ت: تطرقت 
الدورة اإىل مو�شوعات �شيقة حول االإ�شتثمار 
املثلى من الفر�ض  االإ�شتفادة  ال�شليم وكيفية 
اال���ش��ت��ث��م��اري��ة امل���ت���ع���ّددة يف دول�����ة االإم������ارات 
االأخرى،  العاملية  واالأ���ش��واق  املتحدة  واململكة 
�شيدات  اأم��ام ع�شوات جمل�ض  املجال  اأت��اح  ما 
اأعمال دبي مل�شاركة خرباتهن وجناحاتهن يف 
اأن املجل�ض  امل��ج��االت. ومم��ا ال �شك فيه  ه��ذه 
هذه  بدعم  اإلتزامه  يف  اخلطى  ثابت  �شيبقى 
املبادرات يف �شبيل حتقيق التمكن االإقت�شادي 
�شيدات  جمل�ض  ويهدف  املجتمع.   يف  للمراأة 
 ،2002 العام  تاأ�ش�ض يف  ال��ذي   ، دب��ي  اأعمال 
اإىل حتفيز ال�شيدات على تفعيل م�شاهمتهّن 

يف تنمية املجتمع ف�شًا عن ت�شجيع املتميزات 
الو�شول  االأعمال على  من خمتلف قطاعات 
يف  الن�شاء  واإل��ه��ام  النجاح  درج���ات  اأع��ل��ى  اإىل 
املنطقة  يف  وباالأخ�ض  العامل،  اأنحاء  خمتلف 
بال�شكل  قدراتهّن  وتوظيف  لتنمية  العربية، 

حتت  �شهري  ل��ق��اء  املجل�ض  وينظم  االأم��ث��ل. 
ل��ت��وف��ر معلومات  اأع���م���ال  م�����ش��م��ى جم��ل�����ض 
واملعارف  امل�����ش��ت��ج��دات  اأح�����دث  ���ش��ام��ل��ة ح���ول 
واأف�شل املمار�شات التي من �شاأنها دعم اأهداف 

�شيدات االأعمال والقيادات الن�شائية. 

جمل�س �سيدات اأعمال دبي يدعم برنامج فر�ستي من بنك اأبوظبي الوطني 
لتعزيز قدرات �سيدات الأعمال ال�ستثمارية

مطار دبي الدويل ي�ستقبل زوار مفاجاآت �سيف دبي 
بال�سيافة والهدايا والعرو�س الفنية حتى عيد الفطر

•• دبي-وام:

اإىل ال�شابع من  7 يونيو احلايل  ي�شارك مطار دبي الدويل يف االحتفالية ال�شخمة التي تعم دبي يف الفرة من 
�شبتمرب املقبل حتت عنوان ال�شيف.. حتما دبي التي تنظمها موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة 

ال�شياحة والت�شويق التجاري بدبي.
وي�شهد مطار دبي الدويل طوال العام حركة ن�شطة من رحات الو�شول واملغادرة ت�شم ماين امل�شافرين وال�شيوف 

وتت�شاعف هذه الرحات من الراغبن يف اال�شتمتاع باملهرجانات والفاعليات املبهجة التي تهديها دبي لع�شاقها.
للقادمن من  الهدايا الرحيبية  الدويل مع موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات والتجزئة يف تقدمي  وي�شارك مطار دبي 
العائات واالأطفال عاوة على جمموعة من االأن�شطة والفاعليات التي تقدم يف �شاالت املطار مت ابتكارها للعائات 
3 معر�شا احتفاليا  1 و  املبنين  ال��دويل يف  ال��ف��رة. وينظم مطار دب��ي  واالأط��ف��ال من �شيوف دب��ي خ��ال ه��ذه 
للرحيب باالأطفال والعائات مبفهوم يعتمد على ن�شر مفردات الرفيه والتثقيف واإبراز الراث الوطني العريق 
�شيوفها  ت�شتقبل  التي  العربية  ال�شيافة  خيمة  مثل  الرحيبية  واالأن�شطة  العرو�ض  ببع�ض  ال�شيوف  ويخت�ض 
اإىل  البهجة  الكوميدية الإدخال  املميزة ومواقفهم  املهرجون مباب�شهم  ي�شارك فيها  .. كما  املو�شيقية  بالعرو�ض 

قلوب االأطفال.
اإع��داده وتزويده  وي�شتطيع �شيوف حدث مفاجاآت �شيف دبي اال�شتمتاع بالعرو�ض على امل�شرح ال�شغر الذي مت 
بالتقنيات احلديثة من اإ�شاءة واأجهزة �شوت لتقدمي الفقرات الفنية باالإ�شافة اإىل توافر خيمة لل�شيافة العربية 
عند  ال�شغار  ال�شيوف  ت�شتقبل  التي  ال�شاالت  باإحدى  خا�ض  رك��ن  يف  تقام  لاأطفال  الوجوه  على  ر�شم  وور�شة 
باإبداعاتهم ويتعلمون  املبتكرة ي�شارك فيها االأطفال  الورقية  اإىل دبي عاوة على ور�شة عمل لاأ�شكال  و�شولهم 
املحببة  الكرتونية  ال�شخ�شية  االأوراق. وي�شارك مده�ض  با�شتخدام  اليدوي  العمل  املزيد من مهارات  من خالها 
لدى ال�شغار والكبار يف ا�شتقبال �شيوف دبي خال حدث مفاجاآت �شيف دبي باال�شراك مع اثنن من ال�شخ�شيات 
التي يحبها ال�شغار حيث ي�شافح االأطفال وي�شاركهم املرح فور و�شولهم اإىل مطار دبي الدويل من خال تواجده 

يف املبنين 1 و 3 .

مركز الت�سال بالعني التابع لالحتاد للطريان 
يح�سد جائزة اإن�سايت للعام الثاين على التوايل

•• العني-وام:

فاز مركز االت�شال يف العن التابع لاحتاد للطران بجائزة اأف�شل مرافق 
االأو�شط وذلك  ال�شرق  اإن�شايت ملراكز االت�شال يف  اإط��ار جوائز  خدمات يف 

للعام الثاين على التوايل.
تاأتي  التجارية يف االحتاد للطران  ال�شوؤون  وقال بير بومغارترن رئي�ض 
مرافق  ميتلك  العن  يف  االت�شال  مركز  اأن  جم��ددا  لتوؤكد  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
ال�شاملة يف  ال�شيا�شة  الوطني.. وبف�شل  االإجن��از  بهذا  راقية ونحن نفخر 
يف  االت�شال  مركز  يكتف  مل  الفاعلة  التدريب  وا�شراتيجية  االأداء  اإدارة 
اأي�شا  عليها  تفوق  بل  مل�شتويات اخلدمة  امل�شتهدفة  املعدالت  بتلبية  العن 
االأمر الذي يثبت كفاءة الكوادر الوطنية يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 
ال�شركة  لتمثيل  وطنية  ب��ك��وادر  للطران  االحت��اد  ت�شتعن  بير  واأ���ش��اف 
العامة  الإب���راز  مثالية  م��ب��ادرة  وه��ي  العماء  مع  والتفاعل  التوا�شل  يف 
التجارية لل�شركة يف جميع اأنحاء العامل .. و�شنظل ملتزمن بدعم الكوادر 

الوطنية مبراكز االت�شال وخمتلف اأق�شام ال�شركة . 
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•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

اأعلنت �شركة اخلليج لل�شناعات الدوائية 
من  االأوىل  امل���رح���ل���ة  ان����ط����اق  ج���ل���ف���ار 
ال���واع���دة يف م���ب���ادرة �شاحب  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
ال�������ش���م���و ال�������ش���ي���خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي�������د اآل 
اأب�شر  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان 
ل��ت��ع��زي��ز م�����ش��ارك��ة ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة يف 
اجلهود  تكثيف  مت�شمنة  ال��ع��م��ل،  ���ش��وق 
وذلك  وم��واط��ن��ة،  مواطنا   60 لتوظيف 
احلياة  بتوفر  �شموه  لتوجيهات  تنفيذا 
م�شتقبل  وت��اأم��ن  للمواطنن،  الكرمية 
اآمن لهم، مبا ي�شمن اال�شتقرار  وظيفي 
واأن  خا�شة  املواطنن،  الأبنائه  املجتمعي 
املبادرة حتظى مبتابعة حثيثة من جانب 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، وزير �شوؤون 

الرئا�شة. 
الدوائية  لل�شناعات  �شركة جلفار  وبداأت 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���ع���اون م���ع ه��ي��ئ��ة تنمية 
وت��وظ��ي��ف امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة ، 
الوظيفية  امل��ق��اب��ات  م��ن  العديد  اإج���راء 
الراغبة  الوطنية  العنا�شر  من  ع��دد  مع 
يف االن�شمام اإىل ال�شركة، و�شغل وظائف 
واالإ�شرافية  االإداري�������ة  امل���ج���االت  ت�����ش��م��ل 
ال�شتقطاب  جلفار  ت�شعى  حيث  والفنية، 
الدفعة  ي�شكلون  ومواطنة  مواطنا   60
االأوىل من خطة التوظيف لعام 2013، 
ر���ش��م��ت بها  ال��ت��ي  االإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة  �شمن 

ال�شركة م�شوؤوليتها جتاه مبادرة اأب�شر .

ووقعت �شركة جلفار لل�شناعات الدوائية 
اتفاقية مع وزارة �شوؤون الرئا�شة ، وذلك 
حممد  ال�شيخ  �شمو  م��ن  ك��رمي  بح�شور 
االأعلى  القائد  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
يف  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  امل�شلحة، ويل  ل��ل��ق��وات 
ق�����ش��ر ال��ب��ح��ر ب���اإم���ارة اأب���وظ���ب���ي، تق�شي 
من  وم��واط��ن��ة  م��واط��ن��ا   300 بتوظيف 
اخلم�ض  غ�شون  يف  العمل  عن  الباحثن 

�شنوات القادمة.
وثّمن جمل�ض االإدارة يف اجتماعه االأخر 
غاليا )مبادرة اأب�شر ( كجهد وطني يعك�ض 
بفخر حر�ض �شاحب ال�شمو رئي�ض الدولة 
متطلبات  ت��اأم��ن  ع��ل��ى  اهلل،  حفظه   –
الدولة،  مل��واط��ن��ي  امل��ع��ي�����ش��ي  اال���ش��ت��ق��رار 
والتي ت�شاهم يف حتقيق التنمية الب�شرية 

 : قائا  م�شتدامة  ب�شورة  واالقت�شادية 
اإن القطاع اخلا�ض يعد ثروة حقيقية يف 
خلق جيل من الكوادر الوطنية، ي�شاهم يف 
حتريك عجلة �شوق العمل بكفاءة عالية، 
لاقت�شاد  التناف�شية  امل��ي��زة  يحقق  مب��ا 
اإدارة  اإدارة جلفار  الوطني، ووّجه جمل�ض 
متطلبات  تنفيذ  ع��ل��ى  بالعمل  ال�����ش��رك��ة 

مبادرة اأب�شر كاملة.
اجلدير بالذكر: اأن �شركة جلفار الوطنية 
يف  متخ�ش�ض  م��ت��ط��ورا  م��رك��زا  ام��ت��ل��ك��ت 
مناهج  وف��ق  التدريبية  ال��ربام��ج  تنفيذ 
عملية ع�شرية متطورة، تك�شب املتدربن 
باأنف�شهم،  الثقة  وتعزز  الازمة،  اخلربة 
ب��اأن��ه��م كفاءات  ي�����ش��ع��رون  ي��ج��ع��ل��ه��م  مم���ا 
وطنية قادرة على املناف�شة يف �شوق العمل، 

اإ�شراتيجية  ف��ي��ه  ت��ت��اق��ى  ال���ذي  االأم����ر 
ع���ل���ى تطوير  ال���ق���ائ���م���ة  اأب�������ش���ر  م����ب����ادرة 
الوطنية،  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�������وارد  وت���وظ���ي���ف 
من  رئي�شيا  ج��زءا  يكونوا  ب��اأن  ومتكينهم 
االهتمام  على  تركز  التي  ال�شركة  روؤي���ة 

بالكادر املواطن.
يُذكر باأن 40 بلدا حول العامل ي�شتفيدون 
م��ن ال�����ش��ن��اع��ات ال��دوائ��ي��ة ال��ت��ي تقدمها 
���ش��رك��ة ج��ل��ف��ار ب��ع��ام��ة جت��اري��ة �شنع يف 
االإمارات ، االأمر الذي يعد فخرا للدولة 
اأق��ام��ت ال�����ش��رك��ة م�شنعا  واأب���ن���اءه���ا، ك��م��ا 
، وال��ذي يعدُّ  اأثيوبيا  دوائيا يف جمهورية 
ال��دول��ة، ووعدت  ن��وع��ه خ���ارج  االأول م��ن 
تعزز  التي  امل�شاريع  م��ن  باملزيد  ال�شركة 

�شناعة الدواء االإماراتية.

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

جلفار الدوائية تد�سن املرحلة الأوىل ملبادرة اأب�سر مبقابالت التوظيف لـ 60 مواطنا 
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اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53484
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45744   (    بتاريخ : 23 / 3 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 55041
با�ش������م : م�شنع تاول للمراتب و املفرو�شات.

وعنوان����ه :   �ض. ب 28958  ال�شارقة  ، االإمارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت رقم :  )  46885  (    بتاريخ : 25 / 5 / 2004

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 18 / 8 / 2013

لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53501
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45488   (    بتاريخ : 2 / 3 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53505
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  96787   (    بتاريخ : 16 / 9 / 2009
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53496
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45123   (    بتاريخ : 23 / 2 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53493
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45739   (    بتاريخ : 23 / 3 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي / 

االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 55042
با�ش������م : م�شنع تاول للمراتب و املفرو�شات.

وعنوان����ه : �ض. ب 28958  ال�شارقة  ، االإمارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت رقم :  )  46756  (    بتاريخ : 16 / 5 / 2004

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 18 / 8 / 2013

لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53502
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  101092   (    بتاريخ : 29 / 3 / 2010
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53507
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45737   (    بتاريخ : 23 / 3 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53497
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  92800   (    بتاريخ : 20 / 1 / 2009
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53494
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45738   (    بتاريخ : 23 / 3 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي / 

االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 64616
با�ش������م : زهيجينج انلو كلينينج ما�شينري كو،، ال تي دي.

وعنوان����ه : 190 اإند�شري روود، جينكينج ليكياو اإيريا ، تايزهوو ، زهيجياجن ، حمهورية 
ال�شن.   

وامل�شجلة حتت رقم :  )  53970  (    بتاريخ : 19 / 6 / 2005
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 26/ 10 / 2014
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53503
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45487   (    بتاريخ : 2 / 3 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53508
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45476   (    بتاريخ : 2 / 3 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53499
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45485   (    بتاريخ : 2 / 3 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53495
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45489   (    بتاريخ : 2 / 3 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

  تعلن اأدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل/ االمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهري (
 بطلب انتقال ملكية   ت�شجيل العامة التجارية التالية :

  املودعة حتت رقم : 123167   بتاريخ:1 / 12 / 2008
  امل�شجلة حتت رقم : 157219  بتاريخ:20 /10 / 2011

   با�ش��م: اإ�شرثي اآي بي ليمتد.
 وعنوانه: فيفث فلور، جي بي اإ�ض هاو�ض، 227 -  215 جريت بورتاند �شريت  ، لندن، دبليو 1 دبليو، 5 بي اإن، اإجنلرا؛ اململكة املتحدة     

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )    ( – )   /    /     (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املتعلقة  االإع��ان��ات  ن�شر  خدمات   ، التوظيف  و  باال�شتخدام  املتعلقة  االإعانية  اخل��دم��ات   ، ال��روي��ج  و  الت�شويق  و  االإع���ان  خدمات 
، تبويب االإعانات ال�شتخدامها ك�شفحات على �شبكة االنرنت  باال�شتخدام و التوظيف لاآخرين ، خدمات االإعان عن الوظائف 
، خدمات اإعانات الوظائف و اال�شتخدام املبوبة ، خدمات البحث يف ال�شوق يف جماالت التوظيف ، خدمات اال�شتخدام و التوظيف و 
اإعداد ملحات عن املوظفن و الوظائف ، خدمات التوظيف عرب االنرنت و حتديدا االإعانات و ال�شر الذاتية اخلا�شة بالبحث عن 
عمل ، خدمات التوظيف و اال�شتخدام ، خدمات ا�شت�شارات اال�شتخدام ، خدمات ا�شتخدام املوظفن ، خدمات انتقاء املوظفن ، خدمات 
اإدارة املوارد الب�شرية ، خدمات وكاالت التوظيف و اال�شتخدام ، خدمات وكاالت التوظيف و اال�شتخدام املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ، 
خدمات اإدارة  امل�شاريع يف جماالت التوظيف ، خدمات اال�شتخدام التنفيذي ، خدمات االختبارات النف�شية املتعلقة بالتوظيف و انتفاء 
املوظفن ، خدمات تخزين املعلومات املتعلقة بالتوظيف و انتقاء املوظفن ، اخلدمات االإر�شادية  و اال�شت�شارية و املعلوماتية  املرتبطة 

بجميع ما ذكر اأنفا يف الفئة 35 .
   الواق�عة بالفئة   :   35

* التعديات على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
   تن���ازل رقم : 1

ا�شم مالك العامة:           اإ�شرثي اآي بي ليمتد.ايه.
    ا�شم املتنازل له : �ض . جوب بورد اإنربراي�شيز ليمتد

   مه�نته:        ال�شناعة و التجارة 
   جن�شيته:     �شركة بريطانية 

عنوان وحمل اإقامته : فيفث فلور، جي بي اإ�ض هاو�ض، 227 -215 جريت بورتاند �شريت  ، لندن، دبليو 1 دبليو، 5 بي اإن، اإجنلرا؛ 
اململكة املتحدة. 

   تاري�خ انت�قال امللكية:  29 / 4 / 2013
تاريخ التاأ�شر يف ال�شجل:     26  / 5 / 2013

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي / 

االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 53504
با�ش������م : �ض  كونوكو فيليب�ض كومبني.

– الواليات   77079 – – تك�شا�ض  – هيو�شنت  اأ���ش��ف��ورد  دي��ري  ن��ورث   600  : وعنوان����ه 
املتحدة االمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  45475   (    بتاريخ : 2 / 3 / 2004
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف : 31 / 5 / 2013
لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يونيو 2013 العدد 10816

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 54597
با�ش������م :   ال�شيد / مورين اأن هال ويليم.

وعنوان����ه :   �ض. ب 92  دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت رقم :  )  46314  (    بتاريخ : 13  / 4 / 2004

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف : 27 / 7 / 2013

لاأو�شاع  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
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فــن اأجــنبــي

وتبدو  اخلام�س  اجلزء  اىل  و�صلت  رعب(  )فيلم  او  مويف(  )�صكري  افالم  �صل�صلة 
اإىل  وتلجاأ  القدمية  دفاتره  يف  يبحث  الذي  املفل�س  التاجر  مثل  وكاأنها  هوليوود 
تقدمي اجلزء اخلام�س من �صل�صلة اأفالم اأو فيلم رعب التي ح�صدت اأكرث من 800 
وف�صائح  �صهرة  من  ال�صتفادة  مون�صني  املخرج دون  مليون دولر جمتمعة. يحاول 
ليند�صاي لوهان فيعهد اإليها بدور �صريف هو دورها يف احلياة، بينما تقوم بالبطولة 

املمثلة ال�صابة اآ�صلي تي�صدال..

اختالف اجلزء اخلام�س من ال�صل�صلة

فيلم )رعب 5( مزيد من ال�سخرية املخيفة !

فاني�سا بارادي تطلق األبومها
اأ�شدرت الفنانة واملمثلة الفرن�شية فاني�شا بارادي، اأحدث األبوماتها الغنائية 
ويحتوي  بيوالي،  بنجامن  كلماته  وكتب   ،)Love Songs ( بعنوان
فيها  يتناول  بيوالي  بنجامن  تاأليف  من  �شبعة  اأغنية،   20 على  االألبوم 
الفار�ض الولهان الذي يعاين انف�شال حبيبته، والزمن الذي مي�شي بدون 

التقارب وااللتقاء مره اأخرى.
ومن املعروف اأن بارادي انف�شلت عن زوجها املمثل ال�شينمائي جوين ديب  
يف العام املا�شي، وهي اأ�شدرت اأول األبوماتها عام 1988 بعد جناح اأغنيتها 

)جو التاك�شي(، ويف عام 1992 بداأت الغناء باللغة االإنكليزية.

دميي لوفاتو تبيع مالب�سها
املعنية مب�شاعدة   )Free The Children( ملنظمة دعمها  اط��ار  يف 
النجمة دميي لوفاتو قطعاً خمتلفة  النامية، عر�شت  البلدان  ال�شباب يف 
جلمع   )eBay.com( موقع  على  العلني  ب��امل��زاد  للبيع  ماب�شها  من 

االأموال الازمة التي تعن تلك املنظمة اخلرية على اأداء مهمتها.
للبيع  لعر�شها  الريا�شية  و�شراتها  اأثوابها  من  ع��دداً  لوفاتو  واخ��ت��ارت 
ر�شالة  يف  وكتبت  للم�شرين،  جذباً  االأك��رث  هي  القطع  تلك  ب��ان  ليقينها 
ت�شتمتعوا  ان  )اأمت��ن��ى  ق��ائ��ل��ة:   ،)eBay.com( م��وق��ع  ع��ل��ى  ن�شرتها 
 Free بارتداء هذه املاب�ض واأقدم لكم �شكري مل�شاعدتي يف دعم منظمة

.)The Children
واأ�شافت: )اأنا اأوؤمن بتلك املنظمة واأقدر دورها العظيم يف م�شاعدة ال�شباب 
ا�شراقاً  اأك��رث  ببناء م�شتقبل  يف كل مكان، ومتحم�شة ج��داً حتى نقوم معاً 

وعامل اأف�شل لعدد كبر من ال�شباب(.

رجل  دورى  باأدائه  ال�شهر  ت��ورو،  ديل  بيني�شيو  االأ�شبانى  املمثل  يعود 
اإىل  )ت�شى(، جم��ددا  ف��ى  وال��ث��ورى  )ت��راف��ي��ك(  ف��ى  املك�شيكى  ال�شرطة 
العاملية  احل���رب  اإب���ان  احل��م��ر  الهنود  م��ن  حم���ارب  ب�شخ�شية  ال�شا�شة 

الثانية يخ�شع للعاج لدى اأحد رواد العاج النف�شى االأوروبين. 
عر�ض  ال��ذى  اإن��دي��ان(  بلينز  اي��ه  اأوف  )�شيكوثرابى  ب��ى  جيمى  فيلم 
ق�شة  ع��ن  مقتب�شا  ال�شينمائى،  ك��ان  مهرجان  ف��ى  م��رة  الأول  م��وؤخ��را 
حقيقية للقاء عام 1951 بن جورج ديفرو وهو معالج نف�شى فرن�شى 
جذورها  يعود  التى  باكفوت  قبيلة  من  وه��و  بيكارد  وجيمى  رومانى 

للهنود احلمر. 
وقال خمرجه الفرن�شى ارنو ديبلو�شان اإن احلوار بن الطبيب واملري�ض 

اأثار اإعجابه ال�شديد. واأ�شاف: نحن نغو�ض فى روح جيمى. 
بالن�شبة له. ومتكن  اإن العاقة بن الرجلن �شامية  وقال ديل تورو، 
ال�شكان  اإتقان لهجة  ريكو من  بورتو  وه��و من  ت��ورو )46 عاما(  دي��ل 

االأ�شلين الأمريكا من اأجل الدور. 
ويركز الفيلم على الفرة التى عا�ض فيها ديفرو فى الواليات املتحدة 
وا�شتعان به م�شت�شفى ع�شكرى فى كن�شا�ض لتحليل حالة بيكارد بعدما 
اأخفق االأطباء هناك فى معرفة �شبب ال�شداع العنيف الذى يعانى منه 

واإ�شابته بالعمى ب�شكل موؤقت. 
و�شجل ديفر الذى �شخ�ض حالة بيكارد باال�شطراب النف�شى، اجلل�شات 
فيلم  التعاطف مع  اإىل حالة من  ديبل�شان  كتاب، حوله  العاجية فى 

جدى ب�شكل مفرط عن دميقراطية التحليل النف�شى. 
وجرى ت�شوير الفيلم فى حممية فى نيفادا حيث ن�شاأ بيكارد فى عائلة 

بارزة من قبيلة باكفوت.

بيني�سيو ديل تورو يعود  بدور حمارب من الهنود احلمر

منزلهما  يف  ل��وه��ان  وليند�شاي  �شن  ���ش��اريل  منظورة  غ��ر  ق��وى  تهاجم 
وت�شكن االأرواح ليند�شاي فتقتل �شاريل..

ويختفي اأطفال ت�شاريل الثاثة، ويتم ر�شد مكافاأة ملن يعيدهم �شاملن. 
وبعد ذلك بعدة اأ�شهر كان �شنوب دوج وماك ميلر يف غابات هامبولت بحثاً 
اإىل  يلجاآن  ويهربا،  النباتات  بع�ض  ي�شرقا  اأن  وبعد  احل�شي�ض.  نبات  عن 

قمرة يف الغابة يختبئان فيها..
وعندما يدخان ي�شاهدان ثاثة خملوقات غريبة، يتاأكدان بعد ذلك اأنهم 
اأطفال ت�شاريل، ويعيدانهم من اأجل املكافاأة. ويعزل االأطفال املتوح�شون 
اأ���ش��ه��ر ح��ت��ى ي��ت��اأق��ل��م��وا م��ن ج��دي��د ع��ل��ى حياة  يف م��رك��ز للطفولة ل��ع��دة 
االأ�شرة. وعندما ياأتي �شقيق ت�شاريل دان )خبر القرود( وزوجته جودي 
اإذا كان لديهم منزاًل  اأنهم ميكنهم ذلك  امل�شوؤولون  الإرجاعهم، يخربهم 
كبراً يف �شاحية راقية مزود بكامرات لاأمان. وتوافق جودي يف البداية 
م�شطرة، ثم تبداأ يف التكيف معهم. ويف حماولة لزيادة ال�شلة بهم تلتحق 
اأو  بفرقة للباليه وت�شارك يف باليه )بحرة البجع( وتاأخذ دور البطولة 

البجعة االأم. وتدخل يف مناف�شة مع �شديقتها الزجنية كيندرا..
اأ�شياء غريبة ومرعبة يف منزلهم جتربهم على  الوقت حتدث  ويف نف�ض 
البحث والتحقيق. ويخربها االأطفال اأن الهجمات على منزلهم تقوم بها 
ت�شرجعهم  اأن  وحت��اول  بلعنة  م�شابة  اأنها  وتعلم  اأمهم.  روح  اأو  )ماما( 
حتى ت�شحي بنف�شها وباالأطفال. وت�شاب اخلادمة املقيمة ماريا بالرعب، 

وذلك  متعددة،  ومعتقدات  دي��ان��ات  من  خمتلفة  طقو�ض  اإج���راء  وحت��اول 
لطرد االأرواح ال�شريرة من املنزل.

الذكاء،  اختبارات  يف  �شعيفة  تقديرات  على  يح�شل  عندما  دان  ويحبط 
ويكت�شف اأن ذكاءه يقل عن القرد قي�شر..

وحتاول جودي ودان و�شديقة جودي كيندرا العثور على و�شيلة للتخل�ض 
فلودا  بلن  النف�شي  الطبيب  اإىل  ويلجوؤون  عائلتهم.  واإن��ق��اذ  اللعنة  من 
اأنه خمادع وحمتال. ويخربهم مف�شر االأح��ام دوم كولب  الذي نكت�شف 
اأن حل م�شاكلهم يكمن يف كتاب غام�ض للموتى. ومع ذلك تف�شل جودي 
اخلم�شة  االأ�شدقاء  اأن  يدركان  وال  الكتاب،  اإمكانات  معرفة  يف  وكيندرا 
الكتاب.  من  �شفحتن  تقراآن  عندما  واآالم  نف�شية  با�شطرابات  ي�شابون 
تف�شل  بهم،  ت�شحي  لكي  ع��اٍل  اإىل جرف  االأطفال  )ماما(  تاأخذ  وعندما 
جودي يف رفع اللعنة بالكتاب، ولكنها تنجح يف قهر الروح ال�شريرة داخل 
فيها  يعي�ض  التي  �شباحة ميلر  بركة  واإلقائها يف  وم��اك ميلر  دوج  �شنوب 
قر�ض متوح�ض يبادر بالتهامها. وت�شعر جودي اأن كل ما تريده من احلياة 
هو حب اأطفالها بالتبني. وتتنازل عن دورها يف امل�شرحية )البجعة االأم( 
اإىل �شديقتها كيندرا التي توؤدي الدور برق�شات غر ماألوفة. ولكن الدور 

يعجب ب�شدة جودي ودان واالأطفال وقي�شر ومادي.
وتقتحم  كولب.  دوم  ويراقبه  يحلم  كان  ت�شاريل  اأن  النهاية  يف  ونكت�شف 
كولب..  على  باللوم  وتلقي  ت�شاريل  وتقتل  احلجرة،  ب�شيارتها  ليند�شاي 

مثلت  بينما  احل��ي��اة،  يف  دوره��م��ا  �شن  و���ش��اريل  ل��وه��ان  ليند�شاي  تلعب 
النجمة ال�شابة اآ�شلي تي�شدال دور جودي االأم التي تتناف�ض من اأجل دور 
عمرها يف بحرة البجع، ولكنها تكت�شف يف النهاية اأن كل ماتبحث عنه هو 

احلب وهو الباقي واخلالد.
مع  تتناف�ض  ال��ت��ي  ك��ي��ن��درا  دور  اآ����ض  اإري��ك��ا  ال�����ش��م��راء  املمثلة  تلعب  بينما 
�شديقتها جودي، وت�شتخدمان كل الو�شائل املمكنة. ولعب �شيمون ريك�ض 
دور خبر القرود )الذكي جداً( دان. فيلم يدعو اىل الت�شلية وال�شخرية 

فى اطار م�شهدية مكتوبة بعناية ت�شتح�شر الرعب.
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جتنب انتقال المرا�س بالطعام
 

وفقاً ملا ورد عن تقرير املركز االمريكي للوقاية وال�شيطرة على االمرا�ض 
فان ما يقرب من 76 مليون امريكي يعانون من ا�شابة مبر�ض ينتقل 

عن طريق تناول طعام ملوث كل عام.
وعادًة ما توؤدي هذه االمرا�ض اىل بداأ �شل�شلة من االعرا�ض قد ت�شتمر 

عدة ايام او تتطلب نقل امل�شاب اىل امل�شت�شفى ليتلقى رعاية خا�شة. 
تغليفها  االطعمة خال عملية  ان��واع معينة من  تتلوث  ان  وقد يحدث 
حتى قبل ان ت�شل اىل مطبخك. ويف انواع اخرى من االطعمة كالدجاج 
واللحوم والبي�ض ومنتجات االلبان قد ين�شاأ التلوث عن �شوء التح�شر 

يف املنزل. 
اليدين جيداً  بغ�شل  م��ن اجل��راث��ي��م  ال��وق��اي��ة  ي��ري��د  م��ن  امل��رك��ز  وين�شح 
باملاء وال�شابون قبل وبعد مل�ض الطعام. كما يجب غلي الدجاج واللحم 
والبي�ض جيداً للق�شاء على البكتريا. يجب اي�شاً عدم ا�شتعمال نف�ض 
تنظيف  وي��راع��ي  الطعام  وتقطيع  وحت�شر  لطهي  واال�شطح  االواين 
االواين واال�شطح جيداً بعد االنتهاء من الطهي منعاً لتكاثر البكتريا. 
قبل حت�شرها لاكل.  واخل�شروات مبياه جارية  الفواكه  غ�شل  يجب 
يراعى ك�شط ال�شطح اخلارجي للخ�شروات منعا النتقال البكتريا مع 
لنمو  الطعام. ال يرك الطعام دون تربيد الن ذلك يوفر مناخاً جيداً 

البكتريا. 
يف  وحفظها  ج��ي��داً  الطعام  ب��واق��ي  تغليف  على  احل��ر���ض  يجب  واخ���راً 
الثاجة ويتم التخل�ض من االطعمة التي تف�شد �شريعاً بعد تركها لفرة 

يف الثاجة. 

نبات الكركديه 

يعترب ال��ك��رك��دي��ه م��ن االأزه���ار 
و�شفات  ����ش���م���ن  امل�����ش��ت��ع��م��ل��ة 
وال�شعر  ب���ال���ب�������ش���رة  ال���ع���ن���اي���ة 
م��ن��ذ ����ش���ن���وات يف ال���ع���دي���د من 
ك�شبغة  وي�شتعمل  ال��ب��ل��دان.  
ط��ب��ي��ع��ي��ة ل����اأدوي����ة واالأغ���ذي���ة 
اأحمر  م��ث��ل  التجميل  واأدوات 
التجميل  وم�����ش��اح��ي��ق  ال�����ش��ف��اه 
و�شامبوهات ال�شعر وال�شابون. 
العناية  ن��ظ��ام  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

على  وي��ح��ت��وي  الطبيعية،  امل��رط��ب��ات  م��ن  فالكركديه  اخل��ا���ض،  بالب�شرة 
ن�شبة عالية من فيتامن "�شي" ملا له من تاأثر قوي.  كما بداأت م�شانع 
االأدوية وم�شتح�شرات التجميل واحللوى وال�شابون ت�شتعمل املواد امللونة 
االألوان  ا�شتبعدت  اأن  بعد  منتجاتها  فى  الكركديه  زه��رة  من  امل�شتخل�شة 
الكيميائية ملا لها من اآثار جانبية �شارة.  وت�شر اأخ�شائية التجميل هدى 
املرتفع  الدم  الكركديه يخف�ض �شغط  اأن �شراب  بي�شون من مدينة جدة 
ويزيد من �شرعة دوران الدم ويقوى �شربات القلب ويقتل امليكروبات ما 
يجعله مفيداً فى عاج احلميات وعدوى امليكروبات واأوبئة الكولرا حيث 

اأنه حم�شي بطبيعته ومن خوا�شه اأنه مرطب ومن�شط لله�شم. 
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من اليسار املمثالت جوان فروجات.. إليزابيث ماكغفرن.. وميشيل دوكري لدى وصولهم حلضور سهرة مع 
دير داون تاون على مسرح غولدنسون ليونارد في شمال هوليوود. )رويترز(

من هو ما�صبرو؟
ه���و م�����ش��ت�����ش��رق ف��رن�����ش��ي در������ض ال��ل��غ��ات ال�����ش��رق��ي��ة ف�����ش��ل��ع يف اللغة 
الهروغليفية وان�شاأ املعهد الفرن�شي بالقاهرة وعمل مديرا للمتحف 
االآثار  لدرا�شة  امل�شرية  للبعثة  كرئي�ض  م�شر  قدم  قد  وك��ان  امل�شري 
كما ان له جهودا يف الك�شف عن بع�ض االثار امل�شرية واأهمها مومياء 
يف  الرئي�شية  ال�����ش��وارع  اح��د  على  ا�شمه  اأط��ل��ق  كما  ال��ث��اين،  رم�شي�ض 

القاهرة واملطلة على كورني�ض النيل. 
من هو جوتنربج ؟

الطباعة باحلروف  اخ��راع  اليه يف  الف�شل  امل��اين يرجع  هو خم��رع 
املتحركة.

ماهما الدولتان اللتان حتمالن ا�صم معادن ؟
الدولة  ،اما  النحا�ض  ا�شمها الاتينيي كيربيو�ض  هما قرب�ض ويعني 
اي  ارج��ان��ت  اال�شبانية  م��ن  م�شتق  وا�شمها  االرجنتن  فهي  االخ���ري 

الف�شة. 

- اأن الغاز يف طبيعته غاز ال رائحة له ، ولكن ت�شاف اإليه هذه الرائحة لدى ت�شفيته وتخزينه من اأجل عامل 
االأمان واحلماية لانتباه اإليه

- اأن طائر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحة اأنفه يف مقدمة منخاره
- اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�شاخن

- اأن مايخ�ض اجلمل من مفردات وتعابر يف اللغة العربية يقرب من 1000 كلمة
- اأن البعد بن ال�شم�ض واالأر�ض يعادل 385 �شعفا من بعد االأر�ض عن القمر

- اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامن )ب( اإذا ما و�شعت حوايل
�شاعتن يف �شوء النهار

- اأن �شعر اللحية لدى الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �شلك من النحا�ض يف نف�ض قطر �شعره
- اأن الكاأ�ض ال�شميك معر�ض للك�شر اأكرث من الكاأ�ض الرقيق فيما اإذا و�شع به م�شروب �شاخن

- اأن الك�شوف ال ي�شتمر اأكرث من 7 دقائق و8 ثانية وذلك ب�شبب ال�شرعة التي تدور بها االأر�ض حول ال�شم�ض.

ارتعد الثعلب وهو ي�شمع زئر االأ�شود فقد كان عالياً جداً واي�شاً غا�شباً جداً .. �شاأل نف�شه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�شمع االأ�شود تزاأر وهى غا�شبة �شاأذهب الأعرف فاأنا ال ا�شتطيع ان اجل�ض وانتظر.

ذهب الثعلب اإىل عرين االأ�شود وهو يحاول ت�شمم االأخبار وحن و�شل وجد امامه االأ�شد الكبر وهو �شديقاً 
له ف�شاأله بقلق مايل اراكم تزاأرون هل حدث �شيئاً فقال االأ�شد اختفى �شبلي ال�شغر .. ال تقف امامي هكذا 
اذهب وابحث عنه .. اذهب واأال قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني، جرى الثعلب من امام االأ�شد 
واخذ ي�شرخ وهو يف الطريق عن ال�شبل ال�شغر ال�شائع وكلما تقابل مع احد احليوانات �شاأل هل وجدمتوه 
ولكن اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�شغله بالبحث عن ال�شبل ال�شغر .. مل ترك احليوانات 
الغابة  اط��راف  من  ال�شحلة،  املياه  وو�شط  ال�شجرات  ..ب��ن  وحتتها  االأ�شجار  ف��وق  فيه  وبحثت  اال  مكاناً 
الأطرافها ومن �شرقها اإىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول االأ�شد يقولون رمبا وقع يف يد �شياد 
ف�شرخ ال�شقر وقال ال مل ياأتي اإىل غابتنا �شيادون اليوم وال حتى ام�ض فقال القرد رمبا �شقط يف النهر فرد 
التم�شاح وقال ال ا�شرف على النهر بنف�شي مل ي�شقط فيه اأي حيوان اليوم ف�شرخ االأ�شد وقال ح�شناً هل تبخر 
ابني يف الهواء ايها املغفلون ..�شمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا احراماً لدموع االأم املنكوبة .. وو�شط هذا 
ال�شمت املطبق جاء ال�شبل ال�شغر ووقف و�شط الزحام وهو يقول ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�ض اجلميع 
وتعجبوا ثم نظروا اإىل االأ�شد وهم يكتمون �شحكاتهم خوفاً من االأ�شد الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �شبه 
الذى كان يبكيه منذ حلظات .. �شرخ فيه اين كنت ايها ال�شقي فقال كنت انام يف التجويف اعلى ال�شجرة من 
اخللف، كم كان النوم فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�ض برغبتي يف النوم مرة اخرى .. ان�شحب ال�شبل بهدوء 
والتف خلف ال�شجرة فت�شلق فروعها ودخل يف جتويف عميق لي�شتكمل نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها 
ت�شحك وت�شحك حيث �شرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�ض ابيه وهو ال يح�ض بذلك، يا له من غبي، اآه كم 
هو غبي .. ومل يقل كلمته الثالثه فقد لطمه االأ�شد لطمه قوية فقتله يف احلال فقد ظن ان االأ�شد يق�شده 
هو بالغباء وال يق�شد ابنه وعندما عاتبته زوجته قال هذ ال�شبل من ظهر ذاك االأ�شد وال ي�شح ان يو�شف 

بالغباء ابداً .. فهل دفع الثعلب حياته ثمناً لغبائه ام غباء االأ�شد ؟ 

الثعلب والأ�سد 

اخلوف من الولدة قد يطيل مدة املخا�س

ع�سري الب�سل والليمون والع�سل 
لعالج التهاب ال�سعب الهوائية

 
يحتوي  الب�شل  اأن  الفرن�شين  الباحثن  فريق من  اأجراها  درا�شة  ك�شفت 
تاأثر  نف�ض  لها  التي  فافونويد  م  با�شم  امل��ع��روف��ة  ال�شفراء  امل���ادة  على 
م�شاد الهي�شتامن الطبيعي للحد من عملية العط�ض واحلكة واال�شتق�شاء 
املو�شعي وهي من احل�شا�شية التي يعانيها مر�شى التهاب ال�شعب الهوائية 

والربو.
ون�شح فريق البحث بتناول الب�شل نيئا اأو ب�شره واإ�شافة ع�شر الليمون 
اأعرا�ض احل�شا�شية  لتخفيف  ب��اردا  اأو  �شاخنا  وتقدميه  اإليه  ومعلقة ع�شل 
بطريقة  التنف�ض  م��ن  ومت��ن��ع��ه��م  ع���دي���دون  اأ���ش��خ��ا���ض  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي 

طبيعية.

وجدت درا�شة جديدة اأجريت يف الرنويج اأن خوف الن�شاء من عملية الوالدة 
قد يطيل اأمد املخا�ض ما بن �شاعة ون�شف ال�شاعة يف املتو�شط. 

وقال باحثون من م�شت�شفى اأكر�شو�ض اجلامعي، اإن الن�شاء ممن يتخوفن من 
عملية الوالدة، وما يرافقها من اأمل وم�شاعفات طبية حمتملة، يطول بينهن 

اأمد املخا�ض ملدة 72 دقيقة يف املتو�شط. 
وعربت الدكتورة �شامانثا �شالفي�شن اآدامز، التي قادت البحث، اأن الدرا�شة قد 
تف�شر عوامل اأخرى، منها اأن الن�شاء ممن يتهينب الوالدة، هن االأمهات الأول 
مرة، والائي من املعروف باأن فرة املخا�ض لديهن ت�شتغرق وقتاً اأطول، لكن 
الزمني، بن  املخا�ض  ف��ارق  فان  اأخ��رى،  العامل بجانب عوامل  باعتبار هذا 

القلقات من الوالدة واالأخريات، ظل نحو 47 دقيقة. 

واإفراز  الف�شيولوجية  باالإثارة  يرتبط  الذهني  االإجهاد  بالقول:  واأو�شحت 
هرمونات التوتر التي قد ي�شفر ارتفاع م�شتوياتها ملعدالت عالية اأثناء الوالدة 

ل�شعف انقبا�شات الرحم. 
و�شرحت اآدامز قائلة اإن الن�شاء القلقات من الوالدة، تفرز اأج�شامهن هرمون 
املطلوب، للدفع  بال�شكل  التقل�ض  الرحم عن  االأدرينالن، فتتوقف ع�شات 

باملولود خارجاً. 
ن�شاء  اإن  خوف  ب��دون  والدة  كتابة  موؤلف  في�شباين،  �شتيوارت  الدكتور  وق��ال 
اليوم يخ�شن الوالدة ملا يحيط بها من ق�ش�ض رعب، نحن يف جمتمع ت�شوده 
االإثاره، وحتيط به املعلومات من كافة اجلوانب عن اأخطاء قد حتدث اأثناء 

الوالدة، وهو ما بالطبع ما يعزز م�شاعر اخلوف .

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�شميع اهلل �شري حممد
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

�شم�شة �شعيد العرياين
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شهيل �شامل عمر
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �سابط 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


