
لكن ماذ� لو �أن �ضخ�ضاً ال يحب ممار�ضة �لريا�ضة، �أو �أنه 
ل��و ك��ان م�ضطر�ً  ن��وع م��ن �الإك����ر�ه، كما  ميار�ضها يف ظ��ل 
�ضريك  م��ن  ب��اأم��ر  �أو  �لطبيب  م��ن  بطلب  رمب��ا  ملمار�ضتها 

�لعمر �لذي ي�ضاوره �لقلق ب�ضبب قلة ن�ضاطه؟
�أن توؤدي ممار�ضة  �إ�ضاعة، هل ميكن  يف هذه �حلالة، وهي 
�لريا�ضة حتت �ل�ضغط �إىل تقليل �أو �إلغاء �لفو�ئد �لنف�ضية 

للن�ضاط �لريا�ضي؟
�لعلماء  �هتمام  حم��ل  �ل��وق��ت  لبع�ض  �مل�ضاألة  ه��ذه  كانت 
�ملتخ�ض�ضني يف بحث تاأثري�ت ممار�ضة �لريا�ضة، وبالذ�ت 
�أولئك �لذين يعملون مع حيو�نات �لتجارب يف �ملخترب�ت، 
الأن �حليو�نات تتعر�ض يف بع�ض �لتجارب لظروف جتربها 
�ل�ضيطرة  ت�ضتطيع  ال  ل��ف��ر�ت  �أو  �ملكثفة  �حل��رك��ة  على 
قيا�ض  لطرق  وفقاً  لديها  �لتوتر  درج��ة  يزيد  عليها، مما 
�ل�ضلوكيات و�لعالمات �لفزيولوجية، مثل زيادة هورمون 

�لكورتيزول داللة على �الإجهاد و�لتوتر.

درا�شة مبا�شرة
حتى وقت قريب مل تكن هناك در��ضة مبا�ضرة للمقارنة 
ب�ضورة  �أو  بالقوة  �لريا�ضة  ملمار�ضة  �لنف�ضية  �الآث��ار  بني 
طوعية على م�ضتوى �لقلق �أو �لقدرة على �لتكيف، �إىل �أن 
قرر علماء من مركز علم �الأع�ضاب يف جامعة كولور�دو يف 

مدينة بولدر �أخري�ً �إجر�ء مثل هذه �لدر��ضة.
�لبد�ية كانت مع جتميع عدد من �لفئر�ن �لذكور �لبالغني 

�الأ�ضحاء من �لنوع �لذي ي�ضتمتع بالرك�ض ب�ضكل عام.
�خلطوة �لتالية كانت �إتاحة �لفر�ضة لبع�ض هذه �لفئر�ن 
للو�ضول �إىل عجالت مقفلة، ميكنها �لرك�ض د�خلها الأي 

وقت ت�ضاء من دون قيود.
ريا�ضة  ف���اأر  ك��ل  فيه  م��ار���ض  �ل���ذي  �ل��وق��ت  �لعلماء  �ضّجل 
�ختارها  �لتي  و�لكيفية  �ملقفل،  �ل���دوالب  د�خ��ل  �لرك�ض 
ملمار�ضة �لرك�ض. الحظو� �أن بع�ض �لفئر�ن كانت تتحّرك 
ب�ضرعة كبرية لفرة ق�ضرية.. تبّطئ حركتها ثم تنطلق 
يبد�أون  �ل��ذي��ن  �لب�ضر  مثل  ولي�ض  ج��دي��د،  م��ن  ب�ضرعة 

بالرك�ض وينتهون بامل�ضي ومن ثم �لوقوف.

ريا�شة بالإكراه
بعفويتها،  �لفئر�ن  تت�ضرف  كيف  �لعلماء  ع��رف  �أن  بعد 
ق��ررو� و�ضع  �لكاملة،  �الأم��ور حتت �ضيطرتها  حني تكون 
جم��م��وع��ة ث��ان��ي��ة م��ن �ل��ف��ئ��ر�ن يف دو�ل��ي��ب �آل��ي��ة ي�ضيطر 

�لعلماء على حركتها.

فعمد  �لرك�ض،  �ىل  م�ضطرة  نف�ضها  �لفئر�ن  وج��دت  هنا 
فئر�ن  �أب��دت��ه��ا  �لتي  �لعفوية  �مل��ر�ح��ل  ت��ك��ر�ر  �ىل  �لعلماء 
يف  م�ضيئتها  وف��ق  تتحرك  كانت  ح��ني  �الأوىل،  �ملجموعة 
على  �ل��ف��ئ��ر�ن  ي��ج��ربون  �لعلماء  ف��ك��ان  مقفلة..  دو�ل��ي��ب 
عادة،  ن�ضيطة خاللها  تكون  �ليوم  �أوق��ات من  �لرك�ض يف 

وم����ن ث���م ي��ج��ع��ل��ون��ه��ا ت���ت���وق���ف، وي���ك���ررون 
درجة كبرية  �إىل  ت�ضبه  �لعملية عدة مر�ت 

عند  و�ل��ر�ح��ة  �لرك�ض  ف��ر�ت  بني  �لتناوب 
�أن  �لعلماء  ور�ع��ى  �الأوىل..  �ملجموعة  فئر�ن 

تكون م�ضافة �لرك�ض �ليومي بني �ملجموعتني 
مت�ضاوية. يف �لوقت نف�ضه كانت هناك جمموعة 

ثالثة من �لفئر�ن ن�ضرت على دو�ليب �آلية تتحرك 
بطريقة منتظمة و�ضرعة معقولة، ومل تكن �لفئر�ن 

قادرة على �لتحكم بال�ضرعة �أو مب�ضافة �لرك�ض.
وهناك جمموعة ر�بعة و�أخرية من �لفئر�ن �لتي بقيت 

مرتاحة متاماً ومل تو�ضع يف دو�ليب للرك�ض �لطوعي 
�أو بالقوة. ��ضتمرت �لتجربة �ضتة �أ�ضابيع ب�ضورة يومية، 

ت�ضبب  �أن��ه��ا  م��ع��روف  ل��ت��ج��ارب  �ل��ف��ئ��ر�ن خاللها  خ�ضعت 
�الإجهاد و�الإرهاق و�لتوتر، كما لو كانت مقيدة �حلركة.

ي�ضبه  كبري  قف�ض  يف  �ل��ف��ئ��ر�ن  و�ضعت  �الأخ���ري  �ل��ي��وم  يف 
لت�ضهيل  خا�ض  ب�ضكل  م�ضممة  لها،  ماألوفة  غري  متاهة 
�إىل  ف��اإذ� هرعت  لديها،  �لثقة  �أو  �لتوتر  تقرير م�ضتويات 
�أحلك �لزو�يا ورف�ضت ��ضتك�ضاف بقية �الأنحاء، فهذ� معناه 

�أنها قلقة جد�ً وغري م�ضتقرة وفقاً ملعايري �لقو�ر�ض. 
�لتي  ه��ي  و�ل��ر�ب��ع��ة  �لثالثة  �ملجموعتني  ف��ئ��ر�ن  �أن  ت��ب��نّي 
وقلقة  متوترة  كانت  �أنها  �أي  �ملظلمة،  �ل��زو�ي��ا  يف  �ختباأت 
ب�ضورة كبرية جد�ً، يف حني �أن �لفئر�ن �لتي رك�ضت طوعاً 
�أو ق�ضر�ً د�خل �لدو�ليب �أظهرت مرونة و��ضحة �أقل توتر�ً 
�ملحيط يف  ��ضتك�ضاف  ورغ��ب��ة يف  و�أك���ر ثقة  غ��ريه��ا،  م��ن 
�ضعيدة  كانت  �ل��ق��و�ر���ض  ملعايري  ووف��ق��اً  �جل��دي��دة،  �لبيئة 

و�أكر ��ضتقر�ر�ً وتكيفاً.

ا�شرتخاء وا�شتمتاع
ماذ� ميكن �أن نفهم من هذه �لتجارب؟

�ل��ربوف��ي�����ض��ور ب��ن��ج��ام��ني غ��ري��ن��وود، �أ���ض��ت��اذ ع��ل��م وظائف 
و�أ�ضرف  �ل��ذي �ضمم  ك��ول��ور�دو، وه��و  �الأع�ضاء يف جامعة 
�إن��ه��ا ت���دل ع��ل��ى �أن ممار�ضة  ع��ل��ى ه���ذه �ل���در�����ض���ة، ي��ق��ول 
تزيد  �الإك����ر�ه  �أو  �ل�ضغط  �أو  ب��ال��ق��وة  �أو  ط��وع��اً  �لريا�ضة 

�لقدرة على مقاومة �الإجهاد و�لتوتر.

�لريا�ضة، وحتت  �إن ممار�ضة  بالقول  نظره  يو�ضح وجهة 
�الإكر�ه  حتت  �أو  خال�ضة  برغبة  �أكانت  �لظروف،  خمتلف 
�إىل حالة نف�ضية  ت��وؤدي يف �لنهاية  �أو �خلجل،  �أو �ل�ضغط 
�ملرء  ل��و مل ي�ضتمتع  ����ض��رخ��اء، ح��ت��ى  و�أك����ر  ق��ل��ق��اً  �أق���ل 

مبمار�ضتها.
ب�ضر�ً  لي�ضت  �ل��ف��ئ��ر�ن  �إن  �ملتخ�ض�ض  �ل��ع��امل  ه��ذ�  ي��ق��ول 

ولي�ضت هناك جتارب للمقارنة على �لب�ضر حتى �الآن.
�لفئر�ن،  �إظهار  عدم  �ضبب  �لو��ضح  غري  من  �أن��ه  ي�ضيف 
�لتي �أجربت على �لرك�ض �أي مقاومة للتوتر، لكنه يقول 
�إن �ل�ضبب رمبا يكمن يف �لطريقة �لتي �أجربت فيها على 
بالرك�ض  بل  بالتوقف  لها  ي�ضمح  يكن  مل  حيث  �لرك�ض، 

�ملتو��ضل وب�ضرعة منتظمة.
�لتناوب  �أن  بال�ضرورة  تعني  ال  يقول،  كما  �لنتيجة،  هذه 
توؤكد  بل  �ضعادة،  �أك��ر  �لنا�ض  يجعل  و�لرك�ض  �مل�ضي  بني 
�حلالة  على  توؤثر  �لتي  هي  �لريا�ضة  ممار�ضة  كيفية  �أن 
�لتباطوؤ  م��ن  من��ط  �إي���ج���اد  �مل��م��ك��ن  م��ن  ورمب���ا  �لنف�ضية، 
و�لت�ضريع جدير باالهتمام �أثناء ممار�ضة ريا�ضة �لرك�ض 

�أو ركوب �لدر�جة.
�الأك���ر �أهمية م��ن ك��ل ذل��ك، ه��و �أن ه��ذه �ل��ت��ج��ارب متثل 
تذكري�ً باأن ممار�ضة �لريا�ضة طريقة مثبتة وغري مكلفة 
ملكافحة م�ضاعر �الإجهاد و�لتوتر و�لقلق من دون �حلاجة 

لتناول �أي نوع من �الأدوية.
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بوتن يرد على متهمه بال�سرقة بهدية
�أعلن �لناطق با�ضم �لرئي�ض �لرو�ضي دميري بي�ضكوف، �م�ض عن ��ضتعد�د 
�لذي  �مللياردير �الأمريكي روبرت كر�فت  �إىل  بوتني الإر�ضال خامت ثمني 
�ألف   25 قيمته  �لبالغة  بول  �ضوبر  ب�ضرقة خامت  �ملا�ضي  �الأ�ضبوع  �تهمه 

دوالر حني كان يريه له قبل 8 �أعو�م.
ورف�ض بي�ضكوف �تهام كر�فت لبوتني ب�ضرقة خامت �ضوبر بول ، قائاًل �إنه 
ر�أى باأم عينيه كر�فت وهو يهدي ذلك �خلامت لبوتني خالل زيارته �إىل 
�ضان بطر�ضربغ عام 2005، و�إن �خلامت ال يز�ل يف مكتبة �لكرملني �إىل 

جانب هد�يا �أخرى تلقاها من م�ضوؤويل دول �أجنبية.
وقال �ملتحدث �لرئا�ضي �إنه �إذ� كان هذ� �جلنتلمان يتاأمل خل�ضارته بالفعل 
فاإن �لرئي�ض )بوتني( م�ضتعد لري�ضل له خامتاً �آخر ي�ضريه من حر ماله 

.
وكان كر�فت مالك نادي كرة �لقدم نيو �إنغلند باتريوت�ض ، �أثار بلبلة قبل 
يومني بعد �أن �تهم يف ت�ضريحات ل�ضحيفة نيويورك بو�ضت �الأمريكية، 
ع باالأملا�ض، عندما كان يريه  بوتني ب�ضرقة �خلامت وهو من �لذهب مر�ضّ

�إّياه عام 2005.
ُطلب  �الأبي�ض  �لبيت  �ت�ضااًل من  تلّقى  �أنه  �الأمريكية  لل�ضحيفة  وك�ضف 
منه فيه �إبقاء �خلامت مع بوتني مل�ضلحة �لعالقات �الأمريكية �لرو�ضية ، 
و�أنه  هدية،  لي�ض  �خلامت  باأن  يجاهر  �أن  �أعو�م  �إاّل �أن كر�فت قّرر بعد 8 

يتمنى �أن ي�ضرده.
وكان كر�فت قال عام 2005 �إنه �أهدى بوتني �خلامت تعبري�ً عن �حر�مه 

له وتقديره لل�ضعب �لرو�ضي،
للكرة  �ل��ك��اأ���ض  ب�ضوبر  للفائزين  مُت��ن��ح  ج��ائ��زة  ب��ول  �ضوبر  خ��امت  ومي��ث��ل 

�الأمريكية.

بدانة الآباء توؤثر على الأبناء
تت�ضبب مبعاناة  �أن  �الآب��اء ميكن  زي��ادة وزن  �ن  �أمريكية  در��ضة  ك�ضفت 

�أوالدهم من �رتفاع ن�ضبة �لدهون يف �أج�ضامهم.
وذك��ر موقع ي��وري��ك �أل���ريت �الأم��ريك��ي �ن در����ض��ة �أع��ده��ا باحثون من 
جامعة �أوهايو على فئر�ن ذكور مت �إطعامها كمية من �لدهون لت�ضبح 

بدينة ،ظهرت يف �أج�ضام �ضغارها �أي�ضاً معدالت دهون مرتفعة.
�كت�ضفنا عدة  ن���و�ك  فيلي�ضيا  �ل��در����ض��ي��ة  �مل�����ض��ارك��ات يف  �إح���دى  وق��ال��ت 
�ل�ضغار بناء على  �أن توؤثر على حركة �الأي�ض وت�ضرفات  �أ�ضياء ميكن 
نوع �لغذ�ء �لذي �تبعه �الآب��اء . وذكر �لباحثون �ن �لغذ�ء �لذي ياأكله 
�لذكور ينطبع يف �جلينات �لتي تنتقل �إىل �ل�ضغار، ما يعني �ن بد�نتهم 
�إطعام  �إىل  در��ضتهم  يف  �لباحثون  وعمد  جينياً.  �ضغارهم  �ىل  تنتقل 
�لفئر�ن �لذكور �أغذية غنية بالدهون طو�ل 13 �أ�ضبوعاً قبل تز�وجها، 
وتبني �ن �ضغارها كانت يف �الأ�ضبوع �ل�ضاد�ض من عمرها �أكر وزناً من 
فئر�ن �أخرى ولدت من فئر�ن ذكور ذ�ت وزن طبيعي، كما �أ�ضبحت هذه 
�لفئر�ن بدينة عند بلوغ �ل�ضهر �ل�ضاد�ض و�أكر بد�نة يف �ل�ضهر �ل�12 
من �لعمر. وفوجئ �لباحثون باكت�ضاف �ن هذه �لفئر�ن �لبدينة كانت 
�أ�ضابيع من والدتها   6 �أك��ر حركة من �لفئر�ن �الأخ��رى، وبعد م��رور 
كانت ترك�ض وتقوم بن�ضاط ج�ضدي طوعي �أكرب، ما حال دون معاناتها 

من �أمر��ض معينة قد تت�ضبب بنفوقها.

تنّمر الأخوة ي�سّر بال�سحة العقلية 
قد يعتقد �لبع�ض �أن �مل�ضاكل و�ل�ضجار�ت بني �الأخوة، هي جزء طبيعي 
من عملية �لنمّو، فال يتم �لتعليق عليها كثري�ً، ولكن باحثني �أمريكيني 
حذرو� من �أن تعر�ض �أحد �الأطفال للتنّمر من قبل �ضقيق له �ضيوؤثر 
من  ت��اك��ر،  جينكينز  كورينا  �لباحثة،  و�أج���رت  �لعقلية.  �ضحته  على 
�ل�17  دون  3500 طفل  عينة من  �ضملت  در��ضة  نيوهام�ضر،  جامعة 

�ضنة م�ضتندة �إىل �مل�ضح �لوطني لالأطفال �ملعر�ضني للعنف.
�أو  �الآخ��ر،  لعبة  �أحدهم  �أخ��ذ  �الأط��ف��ال مثل  �ل�ضجار�ت بني  �إن  وقالت 
�أنه ال  �إىل حّد  �إجباره على �خل��روج من �لغرفة �وغريها، �ضائعة جد�ً 
يتم �أخذها بعني �الإعتبار يف كثري من �الأحيان. وحتقق �لباحثون من 
نوع �لتنمر �لذي تعر�ض له �لطفل مثل �الإعتد�ء �جل�ضدي �أو �الإ�ضر�ر 
بامللكية �أو �الإعتد�ء �لنف�ضي مثل نعته بكلمات مزعجة �أو �لت�ضرف معه 
بلوؤم �أو نبذه. وتبني �أن �الأطفال �الأ�ضغر �ضناً )دون �لتا�ضعة من �لعمر( 
�أكر عر�ضة مل�ضاكل �ل�ضحة �لعقلية نتيجة �لتعر�ض لتنمر ب�ضيط حتى 

لو كان ب�ضيطاً مقارنة باالأكرب منهم �ضناً.

ر�سيعة �سحية خالف �سيا�سي
�حت�ضد �الف �لبو�ضنيني �أمام �لربملان م�ضاء �أم�ض �الأول لت�ضييع ر�ضيعة 
تبلغ من �لعمر ثالثة �أ�ضهر ماتت النها مل تخ�ضع جلر�حة يف �لوقت 

�ملنا�ضب �ذ حال خالف برملاين دون ��ضتخر�ج جو�ز �ضفر لها.
و�لر�ضيعة برينا حميدوفيت�ض �أوىل �ضحايا خالف �ضيا�ضي حول �أرقام 
�لهوية وهو �المر �لذي وحد �لبو�ضنيني �حتجاجا على �ضلل �ملوؤ�ض�ضات 
�الن�ضمام  �لطريق �ىل  �ل�ضر�ع وعطل  بعد  ��ضالحات ما  �أع��اق  �ل��ذي 
يف  الي��ام  ��ضتمرت  �حتجاجات  بعد  �لنا�ض  وجتمع  �الوروب���ي.  لالحتاد 
�الت��ف��اق على قانون  �ل��ن��و�ب يف  �أن ف�ضل  �أخ��رى بعد  وب��ل��د�ت  �ضر�ييفو 
جديد الرقام �لهوية. ونتيجة للخالف مل ي�ضجل �ملو�ليد منذ فرب�ير 
�ضباط لذ� فانهم حمرمون من ��ضتخر�ج جو�ز�ت �ضفر �أو بطاقات عالج 
طبي. ومل يحمل �ملحتجون هذه �ملرة الفتات وال مل�ضقات لكنهم �ضكلو� 
حلقة من �ل�ضموع �لتي و�ضعوها على �الر�ض حول �لربملان ووقفو� �أو 
�ضارو� يف �ضمت. وقال و�لد� �لر�ضيعة �ن �لوقت �لذي �أهدروه يف �قناع 
�ضرطة �حلدود �ل�ضربية بال�ضماح بدخولها دون جو�ز �ضفر حتى تدخل 
و�لد  حميدوفيت�ض  �م��ري  وق��ال  حياتها.  كلفها  بلجر�د  يف  م�ضت�ضفى 
رغم  قانونية  غري  بطريقة  �حل��دود  عرب  لنقلها  ��ضطررنا  �لر�ضيعة 

�ل�ضماح لها قانونا بال�ضفر ال�ضباب �ضحية طارئة.

ت�����ن�����ج�����ب م��������ن ����ش���ب���ي 
ع����ام����ا  11 ع�������م�������ره 
�ل�ضاد�ضة  يف  �م���������ر�أة  �أجن����ب����ت 
و�ل������ث������الث������ني م�������ن �ل�����ع�����م�����ر يف 
نيوزيلند� طفاًل من �ضبي عمره 

11 �ضنة هو �ضديق البنها. 
�ملر�أة، �لتي مل يك�ضف عن ��ضمها، 
�ضتمثل �أمام �ملحكمة بعد �تهامها 

باإقامة عالقة مع �ضبي. 
�ملرحلة  يف  �ل�����ض��ب��ي  ي�����ز�ل  وال 

�البتد�ئية من �ملدر�ضة. 
ناظر  ب�����اإب�����الغ  �ل�������ض���ب���ي  وق�������ام 
�مل��در���ض��ة ب���اأن �مل����ر�أة، وه��ي و�لدة 
�أج��ربت��ه على  �ل�����ض��ف،  زميله يف 
باإبالغ  ب��دوره  ليقوم  �لفعل  ه��ذ� 

�ل�ضرطة. 
وقال م�ضدر �إن �ل�ضبي قد يكون 
�أ�ضغر �أب معروف يف نيوزيلند�. 

غ�����الك�����������ش�����ي ت����ط����رح 
اإ�س4  م��ن  ذه��ب��ي��ة  ن�شخة 
 GoldGenie �ضركة  قامت 
ب���ت�������ض���ن���ي���ع ن���������ض����خ م������ن ه���ات���ف 
�إٍ�ض4  غ���الك�������ض���ي  ����ض���ام�������ض���ون���غ 
�لبالتينيوم  �أو  بالذهب  مطلية 
�أو �لذهب �لوردي، بعد �أن قامت 
من  ن�ضخ  باإنتاج  �ضابقا  �ل�ضركة 

�أجهزة �آبل مطلية بالذهب.
من  ن�ضختني  �ل�ضركة  و�ضتوفر 
�الأبي�ض  باللون  و�ح��دة  �لهاتف، 
و�الأخ����رى ب��االأ���ض��ود، وه��و �للون 
�ل��ذي �ضيظهر يف و�جهة �جلهاز 

وخلفيته.
وي��ب��ل��غ ���ض��ع��ر ه���ذه �ل��ن�����ض��خ��ة من 
 2600 ح��و�يل  �إٍ�ض4  غالك�ضي 
�أك���ر من  �أم���ريك���ي، وه���و  دوالر 
�الأ�ضلي  �ل�ضعر  �أ���ض��ع��اف  �أرب��ع��ة 
هذه  �ضتكون  وبالتاأكيد  للهاتف، 
�ل��ن�����ض��خ��ة م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى جميع 

�ضبكات �الت�ضال.
�ل��ن�����ض��خ��ة مب�ضاحة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
وببقية  غيغابايت،   16 تخزين 

مو��ضفات �لهاتف �الأ�ضلية.
ن�ضخ  �أن  �ل�ضركة  م��وق��ع  و�أع��ل��ن 
بالذهب  �ملطلية  �إٍ�ض4  غالك�ضي 
قد نفدت يف �لوقت �حلايل، وهي 

غري متاحة للطلب.
�لعديد  ت��ق��دم  �ل�����ض��رك��ة  وك���ان���ت 
بالذهب  �مل��ط��ل��ي��ة  �مل��ن��ت��ج��ات  م��ن 
و�الأ�ضلحة  �ل�����ض��اع��ات  ف��ي��ه��ا  مب��ا 

و�الأجهزة �الإلكرونية.

اأم��رك��ا  ج��م��ال  ملكة  ب��راي��دي 
�إيرين  كونيكتيكت  ج��م��ال  ملكة  ت��وج��ت 
ب����ر�ي����دي ع��ل��ى ع���ر����ض �جل���م���ال وف����ازت 
�ملتحدة  �ل����والي����ات  ب��ل��ق��ب م��ل��ك��ة ج��م��ال 
�نتخاب  ح��ف��ل  و�أق���ي���م   .2013 ل��ل��ع��ام 
�مل��ت��ح��دة يف ال�ض  �ل��والي��ات  ملكة ج��م��ال 
ف��ي��غ��ا���ض، ف���ف���ازت ب���ر�ي���دي ب��ال��ل��ق��ب، يف 
ح��ني ح��ل��ت م��ل��ك��ة ج��م��ال �أالب���ام���ا ماري 
مارغريت ماكورد و�ضيفة �أوىل، و ملكة 
جمال �إيلينوي �ضتاي�ضي جوري�ض و�ضيفة 
ثانية. وقدم �حلفل �لذي �أقيم يف كازينو 
بالنيت هوليوود بال�ض فيغا�ض كل من 
ي�ضار  ر�نكيك.  وجوليانا  جونا�ض  نيك 
�لعمر،  م��ن  �ل�25  يف  ب���ر�ي���دي  �ن  �إىل 
�القت�ضاد  �إج�����ازة يف  ع��ل��ى  ح��ائ��زة  وه���ي 
م���ن ج��ام��ع��ة ك��ون��ي��ك��ت��ي��ك��ت، وه����ي تعمل 
 Prudential ���ض��رك��ة  يف  حم��ا���ض��ب��ة 
وكانت  بهارتفورد.   Retirement
15 م��ل��ك��ة جمال  ب���ر�ي���دي و�ح����دة م��ن 
�أمريكية و�ضلن �إىل �حلفل �لنهائي من 
مقابالت  �إج��ر�ء  بعد  متبارية،   51 بني 
معهن ومناف�ضات بينهن خالل �الأ�ضبوع 
و�ضت�ضارك  �ملتلفز.  �حل��ف��ل  �ضبق  �ل���ذي 
�ن��ت��خ��اب ملكة جمال  ح��ف��ل  ب��ر�ي��دي يف 

�لكون يف وقت الحق من هذه �ل�ضنة.

عدم تناول الفطور
 يزيد خطر الإ�سابة بال�سكري 

حذرت در��ضة جديدة من �ن عدم تناول �لن�ضاء �لبدينات وجبة �لفطور تزيد خطر �إ�ضابتهن بال�ضكري 
�إليز�بيث توما�ض من  �لرئي�ضية للدر��ضة �لدكتورة  �ملعدة  ونقل موقع هيلث دي نيوز �الأمريكي عن 
جامعة كولور�دو قولها �ن عدم تناول �لن�ضاء وجبة �لفطور، يت�ضبب بحالة تعرف مبقاومة �الإن�ضولني 
ن�ضبة  قيا�ض  �إىل  وفريقها  توما�ض  وع��م��دت  �ل�ضكري.  م��ن  �ملعاناة  �إىل  مزمنة  ت�ضبح  عندما  ت���وؤدي 

وزن  لديهن  �للو�تي  �و  �لبدينات  �لن�ضاء  من  جمموعة  عند  �ل��دم،  يف  �ل�ضكر  ومعدل  �الأن�ضولني 
�ل��ف��ط��ور، وي��وم��اً من  ت��ن��اول  بعد  ي��وم��اً  �ضنة،   29 �لعمر  ز�ئ���د، ويبلغن م��ن 

�الإن�ضولني  معدالت  �ن  وتبني  �ل�ضباحية  �لوجبة  هذه  تناول  دون 
�لن�ضاء  تتناول فيه  �لذي مل  �ليوم  �أعلى يف  و�لغلوكوز كانت 

تتناول  مل  عندما  قائلة  �الأم��ر  توما�ض  وف�ضرت  �لفطور 
�لن�ضاء �لفطور، �حتاجت �ج�ضامهن ملعدالت �أعلى 

من �الأن�ضولني لتقبل �لوجبة عينها من 
�لطعام �لتي تناولنها عند �لغد�ء .

ول��ف��ت��ت �إىل �ن���ه ال ب��د م��ن �إج����ر�ء مزيد 
نتيجة حازمة  �إ���ض��د�ر  قبل  �الأب��ح��اث  م��ن 

و�إ�ضد�ر تو�ضية ب�ضرورة تناول �لفطور.

الريا�سة حتارب الكتئاب
والإجهاد والتوتر

تعمل ممار�شة الريا�شة بالن�شبة ملعظم النا�س على حت�شني احلالة 
النف�شية، وقد اأثبتت الدرا�شات املتكررة، التي اأجريت على الب�شر 
وعلى احليوانات، اأن النتظام يف ممار�شة الريا�شة ميكن اأن يقاوم 

الإجهاد ويقلل القلق ويخفف من اأعرا�س الكتئاب، وب�شكل عام ميكن 
القول اإن الريا�شة ت�شعد النا�س.



•• العني-الفجر:

•• ت�صوير-حممد معني:

�أوىل فعاليات �ملو�ضم �ل�ضيفي  �أم�ض  بد�أت 
�ل����ذي ت��ن��ظ��م��ه ج��م��ع��ي��ة حم��م��د ب���ن خالد 
بتوجيهات  �مل�ضتقبل  الأج���ي���ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
حممد  بنت  �ضما  �ل��دك��ت��ورة  �ل�ضيخة  م��ن 
�إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  نهيان  �آل  خ��ال��د  ب��ن 
م����ن مكتبة  �ل���ب���د�ي���ة  ل���ت���ك���ون  �جل��م��ع��ي��ة 
���ض��ه��دت ح�ضور�  �ل��ت��ي  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل  �أج���ي���ال 
متميز� من طالب وطالبات �ملد�ر�ض حيث 
�لقائمون على �جلمعية ال�ضتقبال  ��ضتعد 
�ل��ط��الب و�ل��ط��ال��ب��ات م��ن خ���الل برنامج 
من  مبتابعة  �ل��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه  خ�ضي�ضا  �أع���د 
�لفائدة  لتعميم  حماولة  يف  قا�ضم  نعيمة 
و�لطالبات  �ل��ط��الب  ف���ر�غ  �أوق����ات  و�ضغل 
�أجيال  نافع وقد حر�ضت مكتبة  فيما هو 
�أن يكون مو�ضمها �ل�ضيفي لهذ�  �مل�ضتقبل 
�لعام �أكر متيز� و�أكر فعالية من خالل 
�لثقافية  �مل��ن��ا���ض��ط  م���ن  �ل��ع��دي��د  ت���وف���ري 
تتنا�ضب مع  �لتي  و�لرفيهية  و�لتعليمية 
مع  تنا�ضبها  �إىل  �إ���ض��اف��ة  عمرية  فئة  ك��ل 

�لطالب كما هو منا�ضب لدى �لطالبات.
ومل يكتف �لقائمون على �جلمعية ومكتبة 
ت�ضمن  ب��ل  �حل���د  ب��ه��ذ�  �مل�ضتقبل  �أج���ي���ال 
ورحالت  زي���ار�ت  �ملو�ضم  لهذ�  برناجمهم 
�لر�ثية  �الأم��اك��ن  على  للتعرف  خارجية 
بالدرجة  �ل���ع���ني  مب��دي��ن��ة  و�ل�����ض��ي��اح��ي��ة 
�الأوىل ومدن �لدولة وكاأن �لقائمني على 
و�لطالبات  �لطالب  يخرج  �أن  �أر�دو�  ه��ذ� 
�مل�ضرق  �ل��وج��ه  ت��ت��ن��اول  ثقافية  بح�ضيلة 

لدولة �الإم��ار�ت منذ �الإع��الن عن قيامها 
مبد�رة  �ملا�ضي  �لقرن  �ضبعينات  بد�ية  يف 
�لدولة  موؤ�ض�ض  م��ن  بال�ضجاعة  و�ضفت 
�ل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان �آل نهيان و�إخو�نه  
�الإم����ار�ت  �الأع��ل��ى ح��ك��ام  �أع�����ض��اء �ملجل�ض 
بقيادة  هذ�  يومنا  حتى  �مل�ضرية  لتتو��ضل 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�ضيخ خليفة  �ل�ضمو  �ضاحب 

نهيان رئي�ض �لدولة حفظه �هلل.
�الإقبال �لذي �ضهده �ليوم �الأول للفعالية 
�أم�ض يوؤكد �أن هناك �لكثري من �الأن�ضطة 
�لطالب  م��ن��ه��ا  ي�ضتفيد  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي 
�أجيال  جمعية  ت��ه��دف  ح��ي��ث  و�ل��ط��ال��ب��ات 
�الأف���ك���ار وهذه  ه���ذه  ن��ق��ل  �إىل  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل 
�جلمعية  ح������دود  خ������ارج  �إىل  �الأن�������ض���ط���ة 
لت�ضل �إىل كل منزل يف حماولة لكي تعم 

�لفائدة.
هذ� وقد �أعدت جمعية حممد بن خالد �آل 

متنوعة  جمموع  �مل�ضتقبل  الأجيال  نهيان 
ي�ضارك  �لتي  و�ل����دور�ت  �لعمل  ور���ض  م��ن 
فيها متخ�ض�ضون من ذوي �لكفاء�ت و�لتي 
��ضتقطاب  ب��ه��دف  باملجان  جميعها  ت��ق��دم 

�أكرب عدد من �لطالب و�لطالبات. 
�جلدير بالذكر �أن جمعية �أجيال �مل�ضتقبل 
�أعدت قاعات تتنا�ضب مع �لفئات �لعمرية 
�لتفاهم  م��ن  ن��وع  �إي��ج��اد  ب��ه��دف  �ملختلفة 
�يجابي  ب�ضكل  ينعك�ض  �ل���ذي  و�ل��ت��ع��ارف 

على كل من �ضارك.
فعالية  �لفعاليات  ه��ذه  �ضاحب  وق��د  ه��ذ� 
�أخرى �تخذت من �لغذ�ء �ل�ضحي عنو�نا 
ل��ه��ا ق��دم��ت��ه��ا �خ��ت�����ض��ا���ض��ي��ة �ل��ت��غ��ذي��ة ربا 
�لعلمية  باالأ�ضاليب  �لتعريف  ليتم  يو�ضف 
�ل���ت���ي مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا ق��ي��ا���ض �ل����وزن 
بالذكر  �جلدير  �جل�ضم.  وكتلة  و�لدهون 
�أوىل فعالياتها  �أن �جلمعية �لتي �نطلقت 

��ضتقبال  ت��ت��و����ض��ل يف  �أم�����ض  �مل��و���ض��م  ه���ذ� 
فر�ت  �م��ت��د�د  على  و�لطالبات  �ل��ط��الب 
�ل�ضيف ليخرج كل طالب وطالبة يف نهاية 

�لكثري  �إىل معارفه  �أ�ضاف  وقد  �ملدة  هذه 
�لتي ت�ضكل نو�ة  �ملعلومات و�خل��رب�ت  من 

ملمار�ضة �حلياة �لعملية يف �مل�ضتقبل.

الزهرات والإبداعات الفنية
••العني-الفجر:

�لعديد  ر���ض��م  لي�ضاركن يف  �الإب����د�ع  م��ع  م��وع��د  ك��ن على  �مل��د�ر���ض  زه���ر�ت 
من  �لعديد  هناك  �أن  خ��الل  من  يتاأكد  �لتي  �ملعربة  �لفنية  �للوحات  من 

�الإبد�عات �لتي حتتاج �إىل من يتبناها وياأخذ بيدها .
�للوحات �لفنية �لتي تعاملت معها �لزهر�ت تعلن يف يومها �الأول �أن هناك 
�أنه  �ملوؤكد  �إقامة معر�ض فني من  �إىل  �لتي حتتاج  �الإب��د�ع��ات  �لكثري من 

�ضوف ي�ضاهده �لكثريون. 

الثالثاء   -  18   يونيو    2013 م    -    العـدد    10821
Tuesday    18    June     2013  -  Issue No   10821ش�ؤون حملية�

22

املو�سم ال�سيفي جلمعية اأجيال امل�ستقبل ي�سهد اإقباًل كبريًا يف يومه الأول

•• العني-الفجر:

�لتعامل مع �لتقنيات �حلديثة كان �ل�ضمة �لغالبة على جميع �لطالب و�لطالبات �مل�ضاركني يف فعاليات �ملو�ضم 
�ل�ضيفي جلمعية حممد بن خالد �آل نهيان الأجيال �مل�ضتقبل حيث خ�ض�ضت قاعات مزودة باأجهزة �لكمبيوتر 

ميكن من خاللها قيام �لطالب و�لطالبات بالتنقيب للح�ضول على �ملعارف �ملختلفة ليتحقق بذلك و�حد� من 
�الأهد�ف �لتي �ضعت �إليها �جلمعية وحر�ضت على تنفيذها مكتبة �أجيال �مل�ضتقبل.

�ل�ضفة  لي�ضكل  �ل�ضيفي  �ملو�ضم  �مل�ضاركني يف  �لع�ضر�ت من  ��ضتقطب  �اللكروين  �لت�ضفح  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لغالبة على كل من له دور يف �ملو�ضم �ل�ضيفي.

التقنيات احلديثة ت�ستحوذ على اهتمام امل�ساركني



اخل�شار الطازجة
ال  ذل��ك  وم��ع  �لغذ�ئية،  �الأل��ي��اف  �أغنى م�ضادر  �أح��د  �لغ�ضة  �خل�ضار 
ميكن جتاهل �خل�ضار �الأخرى مثل �لفجل و�لبطاطا. والأنها قليلة 

�ل�ضعر�ت �حلر�رية ين�ضح بتناولها عند �تباع حمية لفقد �لوزن.

طرق الطهو
للحفاظ  وذل��ك  �تباع طرق �ضحية حلفظ �خل�ضار وطهوها،  ينبغي 
�الألياف  ن�ضبة  يغري  قد  فالطهو  فيها.  �الألياف  ن�ضبة من  �أك��رب  على 
�الأل��ي��اف يف  ن�ضبة  ف��اإن  �لنا�ض  يعتقد معظم  مل��ا  وخ��الف��اً  يف �خل�ضار، 
�خل�ضار تزد�د عند طهوها مباء وفري وكلما ز�د وقت طهوها. وحتتوي 
�خل�ضار �ملعلبة على كمية �أقل من �الألياف الأن مدة طبخها �أقل. بينما 
حتافظ �خل�ضار �ملثلجة على ن�ضبة �الألياف فيها. لذلك نن�ضح بتناول 
�خل�ضار يومياً وال يهم �أن تكون طازجة �أو معلبة �أو مثلجة. وملن يكره 

�خل�ضار نن�ضحه باأن يتناول ح�ضاء �خل�ضار.
�خل�ضار �جلافة ت�ضتهلك ب�ضكل عام بكميات �أقل من �خل�ضار �لطازجة 
�الألياف  ن�ضبة  جت��اه��ل  مي��ك��ن  وال  �الإم�����ض��اك  ع���الج  يف  مهمة  ولكنها 
�ضكل  على  خا�ضة  �خل�ضار  يف  م��وج��وده  �الأل��ي��اف  ه��ذه  حتتويها.  �لتي 
�ضليلوز. ما عد� �لفا�ضولياء فهي حتتوي على �الأمي�ضليلوز �إ�ضافة �ىل 
�ل�ضليلوز. وب�ضبب غنى �خل�ضار �جلافة باحلديد ت�ضكل غذ�ًء متو�زنا. 

كمية �الألياف يف �خل�ضار �جلافة:
�لغذ�ئية يف �خل�ضار �جلافة )من حيث  �ملئوية لالألياف  �لن�ضبة  تبلغ 

�لوزن(:
- �لفا�ضولياء 25%.

- �لبازالء 17%.
- �حلم�ض 20%.

- �لعد�ض 12%.

الفواكه الطازجة
يعاين  من  لغذ�ء  �الأ�ضا�ضية  �ملرتكز�ت  �أح��د  �لطازجة  �لفو�كه  ت�ضكل 
�لفو�كه �لطازجة بغناها  �الإم�ضاك )مثل �خل�ضار و�حلبوب(. وتتميز 
باالألياف )خ�ضو�ضاً �ل�ضليلوز و�لبكتني( وبالفيتامينات، لذلك نن�ضح 
بتناولها نية �أو مطبوخة. ويف�ضل تناول �لفو�كه من دون �إز�لة ق�ضرتها 
الأنها حتتوي على كمية جيدة من �الألياف فمثال عند تق�ضري �لتفاحة 

تفقد غر�ماً و�حد�ً من �الألياف.

طرق تناولها
من  خمزونها  يغري  �ضيء  فال  حاالتها،  بجميع  �لفو�كه  تناول  ميكن 
�الألياف �ضو�ء كانت طازجة �أو مطبوخة �أو معلبة �أو مثلجة. بالن�ضبة 
�إىل �لع�ضائر، فع�ضري �خلوخ هو �الأف�ضل، و�لع�ضائر �الأخرى كالعنب 
و�لفر�ولة  كالكرز  �حل��م��ر�ء  و�ل��ف��و�ك��ه  و�الأج��ا���ض  و�مل�ضم�ض  و�ل���در�ق 

و�لتوت �أي�ضاً ممتازة.
�أكر �لفو�كه �لتي حتتوي على ن�ضبة عالية من �الألياف هي: �لفو�كه 

�حل��م��ر�ء ك��ال��ت��وت و�ل��ق��ر����ض��ي��ة. وي��اأت��ي بعدها �مل���وز و�ل����در�ق و�خلوخ 
و�مل�ضم�ض و�لتفاح و�الأجا�ض و�لربتقال.

الفواكه املجففة
�أمر يدعو �إىل �لده�ضة �أن نعلم �أنه عند جتفيف �لثمار فاإن حمتو�ها 
�لطازج  �مل�ضم�ض  م��ن   100 م��ث��اًل  ك��ب��ري.  ب�ضكل  ي��زي��د  �الأل��ي��اف  م��ن 

يحتوي على 2،1 من �الألياف، �أما بعد جتفيفها فاإن 100 منها 
لها  �ملجففة  فالفو�كه  لذلك  �الأل��ي��اف.  م��ن   24 على  يحتوي 

�أمالح معدنية  �أنها حتتوي على  �لغذ�ئية، خ�ضو�ضاً  قيمتها 
تعترب �ضرورية الأجل نظام غذ�ئي متو�زن فاللوز و�مل�ضم�ض 
�ملجفف  �مل�ضم�ض  �أن  عن  ف�ضاًل  باملغن�ضيوم،  غنية  و�جل��وز 

عدم  يجب  ولكن  بالكال�ضيوم.  غنية  �ملجفف  و�لتني  و�للوز 
�ضعر�ت  ب�ضبب ما حتتوي عليه من  ��ضتهالك كميات كبرية 

حر�رية عالية.

النباتات الزيتية
فاعاًل يف حماربة  دور�ً  �لزيتية  �لنباتات  توؤدي 

و�لزيتون  �لف�ضتق  بينها  وم���ن  �الإم�����ض��اك، 
من  عالية  معدالت  على  يحتويان  �للذ�ن 

�الألياف )و�ضعر�ت حر�رية عالية �أي�ضاً(.

اخلبز
يعتقد �لكثري من �لنا�ض �أن �خلبز 

ي�����ض��ب��ب �الإم���������ض����اك وذل������ك غري 
�خلبز  ت��ن��اول  ف���اإذ� مت  �ضحيح، 

ي�ضاعد  ف��اإن��ه  م��ع��ت��دل  ب�ضكل 
�ملعوي.  �مل���رور  تنظيم  على 

�لركيزة  ي�����ض��ك��ل  ف��اخل��ب��ز 
�الأ�ضا�ضية يف غذ�ء معظم 

�ل�ضعوب.

اأنواعه
تبعاً  �الأبي�ض  �ىل  �لكامل  �ىل  �الأ�ضود  �ىل  �الأ�ضمر  من  �خلبز  يختلف 

ملكوناته.
ي�ضنع  وقد  �الأبي�ض،  �لطحني  ل�ضناعته  ي�ضتخدم  �الأبي�ض:  • �خلبز 
باأ�ضكال خمتلفة وقد ي�ضاف �إليه �ل�ضكر و�حلليب ومو�د دهنية وزيوت 

نباتية للح�ضول على �أ�ضكال ومذ�قات خمتلفة.
من �حلبوب لت�ضنيع �خلبز مثل  كثرية  �أ�ضناف  ثمة  �حلبوب:  • خبز 
�ل�ضعري و�حلنطة و�لقمح و�ل�ضوفان و�الأرز وغريها. كذلك يتو�فر يف 
�ملتاجر �خلبز �لكامل �لذي يحتوي على �أنو�ع عدة من �حلبوب، و�خلبز 

بالنخالة وغريها.

الأكرث فاعلية
 15 �الإم�ضاك، فتناول  �الأك��ر فاعلية يف معاجلة  بالنخالة هو  �خلبز 
غر�ماً تقريباً من �ألياف �لنخالة تكفي لتنظيم �ملرور �ملعوي. نح�ضل 
بينما  بالنخالة.  من �خلبز  150 غر�ماً  تناولنا  لو  �لكمية  على هذه 
نحتاج �إىل تناول كيلوغر�ماً من �خلبز �الأبي�ض للح�ضول على �لنتيجة 
نف�ضها. وثمة نوعان من �لنخالة: �لنخالة �خل�ضنة و�لنخالة �لناعمة. 
على  �أف�ضل  �خل�ضنة  بالنخالة  �خلبز  وتاأثري 

�ملرور �ملعوي.
ياأتي �خلبز  بالنخالة  بعد �خلبز 
�ل��ك��ام��ل، وي��ت��ك��ون م���ن طحني 
�ل��ق��م��ح غ��ري �مل��ك��رر وه���و �أقل 
غنى باالألياف �لغذ�ئية من 
وياأتي  ب��ال��ن��خ��ال��ة.  �خل��ب��ز 
نهاية  �الأب��ي�����ض يف  �خل��ب��ز 
على  �ل���ق���ائ���م���ة الح����ت����و�ئ����ه 
�الألياف  م��ن  قليلة  كمية 

�لغذ�ئية.

�شحة وتغذية

على  حتتوي  التي  امللينة  طبيعتها  ب�شبب  الإم�شاك  معاجلة  يف  اأ�شا�شيني  عن�شرين  والفاكهة  اخل�شار  ت�شكل 
مادتي ال�شليليوز والمي�شليلوز. كذلك تتميز بغناها بالأمالح املعدنية )خ�شو�شًا احلديد( والفيتامينات.

�إذ�  �ل�ضحة.  �أن يح�ّضن  �لوزن ميكن  �أن تخفي�ض  �إ�ضافية على  �أدلة  ثمة 
كنت تعاين م�ضكلة �لوزن �لز�ئد، ال �ضيما يف منطق �خل�ضر، قد يتح�ضن 
در��ضة حديثة ُطرحت  �كت�ضفت  �لكيلوغر�مات.  بع�ض  �إذ� خ�ضرت  نومك 
�ضيما  ال  �ل���وزن،  ف��ق��د�ن  �أن  �الأم��ريك��ي��ة(  �لقلب  �جتماع )جمعية  خ��الل 
�لذين  �الأ�ضخا�ض  �إىل  بالن�ضبة  �لنوم  نوعية  يح�ّضن  �لبطن،  منطقة  يف 

يعانون م�ضكلة �لوزن �لز�ئد �أو �لبد�نة.
�أ�ضهر وهم يتبعون حمية  �أن �لنا�ض �لذين مي�ضون �ضتة  وجد �لباحثون 
غذ�ئي  بربنامج  يكتفون  �أو  نف�ضه  �لوقت  يف  ريا�ضياً  وبرناجماً  غذ�ئية 
يخ�ضرون ما معدله �ضبعة كيلوغر�مات، وتركز %15 من هذه �خل�ضارة 

يف منطقة �لبطن. الحظت �ملجموعتان �أي�ضاً حت�ّضن نوعية �لنوم.
توؤدي زيادة �لوزن ب�ضكل مفرط، ال �ضيما يف منطقة �لعنق، �إىل �حتمال 
ن�ضوء م�ضكلة �نقطاع �لتنف�ض �الن�ضد�دي �أثناء �لنوم، وحت�ضل هذه �حلالة 
عند �ن�ضد�د جمرى �لهو�ء ب�ضكل كامل �أو جزئي خالل �لنوم. ب�ضبب هذه 
�حلالة ي�ضتيقظ �لفرد ب�ضكل متكرر، ما يجعله عر�ضة لالإ�ضابة ببع�ض 
�لدم.  �ضغط  و�رت��ف��اع  �لدماغية  �ل�ضكتة  ت�ضمل  �لتي  �الأخ���رى  �حل��االت 
يقول خبري �لنوم لور�ن�ض �إب�ضتاين، �أ�ضتاذ �لطب يف كلية �لطب يف جامعة 
هارفارد: )تو�ضلت نتائج �لدر��ضة �إىل �حتمال �أن يوؤدي فقد�ن �لوزن �إىل 
�لنوم وحت�ضني نوعية  �أثناء  �لتنف�ض �الن�ضد�دي  تخفيف م�ضكلة �نقطاع 
)ي�ضاهم  �إب�ضتاين:  يو�ضح  �ل�ضكري.  ب��د�ء  �آخ��ر  �حتمال  يرتبط  �لنوم(. 
�لدم وتخفي�ض فر�ضة  �ل�ضيطرة على غلوكوز  �ل��وزن يف حت�ضني  فقد�ن 
�الإ�ضابة بد�ء �ل�ضكري. �ل�ضكري عامل خطر لالإ�ضابة مبتالزمة �ل�ضاق 
�مل�ضطربة و��ضطر�ب حركة �الأطر�ف. لذ� قد يوؤدي تخفي�ض �لوزن �أي�ضاً 

�إىل تر�جع حدة ��ضطر�بات �لنوم، ما يعني حت�ّضن نوعية �لنوم �أي�ضاً(.

م�شاكل الدهون
ال نعلم بعد �ل�ضبب �لذي يف�ضر �لر�بط بني فقد�ن �لدهون حول �لبطن 
وحت�ضني نوعية �لنوم. لكننا نعلم �أن بع�ض دهون �لبطن )��ضمها �لدهون 
و�لقولون  �لثدي  و�ضرطان  و�خلرف  �لقلب  باأمر��ض  ترتبط  �حل�ضوية( 
و�لربو. بالتايل، قد يبدو فقد�ن �لوزن يف منطقة �لبطن طريقة منطقية 
لتح�ضني �لنوم و�ل�ضحة �لعامة �أي�ضاً. لكن ل�ضوء �حلظ، ال ميكن فقد�ن 

دهون �لبطن فقط.
يقول د. �آي مني يل، �أ�ضتاذ علم �الأوبئة يف كلية هارفارد لل�ضحة �لعامة 

�الأمر��ض  وجتنب  �ل�ضحة  حت�ضني  يف  �جل�ضدي  �لن�ضاط  دور  يف  وخبري 
�ملزمنة: )حتدد �ملعطيات �لور�ثية جزئياً �ملناطق �لتي يخ�ضر فيها �لفرد 
وزنه. ب�ضكل عام، يح�ضل جزء من فقد�ن �لوزن يف دهون �لبطن. لكن ال 

ميكن توقع حجم �خل�ضارة يف تلك �ملنطقة(.

احلل املنا�شب
�لبطن، يكمن �حل��ل يف  ده��ون  �ل��ن��وم وخ�����ض��ارة  �ل���وزن وحت�ضني  لفقد�ن 
ومفيدة  تقليدية  ريا�ضية  مت��اري��ن  ممار�ضة  ع��رب  عموماً  �ل���وزن  ف��ق��د�ن 
وت��دري��ج��ي��ة. ميكن  بطيئة  خ��ط��و�ت  �ت��خ��اذ  يجب  و�ت��ب��اع حمية �ضحية. 

طو�ل  �ل�ضريع(  و�مل�ضي  �ل�ضباحة  )مثل  معتدل  ج�ضدي  بن�ضاط  �لبدء 
بخم�ضة متارين من 30 دقيقة.  للقيام  د�عي  ال  �أ�ضبوعياً.  دقيقة   150
بح�ضب قول �لدكتور يل، ميكن �حل�ضول على �لنتائج نف�ضها عرب زيادة 
عدد �حل�ض�ض �لريا�ضية وتق�ضري مدتها، مثل �مل�ضي �ل�ضريع ثالث مر�ت 

طو�ل 10 دقائق بدل �مل�ضي مرة مدة 30 دقيقة.
�إىل فقد�ن �لوزن ب�ضكل جذري. ال بد  �لريا�ضة وحدها ال توؤدي عموماً 
�الآثار  تقت�ضر  ال  �ليومية.  �حل��ر�ري��ة  �ل�ضعر�ت  ع��دد  تخفيف  من  �أي�ضاً 
�لطويلة  �لقيلولة  �لوزن على حت�ضني نوعية  �لد�ئمة للريا�ضة وفقد�ن 

خالل �ل�ضتاء، بل يح�ضل �لفرد �أي�ضاً على م�ضتقبل �ضحي.

افقد الوزن لنوم اأف�سل

حتتوي على مادتي ال�شليليوز والمي�شليلوز

اخل�سار والفواكه واحلبوب ملحاربة الإم�ساك 

�سيئة احلقيقة  يف  هي  جيدة..  عادات   6
 

و�أكل وجبات خفيفة.. كل هذه  �ملاء،  �لكثري من  باكر�، و�ضرب  �ال�ضتيقاظ 
يردده  مثلما  ل�ضحتنا  ج��د�  مفيدة  �ل��و�ق��ع  يف  لي�ضت  �جل��ي��دة،  �لن�ضائح 
كذلك  لي�ضت  جيدة  �أنها  عبثا  نعتقد  �لتي  �لعاد�ت  بع�ض  هذه  �لكثريون. 

يف �لو�قع.
�آباوؤنا  ر�ضخها  �لتي  �لعاد�ت  من  �لعديد  باأذهاننا  �لت�ضقت  �لطفولة  منذ 
باكر�،  و�لعمل  �مل��اء  م��ن  �لكثري  �ضرب  �أن  نعتقد  فنحن  فينا،  معلمونا  �أو 
�لتعر�ض لل�ضم�ض، كلها ن�ضائح جيدة، لكن يف مقال ن�ضر حديثا يف  وعدم 

)هافينغتون بو�ضت(، جاء �أن بع�ض �لعاد�ت لي�ضت منوذجية ل�ضحتنا.

�شرب الكثر من املاء
ين�ضح �ملخت�ضون ب�ضرب لير ون�ضف �للير من �ملاء يوميا، ويتفق �جلميع 
على �لقول باأن �ملاء هو �حلياة، لذلك ينبغي �الإكثار من �ضربه ما ��ضتطعنا. 
لكن �حذرو� فاإذ� كان �ملاء �ضروريا للحياة، فان �ضرب كميات كبرية منه قد 

يوؤدي وب�ضكل خطر �إىل تخفيف تركيز �الأمالح يف �لدم. 
�أما فيما يتعلق بالقنينات �لبال�ضتيكية، فيمكن �أن تلوث مكوناتها �لكميائية 

�ملاء، مما ميكن �أن ي�ضبب ��ضطر�با يف م�ضتوى �لهرمونات.

احلديث عن امل�شاكل ال�شخ�شية 
م�ضاكلنا  عن  �حلديث  �ن  �لن�ضائية  �ملجالت  من  �لكثري  يف  نقر�أ  �أن  ميكن 
�حلكمة  ه��ذه  ف��اإن  لالأ�ضف  حللها.  �ملفتاح  ه��و  �الأ���ض��دق��اء  م��ع  �ل�ضخ�ضية 
�لنف�ضية غري �ملدرو�ضة �لتي يتم �لرويج لها، �أحيانا يكون لها تاأثري عك�ضي 

على �ملعنويات. 
�الأمريكية جاء  �ملتحدة  �لواليات  �أعدتها جامعة كولومبيا يف  در��ضة  ففي 
)حماولة حتليل م�ضكلة �ضخ�ضية مع �الأ�ضدقاء، ميكن �أن ي�ضبب لل�ضخ�ض 
�الإ�ضابة بالقلق و�الإجهاد �لذي ينتهي باالكتئاب، وعليه فاإن �أف�ضل طريقة 

للخروج من �أي �أزمة �أو م�ضكلة هو �لركيز على �مل�ضكلة ذ�تها(.

الريا�شة �شباحًا جيدة
�لعد�ءين  ولكن  لل�ضحة،  مفيدة  بانتظام  �لريا�ضة  ممار�ضة  �إن  بالفعل 
يقولون �نه من �الأف�ضل �لرك�ض بعد �الأكل. لقد �كت�ضف باحث من جامعة 
برونال �أن ممار�ضة �لريا�ضة يف وقت مبكر ميكن �أن ي�ضعف �لنظام �ملناعي 

للج�ضم مما يوؤدي �إىل �الإ�ضابة باأمر��ض فريو�ضية.
لكن هذ� ال مينع من ممار�ضة مترين �و مترينني ب�ضيطني لدى �ال�ضتيقاظ، 

وتاأجيل �لتمارين �ملكثفة �إىل منت�ضف �ليوم.

تناول املكمالت الغذائية
علينا.  مبا�ضرة  ينعك�ض  نق�ضها  �أن  ذل��ك  ل�ضحتنا،  �ضرورية  �لفيتامينات 
فالعديد من  �لغذ�ئية،  �ملكمالت  �إعالنات  مع  �لتجاوب  يعني  ال  هذ�  لكن 
و�ملغنيزيوم  با�ضر�ف، مثل �حلديد  �لفيتامينات  تناول  �أن  �أكدت  �لدر��ضات 
�مل�ضنات، كما  �لن�ضاء  �ملوت لدى  �ن ي�ضاعف خطر  �أو فيتامني ب6، ميكن 
�أن جرعة ز�ئدة من فيتامني ج ميكن �أن ت�ضاعف خطر �الإ�ضابة ب�ضرطان 
�خل�ضار  م��ن  �أف�ضل  ولي�ض  �حل��ب��وب  ه��ذه  ع��ن  تخلو�  وعليه  �لربو�ضتاتا، 

و�لفو�كه.

ا�شتعمال كرميات الوقاية من ال�شم�س 
هو�ة  بني  �ملا�ضية  �لقليلة  �ل�ضنو�ت  خ��الل  منت�ضر�  �جللد  �ضرطان  �أ�ضبح 
�ال�ضمر�ر )�لربونز�ج(، وكل �ضيف تت�ضاعف �حلمالت �لدعائية �لتي تدعو 
من  �لوقاية  كرميات  ��ضتعمال  �ىل  �ل�ضباب  يدفع  مما  �جللد،  حماية  �إىل 

�أ�ضعة �ل�ضم�ض ب�ضكل مفرط.
�أردمت جتنب  ما  �إذ�  لكن  �أم��ر مهم،  �ل�ضم�ض  �أ�ضعة  �لوقاية من  �أن  �ضحيح 
�ل�ضم�ض  الأ�ضعة  �لتعر�ض  �أن  تعرفو�  �أن  عليكم  �ل�ضناعية،  �لفيتامينات 
لفرة ق�ضرية �ضروري جد�، الأنها متنع �أي نق�ض يف فيتامني )د(، حيث 
تو�ضي �لدر��ضات �ل�ضحية بق�ضاء 10 دقائق يوميا حتت �أ�ضعة �ل�ضم�ض من 

دون ��ضتعمال �أي كرمي.

تناول الأكل )الاليت( 
�الأغذية  �زده���رت  �ل��ن��ا���ض،  ب��ني  رو�ج���ا  وتلقى  كلمة حمية  ت��زده��ر  �أن  قبل 
�إلغاء  الن  خ��ط��اأ،  يعترب  تناولها  لكن  �الأ���ض��و�ق،  يف  كبري  ب�ضكل  )�ل��الي��ت( 
فهذه  بال�ضحة،  ���ض��ار�  ي��ك��ون  �أن  ميكن   3 �وم��ي��غ��ا  مثل  �جل��ي��دة  �ل��ده��ون 
�الأحما�ض �لتي تتوفر عليها �الأ�ضماك �لدهنية و�جلوز، �ضرورية لوظائف 

�لدماغ و�لقلب، وميكن �أن تقي من �الإ�ضابة بالتهاب �ملفا�ضل.

الثالثاء   -  18   يونيو    2013 م    -    العـدد    10821
Tuesday    18    June     2013  -  Issue No   10821



24 الثالثاء    -  18   يونيو    2013 م    -    العـدد    10821
Tuesday    18    June     2013  -  Issue No   10821



�لبط�ض  ب��ه��ا  تكتفي  �ل��ن��وم  م��ن  قليلة  ���ض��اع��ات  ه��ي 
ل��ت��ت��ح��ام��ل ع��ل��ى ن��ف�����ض��ه��ا، وت���ق���وم ب��و�ج��ب��ات��ه��ا �جتاه 

�أطفالها �الأحد ع�ضر ، وزوجها وبيتها �أي�ضاً.
لكن كيف المر�أة بعمر �ل�21 عاماً �أن تكون �أماً ل�11 
قائلًة  �لبط�ض،  �أج��اب��ت عليه  �ل�����ض��وؤ�ل  ه��ذ�  ط��ف��ل؟.. 
 7 منذ  تزوجت  لالأنباء:  �الأن��ا���ض��ول  وكالة  ملر��ضلة 
�ضنو�ت، كنت بعمر �ل�14 عاماً، رزقني �هلل ب�4 فتيات 
يف �أربع مر�ت من �حلمل، و�نا �ضر�حة مل �أكتِف، كنت 
�أريد �أن �أجنب ذكر�ً يحمل ��ضم �لعائلة، حتى رزقني 

�هلل بعد ذلك بتو�أم )ولد وبنت( .
و�أ�ضافت �لبط�ض: �كتفيت بعد ذلك، وو�ضعت مانعا 
من  �أح��م��ل  �أن  يل  �أر�دت  �هلل  م�ضيئة  �أن  �إال  للحمل، 

جديد ب� خم�ضة تو�ئم .
ت��ل��ّق��ت �ل��ب��ط�����ض �ل�����ض��اع��ق��ة ع��ن��دم��ا ر�ج��ع��ت طبيبها 
�أن��ه��ا حامٌل  و�أخ���ربه���ا  �الأخ����ري،  �حل��م��ل  �ملخت�ض يف 
خوفاً  �لبط�ض  �أط���ر�ف  فارتعدت  ت��و�ئ��م،  ب�)خم�ض( 
مت�ضائلًة: كيف يل �أن �أقوى على حمل )خم�ضة( �أجنة 

دفعة و�حدة د�خل �أح�ضائي؟ .
و�أجنتها  حملها  من  تتخل�ض  �أن  ق��ررت  بعدها  ومن 
�خلم�ضة ، خا�ضة و�أن و�ضعهم �القت�ضادي ال ي�ضمح 
�ضّيما  �لعائلة  �أف���ر�د  م��ن  �لكبري  �ل��ع��دد  ه��ذ�  باإعالة 

و�أنهم ال ز�لو يف طليعة حياتهم.
ل��ك��ن �الأط���ب���اء رف�����ض��و� �إج�����ر�ء ع��م��ل��ي��ات ج��ر�ح��ي��ة ل� 
�أن���ِت  ل��ه��ا:  ق��ائ��ل��ني  �ل��ب��ط�����ض للتخل�ض م���ن ح��م��ل��ه��ا 
ال  فنحن  باالأجنة،  نفخت  و�الأرو�ح  �لثالث  بال�ضهر 
نقع يف �حلر�م كي تريحي �ضمريك، ورزق �الطفال 
– ح�ضب  �هلل  على  وت��وك��ل��ي  تقلقي  ال  معهم،  ي��اأت��ي 

�لبط�ض-.
مبا  ور���ض��ت  �الأط���ب���اء،  لن�ضيحة  �لبط�ض  وخ�ضعت 
ق�ضمه �هلل لها، ورددت �أن �أرز�ق �الأطفال تاأتي معهم.

وقبل �أن تتّم �لبط�ض �أ�ضهر حملها �لت�ضعة، ��ضطرت 
الإجر�ء عملية والدة قي�ضرية ، الأن و�ضعها �ل�ضحي 
�إىل )6(  �ل��دم  ك��ان مردياً ج��د� حيث ن�ضبة فح�ض 

درجات.
ون��ظ��ر�ً ل��ل��والدة �مل��ت��ق��دم��ة ج���اءت ت��و�ئ��م��ه��ا �خلم�ضة 
كيلو  �ل����  �إىل  وزن���ه  ي�ضل  ف��اأك��ربه��م   ، �ضيئة  ب�ضحة 
انة �مل�ضت�ضفى منذ  �لو�حد، ويتو�جد �أحدهم يف ح�ضّ

ع�ضرين يوماً.
وذكرت �لبط�ض �أن �ملو�ليد �جلدد بحاجة �إىل رعاية 
متتلك  ال  �أنها  كما  منفردة،  عليها  تقوى  ال  خا�ضة 

�ملال �لكايف لتوفري �حتياجات �ضغارها .
للتو�ئم  خا�ضا  طعاما  يل  كتبو�  �الأط��ب��اء   : و�أكملت 
حتى ي�ضتعيدو� �ضحتهم، ك�اأن ي�ضرب كل و�حد منهم 
–كل يومني- ُتباع �لو�حدة منها  علبة حليب طبية 
مبا يقارب �ل�)13( دوالر، ور�تب زوجي يعادل 200 
�أطفايل  �حتياجات  �ألّبي  �أن  يل  كيف  �ضهرياً،  دوالر 
ي�ضاعدين  ومل  م��ادي��ا  ق���ادرة  غ��ري  و�أن���ا  )�ل�ضحية( 

�أحد؟ .
ولفتت �إىل �أنها تكتفي باإطعام تو�ئمها �خلم�ضة علبة 
تردي  �إىل  �أدى  �ل���ذي  �الأم���ر  ي��وم��ي��اً،  و�ح���دة  حليب 

�أو�ضاع �أطفالها �ل�ضحية.
من  �لعديد  �إىل  وزوج��ه��ا  توجهت  �أنها  �إىل  و�أ���ض��ارت 
على  لتح�ضل  و�الهلية  و�ملحلية  �لدولية  �ملوؤ�ض�ضات 
تلَق  �أن زيار�تها مل  �إال   ، م�ضاعد�ت وخا�ضًة �حلليب 

�أي �هتمام.
وي��ق��ول رع���د �ل��ب��ط�����ض )26( ع��ام��اً يف ح��دي��ث��ه مع  
�الأنا�ضول : �أتقا�ضى ر�تبا بقيمة 200 دوالر �ضهريا، 
غذ�ء  �إىل  بحاجة  خم�ضة  بينهم  ط��ف��ل،   11 ول���دي 
خا�ض مرتفع �ل�ضعر، و�نا �أعجز عن �لوقوف ب�ضبب 
�إ�ضابتي ب�ضاقي عام 2000 –يف �نتفا�ضة �الأق�ضى-، 

كيف �ضاأ�ضتطيع �أن �أوفر كل هذه �الحتياجات؟ .
ت��و����ض��ل م��ع جم��م��وع��ة من  �أن���ه  �إىل  ول��ف��ت �لبط�ض 
�جلمعيات وتفاجاأ حني �أخربوه باأنهم على ��ضتعد�د 
�ل��ن��ف�����ض��ي م���ع �الأم و�ل��ع��ائ��ل��ة ول��ي�����ض من  ل��ل��ت��ع��ام��ل 

�خت�ضا�ضهم تقدمي م�ضاعد�ت عينية لالأطفال .
ونا�ضد �لبط�ض �لرئي�ض �لفل�ضطيني حممود عبا�ض، 

باأن  هنية،  ��ضماعيل  بغزة  �ملقالة  �حلكومة  ورئي�ض 
�ل�ضحي  �لطعام  �أق�ضاها  م�ضاعدة  الأطفاله  يقدما 

�لذي و�ضفه �الأطباء لهم. 
و�أ�ضاف: نريد �لعالج، ال نطلب م�ضتلزمات �لرفاهية 
�أن ينعمو� بحقهم يف  �أح��د، فالأطفايل �حلق يف  من 

�حلياة .

من هنا وهناك
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بني اثنني وع�شرين عينا طوت لتّوها اجلفون لتبحث عن نوم عميق .. ت�شرتق عيَنا الأم نعمة البط�س )21 عاما( غفوة �شريعة ملدة 
�شاعة اأو اأقل.. فما تكاد اأن تغم�س عينيها حّتى يهّم اإحدى توائمها اخلم�شة ب� البكاء ، اأو ي�شتيقظ اأحد اأطفالها ال�شتة ليخربها باأنه 

خائف هذه الليلة من الظالم ويريدها اأن جتل�س بجانبه حّتى ينام مرة اأخرى .

بعد �شبع �شنوات من الزواج 

نعمة البط�ش .. اأم لـ 11 طفال وعمرها 21 عاما!!

العرتا�ش على 
القانون بالرق�ش

 
يف �ضتينات �لقرن �ملا�ضي �أقرت والية و��ضنطن، يف �أق�ضى �ل�ضمال 
�لغربي للواليات �ملتحدة، قانوناً يفر�ض �ضر�ئب على �أ�ضحاب �أي 
�أو مغلق ي�ضمح فيه للعامة بالرق�ض مقابل ر�ضوم،  مكان مفتوح 

حتى ولو كان و�ضط �ل�ضارع �أو يف �خلالء.
�لقانون  ه��ذ�  على  �ملعر�ضني  من  �ملئات  جتمع  �ملا�ضي  �الأ�ضبوع 
�ضياتل  �لعا�ضمة  �لوالية يف  �لكابيتول مقر كونغر�ض  �أمام مبنى 
رف�ضهم  ع��ن  ت��ع��ب��ري�ً  �ملو�ضيقى  �أن��غ��ام  على  بالرق�ض  و�ن��ط��ل��ق��و� 
للقانون وللمطالبة باإلغائه، الأن �أ�ضحاب هذه �الأماكن يفر�ضون 

ر�ضوماً �إ�ضافية على �لزبائن لتعوي�ض ما يدفعونه من �ضر�ئب.
يهذب  �لرق�ض  �إن  �لر�ق�ض  �الحتجاج  يف  �ضاركت  �ضيدة  وق��ال��ت 
�لروح باالإ�ضافة �إىل �أنه ريا�ضة مفيدة للج�ضم و�لعقل معاً فلماذ� 

يفر�ضون �ضر�ئب على هذه �الأماكن فهي لي�ضت نو�ٍد ليلية.
ب�ضورة  يتم  تنفيذه  و�إن  تع�ضفي  �إن���ه  �ل��ق��ان��ون  معار�ضو  ي��ق��ول 
�عتباطية، فم�ضوؤولو �ل�ضر�ئب يالحقون �ملحالت �لتي يريدونها 
هذه  �إن  بالقول  �مل�ضوؤولون  ي��رد  حني  يف  غريها،  عن  ويتغا�ضون 
�ل�ضر�ئب توفر للوالية ع�ضر�ت �ملاليني من �لدوالر�ت و�إن �إلغاء 

�لقانون يتطلب مو�فقة كونغر�ض �لوالية.

هاتفك النقال...
 خمتربك الطبي 

�الإ�ضابة  �أو  �لنا�ض وهم يف غرف �حلمام معرفة حدوث �حلمل  ي�ضتطيع 
مبر�ض نق�ض �ملناعة �ملكت�ضبة )�الإيدز(، كما ي�ضتطيعون �لقيام بخطو�ت 
ت�ضمل �حلم�ض �لنووي ملعرفة �ضاللة ن�ضبهم، لكْن من �ل�ضعب �أن يجيبو� 
�أنا م�ضاب باإنفلونز�؟(. ويرجع ذلك �إىل �أن  عن �أ�ضئلة ب�ضيطة مثل )هل 
�أكر �أجهزة �لت�ضخي�ض �مل�ضتخدمة يف �ملنازل تقت�ضر على ميز�ن �حلر�رة. 
قيا�ض  �أكر من  �ضيء  �أي  وفهم  �ملعتاد  �لقيا�ض  يتجاوز  باأي عمل  و�لقيام 
�لتنف�ض و�ضربات �لقلب - هما من  درجة ح��ر�رة �جل�ضم - مثل معدالت 

وظائف �لطبيب.
�إىل  �إىل �لطبيب عندما ال تكون ثمة حاجة  �لنا�ض يذهبون  ف��اإن   وهكذ� 
ذلك، ويحجمون عن مر�جعته عندما يتعني عليهم �لقيام بذلك. وتزويد 
�أف�ضل التخاذ قر�ر قد ميكِّن  ب��اأدو�ت  �أف�ضل و�ملر�ضى  �الأطباء مبعلومات 

�أجهزة �لت�ضخي�ض و�ملر�قبة �ل�ضحية �ل�ضخ�ضية من ك�ضر تلك �حللقة.
��ضتخد�َم  �لطبية  �الأجهزة  م�ضنعو  بد�أ  �ملا�ضية  �لقليلة  �ل�ضنو�ت  وخالل 
معلومات  جمع  بغية  ج��و�ل��ة  بهو�تف  مربوطة  م�ضغرة  �إح�ضا�ض  �أج��ه��زة 
�ضريرية، �إذ تر�قب ملحقاُت �آي فون )�أاليف كور AliveCor( و)�آي بي 
جي �ضتار iBGStar(، على �ضبيل �ملثال، نب�ضاِت �لقلب و�ضكر �لدم على 
معدل  �إىل  �لتنف�ض  وجهاز  �لنب�ض  معدالت  تنك(  )ذي  ل  ويحوِّ �لتو�يل. 
جهد، كما �أن �الأجهزة �لتي جتمع طائفة �أو�ضع من �ملعلومات �لقيا�ضية هي 

على �لطريق لطرحها يف �الأ�ضو�ق.
قطعة  وه���ي   ،)Scanadu Scout ���ض��ك��اوت  )���ض��ك��ان��ادو  وت�����ض��ت��خ��دم 
�ل�ضنة،  ه��ذه  من  الح��ق  وق��ت  يف  متو�فرة  �ضتكون  �جليب  بحجم  بلوتوث 
عدَة �أنو�ع من �أجهزة �الإح�ضا�ض، من بينها �الأ�ضعة حتت �حلمر�ء، لقيا�ض 
معدل تدفق �لدم و�أك�ضجينه و�لن�ضاط �لكهربائي للقلب ودرجة �حلر�رة 
و�لنب�ض. وتناف�ض �ل�ضركة من �أجل �حل�ضول على )تر�يكوردر �ك�ض بر�يز 
�أد�ة  �أول  ل�ضنع  مناف�ضة  ت�ضمل  �لتي   )Tricorder X PRIZE

ت�ضخي�ض باجلو�ل خالية من �الت�ضال.
وقد ميثل حجم �ملعلومات �لتي طرحتها �ضبكة من �الأجهزة مثل )�ضكانادو 
�ل�ضخ�ض  الأن  �لعامة،  �ل�ضحة  عمال  �إىل  بالن�ضبة  نعمًة   )Scanadu
 4 يفوق  ما  �ضيجمع  يومياً  و�ح��دة  ل�ضاعة  �ل�ضحية  بياناته  يجمع  �ل��ذي 

�أمثال �ملعلومات �ملخزنة يف مكتبة �لكونغر�ض خالل حياته.
م��ا ميكن  بلد  �لنا�ض يف  م��ن  ع��دد  على  ��ضُتخِدمت  م��ا  �إذ�  �الأج��ه��زة  ه��ذه 
وبالتايل  �ل��ب��ل��د،  ذل��ك  يف  �ل�ضحية  �حل��ال��ة  ع��ن  معلومات  جتمع  �أن  لها 
�أنه يف و�ضع  �إىل  �إ�ضافًة  ميكنها مو�جهة �لكثري من �الأمر��ض يف مهدها، 
�ملبكرة  �مل��وؤ���ض��ر�ت  لر�ضد  �ملعلومات  تلك  ��ضتخد�م  �الأوب��ئ��ة  �خت�ضا�ضيي 

لالأمر��ض و�إ�ضد�ر حتذير�ت قبل �أن تنت�ضر �لعدوى.
و�أدو�ت  �ل�ضخ�ضية  �ملعلومات  ب��ني  �جل��م��ع  ميكن  �الأف����ر�د  �إىل  وبالن�ضبة 
�لدم، على  �رتفاع �ضغط  �لرب�مج. فمر�ضى  �لتي تعتمد على  �لت�ضخي�ض 
وذلك ميكنهم من معاجلة  �ل�ضغط،  �رتفاع  رون من  �ضيحذَّ �ملثال،  �ضبيل 

و�ضعهم ب�ضكل �أف�ضل عرب �حلمية و�لتمارين �لريا�ضية.
�لهاتف  �ضور  حتليل  ت�ضتطيع  تطبيقات  تطوير  على  )�ضكانادو(  وتعمل   
�إىل  �لتنف�ضي،  �جلهاز  ع��دوى  وك�ضف  �مل�ضتخدم  بول  �أو  دم  لعينات  �لذكي 
وت�ضخي�ض  معلومات  عينة  لت�ضنيع  بر�جمها  لتح�ضني  جانب تخطيطها 
حالتهم  تتطلب  متى  معرفة  م��ن  �مل��ر���ض��ى  ومت��ك��ني  �ل�ضائعة  �الأم���ر�����ض 
�ملر�ضية مر�جعة �لطبيب. والأول مرة �ضتكون �حلاالت �لطارئة هي حاالت 
�لذي  �لوحيد  �ل�ضخ�ض  �لطبيب  يكون  لن  ولكن  ب��رد  هو  و�ل��ربد  طارئة 

يدرك �لفارق.  



ت�شرتط الرتاخي�س ملزاولة عملها 

بلدية راأ�ش اخليمة ت�سبط 
�سيارات خمالفة لنقل الأ�سماك 

•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

للحد  جديدة  �آلية  و�ضع  �أنها  �عتز�مها  �خليمة  ر�أ���ض  بلدية  �أعلنت 
�ل�ضيار�ت  �أ�ضحاب  �رتكابها من قبل  �لتي يتم  من ظاهرة خمالفات 
�ل��ع��ام��ل��ة يف جم���ال ت��وزي��ع �الأ���ض��م��اك يف �الإم�����ارة وت��اأت��ي �الج����ر�ء�ت 
�ملخالفات  �ل��ع��دي��د م��ن  �ل��ب��ل��دي��ة ب�ضبط  ق��ي��ام  �أع��ق��اب  �جل��دي��دة يف 
عدم  يف  و�ملتمثلة  �ملا�ضية  �ل��ف��رة  خ��الل  �ل�����ض��ي��ار�ت  بتلك  �خلا�ضة 
�ال�ضر�طات  ببع�ض  و�لتهاون  �ل�ضحية  بالقو�نني  غالبيتها  �لتز�م 
�لتي ت�ضمن �ضالمة �الأ�ضماك �أثناء عملية �لنقل مثل درجات �لربودة 

�لعالية خا�ضة �إذ� كانت �ل�ضيار�ت قادمة من خارج �الإمارة .
وقال مبارك �ل�ضام�ضي رئي�ض د�ئرة �لبلدية �أن �لهدف من �الإجر�ء�ت 
وتهيئة  �الإم����ارة  و�إىل  م��ن  �الأ���ض��م��اك  نقل  عملية  تنظيم  �جل��دي��دة 
بع�ض  �لتز�م  عدم  �ملفت�ضون  الحظ  �أن  بعد  لذلك  �ملنا�ضبة  �لظروف 
�لالزمة  �ل�ضحية  باالإ�ضر�طات  �لتجار  ي�ضتخدمها  �لتي  �ل�ضيار�ت 
من  ت�ضاريح  حتمل  ال  �ل��ت��ي  لل�ضيار�ت  ي�ضمح  ل��ن  �ن��ه  �ىل  م�ضري� 
�لبلدية بتوزيع �الأ�ضماك يف �الإمارة �ضو�ء كانت جلهات يف �لد�خل �أو 
�أن �ل�ضيار�ت �لتي �ضتح�ضل على ت�ضاريح  �إىل  خارج �الإم��ارة، م�ضري�ً 
�ملطلوبة  �ملو��ضفات  جميع  و�ضتطبق  للرقابة  �ضتخ�ضع  �لبلدية  من 
لعملية �لنقل �الآمنة �لتي ت�ضمن �ضالمة �الأ�ضماك حتى و�ضولها ليد 

�مل�ضتهلك.
�ملكتوم  بالبلدية خليفة حممد  �ل�ضحة  �إد�رة  ومن جهته ذكر مدير 
�إن �ل��ب��ل��دي��ة وق��ع��ت غ��ر�م��ة ك��ب��رية ع��ل��ى ���ض��اح��ب ���ض��ي��ارة ق��ادم��ة من 
�إحدى �الإمار�ت �ملجاورة بعدما تبني �أنها ال تطبق �أياً من �ل�ضروط 
�لنقل يف درجات حر�رة عالية  �لنقل مثل  �ل�ضحية �خلا�ضة بعملية 
على  �لثلج، موؤكد�ً  �الأ�ضماك وخلوها من  �أوعية حفظ  وعدم نظافة 
�أن تكر�ر خمالفات �ضيار�ت توزيع �الأ�ضماك دفع �لبلدية ال�ضتحد�ث 
�آلية جديدة تقوم على �إ�ضد�ر تر�خي�ض من �لبلدية لتلك �ل�ضيار�ت 

تخ�ضع مبوجبها لعمليات �لرقابة �ملطلوبة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

بحث معايل �ملهند�ض �ضلطان بن �ضعيد �ملن�ضوري وزير 
�اليطايل  �القت�ضادية  �لتنمية  وزي���ر  م��ع  �القت�ضاد 
ف��الف��ي��و ز�ن���ون���ات���و وم�����ض��اع��د وزي����ر �خل��ارج��ي��ة البو 
بي�ضتيلي ورئي�ض �إقليم ماركي جيان ماريو �ضباكا �ضبل 
�آفاق �لتعاون �القت�ضادي و�لعالقات �لتجارية  تعزيز 
رجال  ب��ني  �لعالقة  تعزيز  جانب  �إىل  �لبلدين،  ب��ني 

�الأعمال و�مل�ضتثمرين �الإمار�تيني و�الإيطاليني. 
�الإيطايل  �الإم��ار�ت��ي  �مللتقى  �نعقاد  �ل��زي��ارة  وتخلل 
�ال�ضتثمار  ع����ن����و�ن   حت����ت  �مل�������ض���رك  �الق���ت�������ض���ادي 
�إطاره  يف  ت��ن��اول  و�ل���ذي   ، �الإ�ضر�تيجية  و�ل�����ض��ر�ك��ة 
م��ع��ايل �مل��ن�����ض��وري، م��ن خ���الل �ل��ك��ل��م��ة �ل��ت��ي �ألقاها 
�لرئي�ضية  �لتعاون �القت�ضادي  �ملنا�ضبة، حماور  بهذه 
�مل�������ض���رك���ة ب���ح�������ض���ور ن���خ���ب���ة م����ن رج�������ال �الأع����م����ال 
و�مل�ضتثمرين من كال �لبلدين �لذين تباحثو� فر�ض 
�ال�ضتثمارية يف خمتلف  �لفر�ض  و��ضتك�ضاف  �لتعاون 

�لقطاعات �القت�ضادية. 
و�أ����ض���اد �مل��ن�����ض��وري مب�����ض��رية �ل��ت��ط��ور �ل��ت��ي ت�ضهدها 
باأهمية  منوهاً  �لبلدين،  بني  �القت�ضادية  �لعالقات 
من  نخبة  جمع  �ل��ذي  �مل�ضرك  �القت�ضادي  �مللتقى 
رجال �الأعمال من كال �للبدين �لذين تبادلو� وجهات 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �ال�ضتثمارية  و�لفر�ض  �لنظر 

�القت�ضادية.
ويف كلمته �لتي �ألقاها لدى �فتتاح �أعمال �مللتقى، نوه 
قد  �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  باأن حجم  معاليه 
�ضجل خالل �لعام 2012 قفزة هامة حيث بلغ حو�يل 
و�مللحوظ  �لكبري  �لتطور  يعك�ض  مما  يورو،  مليار   6

على �ضعيد �لعالقات �لتجارية بني �لبلدين. 
�ال�ضتثمار�ت  ت��ب��ادل  ت�ضجيع  �أهمية  �ملن�ضوري  و�أك���د 

�مل��ب��ا���ض��رة م��ع ع��ر���ض �مل��ز�ي��ا و�حل��و�ف��ز �ل��ت��ي توفرها 
للم�ضتثمر  �الإم��ار�ت  دول��ة  يف  �القت�ضادية  �لقطاعات 
�لعديدة  �القت�ضادية  �لتطور�ت  �أن  موؤكد�  �الإيطايل، 
�لتي ي�ضهدها �لعامل حتتم على �لبلدين �لعمل ب�ضكل 
�إىل  بينهما  �ال�ضتثمار�ت  زيادة تدفق  م�ضرك بهدف 

م�ضتويات تتنا�ضب مع �الإمكانات �ملتو�فرة. 
��ضر�تيجية  تعاون  �ضر�كات  عقد  �أهمية  �إىل  ولفت 
��ضتثمارية  فر�ض  و��ضتك�ضاف  �الإيطايل  �جلانب  مع 
�خلرب�ت  ح�ضد  يتم  بحيث  �أخ���رى  دول  يف  م�ضركة 
و�المكانات �المار�تية و�اليطالية معاً مبا يزيد من 
عالية،  عائد�ت  وحتقيق  �ال�ضتثمار  يف  �لنجاح  فر�ض 
�لظروف  �ل��ت��وج��ه يف ظ���ل  ه���ذ�  �أه��م��ي��ة  �إىل  م�����ض��ري�ً 
�الق��ت�����ض��ادي��ة �ل���ر�ه���ن���ة �ل���ت���ي ت�����ض��ت��دع��ي م��ث��ل هذه 

�لتحالفات. 
و�نعقاد  �لزيارة  �ملر�فق خالل  و�لوفد  وبحث معاليه 
�أع���م���ال �مل��ل��ت��ق��ى ت��ط��وي��ر ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون �مل�ضرك 
و�لبحث عن قطاعات جديدة لال�ضتفادة من �ملقومات 
�ل�ضغرية  �مل�ضاريع  �ضيما قطاع  و�مل�ضجعة ال  �ملتو�فرة 
و�ملتو�ضطة و�ال�ضتفادة من �لتجربة �الإيطالية يف هذ� 

�الإطار. 
�آل��ي��ات تعزيز  �ل��زي��ارة على بحث  ومت �لركيز خ��الل 
و�الأغذية  و�ل�ضناعة  �ل��ت��ج��ارة  قطاعات  يف  �ل��ت��ع��اون 
و�ل�ضياحة و�لبنية �لتحتية �ملتعلقة بالطري�ن �ملدين 
توفري  ع��ن  ف�ضال  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  و�مل�����ض��اري��ع 
ون��وع��ي للقطاع  ف��اع��ل  ل��ت��اأم��ني دور  �ل����الزم  �ل��دع��م 

�خلا�ض يف �لبلدين بهذ� �خل�ضو�ض. 
�أثنى �ل�ضيد حممد عبد �لرحيم �لفهيم  ومن جانبه 
على  غ��ال��ريي  ب��اري�����ض  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
�إىل �جل��م��ه��وري��ة �الإي��ط��ال��ي��ة وحتدث  �ل���زي���ارة  ه���ذه 
خ���الل �مل��ل��ت��ق��ى �أم����ام جم��م��وع��ة م��ن رج����ال �الأعمال 

�الإيطاليني عن �ملز�يا �لتناف�ضية �لهائلة �لتي توفرها 
�لبيئة �القت�ضادية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�الإيطاليني  و�مل�ضتثمرين  �الأعمال  لرجال  و�ملالئمة 
�أ�ضو�ق  و��ضتهد�ف  ��ضتثمار�تهم  تعزيز  يف  �لر�غبني 

جديدة يف منطقة �خلليج �لعربي وجنوب �آ�ضيا. 
كما �أثنى على �لدور �لكبري �لذي تلعبه وز�رة �القت�ضاد 
يف �ل��ت��ع��ري��ف ب��ال��ب��ي��ئ��ة �ال���ض�����ض��ت��ث��م��اري��ة ل��ك��اف��ة دول 
و�مل�ضتثمرين  �الأع��م��ال  رج��ال  دخ��ول  وت�ضهيل  �لعامل 
�لعامل  �أ�ضو�ق  الأكر  للخا�ض  �لقطاع  �الإمار�تيني يف 

تناف�ضية ومنها �ل�ضوق �الإيطالية. 
لتنمية  خليفة  ���ض��ن��دوق  نظم  �مللتقى  هام�ض  وع��ل��ى 
�مل�ضاريع زيارة لعدد من �مل�ضتثمرين �الإمار�تيني من 
من  عدد  �إىل  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  �مل�ضاريع  �أ�ضحاب 
�لنطاق للتعرف  �لعاملة يف ذ�ت  �ملوؤ�ض�ضات �الإيطالية 
و�أهميته  �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  م��ق��وم��ات  �أه���م  ع��ن كثب على 
بالن�ضبة الإيطاليا و�قت�ضادها باالإ�ضافة �إىل �الإطالع 
ع��ل��ى �ل��ت��ج��رب��ة �الإي��ط��ال��ي��ة �مل��ت��م��ي��زة يف ه���ذ� �ملجال 
بني  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  فر�ض  وبحث  منها  و�ال���ض��ت��ف��ادة 

�مل�ضتثمرين يف كال �لبلدين م�ضتقباًل .
�ملهند�ض  ���ض��ع��ادة  م��ن  ك��ل  ع�ضويته  يف  �ل��وف��د  و���ض��م 
وك��ي��ل وز�رة  �ل�ضحي  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب��ن  �أح��م��د  حم��م��د 
�الق��ت�����ض��اد، حم��م��د �مل��ن�����ض��وري �ل��ق��ائ��م ب��االأع��م��ال يف 
�لقمزي،  ح�ضن  حممد  �يطاليا،  لدى  �لدولة  �ضفارة 
للمناطق  �ل��ع��ل��ي��ا  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 
�القت�ضادية �ملتخ�ض�ضة، وجمال مطر �حلاي �لنائب 
�الأول للرئي�ض �لتنفيذي لل�ضوؤون �لدولية و�الت�ضال 
يف م���ط���ار�ت دب����ي، و ف��اط��م��ة �جل��اب��ر رئ��ي�����ض جمل�ض 
�الإم����ار�ت����ي، وحم��م��د عبد�لرحيم  �الأع���م���ال  ���ض��ي��د�ت 
�لتنفيذي ملجموعة باري�ض غالريي  �لفهيم، �لرئي�ض 
، وعبد�هلل حمد بن �ضوقات �ملدير �لعام ملجموعة بن 

�ضوقات ، وحممد عبد�هلل �لفهيم ع�ضو جمل�ض �د�رة 
جمموعة �لفهيم، وعدد من كبار �مل�ضوؤولني يف وز�رة 
�ضيد�ت �العمال  �القت�ضاد و�ضندوق خليفة وجمل�ض 

�المار�تي. 
وتخلل �نعقاد �مللتقى �الإمار�تي �الإيطايل �القت�ضادي 
�لذي  �لعربية  �مل��ر�أة  �أ�ضو�ت  ملتقى  �إقامة  �مل�ضرك، 
فاطمة  �ضعادة  فيها  �ضاركت  ح��و�ري��ة  جل�ضة  ت�ضمن 
�الإمار�تي،  �الأع��م��ال  ���ض��ي��د�ت  جمل�ض  رئي�ض  �جل��اب��ر 
تلعبه  �ل��ذي  �لكبري  �ل��دور  �ل�ضوء على  �ضلطت  حيث 
�مل�����ر�أة �الإم���ار�ت���ي���ة ���ض��م��ن خ��ط��ط �ل���دول���ة يف حتقيق 
�ملنا�ضب  الأرف��ع  تبو�أها  جانب  �إىل  �ل�ضاملة،  �لتنمية 

�لقيادية و�لوظيفية مبر�فق �لدولة �ملختلفة.
�مل��ر�أة �الإمار�تية حققت بدعم من  �أن  و�أك��دت �جلابر 
لهذ�  ك��ب��رية، وجت�����ض��ي��د�ً  �إجن����از�ت  �ل��ر���ض��ي��دة  قيادتنا 
�أربعة مقاعد يف  �ليوم  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  ت�ضغل  �لدعم 
�ملجل�ض  يف  ع�ضو�ت  ب�ضبع  وتتمثل  �ل����وزر�ء،  جمل�ض 
�لوطني �الحت��ادي، كما و�ضل عدد �ل�ضفري�ت �الإناث 
عام،  وقن�ضل  ���ض��ف��ري�ت  ث���الث  �إىل  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة 
 66% نحو  حالياً  ت�ضغل  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  باتت  كما 
30 يف  �ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي، م��ن بينها  م��ن وظ��ائ��ف 
باتخاذ  �ملرتبطة  �لعليا  �لقيادية  �لوظائف  من  �ملئة 
�لقر�ر، وبلغت ن�ضبة �ملر�أة يف �ملئة يف �لوظائف �لفنية 
�لتي ت�ضمل �لطب و�لتدري�ض و�ل�ضيدلة و�لتمري�ض 
�لقو�ت  �ضفوف  يف  �نخر�طها  جانب  �إىل   60، نحو 

�لنظامية يف �لقو�ت �مل�ضلحة و�ل�ضرطة و�جلمارك. 
ومت خالل هذ� �مللتقى عر�ض جتربة �ملر�أة �المار�تية 
�حلكومي  �لقطاع  يف  �لعمل  �ضعيد  على  فقط  لي�ض 
�ل���ي���وم يف �ملجال  �مل�������ر�أة �الم���ار�ت���ي���ة  ت���و�ج���د  و�من�����ا 
�القت�ضادي و�لقطاع �خلا�ض من خالل �د�رة عدد من 

�مل�ضاريع �لتجارية و�ال�ضتثمارية �لناجحة. 

املال والأعمال
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وزير القت�ساد يبحث �سبل تعزيز ال�سراكة بني الإمارات واإيطاليا
 يف جمالت ال�ستثمار وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة

•• اأبوظبي-الفجر: 

خليفة  مليناء  و�ملالك  �ملطور  للمو�نئ،  �أبوظبي  �ضركة  �أعلنت 
�إمارة  يف  كيز�د  �ل�ضناعية  خليفة  ومدينة  �لتجارية  و�مل��و�ن��ئ 
�أبوظبي، عن توقيع �تفاقية تعاون م�ضرك مع �الإد�رة �لعامة 

جلمارك �أبوظبي بهدف ت�ضهيل �الإجر�ء�ت �جلمركية. 
�لرئي�ض  نائب  �ل��ك��و�ري،  �ضاملني  كل من خالد  �التفاقية  وق��ع 
للمو�نئ،  �أب��وظ��ب��ي  ب�ضركة  �ل�ضناعية  للمناطق  �لتنفيذي 
�ل��ع��ام��ة جلمارك  �الإد�رة  ع��ام  م��دي��ر  �مل��ه��ريي،  �أح��م��د  و�ضعيد 

�أبوظبي، وذلك باملبنى �لرئي�ضي ل�ضركة �أبوظبي للمو�نئ.
�لبحرية  �ملنافذ  جميع  على  �ضتوزع  �لتي  �التفاقية  وتهدف   
��ضتري�د  �إج�����ر�ء�ت  ت�ضهيل  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  يف  �حل���رة  و�مل��ن��اط��ق 
�حلرة،  �ملنطقة  �إىل  ودخ��ول��ه��ا  خليفة  ميناء  ع��رب  �لب�ضائع 
��ضتري�دها  يتم  �لتي  للب�ضائع  �لتنظيمية  �الإج���ر�ء�ت  وو�ضع 
ب�ضاأن  �جلمركية  �خلدمات  وتعزيز  �لت�ضدير  �إع��ادة  الأغر��ض 
و�ضبط  كيز�د  يف  �ل�ضناعية  �ملجمعات  من  �ل�ضادرة  �ملنتجات 
�إمارة  يف  و�لتجارية  �حل��رة  �ملناطق  ب��ني  م��ا  �لب�ضائع  حركة 

�أبوظبي.
وت�ضمنت �التفاقية �إن�ضاء مركز د�ئم لالإد�رة �لعامة للجمارك 
يف �ملنطقة ) �أ ( من مدينة خليفة �ل�ضناعية كيز�د تعمل على 
��ضتقبال �لطلبات و�إجنازها بال�ضرعة �ملمكنة مبا يخدم م�ضالح 
�مل�ضتثمرين ويعزز من حركة �ال�ضتري�د و�لت�ضدير عرب �لبو�بة 
�لتجارية �الأو�ضع الإمارة �بوظبي، ميناء خليفة �لر�ئد. وبهذه 
�لعامة جلمارك  �الإد�رة  �لكو�ري،  �ضاملني  �ضكر خالد  �ملنا�ضبة، 
�أبوظبي على تعاونهم و��ضتعد�دهم �لد�ئم لتقدمي �لت�ضهيالت 

�لتي من �ضاأنها دعم �الأعمال يف �ملناطق �ل�ضناعية يف �أبوظبي 
�ملبا�ضر عرب  تعاملها  بحكم  للمو�نئ  �أبوظبي  �ضركة  �إن  وق��ال 
�جلهود  تثمن  للجمارك،  �لعامة  �الإد�رة  م��ع  طويلة  �ضنو�ت 
�مل�ضركة.  �مل�ضاريع  جن��اح  يف  فاعليتها  �أثبتت  و�لتي  �ملبذولة 
و�أ�ضاف �أن ما تقدمه كيز�د من ت�ضهيالت للم�ضتثمرين حتّتم 
ت�ضاهم  �لتي  كل �جلهات  �ملتينة مع  و�لعالقات  �لرو�بط  بناء 
�أعمالنا، و�الإد�رة �لعامة للجمارك و�حدة من ركائز  يف جناح 
�مل�ضتثمرين  متطلبات  ف��ه��م  يف  عليها  نعتمد  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح 
من   . ي�ضر  بكل  �لعمل  �ضري  ي�ضمن  �إج��ر�ء�ت��ه��ا مبا  وتب�ضيط 

جانبه، �أو�ضح �ضعيد �أحمد �ملهريي، �أن تعامل جمارك �أبوظبي 
عرب  للمو�نئ  �أبوظبي  �ضركة  م��ع  طويلة  �ضنو�ت  م��دى  على 
خليفة  ميناء  ثم  ز�ي��د  وميناء  تديرها  �لتي  �ملختلفة  �مل��و�ن��ئ 
حالياً وكيز�د م�ضتقباًل يثبت جناح �لتن�ضيق بني �لطرفني يف 
تلبية متطلبات �لعمالء �ضمن �لقو�نني �ملعمول بها يف دولة 
�إطار  بتوثيق  �ضعد�ء  �إننا  وق��ال:  �ملتحدة.  �لعربية  �الم���ار�ت 
وت�ضهيل  �ملرجوة  �الأه��د�ف  �لطرفني مبا يحقق  �لتعاون بني 
تنفيذ �الإجر�ء�ت �ل�ضرورية للب�ضائع و�ملنتجات �أثناء دخولها 

وخروجها من و�إىل �لدولة عرب �ملنافذ �لبحرية .

تهدف اإىل ت�شهيل الإجراءات وتعزيز خدمة امل�شتثمرين

�سركة اأبوظبي للموانئ والإدارة العامة للجمارك باأبوظبي
 توقعان اتفاقية تعاون ا�سرتاتيجي

ثالثة طلبة من جامعة احل�سن يناق�سون ر�سائل املاج�ستري يف 
هند�سة البناء مع الرتكيز على القدرات املَُقاِومة للزلزل

•• ابوظبي-الفجر:

�إىل قطاع �الإن�ضاء�ت يف �الإم��ار�ت، تعكف جامعة  �أ�ضو�ق �لعقار�ت وع��ودة �ال�ضتقر�ر �لطبيعي  �إىل  �ل��روح  مع عودة 
�حل�ضن، �ملوؤ�ض�ضة �لتعليمية �لر�ئدة يف جمال توفري �لتعليم �لنوعي و�ملتميز و�لتي تتخذ من �أبوظبي مقر�ً لها، 
�مل�ضاهمة يف دفع عجلة منو  باإمكانهم  و�لذين  تاأهياًل عالياً  �ملوؤهلني  �لكفاء�ت و�خلريجني  �إع��د�د نخبة من  على 
و�لزالزل  للكو�رث  �ملَُقاِومة  �الإن�ضائية  �لت�ضاميم  �لركيز على  تنامى  �لدولة وقد  �لقطاعني �حليويني يف  هذين 
�لفرة  و�لعامل يف  �ملنطقة  �ضهدتها  �لتي  �لزلز�لية  و�الأح���د�ث  �الأر�ضية  �اله��ت��ز�ز�ت  وذل��ك يف �ضوء  �الإم���ار�ت،  يف 
�إ�ضر�ء حمودة، و�أحمد حممد مو�ضى، و�أحمد �لغز�يل موؤخر�ً ر�ضائل �ملاج�ضتري �خلا�ضة  �الأخرية. وناق�ض �لطلبة 
�الأ�ضتاذ  جانب  �إىل  �لطلبة  على  �مل�ضرفني  �الأ�ضاتذة  �ل�ضادة  �لتحكيم  جلنة  و�ضمت  �لبناء.  هند�ضة  جمال  يف  بهم 
�لدكتور حممد �ضبيح، عميد كلية �لهند�ضة و�لعلوم �لتطبيقية بجامعة �حل�ضن، وممتحنني خارجيني من جامعة 
�الإمار�ت ، و�جلامعة �الأمريكية يف دبي، وممتحنني د�خليني من جامعة �حل�ضن. وجرت مناق�ضة �لر�ضائل �لثالث 
بعنو�ن �لتقييم �لزلز�يل لالإطار�ت �خلر�ضانية �مل�ضلحة يف �لظروف �لبيئية �لقا�ضية بتطبيق �حلموالت �ال�ضتاتيكية 
�ملكافئة ، و �لتقييم �لزلز�يل وتقوية �ملباين �ملدر�ضية �لقائمة يف �أبوظبي ، و تقييم �ملبانى �لعادية متعددة �لطو�بق 
IBC2009 و�للو�ئح �القت�ضادية و�الجتماعية و�لبيئية بتطبيق نهج �حلموالت  �لبناء �لدويل  با�ضتخد�م كود 
�ال�ضتاتيكية �ملكافئة .  ويف ت�ضريح للربوفي�ضور رميوند تينانت، نائب مدير جامعة �حل�ضن �أ�ضار �إىل �أن �الأحد�ث 
�لزلز�لية �الأخرية دفعت �لدول و�حلكومات �إىل �لنظر بجدية �إىل متانة �الأبنية و�لهياكل �ملعمارية فيها، وما �إذ� 
كانت متتلك �لقوى �لب�ضرية �ملوؤهلة لتطوير �ملباين و�ملر�فق �لتي ال تتميز باأّنها عملية فح�ضب، و�إمنا تتمتع بنوع 
من �ملرونة �أي�ضاً. وتهدف جامعة �حل�ضن �إىل �مل�ضاهمة يف دفع عجلة منو قطاعي �لعقار�ت و�الإن�ضاء�ت يف �لدولة 
لتلبية �الحتياجات �لفريدة لقطاع هند�ضة �لبناء �ملتطور و�ملتغري  من خالل تاأهيل �لكو�در �ملوؤهلة تاأهياًل عالياً 
با�ضتمر�ر.  ي�ضار �إىل �أّن جامعة �حل�ضن تاأ�ض�ضت يف �لعام 2005 من قبل �ضركة �أبوظبي �لقاب�ضة ��ضتجابة لتز�يد 
�لطلب �ملحلي على موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعايل ذ�ت �جلودة �لعالية. وتوفر �جلامعة حالياً 12 برناجماً خا�ضاً بدرجة 
�الأعمال وكلية  �لتطبيقية وكلية  و�لعلوم  �لهند�ضة  كلية  �لعليا �ضمن  بالدر��ضات  بر�مج خا�ضة  �لبكالوريو�ض و7 
ذوي  من  �لطلبة  �إىل  باالإ�ضافة  �جلن�ضيات،  خمتلف  من  �لطلبة  �جلامعة  وت�ضتقبل  �الجتماعية.  و�لعلوم  �الآد�ب 
�لعايل  �لتعليم  وز�رة  قبل  من  �حل�ضن  جامعة  يف  �لدر��ضية  �لرب�مج  كافة  �عتماد  مت  وقد  �خلا�ضة.  �الحتياجات 
و�لبحث �لعلمي يف دولة �الإمار�ت. وتعد جامعة �حل�ضن من �إحدى �جلامعات �لقالئل �لتي طرحت برنامج �ضهادة 
�ملاج�ضتري يف هند�ضة �لبناء على م�ضتوى �الإم��ار�ت، وذلك مبا يتما�ضى مع �ضمعتها �ملتنامية كمنارة علم لتخريج 

�أرفع �لكفاء�ت و�ملهنيني و�ملتخ�ض�ضني و�ملهند�ضني و�لعلماء.

•• دبي-وام:

�ملائة متقدما  1.59 يف  بن�ضبة  �مل��ايل  دب��ي  �ضوق  موؤ�ضر  قفز 
37.3 نقطة ليغلق على 2382.8 نقطة يف ختام تد�والت 
�م�ض �لتي بلغت قيمتها 474 مليون درهم و�ضط �رتفاع �أ�ضعار 
�أ�ضعار  وثبات  �ضركات  �أ�ضهم ثالث  وهبوط  �ضركة   22 �أ�ضهم 
�ضركتني . وكانت �كتتاب �لقاب�ضة �أكر �ل�ضركات �رتفاعا من 
تغري  بن�ضبة  دره��م   1.16 باإغالق  �أ�ضعارها  يف  �لتغري  حيث 
لال�ضتثمار�ت  �خلليجية  ك��ان��ت  بينما  �مل��ائ��ة  يف   9.4 بلغت 

 0.53 باإغالق  �أ�ضعارها  يف  �نخفا�ضا  �ل�ضركات  �أكر  �لعامة 
درهم بن�ضبة تغري �ضالب 3.8 يف �ملائة. يذكر �أن نطاق �لتقلب 
كحد  �ضعود�  �ملائة  يف  �ملعمول به يف �ضوق دبي �ملايل هو 15 
�أر�بتك  �أدن��ى. وكان �ضهم  10 يف �ملائة هبوطا كحد  �أق�ضى و 
�لقاب�ضة �الأكر ن�ضاطا من حيث قيمة �لتد�ول �إذ بلغت نحو 
با�ضتحو�ذ ما ن�ضبته 20.7 يف �ملائة من  درهم  98.1 مليون 
قيمة تد�والت �ل�ضوق مرتفعا �ضعره ثمانية فلو�ض ليغلق على 

 . درهم   2.12
وت�ضدر قطاع �لعقار�ت و�الإن�ضاء�ت �لهند�ضية باقي �لقطاعات 

مببلغ  �ل�ضوق  يف  �ل��ت��د�ول  قيمة  حيث  م��ن  �أ�ضهمها  �مل��ت��د�ول 
يف �ملائة. وفيما   41.2 ن�ضبته  ما  �أي  درهم  مليون   195.3
يتعلق باال�ضتثمار �الأجنبي يف �ضوق دبي �ملايل فقد بلغ �إجمايل 
 214.3 نحو  �م�ض  �الأ�ضهم  م��ن  �الأج��ان��ب  م�ضريات  قيمة 
�إجمايل  �ملائة من  45.2 يف  ن�ضبته  ما  لت�ضكل  دره��م  مليون 
قيمة �مل�ضريات يف حني بلغ �إجمايل قيمة مبيعاتهم 215.7 
مليون درهم بن�ضبة 45.5 يف �ملائة من �إجمايل قيمة �ملبيعات 
لي�ضل بذلك �ضايف �ال�ضتثمار �الأجنبي �إىل 1.4 مليون درهم 

كمح�ضلة بيع. 

موؤ�سر �سوق دبي املايل يقفز بن�سبة 1.59 يف املائة يف ختام تداولت اأم�ش
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•• دبي-الفجر: 

�ملناطق  لتربيد  �لدولية  �جلمعية  �أعلنت 
ع��ن �إخ��ت��ي��ار �أح��م��د ب��ن ���ض��ع��ف��ار، �لرئي�ض 
الأنظمة  �الإم�������ار�ت  مل��وؤ���ض�����ض��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لتربيد �ملركزي �إمباور ، لع�ضوية جمل�ض 
�لواليات  من  تتخذ  �لتي  �جلمعية  �إد�رة 

�ملتحدة �الأمريكية مقر�ً لها.
عربي  �أول  ���ض��ع��ف��ار  ب���ن  ي���ك���ون  وب���ذل���ك 
�إمار�تي يتوىل من�ضباً مرموقاً يف جمعية 
�لربحية  غ���ري  �ل��ت��ج��اري��ة   )IDEA(
�ملعلومات  ت���ب���ادل  ب��ت�����ض��ه��ي��ل  ُت��ع��ن��ى  �ل��ت��ي 
ب��ني �ل��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع ���ض��ن��اع��ة تربيد 

�ملناطق.
وبهذه �ملنا�ضبة، قال بن �ضعفار: ي�ضرفني 
مع  �الإد�رة  جمل�ض  لع�ضوية  �الن�����ض��م��ام 
يف  �ل���ب���ارزة  �ل�ضخ�ضيات  �أه���م  م��ن  بع�ض 
قطاع �ضناعة تربيد �ملناطق. وبالنظر �إىل 
و�عتمادها  �ملرتفعة فيها  درجات �حلر�رة 

فاإن  �ملناطق،  تربيد  �أنظمة  على  �لكبري 
موؤهلة  �ضتكون  �الأو���ض��ط  �ل�ضرق  منطقة 
�ملمار�ضات  �أف�����ض��ل  ل���ط���رح  ك��ب��ري  ب�����ض��ك��ل 
و�خلرب�ت مع �ضريحة �أو�ضع من �ملعنيني 
ب��ق��ط��اع ���ض��ن��اع��ة ت���ربي���د �مل��ن��اط��ق وذلك 
م���ن خ���الل �مل��ن��رب �ل����ذي ت��ت��ي��ح��ه جمعية 
�الأ�ضا�ض  �حلجر  تعد  و�لتي   )IDEA(

لهذه �ل�ضناعة على م�ضتوى �لعامل .
�جتماعها  بعقد   )IDEA( قامت  وقد 
�ملا�ضي،  يونيو   4 يف  لالأع�ضاء  �ل�ضنوي 
وذلك على هام�ض �ملوؤمتر �ل�ضنوي �لذي 
�أق��ي��م م���وؤخ���ر�ً يف م��دي��ن��ة م��ي��ام��ي بوالية 
فلوريد� �الأمريكية و�لذي مت من خالله 
�الإعالن عن �أ�ضماء �أع�ضاء جمل�ض �الإد�رة 

�جلدد.
موؤ�ض�ضة  ت����ق����وم  �حل��������ايل،  �ل����وق����ت  ويف 
�الإمار�ت الأنظمة �لتربيد �ملركزي �إمباور 
، وهي م�ضروع م�ضرك بني هيئة كهرباء 
�حلرة  دب��ي  منطقة  و�ضلطة  دب��ي  وم��ي��اه 

خدمة  بتوفري  و�الإع�����الم،  للتكنولوجيا 
ت���ربي���د �مل���ن���اط���ق يف ع�����دد م����ن �الأح����ي����اء 

�ل��ب��ارزة يف �إم���ارة دب��ي، مبا يف ذل��ك مركز 
�لطبية،  دبي  ومدينة  �لعاملي،  �مل��ايل  دبي 

ومنطقة �خلليج �لتجاري، وجمري� بيت�ض 
رزيدن�ض، وغروب مردف وبو�بة �خليل.

•• اأبوظبي-الفجر:

�ل�ضباب  لتنمية  �الإم���ار�ت  موؤ�ض�ضة  نظمت 
برول  و���ض��رك��ة  �ضل  �ضركة  م��ع  بامل�ضاركة 
ملناق�ضة  ع��م��ل  ور����ض���ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي 
�ل�ضبل �لكفيلة بتعظيم �ملردود �الإجتماعي 
�لناجم عن �مل�ضوؤولية �الإجتماعية لل�ضركات 
عن  ممثلني  مب�ضاركة  وذل���ك  و�مل��وؤ���ض�����ض��ات 

�ضركة �ضيمنز وبنك �أبوظبي �لوطني.
��ضتمرت ليوم و�حد  �لتي  �لور�ضة  وهدفت 
و�الآر�ء  �الأف��ك��ار  ل��ت��ب��ادل  منرب  ت��وف��ري  �إىل 
و�الإقليمية  �ملحلية  �ملمار�ضات  �أف�ضل  حول 
�الأجتماعية  �مل�ضوؤلية  بخ�ضو�ض  و�لدولية 
ل���ل�������ض���رك���ات و�الإ����ض���ت���ث���م���ار �الإج���ت���م���اع���ي، 
�لنفع  وموؤ�ض�ضات  لل�ضركات  ميكن  وكيف 
�الإجتماعية  �لقيمة  حتقيق  �الإج��ت��م��اع��ي 

�لق�ضوى لهذه �مل�ضوؤولية.
�إد�رة هذه �لور�ضة موؤ�ض�ضة  وقد عمل على 
عاملية غري  موؤ�ض�ضة  وهي  .�إ���ض.ج��ي(  )�إف 
�الإ�ضر�تيجية  يف  م��ت��خ�����ض�����ض��ة  رب��ح��ي��ة 
ودعت  �الإج��ت��م��اع��ي،  �ل��ق��ط��اع  يف  و�لتقييم 
�الأثر  �إىل حتقيق  بانتظام  تدعو  ت��ز�ل  وال 

�الأكرب قي هذ� �ملجال. 
وق��ال ممثل موؤ�ض�ضة )�إف.�إ���ض.ج��ي( كايل 
�ملبالغ  �إن��ف��اق  م��ن  بالرغم  �أن���ه  بير�ضون  
�لنفع  �ل�ضركات وموؤ�ض�ضات  فاإن  �ل�ضخمة، 
�لق�ضايا  يف  ت�ضتثمر  �ل��ت��ي  �الإج��ت��م��اع��ي 
�الإجماعية مل تفلح يف حل م�ضاكل �لعامل 
تنفق  �ل�������ض���رك���ات  و�إن  �إحل����اح����ا.  �الأك������ر 
ماليني �لدوالر�ت �ضنويا لتلبية �إحتياجات 
�ضوى  ذل��ك مل حت��رز غالبا  وم��ع  �ملجتمع، 

�لقليل من �لتقدم يف هذ� �الإطار. 
�إبد�عية مثل  موؤ�ض�ضات  �إن  قائال   و�أ�ضاف 
موؤ�ض�ضة �الإمار�ت و�ضركات مثل �ضركة �ضل 
�أدرك����ت ه���ذ� �الأم����ر ون��ح��ن م�ضرورون  ق��د 
ل��روؤي��ت��ه��م ي��ت��خ��ذون م��ث��ل ه���ذه �خلطو�ت 
يف  وت��اأث��ري�  فعالية  �أك��ر  لي�ضبحو�  �ملهمة 

هذ� �ملجال.  
وركز �مل�ضاركون يف �لور�ضة على �لعديد من 
�ل�ضبل �لتي ميكن من خاللها للم�ضوؤولية 
�الإجتماعي  و�لنفع  لل�ضركات  �الإجتماعية 
�أن يلعبا دور� �إيجابيا جد�ً ود�ئما يف �ملجتمع 
ومناق�ضة خمتلف �ملبادئ �الأ�ضا�ضية �ملتعلقة 

بذلك مبا فيها: 
-�ل��ن��ف��ع �الج��ت��م��اع��ي �مل��ح��ف��ز: وه��و مبثابة 
نهج لالإ�ضتثمار �ملجتمعي �لذي يعمل على 
ليتعدى  �الإجتماعي  �لنفع  جم��ال  تو�ضيع 
جم���رد ت��ق��دمي �ل��ت��ربع��ات �ل��ن��ق��دي��ة. ومن 
�ضاأن �ملنظمات �لتي ت�ضتخدم هذ� �لنهج �أن 
تتمكن من �مل�ضاركة بن�ضاط وفعالية يف حل 
�أدو�ت  ت�ضتخدم  فهي  �الإجتماعية،  �مل�ضاكل 
حتويلي،  تغيري  لتحقيق  �الأوج���ه  متعددة 
مكونات  م����ع  ت����ع����اوين  ب���اأ����ض���ل���وب  وت���ع���م���ل 
با�ضتخال�ض  وتت�ضارك  �أخ���رى  �جتماعية 
�لدور�ض و�الأفكار حول ما قامت بتنفيذه. 

�ل�ضركات  تتبنى  حيث  م�ضركة:  -قيمة 
م���ت���ز�ي���د مفهوم  ن���ح���و  وع����ل����ى  �ل�����ر�ئ�����دة 
حت��ق��ي��ق ق��ي��م��ة م�����ض��رك��ة ك���ج���زء مركزي 
�أعمالها.  ����ض��رت��ي��ج��ي��ة  م����ن  ورئ���ي�������ض���ي 
تعمل  �لنهج  ه��ذ�  تعتمد  �لتي  و�ملوؤ�ض�ضات 
ع���ل���ى حت��ق��ي��ق �����ض���ت���ث���م���ار�ت م���ق�������ض���ودة يف 

�لفائدة  تعزيز  بغية  �الإجتماعية  �لق�ضايا 
�ل��ت��ن��اف�����ض��ي��ة م���ن خ���الل م��ن��ت��ج��ات جديدة 
من  �أو  �ملنتجة  �لقيم  �ضل�ضلة  م��ن  و�مل��زي��د 
و�لقيمة  �أف�����ض��ل.  ت�ضغيل  ظ����روف  خ���الل 
تطوير  �ل�ضركات  من  ت�ضتدعي  �مل�ضركة 
�أن  �ضاأنها  من  �لتي  وممار�ضاتها  �ضيا�ضاتها 
�لذي  �لوقت  يف  لل�ضركة،  �لتناف�ضية  تعزز 
�الإقت�ضادية  �لظروف  حترز فيه تقدما يف 
متار�ض  �لتي  �ملجتمعات  يف  و�الإجتماعية 

فيها ن�ضاطاتها.
من جانبها �أكدت كلري وودكر�فت، �لرئي�ض 
�لتنفيذي ملوؤ�ض�ضة �الإمار�ت لتنمية �ل�ضباب 
�نتقال  ور�ء  تكمن  �مل���ب���ادئ  ه���ذه  م��ث��ل  �أن 
جمرد  م���ن   2012 �ل���ع���ام  يف  �مل��وؤ���ض�����ض��ة 
موؤ�ض�ضة تقليدية لتقدمي �ملنح �إىل موؤ�ض�ضة 
�ضميم  م��ن  ب��ر�م��ج  �ضتة  لتنفيذ  ت�ضغيلية 
�ملدى  على  فيها  �ضت�ضتثمر  و�لتي  �أعمالها 

�لبعيد. 
فاإن  �مل����و�رد،  ب�ضح  يت�ضم  ع��امل  وق��ال��ت  يف 
�لبيئية  نظمنا  ع��ل��ى  �ملتنامية  �ل�����ض��غ��وط 
�الإح����ت����ي����اج����ات  ج����ان����ب  �إىل  �ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة 

�الإجتماعية �لهائلة تفر�ض �أهمية متز�يدة 
ب�ضرورة �ال�ضتثمار �لفعال لكل دوالر ينفق 

على �لق�ضايا �الإجتماعية .  
�إن  بالقول  حديثها  وودك��ر�ف��ت  و�ختتمت 
نهج  و�ت��ب��اع  �أعمالنا �جل��دي��د  تبني من��وذج 
�إىل  م��ن��ف��رد  ب�ضكل  يتطلع  ت��رك��ي��ز�،  �أك���ر 
بذلك،   �لقيام  �ضيمكننا من  �ل�ضباب  تنمية 
�أن موؤ�ض�ضة �الإم��ار�ت حري�ضة  �إىل  م�ضرية 
�ل���ع���ط���اء يف خمتلف  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
�أن���ح���اء دول����ة �الإم�������ار�ت ����ض���و�ء م���ن خالل 
�الإجتماعية  �مل�ضوؤلية  �أو  �الإجتماعي  �لنفع 

لل�ضركات. 
يومهم  ����ض���ح���اب���ة  �مل���������ض����ارك����ون  و�أم���������ض����ى 
ي�ضتك�ضفون �لكيفية �لتي قامو� من خاللها 
بتطوير بر�جمهم �الأ�ضا�ضية وكيف طورو� 
�أدو�ت تقييم ومر�قبة حمددة، �إ�ضافة �إىل 
ت��ب��ادل �الأف��ك��ار ح��ول كيفية زي���ادة حت�ضني 
ت�ضميم  و�أه��م��ي��ة  لديهم،  �لقيا�ض  ق���در�ت 
�لرب�مج بحيث تكون لديهم �أهد�ف نهائية 
و��ضحة ت�ضمن حتقيق �لقيمة �الإجتماعية 

�لق�ضوى من هذه �لرب�مج. 

�الأد�ء  م��دي��ر  بريينغيور،  ب��ال��وم��ا  وعلقت 
�ل�ضرق  ملنطقة  �ضل  �ضركة  يف  �الإجتماعي 
�لور�ضة  �أف��ري��ق��ي��ا ع��ل��ى  �الأو����ض���ط و���ض��م��ال 
بقولها لقد كانت فر�ضة مده�ضة و�إبد�عية. 
و�أ�ضافت  نحن حاليا ب�ضدد تنقيح منهجنا 
�الأقليمي لتحقيق وقيا�ض �لقيمة �لق�ضوى 
�الإقليمي  �الإج��ت��م��اع��ي  �الإ�ضتثمار  مل�ضرية 
و�ضمال  �الأو���ض��ط  �ل�ضرق  منطقة  يف  لدينا 
�أف��ري��ق��ي��ا. ول��ك��ون��ن��ا ق���ادري���ن ع��ل��ى تقا�ضم 
�لتحديات و�لفر�ض مع �ضركائنا و�أقر�ننا، 
فاإن ذلك يعد ��ضلوبا عظيما لبناء �ملعرفة 
ع��الق��ات عمل  و�إن�����ض��اء  �ملوؤ�ض�ضية  و�ل��ق��درة 
�الإجتماعية  �لقيمة  �أن  �إىل  الفتة  �أق���وى. 
�لتعاون،  �إال من خالل  �أن تتوفر  ال ميكن 

ونعتقد �أن هذ� ما يوؤكد مبادرة �ليوم . 
و�أت���ف���ق���ت ج��م��ي��ع �مل��وؤ���ض�����ض��ات �مل�����ض��ارك��ة يف 
�لور�ضة على �إن�ضاء جمموعة عمل ��ضتثمار 
�إجتماعي يكون مبقدورها مو��ضلة �لتقدم 
�مل�ضرك على �أ�ضا�ض م�ضتمر وتكون مبثابة 
هيئة قادرة على �إي�ضال �ضوتها ملو�جهة �أي 

حتد قد يعيق عمل �ملجموعة. 

املال والأعمال
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موؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�سباب تعقد ور�سة حول �سبل ال�ستثمار 
الجتماعي وامل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات 

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�ستهدف 
القطاع ال�سكني بجائزة امل�ستهلك املثايل 

•• دبي-وام:

�حلادي  عامها  يف  �مل��ث��ايل  �مل�ضتهلك  ج��ائ��زة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  تنظم 
دولة  �ملقيمني يف  ل��دى جميع  �لوعي  زي��ادة  تعزيز� جلهودها يف  وذل��ك  ع�ضر 
�الإمار�ت وحثهم على جعل �ال�ضتهالك �لر�ضيد �أ�ضلوب حياة يوميا وذلك يف 
�إطار �إ�ضر�تيجيتها �لر�مية �إىل ت�ضجيع �ملتعاملني على تر�ضيد �إ�ضتهالكهم 
�إ�ضتد�متها  و�ضمان  �لطبيعية  �مل���و�رد  على  �حل��ف��اظ  بغية  و�مل��ي��اه  للكهرباء 
متعاملي  ت�ضجيع  �إىل  �ملثايل  �مل�ضتهلك  جائزة  وتهدف  �لقادمة.  لالأجيال 
�لهيئة من �لقطاع �ل�ضكني على تبني �ضلوكيات �ال�ضتهالك �لر�ضيد للكهرباء 
بهدف  للبيئة  �ضديقة  ممار�ضات  و�تباع  �لبيئي  �لوعي  م�ضتوى  ورفع  و�ملياه 
�ملياه  �لكهرباء وحتلية  �مل��و�رد �لطبيعية �لالزمة الإنتاج  ��ضتهالك  �حلد من 
وبالتايل تقلي�ض معدل �لتلوث و�النبعاثات �لكربونية �لناجمة عن ��ضتخد�م 
تلك �ملو�رد. وتنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي منذ عدة �ضنو�ت حمالت م�ضتمرة 
لر�ضيد ��ضتهالك �لكهرباء و�ملاء ت�ضتهدف �مل�ضتهلكني يف خمتلف �لقطاعات 
وقد مت و�ضع برنامج لكل قطاع يف دبي يهدف لرفع �لوعي باأهمية تر�ضيد 
�ال�ضتهالك من جهة وتوفري �لن�ضائح و�الإر�ضاد�ت و�ال�ضت�ضار�ت �لتي ميكن 
من خاللها حتقيق خف�ض يف �ال�ضتهالك مثل �ملد�ر�ض و�لدو�ئر �حلكومية 
وقطاع �ل�ضناعة وقطاع �لفنادق و�لقطاع �ل�ضكني. وقال �ضعادة �ضعيد حممد 
على  حتر�ض  �لهيئة  �أن  للهيئة  �لتنفيذي  و�لرئي�ض  �ملنتدب  �لع�ضو  �لطاير 
لتوجيهات  تنفيذ�  وذل��ك  عاما   11 منذ  �ضنوي  ب�ضكل  �جلائزة  ه��ذه  تنظيم 
�آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض  �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 
�مل�ضتد�مة يف دبي من  �لتنمية  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بر�ضيخ  جمل�ض 
عليها  و�ملحافظة  و�لكهرباء  �ملياه  مل��و�رد  �لر�ضيد  �ال�ضتخد�م  ت�ضجيع  خالل 
 2030 لالأجيال �لقادمة و�ن�ضجاما مع �إ�ضر�تيجية دبي �ملتكاملة للطاقة 
30 يف �ملائة بحلول  و�لهادفة �إىل خف�ض معدل �لطلب على �لطاقة بن�ضبة 
تبذلها  �لتي  و�ملتو��ضلة  �حلثيثة  �جلهود  من  ج��زء  �أنها  كما   2030 �لعام 
�ملجتمع  �أف����ر�د  جميع  ب��ني  �ال���ض��ت��ه��الك  تر�ضيد  ثقافة  تعزيز  بغية  �لهيئة 
مب�ضوؤوليتها  �مل�ضتمر  و�لتز�مها  �لر��ضخة  �ملوؤ�ض�ضية  قيمها  من  و�نطالقا 

�ملجتمعية كونها موؤ�ض�ضة م�ضتد�مة على م�ضتوى عاملي.
�أن هذه  �لهيئة  �لت�ضويقي يف  �الإت�ضال  �أول  كو�ضك مدير  �أم��ل  قالت  بدورها 
م�ضتوى  تعزيز  يف  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  جلهود  ��ضتكماال  تاأتي  �جل��ائ��زة 
حيث  و�ملياه  للكهرباء  �لر�ضيد  �ال�ضتهالك  �أهمية  حول  �الإم��ارة  �ضكان  وعي 
�أطلقت �لعديد من �حلمالت �لتوعوية على مد�ر �لعام مثل حملة �الأجهزة 
كوكب  حماية  يف  �ضاهم  �ضعار  حت��ت  للبيئة  �ل�ضديقة  �ملنزلية  �لكهربائية 
�أوقات �لذروة �ضيفا  �الأر�ض وحملة �الأحياء �ل�ضكنية وحملة وفر �لطاقة يف 
وعامل �لقدرة وغريها من حمالت �لر�ضيد �الأخرى �لتي �ضاهمت يف حتقيق 
ب�ضكل ملحوظ  و�ملياه  �لكهرباء  ��ضتهالك  �إيجابية يف تخفي�ض معدل  نتائج 

وبالتايل �ملحافظة على �ملو�رد �لطبيعية.
و�أ�ضافت كو�ضك �أنه ورغم �أن �لقطاع �ل�ضكني قد يبدو ل�ضغر حجمه ب�ضيطا 
كامل�ضانع  �الأخ���رى  �لقطاعات  مبختلف  مقارنته  مت��ت  م��ا  �إذ�  ��ضتهالكه  يف 
عدد  �أخ��ذ  �إذ�  �لقطاعات  �أك��رب  يعترب  �أن��ه  �إال  �لتجارية  و�ملجمعات  و�لفنادق 
�لوحد�ت �ل�ضكنية يف �العتبار مما يعني �أنه ومع قلة معدل ��ضتهالك �لوحدة 
�لقطاع  �أن  �ضنجد  بغريها  م��ق��ارن��ة  و�مل���اء  �لكهرباء  م��ن  �ل��و�ح��دة  �ل�ضكنية 
�ل�ضكني ي�ضكل م�ضدر� عاليا لال�ضتهالك بني خمتلف �لقطاعات يف دبي من 
جهة �أخرى بلغ عدد �مل�ضركني يف خدمات �لكهرباء لدى هيئة كهرباء ومياه 
دبي يف �لقطاع �ل�ضكني يف عام 2012 �أكر من 459.642 �ألف م�ضرك 
ي�ضكلون �أكر من 73 يف �ملائة من �إجمايل عدد �مل�ضركني يف خدمات �لهيئة 
فيما بلغ عدد �مل�ضركني يف خدمات �ملياه �أكر من 446.372 �ألف م�ضرك 

بن�ضبة 80 يف �ملائة من عدد �مل�ضركني يف هذه �خلدمة.

لالت�ضاالت  �الإم���������ار�ت  م��وؤ���ض�����ض��ة  �أع���ل���ن���ت 
�ت�����ض��االت �ل��ي��وم ع��ن �إط���الق ب��اق��ات جتو�ل 
�أ�ضبوعية و�ضهرية جديدة تلبي طلب  دويل 
�لعمالء �ملتز�يد على �لتجو�ل �لدويل �أثناء 

�ضفرهم خارج �لدولة. 
والأول مرة يف دولة �الإم��ار�ت �أ�ضبح باإمكان 
ب��اق��ات �لتجو�ل  ب��ني  �مل�����ض��رك��ني �الخ��ت��ي��ار 
ما  وف��ق  و�ل�ضهرية  و�الأ���ض��ب��وع��ي��ة  �ليومية 
�أثناء  و�حتياجاتهم  �ضفرهم  م��دة  ينا�ضب 

�ل�ضفر. 
�أ�ضعار  وتقدم �ت�ضاالت تخفي�ضاً كبري�ً على 
�ل���ب���اق���ات �جلديدة  ت���وف���ر  �ل���ت���ج���و�ل ح��ي��ث 
�لبيانات  ��ضتهالك  فر�ضة  للم�ضتخدمني 
بحٍد �أدنى ي�ضل �إىل 25 درهم يومياً وتلقي 

�ملكاملات �لو�ردة باأ�ضعار تبد�أ من 0.5 درهم 
 1 �مل�ضافر  باقة  للدقيقة، كما يوؤمن عر�ض 
غيغابايت من �لبيانات و1000 دقيقة من 
�ملكاملات �لو�ردة ملدة �ضهر مقابل 500 درهم 

فقط. 
دقائق  �����ض���ت���خ���د�م  ل��ل��م�����ض��رك��ني  ومي���ك���ن 
�لتجو�ل  �أث���ن���اء  �ل�������و�ردة  �مل���ك���امل���ات  جت����و�ل 
�لوجهات  ك��اف��ة  �ت�����ض��االت يف  ���ض��رك��اء  ع��رب 
�لبيانات  جت����و�ل  ����ض��ت��خ��د�م  مي��ك��ن  ب��ي��ن��م��ا 
�ت�ضاالت  ����ض���رك���اء  م���ن  م�����ض��غ��ل   143 م���ع 
معظم  ت���غ���ط���ي  دول�������ة   70 يف  �مل��ف�����ض��ل��ني 
�ملزيد  معرفة  وميكن  �لرئي�ضية.  �لوجهات 
�ل�ضركاء �ملف�ضلني للتجو�ل عن طريق  عن 
www.etisalat.ae/ �مل����وق����ع  زي�������ارة 

..preferredroamingpartners
�ملعلومات  على  �حل�����ض��ول  للعمالء  ومي��ك��ن 
عرب  فيها  و�ال���ض��ر�ك  �ل��ب��اق��ات  بخ�ضو�ض 
�لدولة  د�خ��ل  # من  �الت�ضال على *177 

وخارجها.
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  �خل����ويل،  خ��ال��د  وق����ال 
لتقدمي  دوم��اً  ت�ضعى  �ت�ضاالت  �أن  للت�ضويق 
�أثناء  ل��ل��ع��م��الء  �أف�����ض��ل م�����ض��ت��وى خ���دم���ات 
�ملثلى  �ال���ض��ت��ف��ادة  ع��ل��ى  وت�ضجعهم  �ل�����ض��ف��ر 
�ملتحركة وخا�ضة مع �الزدياد  �لهو�تف  من 
للت�ضفح  �لبيانات  ��ضتخد�مات  يف  �مل�ضطرد 
بت�ضميم  قمنا  ولهذ�  �الإل��ك��روين  و�لربيد 
بالتجو�ل  �خل��ا���ض��ة  �ملبتكرة  �ل��ب��اق��ات  ه��ذه 
وباأ�ضعار  كبرية  مز�يا  تقدم  و�لتي  �ل��دويل 

تناف�ضية، و�أ�ضار �خلويل �إىل جناح �ت�ضاالت 
�لدويل  للتجو�ل  �ضركائها  �ضبكة  تو�ضيع  يف 
�أو�ضع تغطية دولية  مبا ميكّنها من تقدمي 

�أثناء  �أ�ضعار خمف�ضة عند �لتجو�ل  و�أف�ضل 
�ل�ضفر.

�لتي  �ملتنوعة  �لباقات  �أن  �خل��ويل  و�أ���ض��اف 
حرية  للم�ضركني  تتيح  �ت�ضاالت  تقدمها 
�الخ���ت���ي���ار ب���ني ب���اق���ات جت�����و�ل �مل���ك���امل���ات �أو 
�لبيانات �أو تلك �لتي جتمع بني �الثنني مبا 
مينحهم قيمة �أعلى مقابل �لكلفة و �ملرونة 
�ل�ضالحية  وق���ت  ح��ي��ث  م���ن  �خل���ي���ار�ت  يف 

وخيار�ت �ال�ضتخد�م. 
وجتدر �الإ�ضارة �إىل �أن �ت�ضاالت كانت �أي�ضاً 
�لتجو�ل  ملكاملات  موحدة  �أ�ضعار�ً  قدمت  قد 
م�ضبقة  �لبطاقات  نظام  مل�ضركي  �ل�ضادرة 
�لدفع ونظام �لفاتورة �ل�ضهرية موزعة على 

ثالث فئات.

الباقات اجلديدة توفر للم�شرتكني خيارات اأكرث بكلفة اأقل 

ات�سالت تخف�ش اأ�سعار التجوال الدويل 
باقة امل�شافر اجلديدة تقدم اأكرب حجم من املكاملات ال�اردة والبيانات بكلفة هي الأدنى يف الإمارات 

•• ابوظبي-وام:

�ضجلت  �مل�ضتهلك  �أ�ضعار  �ن  لالإح�ضاء  �لوطني  �مل��رك��ز  ق��ال 
�رتفاعا قدره 0.26 باملائة خالل �ضهر مايو 2013 مقارنة 
الأ�ضعار  �لعام  �لقيا�ضي  �لرقم  �رتفع  حيث  �ل�ضابق  بال�ضهر 
 117.67 �إىل   100=2007 �الأ���ض��ا���ض  ���ض��ن��ة  �مل�ضتهلك 
�ملقابل  ويف  �ل�ضابق  �إبريل  �ضهر  خالل   117.36 ب�  مقارنة 
 2013 م��اي��و  خ��الل  ب��امل��ائ��ة   0.97 بن�ضبة  �رت��ف��اع��ا  �ضجل 
ب��ي��ان له  �مل��رك��ز يف  2012. وذك���ر  م��ق��ارن��ة م��ع �ضهر م��اي��و 

�لدولة  م�ضتوى  على  و�مل�ضروبات  �الأغ��ذي��ة  ��ضعار  �ن  �م�ض 
باملائة   1.10 م��ق��د�ره  م��اي��و  �ضهر  خ���الل  �رت��ف��اع��ا  �ضجلت 
�الأ�ضماك  �أ���ض��ع��ار  الرت��ف��اع  نتيجة  �ل�ضابق  بال�ضهر  م��ق��ارن��ة 
و�مللح  و�ل��ت��و�ب��ل  و�خل�����ض��رو�ت  و�لبي�ض  �الأل��ب��ان  ومنتجات 
و�الأغذية �الأخرى و�ل�ضكر و�ملنتجات �ل�ضكرية و�ملياه �ملعدنية 
�للحوم  �أ�ضعار  �نخف�ضت  �ملقابل  ..ويف  �ملرطبة  و�مل�ضروبات 
و�ل���دو�ج���ن و�ل���زي���وت و�ل���ده���ون و�ل��ف��و�ك��ه و�ل�����ض��اي و�لنب 
و�لكاكاو بينما ��ضتقرت �أ�ضعار جمموعة �لتبغ. و��ضار �لبيان 
�رتفاعا  �ضجلت  و�الأح��ذي��ة  �ملالب�ض  جمموعة  �أ�ضعار  �ن  �ىل 

مقارنة  ب��امل��ائ��ة   0.14 م��ق��د�ره   2013 م��اي��و  �ضهر  خ��الل 
�أ�ضعار  �رتفاع  رئي�ضية عن  ب�ضورة  ونتج هذ�  �ل�ضابق  بال�ضهر 
�ملالب�ض �جلاهزة و�أجور تف�ضيل وتنظيف �ملالب�ض. �أما �أ�ضعار 
جمموعة �ل�ضكن و�ملياه و�لكهرباء و�لغاز فقد �ضجلت �رتفاعا 
خالل �ضهر مايو مقد�ره 0.08 باملائة مقارنة بال�ضهر�ل�ضابق 
ونتج ب�ضورة رئي�ضية عن �رتفاع �أ�ضعار �الإيجار�ت. وبالن�ضبة 
�أ�ضعارها  �ضجلت  فقد  �ملنزلية  و�ملعد�ت  �لتجهيز�ت  ملجموعة 
مقارنة  ب��امل��ائ��ة   0.18 �رت��ف��اع��ا خ��الل �ضهر م��اي��و م��ق��د�ره 
�أ�ضعار  �رتفاع  رئي�ضية عن  ب�ضورة  ونتج هذ�  �ل�ضابق  بال�ضهر 

�لنظافة  ومو�د  �ملنزلية  و�الأدو�ت  و�الأو�ين  و�ل�ضجاد  �الأث��اث 
�ملنزلية. و�ضجلت ��ضعار جمموعة �لنقل �رتفاعا خالل �ضهر 
�ل�ضابق  بال�ضهر  مقارنة  باملائة  مايو 2013 مقد�ره 0.08 
ونتج هذ� ب�ضورة رئي�ضية عن �رتفاع �أ�ضعار �ل�ضيار�ت �خلا�ضة 
وقطع �لغيار بينما ��ضتقرت �أ�ضعار كل من جمموعة �ل�ضحة 
�لتعليم. وبالن�ضبة  وجمموعة �لرويح و�لثقافة وجمموعة 
خالل  �نخفا�ضا  �أ�ضعارها  �ضجلت  فقد  �الت�ضاالت  ملجموعة 
بال�ضهر  مقارنة  باملائة   0.02 مقد�ره   2013 مايو  �ضهر 
�ل�ضابق ونتج هذ� ب�ضورة رئي�ضية عن �نخفا�ض �أ�ضعار �أجهزة 

�لهو�تف �لنقالة. �أما بالن�ضبة ملجموعة �ملطاعم و�لفنادق فقد 
�ضجلت �أ�ضعارها �نخفا�ضا خالل �ضهر مايو 2013 مقد�ره 
��ضعار  �ضجلت  فيما  �ل�ضابق  بال�ضهر  مقارنة  باملائة   0.01
�ل�ضهر  خ��الل  �رتفاعا  �ملتنوعة  و�خل��دم��ات  �ل�ضلع  جمموعة 
�أن  0.49 باملائة مقارنة بال�ضهر �ل�ضابق. ويالحظ  مقد�ره 
و�لكهرباء  و�ملياه  �ل�ضكن  و�أ�ضعار  و�مل�ضروبات  �الأغذية  �أ�ضعار 
و�لغاز و�أ�ضعار �لتجهيز�ت و�ملعد�ت �ملنزلية و�أ�ضعار جمموعة 
و�أ�ضعار  و�الأحذية  �ملالب�ض  و�أ�ضعار  متنوعة  وخدمات  �ل�ضلع 

خدمات �لنقل قد �رتفعت .

الوطني لالإح�ساء: ارتفاع موؤ�سر الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك خالل مايو املا�سي 

مركز اإح�ساء اأبوظبي: انخفا�ش اأ�سعار 12 
جمموعة من مواد البناء خالل مايو املا�سي 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�ضهرية  �الإح�ضائية  تقاريره  �أح��دث  �م�ض  �الإح�ضاء-�أبوظبي  مركز  �أ�ضدر 
و�خلا�ضة باأ�ضعار مو�د �لبناء يف �إمارة �أبوظبي مت�ضمنا حتليال حلركة �أ�ضعار 
مو�د �لبناء �لرئي�ضية خالل �ضهر مايو �ملا�ضي. وي�ضم �لتقرير حركة �الأ�ضعار 
�ل�ضهرية ملو�د �لبناء �مل�ضتخدمة يف �أبوظبي خالل �ضهر مايو 2013 مقارنة 
و�أكد   .  2012 �لعام  من  مايو  ب�ضهر  مقارنة  وكذلك  �ل�ضابق  �أب��ري��ل  ب�ضهر 
�أ�ضعارها خالل  تغري� يف متو�ضط  �ضهدت  �لبناء  �أن جمموعات مو�د  �لتقرير 
مايو 2013 حيث تر�وحت ن�ضبة �الرتفاعات بني 0.1 باملائة ملجموعة �خل�ضب 
و 13.5 باملائة ملجموعة �لبح�ض و�لرمل بينما تر�وحت ن�ضبة �النخفا�ضات 
�لعمالة مقارنة  باملائة ملجموعة   12.3 و  باملائة ملجموعة �حلديد   0.2 بني 
�لبح�ض  �أ�ضعار  متو�ضط  �أن  �إىل  �ملركز  تقرير  و�أ���ض��ار   .  2013 �أبريل  ب�ضهر 
نتيجة  وذل��ك  باملائة   13.5 بن�ضبة   2013 مايو  �ضهر  خالل  �رتفع  و�لرمل 
�نخف�ض  �لعمالة  �أجور  �أن متو�ضط  �ملجموعة. وقال  بنود هذه  �رتفاع معظم 
خالل �ضهر مايو 2013 بن�ضبة 12.3 باملائة مقارنة ب�ضهر �أبريل 2013 .. 
كما �رتفع موؤ�ضر �أ�ضعار �خلر�ضانة بن�ضبة 2.2 باملائة خالل �ضهر مايو 2013 
خالل  �ضي  يف  بي  يو  �أنابيب  ملجموعة  �ل�ضهري  �الأ�ضعار  متو�ضط  �رتفع  كما 
بنود هذه  �رتفاع جميع  نتيجة  وذلك  باملائة   2.1 بن�ضبة   2013 مايو  �ضهر 

�ملجموعة مقارنة ب�ضهر �إبريل 2013 .
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية:

 

بتاريخ :  2012/5/13 �ملودعة حتت رقم :173498 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ض��م:�ضيام جي�ضو�ين
وعنو�نه: :  309/308 �ضن �ند�ضريال �ي�ضتيت،  �ضنميل كومباوند،

 لور بارل،  مومباي 400 013 - والية ماهار��ضر�، �لهند
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات :    �ملالب�ض ، لبا�ض �لقدم و�لر�أ�ض ، مالب�ض و�أحذية و�أغطية 

ر�أ�ض للفتيات ، طو�قي؛ مناديل قما�ض للر�أ�ض  
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�ضف �لعالمة:  لكلمة  cupcakeور�ضم كاركتوري لطفل على ي�ضار �لكلمة. يتميز �لطفل بوجه مبت�ضم 
وزَّي بخطوط طولية و�ضعر ر�أ�ض يف �ضكل لفائف وي�ضع يديه خلف ظهره بطريقة مميزة يف �لر�ضم .

�ال�ضر�طات: 0
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

اإعالن جتديد
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية 

بطلب لتجديد ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية : 
                         

                                                
�ملودعة بالرقم : 055238

با�ضم : غيتاجنايل فنت�ضرز م.د.م.�ض
عنو�نهم: : 33-دي– �ملا�ض تاور، �بر�ج بحرية جمري� – �ضارع �ل�ضيخ ز�يد – �ض ب 44331 دبي – �المار�ت 

�لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات : جتميع جمموعة متنوعة من �ملنتجات ملنفعة �الآخرين لتمكني 
�لزبائن من ��ضتعر��ض و�ضر�ء �ملعادن �لنفي�ضة وكل خليط منها و�لب�ضائع �مل�ضنوعة من تلك �ملعادن �و �ملطلية 
�لدقيقة  و�لزمن  �لوقت  قيا�ض  �أدو�ت   – و�ملجوهر�ت وتقليد �ملجوهر�ت و�الأحجار �لكرمية و�ضبه �لكرمية 

من حمالت �لبيع بالتجزئة و�جلملة
�لو�ق�عة بالفئة   : 35

و�مل�ضجلة حتت رقم :      )47938(    بتاريخ : 204/8/4
و�ضتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ضر �ضنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية يف :   2003/8/30  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية:

 

بتاريخ :  2012/5/20 �ملودعة حتت رقم :173854 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ض��م:ر�ضالن كوجوكارو
وعنو�نه: ميهاي �ضادوفانو �ضريت منرب 2، بلوك 1، 

�بارمتنت 84، �م دي – 2044، �ضي�ضيناو، جمهورية مولدوفا
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات :    �لنب و�ل�ضاى و�لكاكاو و�ل�ضكر و�الأرز و�لتبيوكة و�ل�ضاغو 
وبد�ئل �لنب – �لدقيق و�مل�ضتح�ضر�ت �مل�ضنوعة من �حلبوب و�خلبز و�لكعك و�لفطائر و�حللويات و�ملثلجات 
– �خلمرية  وخمرية �خلبز -  �مللح و�خلردل – �خلل و�ل�ضل�ضة )با�ضتثناء  �الأ�ضود  و�لع�ضل  �لنحل  – ع�ضل 

تو�بل �ل�ضلطة( – �لتو�بل – �لثلج للمرطبات.  
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�ضف �لعالمة:  ر�ضم كاريكتوري لر��ض طائر مميز ب�ضكل منقار مفتوح �على �ملنقار باالألو�ن �الأبي�ض و�الأ�ضود 
بطريقة مميزة كما يف �ل�ضكل �عاله . ر�أ�ض �لطائر وعنقه و�ملنقار ي�ضكالن ر�ضم ��ضبه بد�ئرة . ر�أ�ض �لطائر 
و�أ�ضفل منها  �لالتينية  باالأحرف     TUCANO �لكلمة  �لد�ئرة  فوق  �للون.   �أبي�ض  د�ئ��ري  ر�ضم  د�خ��ل 
باللون  و�ليمني نقطتني  �لي�ضار  ناحيتي  �لد�ئري من  �لالتينية ويف و�ضط  باالأحرف   COFFEE �لكلمة 

�الأبي�ض . يحيط بالد�ئرة زخارف  باللونني �الأبي�ض و�الأ�ضود مميزة بال�ضكل �لظاهر .
�ال�ضر�طات: 0

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :174224     بتاريخ :  27/ 5/   2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ض��م:جري�ضون – دي بيوكالير جي �م بي �ت�ض �آند كو. كيه جي
وعنو�نه: �وغو�ضت – هور�ض-�ضر��ض 56751 23 بول�ض، �أملانيا

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدقيق و�مل�ضتح�ضر�ت �مل�ضنوعة من �حلبوب، �خلبز، �ملعجنات 
و�حللويات، �لب�ضكويت، �لكيك، �ل�ضوكالته، منتجات �ل�ضوكوالته، �ل�ضكاكر، حلويات من �ل�ضكر.  

�لو�ق�عة بالفئة: 30
و�ضف �لعالمة:  �لكلمة RONDINO    باالأحرف �لالتينية باللون �الأ�ضود على خلفية بي�ضاء

�ال�ضر�طات: 0
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :  2012/5/20 �ملودعة حتت رقم :173855 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ض��م:ر�ضالن كوجوكارو
وعنو�نه:ميهاي �ضادوفانو �ضريت منرب 2، بلوك 1، 

�بارمتنت 84، �م دي – 2044، �ضي�ضيناو، جمهورية مولدوفا
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات : خدمات توفري �الأطعمة و�مل�ضروبات – خدمات توفري �الإقامة 

�ملوؤقتة.
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�ضف �لعالمة:  ر�ضم كاريكتوري لر��ض طائر مميز ب�ضكل منقار مفتوح �على �ملنقار باالألو�ن �الأبي�ض و�الأ�ضود 
بطريقة مميزة كما يف �ل�ضكل �عاله . ر�أ�ض �لطائر وعنقه و�ملنقار ي�ضكالن ر�ضم ��ضبه بد�ئرة . ر�أ�ض �لطائر 
و�أ�ضفل منها  �لالتينية  باالأحرف     TUCANO �لكلمة  �لد�ئرة  فوق  �للون.   �أبي�ض  د�ئ��ري  ر�ضم  د�خ��ل 
باللون  و�ليمني نقطتني  �لي�ضار  ناحيتي  �لد�ئري من  �لالتينية ويف و�ضط  باالأحرف   COFFEE �لكلمة 

�الأبي�ض . يحيط بالد�ئرة زخارف  باللونني �الأبي�ض و�الأ�ضود مميزة بال�ضكل �لظاهر .
�ال�ضر�طات: 0

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :174225     بتاريخ :  27/ 5/   2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

كيه جي كو.  �آند  �ت�ض  بي  �م  جي  بيوكالير  با�ض��م:جري�ضون – دي 
وعنو�نه: �وغو�ضت – هور�ض-�ضر��ض 56751 23 بول�ض، �أملانيا

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدقيق و�مل�ضتح�ضر�ت �مل�ضنوعة من �حلبوب، �خلبز، �ملعجنات 
و�حللويات، �لب�ضكويت، �لكيك، �ل�ضوكالته، منتجات �ل�ضوكوالته، �ل�ضكاكر، حلويات من �ل�ضكر.  

�لو�ق�عة بالفئة: 30
و�ضف �لعالمة:  �لكلمة MERLINO    باالأحرف �لالتينية باللون �الأ�ضود على خلفية بي�ضاء

�ال�ضر�طات: 0
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد ، �أو �إر�ضاله 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821

اإعالن جتديد
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية 

بطلب لتجديد ت�ضجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 054305
با�ضم : غيتاجنايل فنت�ضرز م.د.م.�ض

عنو�نهم: : 33-دي– �ملا�ض تاور، �بر�ج بحرية جمري� – �ضارع �ل�ضيخ ز�يد – �ض ب 44331 دبي – �المار�ت 
�لعربية �ملتحدة

�مل�ضنوعة من  و�لب�ضائع  �لنفي�ضة وكل خليط منها  �ملعادن   : �ملنتجات   / �لب�ضائع / �خلدمات  وذلك لتمييز 
– �ملجوهر�ت وتقليد �ملجوهر�ت و�الأحجار �لكرمية  تلك �ملعادن �و �ملطلية بها غري �مل�ضنفة يف فئات �خرى 

و�الأحجار �ضبه �لكرمية – �أدو�ت قيا�ض �لوقت و�لزمن �لدقيقة
�لو�ق�عة بالفئة   : 14

و�مل�ضجلة حتت رقم :      )45958(    بتاريخ : 2003/03/27 
و�ضتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ضر �ضنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية يف :   2013/7/9  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  18  يونيو 2013 العدد 10821



العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/25   جت جز  - م ر - ب- ظ ف

مدعي/�لنجم �لالمع لتاجري �ل�ضيار�ت بوكالة/حممود حممد جنيب عبا�ض 
�كرب  حممد  �كرب  �ضعيب  حممد  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�ضية:  مر�ضي 
 10550 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�ضوع  باك�ضتان  �جلن�ضية: 
درهم   �ملطلوب �عالنه /حممد �ضعيب �كرب حممد �كرب �جلن�ضية: باك�ضتان       
عنو�نه: بالن�ضر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور 
 - �البتد�ئية  �لظفرة  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �ضباحاً   8.30 �ل�ضاعة 
�لكائنة  �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� 
�مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �ضدر بتاريخ  2013/6/16

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1352   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

ماركاتي  عليه:  مدعي  بنغالدي�ض  �جلن�ضية:  كربيا  غالم  ميا  مدعي/ريبان 
للمقاوالت �لعامة �جلن�ضية: �المار�ت مو�ضوع �لدعوى: م�ضتحقات عمالية 
عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�ضية:  �لعامة  للمقاوالت  /ماركاتي  �عالنه  �ملطلوب 
بالن�ضر)�عالن �ملدعى عليها بعري�ضة �لدعوى ( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/24 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �ضدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�ضة  قبل 

2013/6/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1313   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

مدعي/رئي�ض �لدين �دري�ض علي �جلن�ضية: بنغالدي�ض  مدعي عليه: �لطريق 
�لناري للمقاوالت لاللكروميكانيكية ذ.م. م �جلن�ضية: �المار�ت   مو�ضوع 
للمقاوالت  �لناري  �لطريق  �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�ضتحقات  �لدعوى: 
�ن  حيث  بالن�ضر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�ضية:  م  ذ.م.  لاللكروميكانيكية 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/6/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 
�ضباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لعمالية 
و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/6/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1571و2013/1572   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

جول  2-جنات  باك�ضتان  �جلن�ضية:  نا�ضر  حممد  عبد�لرحيم  مدعيان/1- 
�ضريين �جلن�ضية: باك�ضتان مدعي عليه: �ضالون �لرملة للرجال �جلن�ضية: 
�ضالون  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية  م�ضتحقات  �لدعوى:  مو�ضوع  �المار�ت  
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�ضر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�ضية:  للرجال  �لرملة 
 2013/6/24 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة 
و�ضور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا 
�مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �ضدر بتاريخ  2013/6/4

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2762 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/ �ضيكيند�ر ليت بانا فوكري �جلن�ضية: بنغالدي�ض �ملنفذ �ضده 
: �ورينت العمال �لرخام و�ل�ضري�ميك �جلن�ضية: �المار�ت   �ملطلوب �عالنه:   
�ورينت العمال �لرخام و�ل�ضري�ميك �جلن�ضية: �المار�ت عنو�نه: بالن�ضر مبا 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �أظ وحدد لنظره جل�ضة يوم �الربعاء  2012/1243 عم جز- م ع- ب- 
2013/6/26 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�ضور �مام �لد�ئرة 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ - �لكائنة باملحكمة �لعمالية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�ضند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/63 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
�ملنفذ  باك�ضتان   : �جلن�ضية  د�ر  عبد�لرحمن  د�ر  عبد�ملجيد  �لتنفيذ/  طالب 
�ضده : �لتحرير العمال �ل�ضري�ميك و�لرخام �جلن�ضية: �المار�ت  �ملطلوب 
�المار�ت العمال    �جلن�ضية:  و�لرخام  �ل�ضري�ميك  �لتحرير العمال  �عالنه: 
�لتنفيذ  �ل�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�ضر  عنو�نه: 
�ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2012/2794 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�ضة 
مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/6/26 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
�لعمالية  باملحكمة  �لكائنة   - �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�ضور 
�ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�ضند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

•• ال�صارقه-وام:

�إم����ارة �ل�����ض��ارق��ة ل��ل��م��رة �لثامنة  ت�����ض��ارك 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل يف م��ع��ر���ض ب��ك��ني �لدويل 
تقام  �ل���ذي   2013 و�ل�����ض��ف��ر  لل�ضياحة 
�لوطني  �مل���وؤمت���ر�ت  م��رك��ز  ف��ع��ال��ي��ات��ه يف 
�ل�����ض��ي��ن��ي يف �ل��ع��ا���ض��م��ة �ل�����ض��ي��ن��ي��ة بكني 
23 من  21 ح��ت��ى  �ل���ف���رة م���ن  خ����الل 
ي��ون��ي��و �جل�����اري وي��ع��د و�ح�����د� م���ن �كرب 
و�ل�ضفر  بال�ضياحة  �ملتخ�ض�ضة  �ملعار�ض 
يف �آ�ضيا حيث ي�ضارك حتت مظلة �الإمارة 
�ل�ضارقة  م��ت��اح��ف  �إد�رة  ع���ن  مم��ث��ل��ون 
و�أكد  �ل�����ض��ارق��ة.  بلو  ر�دي�����ض��ون  ومنتجع 
حممد علي �لنومان رئي�ض هيئة �الإمناء 
�لتجاري و�ل�ضياحي بال�ضارقة �أن �ل�ضني 
�لعاملية  �ل�ضياحة  �أ���ض��و�ق  ك��ربى  تعد من 
�ملتنامية وحتر�ض �الإمارة على ��ضتهد�ف 
�ل��و�ع��دة و�الإ�ضتفادة منها  �الأ���ض��و�ق  ه��ذه 
فيها  �ل�����ض��ارق��ة  منتج  مكانة  تعزيز  ع��رب 
�ل�ضينيون  و�مل�ضتثمرين  �ل�ضياح  وج��ذب 

م��ع جتاوز  �ضيما  �إل��ي��ه��ا ال  و�الآ���ض��ي��وي��ون 
مليون   20 �ل����  �ل�ضينيني  �ل�����ض��ي��اح  ع���دد 
�ضائح �لذين ت�ضدرهم �إىل �خلارج �ضنويا 
�ل�ضوق  هذ�  حجم  ي�ضل  �أن  �ملتوقع  ومن 
100 مليون �ضائح �ضيني  �أكر من  �إىل 
�لنومان �ىل  و�أ�ضار   .2020 بحلول عام 
�أن عدد �ل�ضياح ورجال �الأعمال �ل�ضينيني 
ملحوظا  ت���ز�ي���د�  ي�����ض��ه��د  و�الآ����ض���ي���وي���ني 
يف �الإم��������ارة خ����الل �ل�������ض���ن���و�ت �الأخ�����رية 
م��ع ت��ز�ي��د �أع���د�ده���م ح���ول �ل��ع��امل حيث 
��ضتقطبت �إمارة �ل�ضارقة �أكر من 227 
 2012 �لعام  خ��الل  �آ�ضيوي  �ضائح  �أل��ف 
�أج���م���ايل عدد  ب��امل��ائ��ة م���ن   13 ب��ن�����ض��ب��ة 
�ل�ضياح �لذين ز�رو� �الإمارة �لعام �ملا�ضي 
بينما �ضجل �ل�ضياح �ل�ضينيون 14 باملائة 
من �أجمايل �ل�ضياح �لذين ز�روها خالل 
 .2013 �جل��اري  �لعام  �الأول من  �لربع 
م�ضاركة  ����ض��ت��م��ر�ر  �أن  �ل���ن���وم���ان  وق�����ال 
�لهيئة يف معر�ض بكني �لدويل لل�ضياحة 
ياأتي  �لتو�يل  على  �لثامن  للعام  و�ل�ضفر 

مو�كبة  يف  �لهيئة  ��ضر�تيجية  �ضمن 
�لقطاع  يف  و�ل��ت��ط��ور�ت  �مل�ضتجد�ت  �آخ��ر 
�ل�ضياحي حول �لعامل و�لتو�جد يف كربى 
�ملتخ�ض�ضة  �لعاملية  و�مل��ع��ار���ض  �مل��ح��اف��ل 
ب��ال��ق��ط��اع يف �ل���وق���ت �ل�����ذي ت�����ض��ه��د فيه 

�الإمارة نه�ضة عمر�نية يف �لبنى �لتحتية 
و�خلدمات  �لفاخرة  �لفندقية  و�ملن�ضاآت 
�ل�����ض��ي��اح��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ل���زو�ره���ا من 
�أك����د �ضرورة  و  و�مل�����ض��ت��ث��م��ري��ن.  �ل�����ض��ي��اح 
و�خلا�ضة  �حلكومية  �ملوؤ�ض�ضات  تكاتف 

و�ل�ضفر  �ل�ضياحة  ق��ط��اع��ات  يف  �لفاعلة 
من  باملزيد  للقيام  �الإم���ارة  يف  و�لرفيه 
�ل�ضياح  جل����ذب  و�مل�����ب�����ادر�ت  �مل�������ض���ارك���ات 
�إىل  �ل�ضينيني و�الآ�ضيويني  و�مل�ضتثمرين 

�الإمارة. 

•• دبي-الفجر:

�ل�ضينية  دب����ي و�جل����م����ارك  م���ن ج���م���ارك  ك���ل  �أك������دت 
كافة  يف  و�ل��ع��الق��ات  �ل��ت��ع��اون  تطوير  على  حر�ضهما 
جو�نب �لعمل �جلمركي خالل �لفرة �ملقبلة، مبا يعود 
للعمالء،  �ملقدمة  �خلدمات  حت�ضن  يف  بالنفع  عليهما 
وتعزيز �لعالقات �لتجارية بني دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ل�ضعبية  �ل�ضني  وجمهورية  جهة،  من  ودب��ي  �ملتحدة 

من جهة �أخرى.
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �م�ض وفد رفيع 
لو  ���ض��ع��ادة  برئا�ضة  �ل�ضينية  �جل��م��ارك  م��ن  �مل�ضتوى 
بيجن نائب �لوزير لالإد�رة �لعامة للجمارك �ل�ضينية، 
نائب �ملفو�ض �لعام، �إىل جمارك دبي ��ضتقبله خاللها 
ملوؤ�ض�ضة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �أحمد  بطي  �أحمد  �ضعادة 
�ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة، مدير عام جمارك 
دب����ي، ح��ي��ث رح���ب ���ض��ع��ادت��ه ب��ال��وف��د �ل���ز�ئ���ر، م�ضيد�ً 
مبجاالت �لتعاون �القت�ضادي و�لتجاري و�ال�ضتثماري 
�لتي تربط دبي وجمهورية �ل�ضني �ل�ضعبية �لتي تعد 
قوة �قت�ضادية لها وزنها على �ل�ضاحة �لعاملية، موؤكد�ً 
�لعالقات  ه��ذه  بتعزيز  دب��ي  �ه��ت��م��ام  نف�ضه  �ل��وق��ت  يف 
ت��ب��ادل �خل����رب�ت، وت��وف��ري �لبيئة �جلاذبة  م��ن خ��الل 
�لت�ضهيالت �لالزمة لل�ضركات  لال�ضتثمار�ت، وتقدمي 
و�خلدمات  و�ل�����ض��ح��ن  �ل��ت��ج��ارة  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل�ضينية 

�للوج�ضتية. 
وق��ال مدير عام جمارك دب��ي، �أن��ه ويف �إط��ار توجيهات 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب 

رعاه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�ض جمل�ض  �لدولة  رئي�ض 
�ل�ضني  جمهورية  م��ع  �لعالقات  تطوير  باأهمية  �هلل 
مناق�ضتها  يتم  �لتي  �لق�ضايا  �أهمية  ت��اأت��ي  �ل�ضعبية، 
لتطوير هذه �لعالقات، �إدر�كاً منا الأهمية �ل�ضني كبلد 
�قت�ضادي على �ل�ضاحة �لدولية، ومن هذ� �ملنطلق تاأتي 
�أهمية �لتعاون �جلمركي �ملتعلق باالجر�ء�ت �لتي تلعب 

دور� مهما يف ت�ضهيل �لتجارة.
و�أ�ضاف مدير عام جمارك دبي �أن �ل�ضني تعد من �أبرز 
�ل�ضركاء �لتجاريني لدبي، م�ضري�ً �إىل �إجمايل �ملبادالت 
�لتجارية بني دبي و�ل�ضني بلغت 31 مليار درهم خالل 
�لربع �الأول من عام 2013، بنمو ن�ضبته %19 عنها 
خالل نف�ض �لفرة من �لعام �ملا�ضي و�لبالغة خالله 
26 مليار، م�ضيفاً �أن �ل�ضني تعترب �ل�ضريك �لتجاري 
 ،2012 ع��ام  �ل����و�رد�ت خ��الل  �الأول لدبي م��ن حيث 
حيث بلغت و�رد�ت دبي منها 111 مليار درهم بح�ضة 
%15 من �إجمايل و�رد�ت دبي من �لعامل �خلارجي، 
�إجمايل حجم جتارة دبي من �ل�ضني خالل  فيما بلغ 
يف  عنها   13% بنمو  درهم  مليار  �لعام �ملا�ضي 115 

عام 2011.
وخ�����الل ج��ل�����ض��ة ع��م��ل ج��م��ع��ت �ل���وف���د �ل�����ض��ي��ن��ي مع 
�آليات  �لز�ئر على  �لوفد  �طلع  دبي،  م�ضوؤويل جمارك 
و�أنظمة �لعمل يف جمارك دبي، حيث مت تقدمي ثالثة 
عرو�ض مرئية عم نظام مر�ضال 2، وحمرك �ملخاطر، 
 2 مر�ضال  عر�ض  و�أظ��ه��ر  �ملتعاملني،  م��ع  و�ل��ع��الق��ات 
�ل���ذي ي��ق��وم ب��ه يف ت�ضهيل �إج�����ر�ء�ت  �ل����دور �حل��ي��وي 
�ملتعاملني وتخلي�ض معامالتهم يف زمن قيا�ضي، كما 

ميكن ربطه �لكرونيا مع �لدو�ئر و�جلهات �جلمركية 
يف �لدول �الأخرى، باعتباره يتعلق باإدخال بيانات عن 
مما  ت�ضديرها،  و�مل��ع��اد  و�ل�����ض��ادرة  �ل����و�ردة  �ل�ضحنات 

يجعل منه نظاما تقنيا قابال للتطبيق يف �أي دولة.
�مل�ضرك على  �الج��ت��م��اع  �ل��وف��د خ��الل جل�ضة  و�ط��ل��ع 
�أط��ل��ت��ه��ا ج���م���ارك دب����ي م���ع �لبعثات  �ل���ت���ي  �مل����ب����ادر�ت 
�الأجنبية وقطاعا وجمال�ض  و�لقن�ضلية  �لدبلوما�ضية 
�لعمل �ملختلفة �لهادفة لتعزيز �ملبادالت �لتجارية مع 
متميزة  خ��دم��ات  تقدمي  و�أي�����ض��ا  �ل��ع��امل  دول  خمتلف 
دبي،  جل��م��ارك  �ال���ض��ت�����ض��اري  �ملجل�ض  منها  ل��ل��ع��م��الء، 
كما  �الت�ضال.،  مركز  به  يقوم  ما  وكذلك   ، �رتباط  و 
�ضاهد �لوفد دورة عمل حمرك �ملخاطر، و�ملز�يا �لتي 
يف  وخ�ضو�ضا  �جلمركي،  �لعمل  �ضعيد  على  يوفرها 
جمال عمليات �لتفتي�ض، حيث ي�ضخ�ض �لنظام م�ضبقا 
ما  �لتجارية،  �ل�ضحنات  على  �ملحتملة  �ملخاطر  كافة 
خماطر  �أي��ة  حتتوي  ال  �لتي  �ل�ضحنات  مب��رور  ي�ضمح 
�حلاجة  دون  �ملتبعة  �الإج������ر�ء�ت  �ضمن  وتخلي�ضها 
�ضرعة  يف  ينعك�ض  �ل���ذي  �الأم���ر  �لتفتي�ض،  الإج����ر�ء�ت 
قيا�ضي،  ب��وق��ت  �جلمركية  �لتعامالت  غالبية  �جن���از 
وينعك�ض �إيجابا يف توفري �لوقت و�جلهد و�لكلفة على 

�لتجار و�لعمالء.
�إعجابه  عن  �ل�ضيني  �لوفد  �أع��رب  �ل��زي��ارة  نهاية  ويف 
و�لت�ضهيالت  دب��ي،  جمارك  يف  �ملطبقة  �لعمل  باأنظمة 
�ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �ل���د�ئ���رة ل��ل��ع��م��الء وق��ط��اع��ات �لعمل 
�الأجنبية و�ل�ضقيقة، مما يوفر فر�ضا �أقوى ملزيد من 
�لذي  بالدور  م�ضيد�ً  و�ال�ضتثماري،  �لتجاري  �لتبادل 

يف  وجن��اح��ه��ا  �ل��ع��امل��ي،  �مل�ضتوى  على  �جل��م��ارك  تلعبه 
�لعاملية  �جلمارك  منظمة  موؤمتر  وتنظيم  ��ضت�ضافة 

و�ملنافذ. �حلدود  �إد�رة  لتقنيات   2013
�لعامة  ل����الإد�رة  �ل��وزي��ر  ن��ائ��ب  ل��و بيجن  �ضعادة  وق���ال 
ندرك  �إن��ن��ا  �ل��ع��ام  �ملفو�ض  نائب  �ل�ضينية،  للجمارك 
�أهمية دبي يف �ملنطقة كمركز �قت�ضادي حيوي للتجارة 
�ل��ع��دي��د م��ن مناطق  �ل��دول��ي��ة، وك��ب��و�ب��ة للتجارة م��ع 
�لعامل، م�ضري�ً �إىل �أن منو �لتجارة بني �ل�ضني ودولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة عامة، ودبي خا�ضة دليل هذه 
ل�ضعادة  ر�ضمية  دعوة  �ل�ضيني  �مل�ضوؤول  وقدم  �الأهمية 
لزيارة  دبي  جمارك  يف  و�مل�ضوؤولني  �أحمد  بطي  �أحمد 
�ل�ضينية و�الطالع على جتربتها و�الأنظمة  �جلمارك 

�لتقنية �لتي تناف�ض مثالتها على �مل�ضتوى �لعاملي.
و�أو�ضح �أن زيارة وفد �جلمارك �ل�ضينية جلمارك دبي 
�إ�ضافة  �ملتطورة،  جتربتها  على  �لتعرف  بهدف  تاأتي 
�إىل ت��ب��ادل �خل����رب�ت يف �ل��ع��دي��د م��ن جم���االت �لعمل 
�جل��م��رك��ي وخ��ا���ض��ة �مل���ج���ال �ل��ت��ق��ن��ي، وت��ف��ع��ي��ل �ل���دور 

�ملعلوماتي و�ال�ضتخبار�تي بني �جلهتني.
يذكر �أن تقرير مهمة  كولومبو�ض �لت�ضخي�ضي �لذي 
تطوير  لغايات  �لعاملية  �جلمارك  منظمة  ��ضتحدثته 
حمرك  بنظام   �أ���ض��اد  �ل��ع��امل،  ح��ول  �جلمركي  �لعمل 
�مل��خ��اط��ر  و�ع��ت��ربت��ه �مل��ن��ظ��م��ة �ل���دول���ي���ة، ن��ظ��ام��اً من 
�ل��درج��ة �ل��ع��امل��ي��ة، و�أو���ض��ت ك��اف��ة �ل��دو�ئ��ر �جلمركية 
حول �لعامل �ال�ضتفادة منه، كما هذ� �لنظام فاز موؤخر�ً 
برنامج  جو�ئز  �ضمن  �ملتميز  �لتقني  �مل�ضروع  بجائزة 

دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز للعام 2012 . 
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�سياحة ال�سارقة ت�سارك يف معر�ش بكني الدويل لل�سياحة وال�سفر 

مبادلة برامرييكا توقع اتفاقية مع �سركة التطوير وال�ستثمار 
ال�سياحي ل�سراء املرحلة الأوىل من م�سروع رزيدن�سز �ساطئ ال�سعديات

وفد رفيع امل�ستوى من اجلمارك ال�سينية يطلع على جتربة جمارك دبي 

غرفة جتارة و�سناعة راأ�ش اخليمة 
تبحث التعاون مع واحة دبي لل�سيليكون

•• را�س اخليمة-وام:

بحثت غرفة جتارة و�ضناعة ر�أ�ض �خليمة مع وفد من و�حة دبي لل�ضيليكون 
وتعريف  �لتكنولوجية  �مل�ضاريع  دع��م  بهدف  �لطرفني  ب��ني  �ل�ضر�كة  �أوج���ه 
دب��ي لل�ضليكيون ب�ضكل  ب��اأه��د�ف و�ح��ة  ر�أ���ض �خليمة  �إم��ارة  �ملعنية يف  �جلهات 
عام وحا�ضنة �لتكنولوجيا لال�ضتثمار ب�ضكل خا�ض. و�أ�ضاد �ضعيد علي م�ضبح 
�لنعيمي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لت�ضويق و�خلدمات �لتجارية يف �لغرفة خالل 
��ضقباله وفد و�حة دبي لل�ضيليكون بالرب�مج و�الأفكار �لتي تقدمها �لو�حة يف 
جمال �لتطور �لتكنولوجي ..م�ضري� �ىل �ن �لغرفة على �أمت ��ضتعد�د لتقدمي 
كل ما حتتاجه �لو�حه لن�ضر خدماتها يف �الإمارة و��ضتقطاب �أ�ضحاب �الأفكار 
�لتكنولوجيا لال�ضتثمار  �إىل م�ضروع حا�ضنة  �لتكنولوجيا  �لو�عدة يف جمال 
�لتكنولوجيا  حا�ضنة  مركز  يف  �لعالقات  مدير  ط��ه  �أمي��ن  �لقى  جانبه  م��ن 
�لتكنولوجية  لال�ضتثمار �ل�ضوء على و�حة دبي لل�ضيليكون �لتي تعد �ملدينة 
تقدم  كما   .. و�لعمل  �لعي�ض  فر�ضة  ت�ضم  متكاملة  بيئة  توفر  �لتي  �لوحيدة 
�ضلطة �ملنطقة �حلرة لو�حة دبي �ل�ضيليكون جمموعة متكاملة من �حلو�فز 
�أن و�حة دبي لل�ضيليكون ��ضتحدثت  و�ملز�يا لل�ضركات �لعاملة فيها . و�أ�ضاف 
رو�د  ودع��م  ت�ضجيع  على  تعمل  �لتي  لال�ضتثمار  �لتكنولوجيا  حا�ضنة  فكرة 
�الأعمال �ملحليني من ذوي �ملو�هب �ال�ضتثمارية �ملميزة يف جماالت تكنولوجيا 
�ملعلومات و�الإنرنت . وتقوم �حلا�ضنه بتوفري بيئة منا�ضبه الأ�ضحاب �الأفكار 
جميع  ت��وف��ري  وي��ت��م   .. م�ضاريعهم  و�إجن����اح  م��ه��ار�ت��ه��م  ل�ضقل  �لتكنولوجية 

�ملقومات �لتي يحتاجها �ضاحب �مل�ضروع الإجناح م�ضروعه ب�ضكل متكامل .

اأينوك تفوز بجائزة �سوبر براندز 
للعام الثامن على التوايل 

•• دبي-وام:

�م�ض على  دب��ي  �إي��ن��وك ومقرها  �لوطنية  �الإم���ار�ت  ب��رول  �ضركة  ح�ضلت 
قوة عالمتها  تاأكيد� على  �لتو�يل  �لثامن على  للعام  بر�ندز  �ضوبر  جائزة 
�ضوبر  جمل�ض  ويقوم  عمالئها.  خدمة  جتاه  �لر��ضخ  و�لتز�مها  �لتجارية 
بر�ندز �الإمار�ت مبنح �جلائزة ��ضتناد� ملجموعة من �ملعايري �ملو�ضوعة من 
جمل�ض �ضوبر بر�ندز �لعاملي وهو هيئة حتكيم م�ضتقلة لتكرمي �لعالمات 
�لتجارية �ملتميزة. وتظهر جائزة �ضوبر بر�ندز �لقيمة �لتي ي�ضعها �لعمالء 
على منتجات وخدمات �ملوؤ�ض�ضة ومدى فعالية ��ضر�تيجيات بناء �لعالمة 

�لتجارية �خلا�ضة بال�ضركة ومبادر�تها خلدمة �لعمالء. 

•• اأبوظبي-وام:

لال�ضتثمار  بر�مرييكا  مبادلة  �ضركة  �أعلنت 
�ل��ع��ق��اري م��ب��ادل��ة ب��ر�م��ريي��ك��ا وه���ي �إح���دى 
للتنمية  �مل��ب��ادل��ة  ل�ضركة  �لتابعة  �ل�����ض��رك��ات 
م��ب��ادل��ة ع���ن ت��وق��ي��ع��ه��ا �ت��ف��اق��ي��ة م���ع �ضركة 
�لتطوير و�ال�ضتثمار �ل�ضياحي تقوم مبوجبها 
م�ضروع  م��ن  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  ك��ام��ل  ب�����ض��ر�ء 
�لفاخر  �ل�ضكني  �ل�ضعديات  �ضاطئ  رزيدن�ضز 
�أبوظبي.  يف  �ل�����ض��ع��دي��ات  ج��زي��رة  يف  �ل���و�ق���ع 
�ل�ضعديات  �ضاطئ  رزيدن�ضز  م�ضروع  ويعترب 
جممعا  �ل�ضعديات  جزيرة  يف  �ملميز  مبوقعه 
�ملبتكرة  ب��ت�����ض��ام��ي��م��ه  مي���ت���از  ر�ق���ي���ا  ���ض��ك��ن��ي��ا 
ومر�فقه �لع�ضرية �ملتطورة. وي�ضم �مل�ضروع 
�أبنية  �ضتة  على  موزعة  �ضكنية  وحدة   495
فقط  ط��و�ب��ق  بخم�ضة  �الرت���ف���اع  منخف�ضة 
ومغلقة.  حم���ددة  منطقة  �ضمن  وجم��م��ع��ة 
�مل�ضروع ثالثة  �الأوىل من  �ملرحلة  وتت�ضمن 
�أي  �ضقة   95 مبنى  ك��ل  ي�ضم  بحيث  �أب��ن��ي��ة 
�ضقة مب�ضاحات خمتلفة   285 ما جمموعه 
تر�وح من غرفة نوم و�حدة �إىل ثالث غرف 
�مل�ضروع  �لثانية من  �ملرحلة  �أن  نوم. يف حني 
خالل  فيها  �ل��ب��ن��اء  �أع���م���ال  �ضتكتمل  و�ل��ت��ي 
�لربع �لثالث من �لعام �جلاري �ضت�ضتمل على 
من �ضقة ذ�ت  م�ضاحتها  تر�وح  �ضقق   210
غرفة نوم و�ح��دة �إىل �أرب��ع غرف ن��وم. وتعد 
مبادلة بر�مرييكا لال�ضتثمار �لعقاري �ضركة 
م�ضركة ومملوكة منا�ضفة من قبل كل من 
�ضركة �ملبادلة للتنمية و�ضركة بر�مرييكا ريل 

��ضتيت �إنف�ضتورز �ل�ضركة �لعاملية �ملتخ�ض�ضة 
يف جمال �ال�ضتثمار �لعقاري و�لتابعة ل�ضركة 
�لواليات  ومقرها  فاينان�ضيال  برود�ن�ضيال 
�ملتحدة �الأمريكية. ومبوجب هذه �التفاقية 
�ل�ضياحي  و�ال�ضتثمار  �لتطوير  �ضركة  تتوىل 
مهمة �إد�رة �ضقق رزيدن�ضز �ضاطئ �ل�ضعديات 
عن  بالنيابة  �أع����و�م  خم�ضة  مل���دة  وت��اأج��ريه��ا 
���ض��رك��ة م��ب��ادل��ة ب��ر�م��ريي��ك��ا. ح��ي��ث مت حاليا 
م���ن �ضقق  �مل���ئ���ة  80 يف  ي���ق���ارب  م���ا  ت���اأج���ري 
للتاأجري  ط��رح��ه��ا  مت  �ل��ت��ي  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة 
يف �ل��رب��ع �الأخ���ري م��ن �ل��ع��ام �مل��ا���ض��ي. وبهذه 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  ب��ون��ر  ج��و  ق��ال  �ملنا�ضبة 
لال�ضتثمار يف مبادلة بر�مرييكا: تعك�ض هذه 
�ل�ضفقة �لفر�ض �ال�ضتثمارية �لتي تزخر بها 
�إمارة �أبوظبي وال �ضيما يف �لقطاع �لعقاري . 

�ل�ضعديات  جزيرة  باتت  لقد  قائال:  و�أ�ضاف 
مميزة  و�ضياحية  �ضكنية  وج��ه��ة  �أب��وظ��ب��ي  يف 
�أننا  ثقة  على  ون��ح��ن  �ملنطقة  م�ضتوى  على 
نتيجة  للم�ضتثمرين  مالية  عو�ئد  �ضنحقق 
�لتطوير  ���ض��رك��ة  وت��ت��وىل   . ه���ذه �الت��ف��اق��ي��ة 
و�ال�ضتثمار �ل�ضياحي �ملطور �الأبرز للوجهات 
�ل�����ض��ي��اح��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل�����ض��ك��ن��ي��ة يف �إم����ارة 
�ل�ضعديات  ج��زي��رة  ت��ط��وي��ر  مهمة  �أب��وظ��ب��ي 
�مل�ضتوى  بالكامل و�لتي حتت�ضن نادي عاملي 
�لفنادق  م���ن  و�ل���ع���دي���د  �جل���ول���ف  ل��ري��ا���ض��ة 
�لعديد  ع��ن  ف�ضال  جن��وم  �خلم�ض  فئة  م��ن 
�جلاري  و�لثقافية  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  من 
�لوطني  ز�ي��د  �أب��رزه��ا متحف  وم��ن  تنفيذها 
ومتحف �للوفر �أبوظبي ومتحف جوجنهامي 

�أبوظبي. 

�لفهيم  �لكرمي  عبد  �أحمد  ق��ال  ناحيته  من 
و�الت�ضاالت  ل��ل��ت�����ض��وي��ق  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�لتطوير  ���ض��رك��ة  يف  و�ل���ت���اأج���ري  و�مل��ب��ي��ع��ات 
�ل�ضفقة  ه��ذه  تعرب  �ل�ضياحي:  و�ال�ضتثمار 
�ل��ه��ام��ة ع��ن �اله��ت��م��ام �ل��و����ض��ع �ل���ذي يبديه 
�ل�ضعديات  ب��ج��زي��رة  �ل��ع��امل��ي��ون  �مل�ضتثمرون 
من  و�ثقون  نحن  �ملحلي.  �لعقاري  و�ل�ضوق 
�أن جممعاتنا �ل�ضكنية �حل�ضرية �لتي تتمتع 
باأعلى معايري �جلودة �ضت�ضتمر يف ��ضتقطاب 
�هتمام �مل�ضتثمرين �لعامليني رفيعي �مل�ضتوى 
بها  تتمتع  �لتي  �لعالية  �جل���ودة  يعك�ض  مم��ا 
م�ضاريعنا يف جزيرة �ل�ضعديات. وتوفر �ضركة 
مبادلة بر�مرييكا لال�ضتثمار �لعقاري �أف�ضل 
�خلرب�ت و�ملعارف يف جمال �ال�ضتثمار �لعقاري 
ل�ضمان �حل�ضول على فر�ض ��ضتثمارية ذ�ت 
جاذبية عالية. من جانبه قال جا�ضتون �أورد� 
ع�ضو جمل�ض �إد�رة �ضركة مبادلة بر�مرييكا 
�ل�ضوق  م��ب��ادل��ة: ميتلك  ���ض��رك��ة  ع��ن  مم��ث��ال 
�خلليج  ومنطقة  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �لعقاري 
و�عدة.  ��ضتثمارية  فر�ضا  عام  بوجه  �لعربي 
ت�ضعى  بر�مرييكا  مبادلة  �ضركة  ف��اإن  لذلك 
باال�ضتثمار  �لر�غبني  �مل�ضتثمرين  جذب  �إىل 
. ويذكر  �لطويل  �مل��دى  �لقطاع على  يف هذ� 
تتميز  �ل�ضعديات  �ضاطئ  رزيدن�ضز  �ضقق  �أن 
بت�ضطيباتها �الأنيقة وجتهيز�تها �لفاخرة مع 
مر�عاة �أدق �لتفا�ضيل حيث تت�ضم �لديكور�ت 
��ضتخد�م  م��ع  و�أناقتها  برحابتها  �لد�خلية 
�أحدث �الأدو�ت �لكهربائية �ملنزلية من ماركة 

بو�ض �لعاملية.

امل�سرف املركزي ي�ست�سيف اجتماعًا دعمًا ملبادرة احلكومة املتنقلة 
•• اأبوظبي-وام:

��ضت�ضاف �مل�ضرف �ملركزي �م�ض �جتماعا دعما ملبادرة �حلكومة �ملتنقلة �لتي �أطلقت يف 22 مايو 2013 ح�ضره 
�أحمد عبد  �ملركزي وكل من  �مل�ضرف  �مل�ضرف وبع�ض كبار م�ضوؤويل  �ل�ضويدي حمافظ  معايل �ضلطان بن نا�ضر 
 - �ضلطان  وعثمان  �ت�ضاالت  �ضركة  م�ضوؤويل  كبار  وبع�ض  �ت�ضاالت  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض   - جلفار  �لكرمي 
ممثال  �الإ�ضالمي  �أبوظبي  مل�ضرف  �لرئي�ضي  �لتنفيذي  �مل�ضوؤول   - حممود  ط��ر�د  و  دو  ل�ضركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
�أي معوقات قد تعر�ض تطبيق مبادرة  �أف�ضل �ل�ضبل �لكفيلة بتذليل  الحتاد م�ضارف �الإم��ار�ت. تناول �الجتماع 
�حلكومة �ملتنقلة من جانب �لقطاع �مل�ضريف وقطاع �الت�ضاالت . وقد تو�فقت �الآر�ء خالل �الجتماع على �لتعاون 
ب�ضاأن : �أن تقوم كل من �ضركتي �ت�ضاالت و دو بتطبيق �أنظمة بريد �إلكروين ذ�ت �ضعة �أكرب و�ضهلة �ال�ضتخد�م �أو 

و�ضائل �أخرى لت�ضهيل �إر�ضال �لفو�تري ب�ضورة �أ�ضرع و�أكر كفاءة.
�مل�ضرف  �أكد  و  �أع��اله  �إليها  �مل�ضار  باالأنظمة  ربطه  يتم  للدفع  نظاما م�ضركا  �ملركزي  �مل�ضرف  �ملقابل يطور  ويف 
بطاقات  على  تتم  �لتي  �ملعامالت  لتاأكيد  ��ض  �م  ��ض  �لن�ضية  �لر�ضائل  ��ضتخد�م  على  �لبنوك  �ضيحث  �أنه  �ملركزي 
�الئتمان و�حل�ضابات �لبنكية كو�ضيلة من و�ضائل تقليل عمليات �الحتيال . و�أهاب �مل�ضرف �ملركزي ب�ضركتي �ت�ضاالت 

و دو بتخفي�ض �لر�ضوم �لتي تتقا�ضها عن بث �ملعلومات و�لر�ضائل �لن�ضية.
ودعا �مل�ضرف �ملركزي �ضركتي �ت�ض�االت و دو �إىل تخفي�ض تكاليف �الأنظمة �لرئي�ضية وخدمات �الت�ضال للتمكني 

من �إجر�ء معامالت �لدفع وت�ضجيع �لعمالء على �إجر�ء معامالتهم من خالل �أجهزة �ملوبايل.
و �أكد �ملجتمعون على �حلاجة �إىل �لتعاون �لوثيق بني �مل�ضرف �ملركزي و�لقطاع �مل�ضريف وقطاع �الت�ضاالت بدولة 
�الإم��ار�ت للتحقق من �ضن �الأنظمة و�للو�ئح �لفعالة �الزمة يف هذ� �ل�ضياق وتقرر �أن يتم ت�ضكيل فريق عمل فني 

ي�ضم ممثلني للموؤ�ض�ضات �ملجتمعة ل�ضمان �لتطبيق �ل�ضريع و�لفعال للمقرحات.
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العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1875 عمايل جزئي                              
�ىل �مل��دع��ى عليه /1- ���ض��ر�دت �ن��ت��ريي��ورز )������ض.ذ.م.م(  جمهول حمل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / حم��م��د ي��و���ض��ف ع��ب��د�ل��ق��ي��وم   ق��د �ق���ام عليك 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )6549 درهم( 
وتذكرة عوده و�لر�ضوم و�مل�ضاريف .  وحددت لها جل�ضة يوم �الحد �ملو�فق 
2013/6/23 �ل�ضاعة 8.30 �ض مبكتب �لقا�ضي  لذ� فانت مكلف باحل�ضور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/536  جتاري  كلي                          
�ىل �ملدعى عليه/1-  بوليتك�ضت للتجارة �لعامة �ضركة منطقة حرة )ذ.م.م( ومتثلها �ل�ضيدة/

مير� �بر�هيم فرز�دنيا  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �دميا للنفظ م م ح /وميثلها 
�ل�ضيد/وليد فتحي �ضامل �لبي�ضاين وميثله: هبه علي غلوم حممد باقر �هلي  قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ )2.064.376 درهم( و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�ضد�د + تثبيت �المر على عري�ضة رقم 2013/258 
جتاري مبنع �ملدعى عليها من �ل�ضفر و�حلجز على جو�ز �ضفرها لدى خز�نة �ملحكمة و�لر�ضوم 
�ل�ضاعة 9.30 �ض  �ملو�فق 2013/7/4  لها جل�ضة يوم �خلمي�ض  و�الت��ع��اب.   وح��ددت  و�مل�ضاريف 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch.2.E.22 بالقاعة 
لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/218  مدين  كلي                          
���ض .ذ.م.م وميثلها  �مل��دخ��ل النظمة �الت�����ض��االت  �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-  �ضركة  �ىل 
قانونا/ نازير�ن بيغم عبد�لغفار جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �ضركة 
ومو�ضوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  ع  م  ���ض  �ملتكاملة  لالت�ضاالت  �الم���ار�ت 
و�لر�ضوم  دره���م(    109418.80( وق���دره  مببلغ  عليه   �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د 
�ل�ضاعة 9.30 �ض  �ملو�فق 2013/7/4  لها جل�ضة يوم �خلمي�ض  �لتام.  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch.2.D.18 بالقاعة 
�جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/266  مدين جزئي                             
�ىل �ملدعى عليه/1- مهدي ح�ضني �ضميعي زفرقندي  جمهول حمل �القامة 
وميثله  �لقانونية-  و�ال�ضت�ضار�ت  للمحاماة  �الن�ضاري  منى   / �ملدعي  �ن  مبا 
�مل��ح��ام��ي��ة/ م��ن��ى حم��م��د ر���ض��ا م�ضيح �الن�����ض��اري ومي��ث��ل��ه: م��ن��ى حم��م��د ر�ضا 
�الن�ضاري   قد �قام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما 
و�مل�ضاريف  و�ل��ر���ض��وم  دره���م(    28000( وق���دره  مببلغ  و�لت�ضامم  بالت�ضامن 
و�ل��ف��ائ��دة �ل��ق��ان��ون��ي��ة ب��و�ق��ع 12% م��ن ت��اري��خ �مل��ط��ال��ب��ة وح��ت��ى �ل�����ض��د�د �لتام.   
بالقاعة  �ل�ضاعة 8.30 �ض  �ملو�فق 2013/6/23  �الحد  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت 
ch.1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�القل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/76 تنفيذ عمايل
جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لفنية-  للخدمات  عبد�جلبار  ���ض��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/  عامل زيب خان مي�ضال خان   قد 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )8848( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .باال�ضافة 
�ىل مبلغ 519 درهم ر�ضوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/126  ا�ستئناف عقاري
جمهول  �مل��ح��دودة  لال�ضتثمار  �لربكة  -�ضركة   1  / �ضده  �مل�ضتاأنف  �ىل 
وميثله:  ح(  م  م   ( هولدينجز  /�ضنايل   �مل�ضتاأنف  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�ل�ضادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ضتاأنف  قد  ل��وت��اه    عبد�لرحمن  علي  ح�ضني 
لها  بتاريخ 2013/2/21 وحددت  كلي  رقم 2009/348 عقاري  بالدعوى 
�ل�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة  �ملو�فق 2013/9/18  جل�ضه يوم �الربعاء 
ch.1.C.11 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                   �ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ر���ض��و�ن ل��ل��خ��دم��ات �لفنية جمهول 
حمل �القامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية 
 2013/7/3 �مل��و�ف��ق  ي��وم  جل�ضة  لها  �ملحكمة  وح���ددت  �أدن����اه  �مل��ذك��ورة 

�ل�ضاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�ضور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�القل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

باال�ضافة �ىل �لر�ضوم و�مل�ضاريف و�حلكم م�ضمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�ضية
1217/2013/13
1216/2013/13

م
1
2

��ضم �ملدعي
حممد كايل �هلل بارمانيك

حممد �جمد موال خافري �لدين موال 

مبلغ �ملطالبة
5589 درهم �ضامل تذكرة �لعودة
5628 درهم �ضامل تذكرة �لعودة

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
 مذكرة اعادة   اعالن املدعى عليه بالن�سر

                   �ىل �ملدعي عليه/طريق �ل�ضم�ض للمقاوالت �ض.ذ.م.م   جمهول 
�لعمالية  �ل��دع��اوي  �ق��ام��و عليكم  ق��د  �ملدعيني  ب��اأن  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل 
�أدن��اه وحددت �ملحكمة لها جل�ضة ليوم �الحد �ملو�فق 2013/6/30  �ملذكورة 

�ل�ضاعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�ضور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�القل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

باال�ضافة �ىل �لر�ضوم و�مل�ضاريف و�حلكم م�ضمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�ضية
1631/2013/13
1632/2013/13

م
1
2

��ضم �ملدعي
كمال جيت موهندير بال

��ضدل بر�مانيك جناب علي     

مبلغ �ملطالبة
16718 درهم �ضامل تذكرة �لعودة
20552 درهم �ضامل تذكرة �لعودة

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��ضم �ل�ضركة: براون بيج لتاجر املعدات الثقيلة  )�س.ذ.م.م(.
�ل�ضكل  �مل���رر  �ل��ع��ل��ي-  ح�ضان  عبد�لرحمن  �م��ني  ملك   205 رق��م  مكتب   �ل��ع��ن��و�ن: 
بال�ضجل  �لقيد  رق��م    606385 �لرخ�ضة:  رق��م  حم��دودة.  م�ضوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
قد  باأنه  بدبي  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1023214 �لتجاري: 
وذلك  �أع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�ضركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�ضجل  يف  �لتاأ�ضري  مت 
حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2010/7/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
دبي بتاريخ 2010/7/21 وعلى من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي 
�ملعني حار�س و�شركاه لتدقيق احل�شابات �لعنو�ن: مكتب رقم 604 ملك �ل�ضيخ 
 04  2959958 هاتف:  بور�ضعيد  دي��رة-  �لعقارية(  )ب��ن حم  بن حم  �ضامل  بن  م�ضلم 
فاك�ض/2959945 04 م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10821 بتاريخ 2013/6/18    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��ضم �مل�ضفي/حار�س و�شركاه لتدقيق احل�شابات 
)ب��ن حم  ب��ن ح��م  ���ض��امل  ب��ن  �ل�ضيخ م�ضلم  رق��م 604 ملك  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب 
ف���اك�������ض/2959945 04     ه��ات��ف: 2959958 04  ب��ور���ض��ع��ي��د  دي����رة-  �ل��ع��ق��اري��ة( 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي 
�ملذكور �أعاله لت�ضفية براون بيج لتاجر املعدات الثقيلة )�س.ذ.م.م( 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2010/7/21 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
مطالبة  �أو  �ع��ر����ض  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2010/7/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، 
م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�ضر هذ� �الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات- خورفكان:�ل�ضيد/حنان 
يت�ضمن  حم��رر  على  �لتوقيع  على  �لت�ضديق  وطلبا  بنغالدي�ض   �جلن�ضية:  مياه  �ضتار 
)��ضافة �ضريك( يف ن�ضبة من ح�ضته 51% يف �ال�ضم �لتجاري    )رميا ملقاولت ال�شباغ ( 
و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية يف مدينة خورفكان- رخ�ضة جتارية رقم 525213 
�ل�ضادر بتاريخ 2004/4/29 يف د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية خورفكان. �ىل �ل�ضيد / عدنان 
خمي�ض �ضامل حممد �ضامل �لنقبي �جلن�ضية: �الم��ار�ت بحيث يكون ح�ضة كال منهما يف 
�لرخ�ضة �ملذكورة بياناتها �عاله كالتايل: �ل�ضيد: حنان �ضتار مياه �جلن�ضية: بنغالدي�ض 
49% ون�ضبة �ل�ضيد: عدنان خمي�ض �ضامل حممد �ضامل �لنقبي �جلن�ضية: �المار�ت 51% ليكن 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات 

ذوي �ل�ضان يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ضاء ��ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/344 عقاري كلي                          
�ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �ضينغ  ها�ضكرت  الم��ب��ا  دي�ضاند   -1/ عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�آل علي   قد  �لناخي  �ملدعي / بنك �بوظبي �لتجاري وميثله: عبد�هلل خمي�ض غريب 
�لتنازل �ملربم بني  �ملطالبة باحلكم ب�ضحة نفاذ عقد  �لدعوى ومو�ضوعها  �قام عليك 
�مل��وؤرخ يف 2008/7/1 وكذ� �ضحة ونفاذ �التفاقية �لثالثية  �ملدعي و�ملدعي عليه �الول 
�لق�ضاء  ذل��ك  لكافة  وبالنتيجة   2012/6/25 يف  �مل��وؤرخ��ة  �لدعوى  �ط��ر�ف  بني  �ملربمة 
بت�ضجيل �لوحدة رقم 2901 با�ضم �لبنك �ملدعى لدى د�ئرة �الر��ضي و�المالك و�لكتابة 
بذلك لد�ئرة �الر��ضي و�المالك و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت 
ch.1A.1 لذ�  لها جل�ضة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/7/1 �ل�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة 
فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/810 جتاري كلي                          
�ىل �خل�ضم �ملدخل /1- غالم حيدر د�وود  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �ضركة م�ضانع �ال�ضباغ �لوطنية �ملحدودة قد �قام عليك �لدعوى 
مببلغ  �لت�ضامن  �ضبيل  علي  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها 
)2878972.14 درهم( و�لفائدة بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ رفع �لدعوى 
لها جل�ضة  وح��ددت  و�التعاب.   و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى 
 ch.1C.15 يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/30 �ل�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�ضور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1839 جتاري كلي                          
�ضريكا  ب�ضفته  �ضعودي �جلن�ضية-  �ملال-  �ملدخل /1- ح�ضن عي�ضى عي�ضى  �ىل �خل�ضم 
بن�ضبة 5% يف �ضركة �ضارة �القليمية وب�ضفته �ضريكا بن�ضبة 8% يف �ضركة �ضارة �لثالثي 
ذ.م.م  باري�ض غالريي �ض   / �ملدعي  �ن  �الم��ار�ت )ذ.م.م(  جمهويل حمل �القامة مبا 
وميثله: علي ��ضماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �قام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   31985112( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ال�ضتحقاق . وحددت لها جل�ضة يوم �الحد 
�ملو�فق 2013/6/30 �ل�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة ch.1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�ضور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�ضة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 

ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/363 عقاري كلي                          
عبد�لرحيم  �حمد  ملالكها/  �لعطار-  عبد�لرحيم  �حمد  عقار�ت   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�لعطار  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / مارجريت �و�ضوليفان وميثله: ريا�ض 
ملف  ب�ضم  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �لكبان  حممود  عبد�ملجيد 
�لدعوى �مل�ضتعجلة 2009/23 �ىل �لدعوى �لر�هنة وف�ضخ �لعقدين �ملتعلقني بالوحد�ت 
�لعقارية مو�ضوع �لدعوى مع �لز�م �ملدعى عليه بتاأديه مبلغ 21.659.420 درهم وفائدة 
عليه   �ملدعي  وت�ضمني  �لتام  ولل�ضد�د  مبلغ  �خر  ��ضتالم  تاريخ  من   %9 بو�قع  قانونية 
�لر�ضوم و�مل�ضاريف   . وحددت لها جل�ضة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2013/7/4 �ل�ضاعة 11.00 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�ضور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch.1B.8 بالقاعة  ���ض 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�القل.  
ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10821 بتاريخ  2013/6/18      

   اعالن مدعى عليه بالن�سر         
يف الدعوى رقم 2013/2159 مدين جزئي  

�ىل �ملدعى عليه:1/�ضهيل فريد حممد حيث �ن �ملدعي: �ضركة �لتامني �لعربية    
بالتكافل  فيها  يطالبك  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �أقام 
و�تعاب  و�مل�ضاريف  للر�ضوم  باال�ضافة  )42.000درهم(  وقدره  مببلغ  و�لت�ضامن 
لذ�  �لتام.  �ل�ضد�د  وحتى  �ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل�ضاعة  �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية �الوىل( يف متام  يقت�ضي ح�ضورك 
�لثامنة و�لن�ضف من يوم 2013/6/25 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما 
يف  عنك  وكيل  �ر�ضال  عدم  �و  �حل�ضور  عن  تخلفك  حال  ويف  بيانات  من  لديك 

�لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ضتبا�ضر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/6/4
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  97/ 2013 -مد ين- م ر- �ش- ع ن

�مل�ضتاأنف  باك�ضتان  �جلن�ضية:  خان  علي  �ضري  خان  علي  حممد   : �مل�ضتاأنف 
عليه:عبد�هلل حممد �ضقر �جلابري �جلن�ضية: �المار�ت مو�ضوع �ال�ضتئناف : 
�لغاء �حلكم �مل�ضتاأنف- مطالبة مببلغ 43000 درهم �ملطلوب �عالنه/عبد�هلل 
حممد �ضقر �جلابري �جلن�ضية: �المار�ت   �لعنو�ن: بالن�ضر مبا �ن �مل�ضتاأنف 
قد ��ضتاأنف �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم  2012/1207 مد  جز م ر-ب - ع ن 
وحدد لنظره جل�ضة يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/23 لذ� فانت مكلف باحل�ضور 
�ل�ضاعة 9.30 �ضباحا �مام �لد�ئرة �الوىل حمكمة ��ضتئناف �لعني �لكائنة-�ملركز 
�الد�ري �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك 

و�ضو�ر مل�ضتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�ضة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

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

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/25   جت جز  - م ر - ب- ظ ف

مدعي/�لنجم �لالمع لتاجري �ل�ضيار�ت بوكالة/حممود حممد جنيب عبا�ض 
�كرب  حممد  �كرب  �ضعيب  حممد  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�ضية:  مر�ضي 
 10550 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�ضوع  باك�ضتان  �جلن�ضية: 
درهم   �ملطلوب �عالنه /حممد �ضعيب �كرب حممد �كرب �جلن�ضية: باك�ضتان       
عنو�نه: بالن�ضر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/6/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور 
 - �البتد�ئية  �لظفرة  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �ضباحاً   8.30 �ل�ضاعة 
�لكائنة  �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� 
�مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �ضدر بتاريخ  2013/6/16

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1352   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

ماركاتي  عليه:  مدعي  بنغالدي�ض  �جلن�ضية:  كربيا  غالم  ميا  مدعي/ريبان 
للمقاوالت �لعامة �جلن�ضية: �المار�ت مو�ضوع �لدعوى: م�ضتحقات عمالية 
عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�ضية:  �لعامة  للمقاوالت  /ماركاتي  �عالنه  �ملطلوب 
بالن�ضر)�عالن �ملدعى عليها بعري�ضة �لدعوى ( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/24 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �ضدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�ضة  قبل 

2013/6/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1313   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

مدعي/رئي�ض �لدين �دري�ض علي �جلن�ضية: بنغالدي�ض  مدعي عليه: �لطريق 
�لناري للمقاوالت لاللكروميكانيكية ذ.م. م �جلن�ضية: �المار�ت   مو�ضوع 
للمقاوالت  �لناري  �لطريق  �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�ضتحقات  �لدعوى: 
�ن  حيث  بالن�ضر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�ضية:  م  ذ.م.  لاللكروميكانيكية 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/6/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 
�ضباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �لعمالية 
و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �ضدر بتاريخ  2013/6/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1265   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

مدعي/برويز �قبال �هلل ديتا �جلن�ضية:باك�ضتان مدعي عليه: حممد يون�ض 
�لدعوى:  مو�ضوع  �المار�ت  �جلن�ضية:  �مل�ضلحة  و�حلد�دة  �لنجارة  العمال 
م�ضتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه/ حممد يون�ض العمال �لنجارة و�حلد�دة 
�مل�ضلحة �جلن�ضية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�ضر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/6/24 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�ضور� �مل�ضتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �ضدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�ضة  قبل 

2013/5/22

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1571و2013/1572   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

جول  2-جنات  باك�ضتان  �جلن�ضية:  نا�ضر  حممد  عبد�لرحيم  مدعيان/1- 
�ضريين �جلن�ضية: باك�ضتان مدعي عليه: �ضالون �لرملة للرجال �جلن�ضية: 
�ضالون  �عالنه/   �ملطلوب  عمالية  م�ضتحقات  �لدعوى:  مو�ضوع  �المار�ت  
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�ضر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�ضية:  للرجال  �لرملة 
 2013/6/24 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�ضور �ل�ضاعة 8.30 �ضباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة 
و�ضور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا 
�مل�ضتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�ضة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �ضدر بتاريخ  2013/6/4

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2762 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب �لتنفيذ/ �ضيكيند�ر ليت بانا فوكري �جلن�ضية: بنغالدي�ض �ملنفذ �ضده 
: �ورينت العمال �لرخام و�ل�ضري�ميك �جلن�ضية: �المار�ت   �ملطلوب �عالنه:   
�ورينت العمال �لرخام و�ل�ضري�ميك �جلن�ضية: �المار�ت عنو�نه: بالن�ضر مبا 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�ضند �لتنفيذ �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �أظ وحدد لنظره جل�ضة يوم �الربعاء  2012/1243 عم جز- م ع- ب- 
2013/6/26 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�ضور �مام �لد�ئرة 
�لثانية باد�رة �لتنفيذ - �لكائنة باملحكمة �لعمالية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�ضند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10821 بتاريخ   2013/6/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/63 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
�ملنفذ  باك�ضتان   : �جلن�ضية  د�ر  عبد�لرحمن  د�ر  عبد�ملجيد  �لتنفيذ/  طالب 
�ضده : �لتحرير العمال �ل�ضري�ميك و�لرخام �جلن�ضية: �المار�ت  �ملطلوب 
�المار�ت العمال    �جلن�ضية:  و�لرخام  �ل�ضري�ميك  �لتحرير العمال  �عالنه: 
�لتنفيذ  �ل�ضند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�ضر  عنو�نه: 
�ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2012/2794 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�ضة 
مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/6/26 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
�لعمالية  باملحكمة  �لكائنة   - �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�ضور 
�ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�ضند �عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء



فــن اأجـنــبــي

يوؤكد املخرج المركي اليك�شندر باين يوما بعد اآخر انه من تلك النوعية العالية الكعب التي متتلك احلرفية 
واي�شا الفكر ال�شينما الذي ير�شخ القيم الجتماعية الكبرة كما يف العدد الكرب من نتاجاته ال�شينمائية مبدع 

حقيقي حريف ي�شتغل اىل القيم الكربى عرب �شينما الن�شان واملجتمع واي�شا الفرجة العالية اجلودة. 

الأمركي برو�س ديرن يقدم دور عمره

خ األيك�سندر باين مبدعًا )نربا�سكا( ُير�سَّ

و�ال�ضتعر��ضات  �مل���غ���ام���ر�ت  م���ن  دق��ي��ق��ة  م��ئ��ة 
�لت�ضوير بير  )ب��اإد�رة مدير  �لبديعة  �مل�ضهدية 
�الأ�ضل م.  �لهندي  �لتقطها �ملخرج  �ضوتزت�ضكي( 
فيلمه  يف  �ل�ضاد�ضة(  �حلا�ضة   ( �ضياماالن  نايت 
�لعادة  كما  معه  ح��ام��اًل  ه��ول��ي��وود،  م��ن  �لعا�ضر 
�لتي  و�لر�ضالة  و�ملعاجلة  �لق�ضة،  يف  خ�ضو�ضية 

يفر�ض تو�ضيلها �إىل �ملتلّقي.
�جلديد  �ل��ف��ي��ل��م  ع���ن���و�ن   After earth
ويل  للنجم  ق�ضة  ع��ن  ���ض��ي��ام��االن  ل���  و�ل�����ض��خ��م 
�لكاتب  م��ع  �مل��خ��رج  �ل�ضيناريو  لها  �ضاغ  �ضميث 
غ�����اري وي���ت���ا. وب�����د� و�����ض���ح���اً �أن وي����ل ز�ه�����د يف 
جرّي  فقد  وبالتايل  ومم��ث��اًل  مطرباً  �لنجومية 
جادن،  ج��د�ً:  ي�ضبهه  �ل��ذي  لنجله  �لفيلم  كامل 
�ل�ضهر  عمره  من  ع�ضرة  �خلام�ضة  يبلغ  و�ل��ذي 
�ملقبل، وكان قبل ثالثة �أعو�م جذب �الهتمام �إىل 
موهبته يف �ل�ضريط �ال�ضتعادة ل� فتى �لكار�تيه، 
وه��ا ه��و �ل��ي��وم ي��وؤك��د دومن��ا حاجة الأي دع��م �أنه 

ممثل فذ، متمكن، ومبتكر.

�حلقيقة �أن �لنجم �البن ما كان �ضرورياً له وجود 
ر�يج،  �ضيفر  للجرن�ل  �لثانوي  �ل���دور  يف  و�ل���ده 
�لذين يقدمهم  �الأر���ض  �أهل  �ملقد�م عند  �لبطل 
�لفيلم �ضعوباً مهّجرة من كوكب �الأر�ض �إىل �آخر 
ت قار�تنا وبلد�ننا  �أكر �أماناً و�ضالماً بعدما غ�ضّ
بكل �لعنف و�لف�ضاد و�نعد�م �الأمان، لكن �لفيلم 
�لتقط  كاليفورنيا   - بن�ضلفانيا  يف  ��ّور  ���ضُ �ل��ذي 
يخالها  وع��ذر�ء  جميلة  لطبيعة  مبهرة  م�ضاهد 

�ملتابع ر�ضماً طبيعياً مل�ضاهد من �خليال.
كل �لهّم عند �لفتى �لنبيه كيتاي �أن يكون جّو�اًل 
�لبق��������اع�����ما  ك���ل  على  د�ئمة  دوري��ات  يف  يطوف 
الأه�����ل  �خت������ري  �ل��ذي  و�لك������وكب  �الأر����ض  ب��ني 
�الإحباطات  م��ن  م��اأم��ن  يف  يكونو�  ك������ي  �الأر����ض 
�ملختلفة �لتي جّرت على �لب�ضرية �حلزن و�لفقر 
و�جلوع. وكي يثبت جد�رته حتّدى للمرة �الأوىل 
الإثبات  فقط  �لتهلكة  �إىل  بنف�ضه  ورم��ى  و�ل���ده 
ب��ال��ذ�ك��رة �إىل متاعب  ب��ه ي��ع��ود  رج��ول��ت��ه، ف����اإذ� 
�الأر�ض وويالتها فال يخرج من فخ وخطر موت 

و�أده��ى، فيو�جه وحو�ضاً  �أق�ضى  �آخر  حتى يدخل 
و�أمناطاً من �لطيور مل يعرفها من قبل. وينجح 

�لفتى يف �لعودة �ضاملاً و�أوىل كلماته: )�أريد ح�ضن 
�أمي، �أريد �أن �أكون هنا(.

فيلم املغامرات وال�شتعرا�شات امل�شهدية

اآخر كوكب  اإىل  الأر�ش  اأهل  تهجري   ...AFTER EARTH

جورج  بطولة  م��ن   )2011 )�الح��ف��اد  فيلم  ومنها  �لكبري  �مل��خ��رج  ه��ذ�  �ب��د�ع��ات  م��ن  �ضيئا  ون�ضتعيد 
نيكل�ضون و)�ملو�طن  2002-( بطولة جاك  �ضميد  2006( و)عن  �أحبك  �ي�ضا )باري�ض  كلوين وله 
روث 1996( و�لذي �ضكل نقطة �النطالق �حلقيقية يف م�ضو�ره �ل�ضينمائي وهو من مو�ليد نرب��ضكا 

)�لواليات �ملتحدة 1961(.
ونذهب �ىل حكاية �لفيلم �جلديد �لذي حمل ��ضم �ملنطقة �لتي ولد بها )نرب��ضكا( حيث نتابع حكاية 
يعي�ض يف  ديرن رجل فقري  برو�ض  �لقدير  �الأمريكي  �لنجم  بالدور  يقوم  رجل فقري )وودي غر�نت( 
ماني�ضوتا تاتية ر�ضالة من �حدى �ملجالت �لتي ي�ضارك فيها �نه ح�ضل على جائزة )مليون دوالر( و�نه 

يريد �ن يذهب �ىل نرب��ضكا ال�ضتالم هذه �جلائزة �حللم.
�بنه �ال�ضغر يحاول �ن ين�ضحه بان تلك �جلائزة عبارة عن �عالن وحلم تغري به �لكثري من �ملطبوعات 
قارئها وم�ضركيها من �جل �ضر�ء هذه �ملطبوعات و�ال�ضر�ك بها ولكن �الب ي�ضري على موقفه ونر�ه 

تارة يحاول �خلروج من �لبيت م�ضيا على �القد�م وتارة يخلق �مل�ضاكل. 
وبعد عدد من �لكحوالت يقر �البن )د�يفيد( ويل فورت �ن ير�فق و�لده يف تلك �لرحلة �لطويلة بني 
مونتانا ونرب��ضكا رحلة هي �لفيلم وهي �الجناز حيث يتم ��ضتعاده �لذكريات و�لتو��ضل مع �لعديد من 

رفاق �لطفولة و�ل�ضباب بالن�ضبة لالأب و�البن. 
�لعم  عند  يقيمون  حينما  خ�ضو�ضا  �لذكريات  وتتد�عى  �الك��رب  �الب��ن  ثم  �الم  بهم  تلحق  حني  وبعد 
و�أ�ضرته ويقوم �الب بزيارة �لكثري من �الماكن �لتي باتت �ضبه مهجورة من مدينة نرب��ضكا و�لتي كانت 

يف يوم من �اليام عامرة بالنا�ض و�لن�ضاط �لتجاري و�ل�ضناعي. 
�الأم و�لنميمة  �ملو�قف و�حلكايات و�ي�ضا تعليقات  �فر�د �ال�ضرة عرب كم من  رحلة تعمل على تقريب 
�لبي�ضاء و�لنقد �ل�ضاخر �لذي متار�ضه على �جلميع حتى �ضكان �ملقابر �ىل �لعامل �الآخر وحينما تت�ضرب 

�الخبار عن فوز �الب مبليون دوالر يتغري مو�قف �جلميع من �الأب و�ال�ضرة فهذ� يجامل و�ضحيفة 
ذلك  على  تتطور  �لتي  �حلكايات  م��ن  �آخ��ر  وك��م  �الوىل  �ضفحتها  �ضدر  على  يكون  �ن  تريد  �ملنطقة 

�اللتبا�ض ب�ضاأن ربح �الب مليون دوالر وهي يف �حلقيقة وهم.
ومت�ضي �لرحلة بعد كم من �مل�ضاعب �الأب م�ضر على تكمله �لرحلة و�البناء يحاولون �ن يفهمونه �نه 
يذهب للبحث عن �لوهم عرب كم من �مل�ضهديات �ل�ضينمائية �لتي �ضنعت باالبي�ض و�ال�ضود وحو�ر�ت 

ثرية باملعاين عا�ضفة بالذكريات و�ملو�قف و�لربط بني �الجيال و�لعالقات و�مل�ضامني �الجتماعية.
وي�ضل �الأب مع �بنه �ىل مدينة لينكولن يف نرب��ضكا �ىل حيث مقر �ل�ضحيفة ليكت�ضفا بان �الب مل يفز 
و�ن هناك جملة و��ضحة تقول �نت فائز �ذ� كان رقمك فائز� و�لرقم مل يكن فائز� وهذ� يعني �نه مل 
يفز. �ضوى بقبعبة �ضغرية ولكن يف �ملقابل فاز بعودة �البناء وبتلك �لعالقة �حلميمية �لعالية وتلك 

�لذكريات �لتي متت ��ضتعادتها.
ويف �مل�ضهد �الخري يقرر �البن حتقيق �أحالم و�لده �لتي )كان( حينما ي�ضاأل ماذ� �ضتفعل باملليون فيقول 
بانه �ضي�ضري �ضاحنة ومولد كهربائي. وهذ� ما يقوم به �البن حيث يقوم ب�ضر�ء �ضاحنة وي�ضجلها با�ضم 

و�لده و�ي�ضا مولد كهربائي. 
ومينح و�لده فر�ضة �ن يقوم �ل�ضاحنة �جلديدة و�ضط �ملدينة �مام �أعني جميع رفاق �الم�ض حتى تبقى 

�ضورة �لفوز حا�ضرة و�ن كانت هي يف �حلقيقة وهم.
�لفيلم يذهب �ىل �مل�ضمون �الجتماعي كما �ضاأن جملة �فالم �ليك�ضندر باين حيث �الن�ضان و�ال�ضرة هما 
�ملحور �ملحرك جلملة �أعماله وهو هنا يذهب �ىل �أبعد من حدود �ل�ضورة و�لعالقات �الجتماعية �ىل 
�حلنني �ىل �ملكان و�لزمن و�ملو�ضيقى و�حلكايات و�الماكن حينما يقدم لنا جمموعة من �ملو�قع مثل 
�لبار�ت و�ملقاهي و�ل�ضو�رع وغريها من �ملو�قع �لتي متثل مالمح نرب��ضكا وغريها من �ملدن �ملحيطة 

بها.
�ل�ضور  ع��رب  �لنقي  �الوك�ضجني  م��ن  كمية  ���ض��درك  يف  حتتوي  ب��اأن��ك  ت�ضعر  ت�ضاهدها  حينما  �ضينما 
�ل�ضينما بعد غيابات طويلة  �ل�ضاحر للنجم �لقدير برو�ض ديرن �لذي يعود �ىل  و�ل�ضخ�ضيات والأد�ء 
كفيلم  �ل�ضابع  �لفن  ذ�ك��رة  �ل�ضاخمة يف  �لب�ضمات  كم من  �لنجم يحمل  ه��ذ�  ر�ضيد  �ن  �ىل  مذكرين 

)�لعودة �ىل �ملنزل( �خر�ج هال ��ضبي. 
لنا  باين ولطاملا قدم  �مل�ضور �الأمريكي فيدون بامبي�ضيل �لذي لطاملا عمل مع  �لكامري� هناك  خلف 

نتاجات �ضينمائية كبرية مقرونة بكبار �ضناع �لفن �ل�ضابع. 
ويف �لفيلم مو�ضيقى ت�ضويرية عالية �جلودة �ضاغها �ملو�ضيقار كيفن تنت �لذي ��ضتدعى �الرث �ملو�ضيقى 
لنرب��ضكا �ل�ضذى بكل �ملعاين �ل�ضخي باالأحا�ضي�ض و�لعاطفة �جليا�ضة يف �ضينما تدعونا �ىل �اللتفات 
�ىل �الهل �ىل كبارنا �لذي فر�قهم �حللم ور�حو� يعي�ضون حالة من �النغالق على �لذ�ت عرب زمن يكاد 
يكون قد توقف فما �أروع �ن ن�ضتعيد لهم �لزمان تارة باحللو وتارة بالعمل على �ن نكون �أكر قربا منهم 

ومن ذكرياتهم �لذي غابت مع �لزمن.
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العقاقري املنومة ت�سر بال�سحة 
حذرت در��ضة علمية بريطانية حديثة من �أن تناول �لعقاقري �ملنومة لفرة 
�أجرتها جمعية  �لتي  و�أك��دت �لدر��ضة  �إىل دمار �ل�ضحة.  طويلة قد يوؤدي 
�ل�ضيدلة �مللكية �لربيطانية �أن 51 % من �لنا�ض �لذين يعانون من �الأرق 
عقاقري  �ل���دو�ء  ه��ذ�  يكون  ما  وغالبا  الأنف�ضهم،  �ل���دو�ء  بو�ضف  يقومون 

منومة دون �حل�ضول على �إذن من طبيب.
وقال �لباحثون �لقائمون على ن�ضر هذه �لدر��ضة �إنهم ��ضتطلعو� �آر�ء بع�ض 
�مل�ضتطلعة  %30 من  �أن نحو  �الأرق ووج��دو�  �لذين يعانون من  �الأف��ر�د 
على  �حل�ضول  دون  �ضهر  م��ن  الأك��ر  �ملنومة  �لعقاقري  يتناولون  �آر�وؤه����م 

ن�ضيحة طبية.
ف�ضل  بينما  �أ�ضهر،  و�عرف نحو 14 % بتناول �لعقاقري ملدة ت�ضل �إىل 6 

فيها �لعقاقري �ملنومة. تناولو�  �لتي  �ملدة  حتديد  % يف   18
وقال بول جون�ضون، �أحد �لباحثني �مل�ضاركني يف �لدر��ضة �إنه الأمر مقلق �أن 
جتد ن�ضبة كبرية ممن يعانون من �الأرق يتناولون �لعقاقري لفرة طويلة.. 
قد يكون �لعقار فعااًل يف عالج �الأرق خالل فرة وجيزة، لكن �ملو�ظبة على 

تناوله �أكر قد يكون موؤذياً لل�ضحة.
ملن  بالن�ضبة  �ملخاطر  ت��ز�ي��د  �ضبب  بعد  يت�ضح  مل  �إن���ه  �لباحثون  وي��ق��ول 
يتناولون �الأقر��ض �ملنومة. وتوؤدي هذه �الأدوية �إىل ت�ضكني �الآالم، ورمبا 

يجعل ذلك َمن يتناولها �أكر عر�ضة لل�ضقوط �أو حلو�دث �أخرى.

فائدة الليمون

قاب�ضة  كمادة  ي�ضتخدم 
وب����ذل����ك فهو  ل��ل��م�����ض��ام 
ذو�ت  خ����ا�����ض����ة  ي���ف���ي���د 
حيث  �لدهنية  �لب�ضرة 
ت�����ت�����ع�����ر������ض ل����ر�����ض����ب 
�ل����ز�ئ����دة وما  �ل���ده���ون 
يلت�ضق بها من قاذور�ت 

مب�ضام �جللد. 
ت�ضتعمل  �لغر�ض  ولهذ� 
رق�����ي�����ق�����ة من  ط����ب����ق����ة 
�لع�ضري يف دهان �لوجه، 
ثم ت�ضطف باملاء �لفاتر 
متاماً.  جت���ف  �أن  ب��ع��د 

ويكرر هذ� �لدهان. 
ي�ضاعد  �لوجه حيث  ُبقع  �أو  للنم�ض  �لليمون كم�ضاد  كما ي�ضتخدم ع�ضري 
بالع�ضري  بدعكها  �الأ�ضنان،  فرة  �ضُ الإز�ل��ة  وي�ضتخدم كذلك  �إخفائها.  على 

ب�ضفة متكررة
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املغنية تايلور سويفت لدى وصولها على السجادة احلمراء جلوائز موش ميوزيك فيديو في تورونتو. )رويترز(

؟ املتحدة  الوليات  ا�شتقالل  اأعلن  • متى 
�ضهر  م��ن  �ل��ر�ب��ع  يف  �المريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ��ضتقالل  �علن   -  
يوليو لعام 1776 وكان �الحتاد من 13 والية فقط، وكتب توما�ض 
م�ضاهري  فيها  عاونه  �الع��الن  وثيقة  من  �الأعظم  �جل��زء  جيفر�ضون 

مثل جون �آدمز - بنيامني فر�نكلني 
يطلق ؟ ما  وعلى  ؟  بنغالدي�س  كلمة  معنى  • ما 

يطلق ��ضم بنغالدي�ض على مكان يعرف �ضابقا با�ضم )باك�ضتان �ل�ضرقية 
( ومعناه �لبنغال �حلر . 

احل��ي��وان��ات  اأع���م���ار  يف  ال�شحيحة  ال��ق��اع��دة  ه��ى  م��ا   •
والنباتات؟ 

�لقاعدة �ل�ضحيحة هنا تقول �إنه كلما �أبطاأ �لنبات �أو �حليو�ن يف منوه 
طال عمره فمن �حل�ضر�ت ما ال يعي�ض يف طور �لبلوغ �أكر من �ضاعات 
بينما يطول عمر �ل�ضالحف و�الإن�ضان �إىل قرن �أو �أكر وتعي�ض بع�ض 

�الأ�ضجار �آالف �ل�ضنني. 

�أن بع�ض �خل�ضرو�ت مثل �خليار و �لباذجنان ميكن �أن يكون لها تاأثري �ضار على �الإن�ضان حيث �أثبتت  • هل تعلم 
�إىل �ال�ضفر�ر نتج عنه مو�د لها تاأثري �ضام على �الإن�ضان كما  �أن �خليار لو حتول لونه من �الخ�ضر�ر  �لبحوث 
�أثبتت �أن �خليارة �ملرة ذ�ت �ل�ضكل �ملعوج لها تاأثري �ضام على �الإن�ضان .. و هذه �ملادة �ل�ضامة توجد يف قلب �خليارة 

.. كما �أثبتت �لبحوث �أن �أكل �لباذجنان بكرة يوؤثر على �جلهاز �لع�ضبي لالإن�ضان. 
• هل تعلم �أن تناول �لفول �ملدم�ض مينع �الإ�ضابة باالأزمات �لقلبية .. فهو يق�ضي على �رتفاع ن�ضبة �لكول�ضرول 

يف �لدم .. و بذلك يخف�ض تناول �لفول �ملدم�ض ن�ضبة و�حد باملئة من �ملو�د �لتي توؤدي �إىل ت�ضلب �ل�ضر�يني. 
�أن �الأذن �لي�ضرى �أ�ضعف �ضمعاً من �الأذن �ليمنى.  تعلم  • هل 

�أن �أقوى ع�ضلة يف ج�ضم �الإن�ضان هي ع�ضلة �لفك.  تعلم  • هل 
تعلم �أن �جل�ضم يحتمل حر�رة حتى 128 درجة مئوية • هل 

تعلم �أن �لكبد هو �لع�ضو �لوحيد �لذي ميكنه �أن يحول �لربوتينات و ما حتويه من �أحما�ض �أمينية �إىل  • هل 
مادة �جللوكوز �أو �ل�ضكر.

و�حلنطة  و�لفول  و�الأج��ا���ض  و�للحم  و�لبي�ض  و�للنب  �خلمائر  يف  �ملوجود  ب  فيتامني  نق�ض  �أن  تعلم  هل   •
يف  و��ضطر�بات  تهيجات  وي�ضبب  وي�ضّوه  �لنمو  يوؤخر  و�لبطاطا  و�للوبياء  كالفا�ضولياء  و�حلبوب  �مل�ضّنعة  غري 

�الأع�ضاب و�م�ضاكا حاّد� . 

�أن  �ل�ضطرجن قبل  قلياًل من  ثم  ي�ضبح،  �لكرة،  يلعب  يذ�كر،  باجتهاد..  د�ئماً  يعمل  ن�ضيطاً جد�ً  كان رمزي 
يذ�كر مرة �أخرى يتخلل ذلك �ل�ضالة وبع�ض �لطعام �خلفيف، يح�ضر طبقاً من �لفاكهة ي�ضرك �أخو�ته معه، 
ثم يدخل لري�ضم قلياًل، بع�ض �للعب على �لكمبيوتر، تدوين بع�ض �الأفكار و�ملالحظات.. �أ�ضياء كثرية يقوم 
42 �ضاعة فيقول  �أن يكون �لنهار  بها طو�ل �ليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�ضطر�ً ود�ئماً يقول �أمتنى 
و�لده منذ �أن جئت من �ملدر�ضة و�أنت ال ترتاح فيقول �أحب ذلك و�أمتنى �أن يكون �لنهار 42 �ضاعة.. �آه الأ�ضمع 
بع�ض �ملو�ضيقى و�أنا �أقر�أ ثم بعدها �أنام لكنه ال ينام يقوم ويذ�كر مرة �أخرى وهكذ� حتى ي�ضرخ عليه و�لده 
فينام، ويف �أحد �الأيام قال رمزي لو�لده ملاذ� ال يكون �لنهار 42 �ضاعة �ضكت �الأب قلياًل ثم قال ح�ضناً لك ما 

تريد غد�ً �ضيكون �لنهار 42 �ضاعة.
جاء رمزي من �ملدر�ضة فجل�ض يتناول طعامه مع و�لده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متو��ضل 
�أب��وه معه وبعد  �لنهار و�رت��اح دخل رم��زي ليلعب يف غرفته ودخ��ل  وعندما حل �مل�ضاء وك��ان �الأب قد نام يف 
�النتهاء طلب منه و�لده �أن يدر�ض قلياًل ثم �أن ي�ضلي وير�ضم ويدق بع�ض �الأحلان على �لبيانو ويدون بع�ض 
�أن يرفع  �إىل مرحلة ال ي�ضتطيع  �لو�لد لكن رمزي و�ضل  �أعمال كثرية كثرية طلبها  �ليوم و...  مالحظات 
يديه و�أخذ يقاوم حتى ال ينام وو�لده ينظر �إليه ويتحدث معه حتى بزغ �لفجر فانهار فوق فر��ضه وغط يف 
نوم عميق.. ��ضتيقظ بعد �آذ�ن �لظهر متعباً مهدود�ً بعد �أن خ�ضر يوماً در��ضيا وكان �أبوه قد جاء من �لعمل 
فنظر �إليه وقال هل ما زلت تريد �لنهار 42 �ضاعة فهم رمزي �ضوؤ�ل و�لده وقال ال يا �أبي لبدنك عليك حق 

و�ضبحان من جعل لنا وقتاً للعمل ووقتاً للر�حة.. �حلمد هلل �أن منحنا �لليل و�لنهار.

النهار 42 �ساعة

كيفية اختيار النظارة ال�سم�سية

الغناء 
عالج فعال لأمرا�ش الرئة

 
�مل�ضابني  �مل��ر���ض��ى  مل�����ض��اع��دة  ك��ع��الج  �ل��غ��ن��اء  ب��ري��ط��ان��ي��ون  �أط��ب��اء  ي�ضتخدم 

مب�ضكالت يف �لرئة مثل �لربو و�لتهاب �ل�ضعب �لهو�ئية و�نتفاخ �لرئة.
وذكرت �ضحيفة ديلي ميل �لربيطانية �أن �الأطباء بامل�ضت�ضفيات �لربيطانية 
�لر�ئدة ي�ضتخدمون حالياً درو�ض �لغناء ملعاجلة �ملر�ضى �مل�ضابني مب�ضكالت 
�أن يخفف من �ضيق  �لغناء ميكن  �أن  �إىل  �أ�ضارت  �الأبحاث  �أن  �إذ  �لرئة،  يف 

�لتنف�ض ويح�ّضن ب�ضكل كبري نوعية �حلياة.
برومبتون  روي���ال  مب�ضت�ضفى  �لتنف�ض  ق�ضم  ع��ن  �مل�����ض��وؤول  �لطبيب  وق��ال 

نيكوال�ض هوبكين�ضون: �إن �ملر�ضى وجدو� هذ� �لعالج مفيد�ً.
و�أ�ضار �إىل �أن ور�ضات �لعمل �خلا�ضة بالغناء �ملخ�ض�ض لهذه �لغاية، ت�ضمل 
�إىل  بالتدفق  للهو�ء  وت�ضمح  �ملعدة،  ع�ضالت  تريح  �أن  �ضاأنها  من  تقنيات 
نف�ضها  �لع�ضالت  ��ضتخد�م  وبعدها  باأكمله،  �جل�ضم  م��ن  �لعلوي  �جل��زء 

للم�ضاعدة على �لزفري.

حممد �شهيل املزروعي 
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.

�شامل اأحمد الهاملي
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.

بخيت اأحمد املزروعي
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�ص   ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

تعمل �لنظار�ت �ل�ضم�ضية على حماية �لعينني من �لتلف �لناجت عن �ال�ضعة فوق �لبنف�ضجية �لتي ت�ضحب ��ضعة �ل�ضم�ض. 
وتقول �جلمعية �المريكية ملنع �لعمى �ن �لتعر�ض �ملطول لال�ضعة فوق �لبنف�ضجية ينتج عنه ظهور �ملياه على �لعينني 

وتاآكل خاليا قرنية �لعني و�ضرطان �جللد حول �لعينني. 
باملو��ضفات  �ل�ضم�ضية  �لنظار�ت  باختيار  �جلمعية  تن�ضح  �ل�ضارة  �ال�ضعة  من  للعينني  حماية  �ف�ضل  على  وللح�ضول 

�التية: 
�لعينني.  عن  �لوهج  تخفيف  على  • تعمل 

من 90 �ىل 100 % من �ال�ضعة فوق �لبنف�ضجية.  • تنقي 
كلياً.  �لعينني  • تغطي 

و�لوجه.  للعينني  مريحة  • تكون 
�اللو�ن.  روؤية  مع  تتد�خل  • ال 

وميكن �لتاأكد من هذه �ملو��ضفات عند �ضر�ء �لنظارة من حمالت بيع �لنظار�ت �لطبية �ملعتمدة مع �البتعاد عن ��ضتخد�م 
�لنظار�ت �لتي تباع يف غري هذه �الماكن لكونها ت�ضكل خطورة على �لروؤية.

رو�شة خلفان املزروعي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


