
من  دقيقة   150 �إىل  نحتاج  �إن��ن��ا  �ل�صحة  خ���ر�ء  ي��ق��ول 
 30 )ح���و�ىل  �أ�صبوعياً  معتدل  ب��اإي��ق��اع  �ملكثفة  �لتمارين 
دقيقة من �لتمارين يومياً طو�ل خم�صة �أيام من �لأ�صبوع( 
�ل�����ص��اع��ت��ن و�ل��ن�����ص��ف على  ت��ت��وق��ف ط��ري��ق��ة تق�صيم  ل��ك��ن 
�لتعرق خ��ال �صف  ل  تف�صّ �ل��ت��ي  �مل���ر�أة  م��ن��ا.  �صخ�ص  ك��ل 
�لريا�صي،  �لنادي  يف  �لوقت  من  �صاعة  ط��و�ل  �لأيروبيك، 
�أيام.  ب�صعة  خ��ال  �لأ���ص��ب��وع��ي  هدفها  حتقيق  ت�صتطيع 
�أو ل ت�صتطيع  �إىل �لنادي  �مل��ر�أة �لتي ل حتب �لذهاب  �أما 
مم��ار���ص��ة �ل��ري��ا���ص��ة ط���و�ل ���ص��اع��ة ك��ام��ل��ة )�أو ح��ت��ى ن�صف 
�لتحرك.  عدم  ل  تف�صّ و�أن  ت�صت�صلم  �أن  يجب  فا  �صاعة(، 
ت�صري �لأبحاث �إىل �أن �لريا�صة لفرت�ت �أق�صر قد حت�صن 
�ل�صحة عموماً. تقول د. �آي من يل، �أ�صتاذة �لطب يف كلية 
�لتمارين  �صاعة  ن�صف  لإنهاء  د�عي  �لطبية: )ل  هارفارد 
دفعًة و�حدة. ميكن تق�صيمها �إىل ح�ص�ص من 15 دقيقة 
�أو 10 دقائق(. وجدت در��صة ُن�صرت يف �صهر يناير �ملا�صي 
�لأ�صخا�ص  �أن  �ل�صحة(  لتعزيز  �لأم��ريك��ي��ة  )�مل��ج��ل��ة  يف 
�لذين يوزعون 150 دقيقة من �لريا�صة �لأ�صبوعية على 
فرت�ت تقت�صر كل و�حدة منها على 10 دقائق ياحظون 
�لتح�صن نف�صه يف �صغط �لدم و�لكول�صرتول ومنافع �صحية 
�لريا�صة طو�ل  �لذين ميار�صون  �لأ�صخا�ص  بقدر  �أخ��رى 
�أن تقت�صر  �لو�حدة. كذلك، ل يجب  �ملرة  يف  دقيقة   30
)�لهرولة،  �لتقليدية  �لأن���و�ع  على  �لريا�صية  �لتمارين 
متارين �لأيروبيك، ركوب �لدر�جة �لهو�ئية(. بل ميكن �أن 
ي�صاهم بع�ص �لن�صاطات �ليومية )مثل تنظيف �ملنزل( يف 
حت�صن �للياقة �لبدنية و�لقوة و�لتو�زن عند �لقيام بتلك 

�لتمارين باإيقاع مكثف ولكن معتدل.
حر�صاً على ممار�صة �لريا�صة بالوترية �لكافية، تقرتح د. 
يل �إجر�ء )�ختبار غناء( خال �لن�صاط: )يجب �أن تبقي 
قادرة على �إجر�ء حمادثة عادية ولكن من دون �أن ي�صمح 
بالغناء،  ل��ك  ي�صمح  َنَف�صك  ك��ان  �إذ�  بالغناء.  َنَف�صك  ل��ك 

فيعني ذلك �أنك ل تتمرنن بوترية كافية(.

طرق مبتكرة للتحرك
جدولك  �صمن  �إ���ص��اف��ي��ة  مت��اري��ن  لإدر�ج  ط���رق   5 �إل��ي��ك 
�ل�صتفادة  ع��ل��ى  مل�����ص��اع��دت��ك  �ل��ن�����ص��ائ��ح  وب��ع�����ص  �ل��ي��وم��ي 
�لق�صوى من كل ن�صاط. يتوقف عدد �ل�صعر�ت �حلر�رية 
�ملحروقة على وزنك وحّدة �لن�صاط. �لأرقام �لو�ردة �أدناه 

ترتكز على �أوز�ن ترت�وح بن 56 و70 كيلوغر�ماً.

- زرع حديقة  1
دقائق:   10 خ��ال  �ملحروقة  �حل��ر�ري��ة  �ل�صعر�ت  ع��دد   -

55-40

ل �صك يف �أن �حلفر وجرف �لأر�ص و�إز�لة �لأع�صاب �ل�صارة 
وحمل �لأدو�ت من �ملنزل �إىل �حلديقة �أعمال �صاقة وحترق 
�ل�صعر�ت �حلر�رية. كذلك، ي�صاهم �لنحناء وحمل �لأوز�ن 
�لظهر  و�صع  �إىل  �لتنبه  )لكن يجب  �لع�صات  ت�صغيل  يف 
و�لركبتن، ل �صيما �إذ� كنت م�صابة بالتهاب �ملفا�صل(. �إذ� 
�مللونة )فا�صولياء،  باخل�صر�و�ت  زرع حديقة مليئة  �أردِت 
بروكويل، جزر، طماطم( ف�صتك�صبن منفعة �إ�صافية، وهي 

حت�صن نظامك �لغذ�ئي.

املنزل تنظيف   -  2
دقائق:   10 �ملحروقة خال  �ل�صعر�ت �حلر�رية  - عدد 

55-45
�لتنظيف لي�ص ن�صاطاً ممتعاً دوماً، لكن يجب �أن تعريف �أن 
�لر�صاقة  �كت�صاب  تعني  �ملنزل  من  و�لأو���ص��اخ  �لغبار  �إز�ل��ة 
�لكهربائية  �ملكن�صة  �صعي  �إ�صافية،  �صعر�ت  حل��رق  �أي�صاً. 
�لع�صلية.  قوتك  و��صتعملي  جانباً  �لكهربائية  و�ملم�صحة 
�لو�صول  �لأر�ص و�حر�صي على  و�م�صحي  �لنو�فذ  �فركي 
ن�صاطات  ت�صاهم  �أن  ميكن  �ل���زو�ي���ا.  �أع��ل��ى  يف  �ل��غ��ب��ار  �إىل 
على  �لتمرين.  برنامج  �أه��د�ف  يف حتقيق  �أي�صاً  �لتنظيف 
و�حدة  �صاق  على  قفي  �لأط��ب��اق،  غ�صل  �أثناء  �ملثال،  �صبيل 

)ثم على �ل�صاق �لأخرى( لتح�صن تو�زنك.

ال�صغار مع  اللعب   -  3
10 دقائق:  �مل��ح��روق��ة خ��ال  �ل�صعر�ت �حل��ر�ري��ة  ع��دد   -

60-40
يلعبون  �لأولد  ومر�قبة  �ملقعد  على  باجللو�ص  تكتفي  ل 
�إليهم. �لعبي �لغمي�صة  يف �حلديقة، بل �نه�صي و�ن�صمي 
�ل��ك��رة معهم.  رم��ي  ت��ب��اديل  �أو  �لأرج��وح��ة  على  و�دفعيهم 
ر�صاقتهم  على  �حل��ف��اظ  على  �ل�صغار  �صت�صاعدين  ه��ك��ذ� 
و�صتحققن يف �لوقت نف�صه �أهد�ف �لر�صاقة �خلا�صة بك.

الرق�ص تعّلم   -  4
10 دقائق:  �مل��ح��روق��ة خ��ال  �ل�صعر�ت �حل��ر�ري��ة  ع��دد   -

68-55
ت����دوم رق�����ص��ة �ل�����ص��ال��ون��ات �ل��ن��م��وذج��ي��ة ف���رتة �أط����ول من 
تعّلم رق�صات  عند  كثري�ً  �صت�صتمتعن  ولكنك  دقائق   10
)�لفوك�صرتوت( و)�لت�صات�صا( و)�لكويك �صتيب( لدرجة �أن 
�لوقت �صيم�صي ب�صرعة فائقة. مبا �أن �لرق�ص ن�صاط يتكل 
�ل��وزن، فهو ي�صاهم يف تقوية �لعظام وح��رق �لدهون  على 
يف �آن. للقيام بتمارين �إ�صافية يف �لأيام �لتي ل حت�صرين 
�ملو�صيقى  بع�ص  ت�صغيل  ميكنك  �ل��رق�����ص،  ح�ص�ص  فيها 

و�لتمرن على �خلطو�ت يف �ملنزل.

يف  التجول   -  5
املركز التجاري

�ل�����������ص�����ع�����ر�ت  ع����������دد   -
�حل������ر�ري������ة �مل���ح���روق���ة 
دق�����ائ�����ق:   10 خ��������ال 

50-40
قومي  �لت�صوق،  ب��دء  قبل 
�جل��������ولت حول  ب��ب��ع�����ص 
�مل�صي  �ل����ت����ج����اري  �مل����رك����ز 
مترين ريا�صي بغ�ص �لنظر 
بحرق  ل���ل���ب���دء  �مل�����ك�����ان.  ع����ن 
�ل�صعر�ت �حلر�رية قبل دخول �ملركز �لتجاري، �ركني 

�صيارتك يف �أبعد نقطة من �ملوقف.
�خ��ل��ط��ي ب��ن ه���ذه �ل��ن�����ص��اط��ات و�أ���ص��ي��ف��ي �إل��ي��ه��ا بع�ص 
�ب���ت���ك���ارك �خل���ا����ص لإبقاء  �ل��ن�����ص��اط��ات �لأخ������رى م���ن 
�لتمارين متنوعة ومثرية لاهتمام �لعبي كرة �مل�صرب 
و��صعدي  �ل��ف��ي��دي��و،  لعبة  م��ن�����ص��دة  ع��ل��ى  �ل��غ��ول��ف  �أو 
�ل�صامل بدل ��صتعمال �مل�صعد، و�م�صي لفرتة ق�صرية 
بعد ��صرت�حة �لغد�ء وقبل �لعودة �إىل �ملكتب. ل �أهمية 
�لتحرك  تتابعن  دم��ت  ما  به  تقومن  �ل��ذي  للن�صاط 

ملدة 30 دقيقة على �لأقل يف معظم �أيام �لأ�صبوع.

كوين واقعية!
عند �لبدء باأي ن�صاط جديد، كوين و�قعية. ل حتاويل 
)�إذ�  د. يل:  ت��ق��ول  ق���درت���ك.  ت��ف��وق  �أه������د�ف  حت��ق��ي��ق 
نف�صك  على  �صتحكمن  �ل�صعوبة،  بالغ  ه��دف��اً  ح���ددِت 
�لوقت  وزي���ادة  بطيئة  ب��وت��رية  �ل��ب��دء  يجب  بالف�صل(. 
وحّدة �لتمارين ب�صكل تدريجي عندما ت�صعرين باأنك 

م�صتعدة لذلك.
م���ن �لأف�������ص���ل ����ص��ت�����ص��ارة �ل��ط��ب��ي��ب ل��ل��ح�����ص��ول على 
�كت�صفي  �لن��ط��اق.  كيفية  ح��ول  �ل��ازم��ة  �لتو�صيات 
ر�صاقتك.  تنا�صب م�صتوى  �لتي  �لتمارين  �أن��و�ع وحّدة 
�أن تقومي بتمارين حتمية  قبل كل ن�صاط، من �ملفيد 
مدة 5 دقائق تقريباً عر �مل�صي �لبطيء. بعد �لن�صاط، 

يجب �لتز�م �لهدوء خلم�ص دقائق.
ل تعاقبي نف�صك �إذ� متكنِت من �لتحرك لب�صع دقائق 
�إىل تفويت يوم من  �إذ� ��صطررِت  �أو  فقط يف كل مرة 
�لتمرين ب�صبب �أمل يف �ملفا�صل. �أي مترين �أف�صل من 
فور�ً  �ل���وزن  تفقدي  مل  �إذ�  نف�صك  تلومي  ل  �صيء  ل 
�أ�صلوب حياتك. تو�صح  نتيجة �لن�صاطات �مل�صتجدة يف 
د. يل: )حتى لو مل ينخف�ص �لوزن، تتح�صن �صحتك 

يف مطلق �لأحو�ل لأنك حتّركن ج�صمك(.
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�لوليد يدر�س بناء �أطول ناطحة 
ك�صف �مللياردير �ل�صعودي �لمري �لوليد بن طال �نه يدر�ص مو�قع 
لبناء  ونيويورك  ولندن  ومو�صكو  �صنغهاي  منها  �لعامل  يف  خمتلفة 

ناطحة �رتفاعها ميا لتكون �أطول ناطحة �صحاب يف �لعامل.
وقال �لوليد لرويرتز �نه يف �لوقت �لر�هن يدر�ص ويقيم �مكانية بناء 

برج �رتفاعه ميا �ي ما يعادل 6ر1 كيلومرت.
و��صتطرد �ن �صركته حتتاج �ي�صا �ىل �صركاء جيدين و�نه يدعو �عمار 
�ل��رج يف مكان ما من  لبناء هذ�  �صركته  ليتعاونا مع  �لعبار  و�ل�صيد 

�لعامل.
ومل يك�صف �لوليد عن طريقة متويل �مل�صروع �ذ� قدر له �ن يرى �لنور 

�و متى �صي�صتكمل و�صرح �أي�صا باأن �لتكلفة مل تتحدد بعد.
ل��ك��ن ه���ذ� �مل�����ص��روع �ل��ط��م��وح يعك�ص �ل��ث��ق��ة �مل��ت��ز�ي��دة ل��ع��دد ك��ب��ري من 
باقت�صاد�ت  م��دع��وم��ة  �خل���ارج  يف  تتو�صع  وه��ي  �خلليجية  �ل�����ص��رك��ات 

مزدهرة و�رتفاع ��صعار �ل�صول يف دول �ملن�صاأ.
وقال �لوليد خال �لت�صال �لهاتفي �نه يدعو �لن �ملدن �لكرى يف 
�لقليمية يف  و�ملدن  ولندن  ونيويورك  �صنغهاي ومو�صكو  �لعامل مثل 
باأن  �ملهتمة  �لدولة  �ن  للتقدم وطرح عرو�صها وذكر  �ل�صرق �لو�صط 
يكون لديها �أطول برج يف �لعامل يجب �ن تعر�ص �صروط متويل جيدة 
وت�صهيات �صريبية وكل ما ميكن �حلكومة �ن تقدمه من دعم وقال 
حتديات  على  ينطوي  ميا  طولها  ناطحة  بناء  �ن  �ل�صناعة  خ��ر�ء 
فنية وت�صميمية منها توفري �ملياه ب�صكل �قت�صادي على هذ� �لرتفاع 

لكنهم خل�صو� �ن �مل�صروع لي�ص م�صتحيا. 

مادة يف كبد �لقر�س حتمي �لب�صر 
كيميائية  م��ادة  �أن قطر�ت عن م�صنوعة من  �أمريكية،  در��صة  ذك��رت 
موجودة يف كبد �صمكة �لقر�ص قد ت�صاعد يف �حلماية من فقد�ن �لب�صر 
)ريتينا(  دوري��ة  يف  ن�صرت  �لتي  �لدر��صة  وبّينت  �ل�صن.  يف  �لتقدم  مع 
�أن  وج���دو�  �لأم��ريك��ي��ة،  �إن��دي��ان��ا  م��ن جامعة  باحثن  �أن  �لأم��ريك��ي��ة، 
قطر�ت م�صنوعة من مادة �صكالمن �لتي تنتجها �أ�صماك �لقر�ص يف 
ت�صاعد  �للتهابات،  بع�ص  �ل�صمكة من  وقاية  ت�صاعد يف  و�لتي  كبدها، 
�لباحثون  و�أو�صح  �ل�صن.  �لتقدم يف  �لب�صر مع  �لوقاية من فقد�ن  يف 
�صريرية  جت���ارب  عليها  جت���رى  و�ل��ت��ي  �مل�صنعة،  ���ص��ك��الم��ن  م���ادة  �ن 
كعاج لل�صمور �ل�صبكي �ملرتبط بتقدم �لعمر، قادرة على �لوقاية من 
�لنمو غري �لطبيعي ل�صر�ين  �لوقاية من  �لقاتلة، وعلى  �لفريو�صات 
�لدم، وذلك من خال منع �جل�صم من �إنتاج عو�مل �لنمو �لتي ت�صاعد 
�صر�ين �لدم يف �لنمو، حمذرين من �أن �لنمو غري �لطبيعي ل�صر�ين 
�أن  رغ��م  �أن��ه  و�أّك���دو�  �ل�صرطانية.  ل���اأور�م  �أر�صية خ�صبة  ي�صكل  �ل��دم 
�لأوىل،  �مل��ادة كعاج لل�صرطان ل تز�ل يف مر�حلها  �لأبحاث عن هذه 
�لب�صر  فقد�ن  من  �لوقاية  على  بقدرتها  �ملتعلقة  �لدر��صات  �أن  غري 
متقدمة وقالو� �إن منو �صر�ين دم غري مرغوب بها يف موؤخرة �لعن 
�ل�صبكي  �ل�صمور  يف  �لب�صر  فقد�ن  يف  �لرئي�صة  �لأ�صباب  �أح��د  ت�صكل 
�أدوي��ة ميكن حقن  وج��ود  �إىل  �لباحثون  و�أ�صار  �لعمر.  بتقدم  �ملرتبط 
�لعن بها مرة يف كل �صهر يف �مل�صت�صفى، غري �أن قطر�ت �لعن ميكن 

للمر�صى ��صتخد�مها مرة يف �ليوم.

جنت وطفلتها بعد ده�صهما
ُيظهر  فيديو  �صريط  �لجتماعي  �لتو��صل  نا�صطون عر مو�قع  ت��د�ول 
�إن  �لعربية.نت  موقع  وق��ال  و�بنتها.   ب��ام��ر�أة  م�صرعة  �صيارة  ��صطد�م 
�ملر�أة تفاجاأت بال�صيارة �لتي مل ي�صتطع قائدها �ل�صيطرة عليها.  ويظهر 
�ل�صريط، �لذي بثه �ملوقع، �لأم وهي تقوم يف �للحظات �لأخرية ب�صحب 
�لعربة �لتي كانت �لطفلة توجد بد�خلها.  ورغم �أن �حلادث �لذي �لتقطته 

كامري�ت �ملر�قبة مروع، فاإن �أيا من �لبنت �أو �لأم مل ت�صابا باأذى.

يقتل �صقيقته مب�صد�س و�لده
�نطلقت  ن��اري��ة  بطلقة  �إ�صابتها  �إث��ر  م�صرعها  �صعودية  طفلة  لقيت 

باخلطاأ من م�صد�ص و�لدها عندما كان يلهو به �صقيقها )11 عاما(. 
�لي�صرى  �لوجنة  �أ�صابت  �لطلقة  �أن  �ل�صعودية  عكاظ  ونقلت �صحيفة 
�أدى  م��ا  �مل��وؤخ��رة  م��ن  �ل��ر�أ���ص  ع��ام��ا، و�خ��رتق��ت   13 �لبالغة  للطفلة، 

لوفاتها على �لفور. 
وقد با�صرت �جلهات �لأمنية �لتحقيق يف �حلادث.

�نهيار جبلي يحتجز زوجني 
فوجئ زوجان باحتجازهما د�خل غرفة نومهما يف منزلهما مبحافظة 
ي�صتطع  ومل  طابقن،  م��ن  �مل��ك��ون  �مل��ن��زل  على  جبلي  �نهيار  �إث��ر  قلوة 
�لدفاع �ملدين  ف��رق  �إل بعد تدخل  �لنوم  �ل��زوج��ان �خل��روج من غرفة 

�لتي قامت باإز�لة �لأنقا�ص و�إخر�ج �لزوجن يف زمن قيا�صي. 
وجرى نقل �لزوجن بو��صطة فرق �لهال �لأحمر �ىل م�صت�صفى قلوة 

�لعام لتلقي �لعاج �لازم بح�صب �صحيفة عكاظ �ل�صعودية. 
وق���ال �ل��ن��اط��ق �لإع���ام���ي يف �ل���دف���اع �مل���دين ب��ال��ب��اح��ة �مل��ق��دم جمعان 
منزل  على  جبلي  �نهيار  عن  باغا  �لعمليات  غرفة  تلقت  �لغامدي: 
مكون من طابقن وعلى �لفور توجهت للموقع فرق �لإطفاء و�لإنقاذ 
و�لإ�صعاف و�ل�صامة، حيث مت �إخر�ج �لزوجن من حتت �لأنقا�ص يف 
يف  �لزوجة  ج�صم  �لأنقا�ص  غطت  �أن  بعد  فائقة  وبعناية  قيا�صي  زمن 
�لر�صو�ص ومت  لبع�ص  وتعر�صت  �لر�أ�ص  و�ليد وخلف  �لظهر  منطقة 

نقلها عن طريق �لهال �لأحمر �إىل م�صت�صفى قلوة �لعام.

معنى  ت����درج  اأوك�����ص��ف��ورد 
ج����دي����دًا ل��ك��ل��م��ة ت��وي��ت

للغة  �أوك���������ص����ف����ورد  ق���ام���و����ص  �أدرج 
�لإنكليزية معنى جديد لكلمة تويت 
حترير  رئ��ي�����ص  وك���ت���ب  ت���غ���ري���دة  �و 
�لتو��صل  م���وق���ع  ع��ل��ى  �ل���ق���ام���و����ص 
�لتعديات  حول  تويرت  �لجتماعي 
�لتي �أجريت على �لقامو�ص يف �صهر 
ح��زي��ر�ن )ي��ون��ي��و( �جل���اري �أن فعل 
ي��غ��رد )ت��وي��ت( ���ص��ار يعني �أي�����ص��ا يف 
موقع  على  ر�صالة  كتابة  �لقامو�ص: 
�ل��ت��و����ص��ل �لج��ت��م��اع��ي )ت��وي��رت( �أو 
 . دوري  ب�صكل  )ت��وي��رت(  ����ص��ت��خ��د�م 
تويت  لكلمة  �لأ���ص��ل��ي  �مل��ع��ن��ى  وك���ان 
�لإدر�ج  قبل  �أوك�����ص��ف��ورد  قامو�ص  يف 
�لتو��صل  �أي  ي��غ��رد،  ه���و:  �جل��دي��د 
�لإ�صارة  وجت���در  للطيور  �ل�����ص��وت��ي 
�إىل �أن تويرت لي�صت �أول خدمة على 
قامو�ص  يف  فعلها  ي��دخ��ل  �لإن��رتن��ت 
عام  �أدرج  �ل��ذي  �مل��رم��وق  �أوك�صفورد 
على  )يبحث  غوغل  كلمة   2006

حمرك �لبحث غوغل( كفعل.

ال�صني تنتج اأ�صرع كمبيوتر 
ح�صل جهاز كمبيوتر �نتجته �ل�صن 
نوعه  من  كمبيوتر  �أ�صرع  لقب  على 
يف �لعامل ويعمل مبثلي �صرعة حامل 
�ل�����ص��اب��ق �لم���ري���ك���ي. وقال  �ل��ل��ق��ب 
�ن  �حل��ك��وم��ي  �ل�صيني  �ل��ت��ل��ف��زي��ون 
جمموعة  تعدها  �لتي   500 قائمة 
م�����ن �خل����������ر�ء وت�������ص���ن���ف �أج����ه����زة 
�لعامل  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر 
م��رت��ن ك��ل ع���ام �أظ���ه���رت يف �أح���دث 
ن�صخة لها �م�ص �لأول �أن �لكمبيوتر 
�ل�صيني �ل�صنع تيانهي2- ومعناها 
�لعمل  ع��ل��ى  ق����ادر  �لتبانة2-  درب 
ب�صرعة 86ر33 بيتالوب يف �لثانية 
تريليون   33860 ي���ع���ادل  م���ا  �أي 
وتقدم  �لثانية.  يف  ح�صابية  عملية 
�جلامعة  �أنتجته  �ل���ذي  تيانهي2- 
�لدفاعية  للتكنولوجيا  �ل��وط��ن��ي��ة 
يف م��دي��ن��ة ت�����ص��اجن�����ص��ا ب��رع��اي��ة من 
�حلكومة �ل�صينية على تيتان �لذي 
�لوطني  ري����دج  �أوك  م��ع��م��ل  �ن��ت��ج��ه 
�لمريكية.  �ل��ط��اق��ة  ل����وز�رة  �ل��ت��اب��ع 
�لكمبيوتر  �ن  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  وق�����ال 
�ل�����ص��ي��ن��ي �ل����ذي ت��ك��ل��ف م��ئ��ة مليون 
دولر من �ملتوقع �أن يبد�أ ��صتخد�مه 
يف وقت لحق هذ� �لعام. وقال نائب 
ك���ب���ري �مل�����ص��م��م��ن يل ن�����ان �أج���ه���زة 
ت�صتخدم  �ل�صرعة  فائقة  �لكمبيوتر 
�مل�صروعات  يف  �مل��ح��اك��اة  عمليات  يف 
�لرنامج  م��ث��ل  �ل���ك���رى  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�ل��ف�����ص��ائ��ي �مل���اأه���ول وب��رن��ام��ج تفقد 
ودق����ة  ت��ع��ق��ي��د  ز�د  وك���ل���م���ا  �ل���ق���م���ر. 
متطلباتنا  ز�دت  ك��ل��م��ا  �حل�����ص��اب��ات 
�لكمبيوتر على  �أج��ه��زة  ق���در�ت  م��ن 
�حل�����ص��اب. ل��ذل��ك ف���ان �ل��ع��دي��د من 
�مل�صروعات �لكرى ل ميكن �متامها 

بدون كمبيوتر فائق �ل�صرعة.

بلجيكية تزعم اأنها ابنة امللك 
قال حمامي �م��ر�أة تقول �نها �لبنة 
غ���ري �مل���ع���رتف ب��ه��ا ل��ل��م��ل��ك �أل����رت 
تقدمت  �ن��ه��ا  بلجيكا  ع��اه��ل  �ل��ث��اين 
ل��ل��م��ل��ك و�ثنن  ����ص��ت��دع��اء  ب��ط��ل��ب��ات 
يف  حمكمة  �م��ام  للمثول  �ولده  م��ن 
جانبها  م���ن  حم���اول���ة  يف  ب��روك�����ص��ل 

لثبات �نه و�لدها.
ب���وي���ل وه����ي فنانة  وق���ال���ت دي��ل��ف��ن 
م����ر�ر� يف و�صائل  ع��ام��ا   45 ع��م��ره��ا 
�مللك  �ب��ن��ة  �ن��ه��ا  �لبلجيكية  �لع���ام 
بع�ص  هذ� مو�صوعا يف  و��صتخدمت 
ب�صاأن  تقارير  �أول  وظهرت  �عمالها. 
م���ز�ع���م ب���وي���ل يف و����ص���ائ���ل �لع����ام 
�لبلجيكية يف �و�خر �لت�صعينات. ومل 
يعلق �مللك ر�صميا على هذ� �ملو�صوع.

ي���وجن حم��ام��ي بويل  و�أك����د �لن دي 
�ن موكلته بد�أت �جر�ء قانونيا لكنه 
�متنع عن ذكر تفا�صيل و�أكد �لق�صر 
فيليب  �لم��ري  �لعهد  �مللك وويل  �ن 
طلبات  ت��ل��ق��و�  �����ص���رتي���د  و�لم�������رية 
�ملحكمة.  �م�����ام  ل��ل��م��ث��ول  ����ص��ت��دع��اء 
للور�ن  ��صتدعاء  طلب  هناك  ولي�ص 

�لبن �لخر للملك.

تناول �للحوم �حلمر�ء يزيد 
خطر �لإ�صابة بال�صكري 

ن�صح باحثون �صنغافوريون كل من يريدون تفادي �لإ�صابة بال�صكري من �لنوع 
�لثاين، بتفادي تناول �للحوم �حلمر�ء وذكر موقع هيلث د�ي نيوز �لأمريكي 

�أن باحثن من كلية �ل�صحة �لعامة يف جامعة �صنغافورة �لوطنية �أجرو� 
�للحوم  �أن  �إىل  �أل��ف رجل و�م��ر�أة ليخل�صو�   149 در��صة على ح��و�يل 
�حلمر�ء تزيد خطر �لإ�صابة بال�صكري من �لنوع �لثاين ووجد �لباحثون 

بال�صكري من  �لإ�صابة  �للحوم �حلمر�ء يزيد خطر  ��صتهاك  �أن زيادة 
�لنوع �لثاين بحو�يل 48 %.

كما �كت�صفو� �أن �لأ�صخا�ص �لذين خففو� من تناول �للحوم �حلمر�ء كانو� 
عر�صة للمعاناة من �ل�صكري من �لنوع �لثاين. % �أقل   14

وقال �ملعد �لرئي�صي للدر��صة �صاو �صوي هوك ل د�عي لاإكثار من 
�للحوم �حلمر�ء، فهي تزيد خطر �ل�صكري و�أ�صاف من �لأف�صل 
بخيار�ت  و��صتبد�لها  �حل��م��ر�ء  �للحوم  ��صتهاك  م��ن  �لتقليل 
و�ل�صماك  و�مل��ك�����ص��ر�ت  �ل�صويا  ومنتجات  �خل�صار  مثل  �صحية 
و�حلبوب �لكاملة وي�صار �إىل �أن نتائج �لدر��صة ن�صرت يف �أمريكا.

جيدة ب�صحة  لتتمتعي  ب�صيطة  طرق   5
 وج�صد ر�صيق

ر�صاقة اجل�صم من اأهم مظاهر اجلمال عند املراأة، وللحفاظ على ر�صاقة 
اجل�صم يجب اإتباع بع�ص التعليمات الب�صيطة، والتي ميكن لأية �صيدة اإتباعها 

ب�صهولة وي�صر فكل ما حتتاجني اإليه للبدء بتحقيق اأهداف الر�صاقة 10 دقائق.. وبع�ص 
الإبداع. ما راأيك بقراءة الن�صائح التالية والتقيد بها لتتمتعي بج�صد رائع.



•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

روتانا  بفندق  �لحتفاليات  قاعة  �صهدت 
�لعن حفل تخريج �لدفعة �لثالثة لل�صف 
�لدولية  �خلليج  باأكادميية  ع�صر  �ل��ث��اين 
ح��ي��ث ت���و�ف���د �أول���ي���اء �لأم������ور م���ن �لآب����اء 
�نتظروها  طاملا  �حتفالية  على  و�لأم��ه��ات 
ليكون  �لدر��صة  من  �صنو�ت  بعد  لأبنائهم 
�مل�صاركة  ب��ال��وف��ود  �مل��رح��ب��ن  م��ق��دم��ة  يف 
�ملهند�ص  �لأكادميية  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 
جمل�ص  و�أع�صاء  �ل�صريفي  مكتوم  نا�صر 
�لأكادميية  مديرة  كامل  ود�ليا   .. �لإد�رة 
من�صقة   ، �لإد�ري���ة  �مل�صرفة  ق�صي�ص  وعبلة 

�ليون�صكو بالأكادميية.
�لتي �صهدت ح�صور�  يف بد�ية �لحتفالية 
�لإد�رة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  حت����دث  م��ت��م��ي��ز� 
�ملهند�ص نا�صر مكتوم عن مر�حل �لتعليم 
بالدولة م�صري� �إىل �ل�صبعينات من �لقرن 
�ل�صيخ  و�ملوؤ�ص�ص  �لقائد  قام  حيث  �ملا�صي 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه  ز�يد بن �صلطان 
�أن  ع��ل��ى  م���وؤك���د�  ب��ال��دول��ة  �لتعليم  بن�صر 
نه�صة �لأمة ل تتحقق �إل بالتعليم و�لأخذ 
باأ�صاليب �لتقدم و�لتي تو��صلت منذ هذ� 

ب��ق��ي��ادة �صاحب  ه���ذ�  ي��وم��ن��ا  �إىل  �ل���وق���ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�ملجل�ص  �أع�����ص��اء  و�إخ���و�ن���ه  �ل��دول��ة  رئي�ص 
�لأعلى حكام �لإمار�ت وويل عهده �لأمن 
وطالب رئي�ص جمل�ص �لإد�رة بالأكادميية 
على �صرورة �لتم�صك بهذه �ملبادئ و�لأ�ص�ص 
�لتي و�صفها �لقادة �ملوؤ�ص�صن من �أجل �أن 
تكتمل �لنه�صة �لتي ين�صدها �جلميع. ومن 
جانبها ��صتعر�صت مديرة �لأكادميية د�ليا 
�لأكادميية  و�جهت  �لتي  �لتحديات  كامل 

�إىل  م�صرية  عليها  تتغلب  �أن  و��صتطاعت 
ت�صهم  �لتي  باملختر�ت  �لأكادميية  تزويد 
يف �لرتقاء بالعملية �لتعليمية كما �أ�صارت 
�للكرتوين  �ل��ك��ت��اب  ب��ن��ظ��ام  �لأخ�����ذ  �إىل 
�لأكادميية  ���ص��ع��ي  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف  وت���ن���اول���ت 
�لتي  �لتعليم  و�حدة من موؤ�ص�صات  لتكون 
خال  من  �ل�صتد�مة  تطبيق  على  تعمل 
ع���دد م��ن �لإج������ر�ء�ت �ل��ت��ي حت��اف��ظ على 
�ل��ب��ي��ئ��ة وت��خ��دم �مل��ج��ت��م��ع م�����ص��رية �إىل �أن 
�لأكادميية ع�صو فعال يف منظمة �ملد�ر�ص 

�عتمادها  �إىل  �إ�صافة  لليون�صكو  �ملنت�صبة 
 . )�إن  �لأمريكية  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صة  من 
. هذ� وقد تو��صلت �لحتفالية  �أي(  �صي. 
لعدة  �صومر  �ملديرة  م�صاعد  قدمها  �لتي 
ب����د�أت مب��وك��ب �خلريجن  ���ص��اع��ات ح��ي��ث 
�أول��ي��اء �لأمور  و�خل��ري��ج��ات و�صط ح��ف��اوة 
�إ�صافة  �لحتفال  قاعة  بهم  �متاأت  ممن 
�لتي  و�لإد�ري���ة  �لتدري�صية  �لهيئتن  �إىل 
�أن ت�صهد  �أر�دت ومن خال هذ� �حل�صور 
�لغر�ص �لذي بد�أ منذ �صنو�ت لت�صكل هذه 

�لحتفالية يوم �حل�صاد.
جمل�ص  رئي�ص  ق��ام  �لحتفالية  ختام  ويف 
طاب  بتكرمي  �لأكادميية  ومدير  �لإد�رة 
ع�صر  �حل�����ادي  لل�صفن  �ل�����ص��رف  لئ��ح��ة 
خريجي  تكرمي  جانب  �إىل  ع�صر  و�لثاين 
�لنهاية  يف  ليعلن  ع�صر  �لثاين  وخريجات 
�أغطية  ل��ت��ط��اي��ر  ع���ن خ��ت��ام �لح��ت��ف��ال��ي��ة 
�ل���ر�أ����ص م���ن �ل��ق��ب��ع��ات و���ص��ط ح���ف���اوة من 
�حل�����ص��ور خ��ا���ص��ة �لآب�����اء و�لأم���ه���ات ممن 

حر�صو� على ح�صور هذه �لحتفالية .

تورتة �لتخرج
•• العني-الفجر:

�إد�رة �لأكادميية و�أع�صاء هيئة �لتدري�ص و�لقياد�ت  حر�ص رئي�ص جمل�ص 
�لأكادميية ممثلة يف �ملديرة د�ليا كامل على م�صاركة �خلريجن و�خلريجات 
�لتخرج و�لتي حر�ص �جلميع على تذوقها رغبة منهم يف  يف قطع تورتة 

�لرتباط بهذه �ملنا�صبة .

�لو�صاح ومن�صة �لتكرمي
•• العني-الفجر:

تقليد متو�رث حر�صت عليه �خلريجات كل عام يف �حتفالية �لتخرج حيث 
�إىل مو��صلة م�صرية  �لذي يرمز  �لو�صاح  بتقدمي  �إحدى �خلريجات  تقوم 
يف  د�ر�صة  لكل  هدفا  ليكون  �لتالية  �لدفعة  من  و�ح��دة  لتت�صلمه  �لتعليم 

�عتاء من�صة �لتكرمي.
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�أكادميية �خلليج حتتفل بتخريج كوكبة جديدة من �أبنائها

•• العني-الفجر:

�حل�صور من �أولياء �لأمور جاء متميز� حيث تو�فد �لع�صر�ت من �لآباء و�لأمهات �إىل قاعة �لحتفال 
�لأمهات  م��ن  �لعديد  حر�صت  وق��د  �لتكرمي  من�صة  يعتلون  وه��م  �أب��ن��اءه��م  لي�صاهدو�  مبكر  وق��ت  يف 

و�أ�صقاء و�صقيقات �خلريجن و�خلريجات على ��صطحاب باقات �لزهور لتكون �لهدية �ملف�صلة يف يوم 
�لتخرج.

�أ�صرة �لأكادميية من قياد�ت ومعلمن ومعلمات  هذ� وقد تلقى �خلريجون و�خلريجات �لتهاين من 
و�إد�رين ليكون يف مقدمة هوؤلء مدير �لأكادميية د�ليا كامل و�ملن�صقة �لإد�رية عبلة ق�صي�ص.

�أولياء �لأمور من �لآباء و�لأمهات ي�صاركون �أبناءهم فرحة �لتخرج



عدم التوازن الهرموين
�لتي  �جل��ن�����ص��ي��ة  �ل���ه���رم���ون���ات  ت��ع��ت��ر 
ي���ط���ل���ق ع���ل���ي���ه���ا ������ص����م �لن�������دروج�������ن، 
م���ث���ل �ل���ت�������ص���ت���و����ص���ت���ريون و�ل����دي����ه����درو 
لفقد�ن  �ل�صائع  �ل�صبب  ت�صتو�صتريون، 
�ل�������ص���ي���د�ت، ف��ه��ي تتعلق  ل����دى  �ل�����ص��ع��ر 
تقلي�صها،  �ل�صعر وتقوم على  بب�صيات 

مما ت�صبب ت�صاقط �ل�صعر.
لكن  �جلديد  �ل�صعر  ينمو  قد  ولاأ�صف 
�أو ل ينمو على �لإطاق،  �أبطاأ،  مبعدل 
ب�صبب  �ل��ب�����ص��ي��ات  مت����وت  �أن  ومي���ك���ن 
�ت�ص  �ل��ك��ث��ري م���ن ه���رم���ون )دي  �ف�����ر�ز 
�ل�صعر  ف��ق��د�ن  ي��ك��ون  �أن  ت����ي(، ومي��ك��ن 
�أخرى،  هرمونية  ظ��روف  ب�صبب  �أي�صا 
مثل تكي�ص �ملباي�ص، ويف بع�ص �حلالت 
يكون فقد�ن �ل�صعر موؤ�صر� فقط للحالة 

�لهرمونية. 

العالجات الكيميائية
جعلته  �أو  جعدته  �أو  �صعرك  �صبغت  �إذ� 
�أمل�ص، فكل هذه �لأمور �صت�صاهم ب�صكل 

موؤكد يف فقد�ن �ل�صعر وخفته. 

الأدوية
ت�صبب  ق��د  �ل��ت��ي  �لأدوي�����ة  ه��ن��اك بع�ص 
تعالج  �ل���ت���ي  وم���ن���ه���ا  �ل�������ص���ع���ر،  ف����ق����د�ن 
و�لكتئاب،  �ملفا�صل  و�ل��ت��ه��اب  �لنقر�ص 
�أدوي��ة �لقلب و�رتفاع �صغط  �إىل  �إ�صافة 

�لدم. 

امل�صاكل الطبية
و�لذئبة  �ل�صكر  مثل  �لأم��ر����ص،  بع�ص 
وب���ع�������ص م����ا ي��ت��ع��ل��ق مب�������ص���اك���ل �ل���غ���دة 
�لدرقية، ترتبط �رتباطا وثيقا بحالت 

فقد�ن �ل�صعر. 

نق�ص الفيتامينات واملعادن
ه���ذ� �لأم����ر يف غ��اي��ة �لأه��م��ي��ة، فنق�ص 
�لأ�صا�صية  �لدهنية  و�لأحما�ص  �حلديد 
وفيتامن B12 �أو �لزنك، يوؤثر بقوة يف 
�ل�صعر، لذلك نن�صحك للحفاظ  �صحة 
على كثافة و�صحة �خل�صات �أن ت�صعي 
و�للحوم  �لبي�ص  مثل  �لأط��ع��م��ة  بع�ص 
على  و�ل��روك��ويل  و�ل��زي��وت  و�ملك�صر�ت 
م���ائ���دت���ك ب�����ص��ك��ل د�ئ�������م، ومي���ك���ن���ك �أن 
�إ�صافة  ملحقات،  �صكل  على  تتناوليها 
خا�صة  مهما،  يعتر  �لبيوتن  �أن  �إىل 

بالن�صبة لإعادة منو �ل�صعر. 

كيف ينمو؟
�أن  فعلينا  �ل�صعر  ع��ن  نتحدث  �أن��ن��ا  مب��ا 
�أي�صا  ت�صتمل  �لتي  من��وه،  كيفية  نفهم 
على �لقليل من فقد�ن �ل�صعر �لطبيعي، 
�ملر�حل  م��ع��ا  ن�صتعر�ص  ت��ع��ايل  ل��ذل��ك 

�لتالية لنمو �صعر �صحي: 
�أول: �لنمو �أو مرحلة �لتنامي

�صعر  م��ن  و90%   85 ب��ن  م��ا  يعتر 
�ل��ن��م��و، لذلك  �ل��ر�أ���ص يف مرحلة  ف���روة 
يبقى �ل�صعر عموما يف هذه �ملرحلة ملدة 

�صنة �أو �أكرث. 
فرتة  �أو  �لن��ت��ق��ال��ي��ة  �مل���رح���ل���ة  ث���ان���ي���ا: 

�لرت�جع
يندرج حتت هذه �ملرحلة و�حد �أو %2 
ب�صعة  ت�صتمر  وه��ي  ف��ق��ط،  �ل�صعر  م��ن 

�أ�صابيع فقط.
ثالثا: مرحلة �لر�حة �أو ت�صاقط �ل�صعر

خ���ال هذه  �لت�صاقط  ي��ح��دث  م��ا  ع���ادة 
�أ�صهر،   3 مل���دة  ت�صتمر  وه���ي  �مل��رح��ل��ة، 
وت�صتحوذ على ما بن 10 و14% من 

�ل�صعر. 
�ل�صعر  وق����وع  ب��ع��د  �أن����ه  ن��ع��ل��م  �أن  ي��ج��ب 
خ����ارج �ل��ب�����ص��ي��ات ف����اإن ���ص��ع��رة جديدة 
�ل�صاقطة،  �ل�صعرة  مكان  �لنمو  يف  تبد�أ 
وتبد�أ �ل��دورة مرة �أخ��رى، وهذ� يفيدنا 
�ل�صعر  د�ئما يغطيها  �ل��ر�أ���ص  ف��روة  ب��اأن 

�ل�صحي �جلديد.
ولكن عندما تعاين ب�صيات �ل�صعر من 
تتعطل  �أن  فيمكن  �لتلف  �أو  �ل�صدمة 
�ل�����دورة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ن��م��و �ل�����ص��ع��ر، مما 
�أرق، وعندما تكون �لن�صبة  يجعله يبدو 
فاإنها  عالية  �ل�صعر  لب�صيات  �مل��ئ��وي��ة 
�ل����ر�ح����ة وق����د يبدو  ت���ك���ون يف م��رح��ل��ة 
�ل�صعر حينها �أرق من �حلالة �لطبيعية. 

الرجال والن�صاء
�لختافات  ب��ع�����ص  ت���وج���د  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
�لرجال  ف���ق���د�ن  ك��ي��ف��ي��ة  يف  �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة 

و�لن�صاء ل�صعورهم، وهي ت�صمل:
�ملكان: �لرجال غالبا ما يفقدون �ل�صعر 
�لر�أ�ص  و�أعلى  �لأ���ص��د�غ  حول  �أماكن  يف 
من �خللف، �أما �لن�صاء فغالبا ما يفقدنه 

فوق �جلزء �لعلوي من �لر�أ�ص كله. 
�لعمر: على �لرغم من �أن �لرجال عادة 
م���ا ي��ف��ق��دون ���ص��ع��ره��م ك��ل��م��ا ت��ق��دم بهم 
�لعمر، فاإن �ملر�أة ميكن �أن تفقده يف �أي 
�صن. ويف �لو�قع ميكن �أن يحدث فقد�ن 
�ل�صعر يف وقت مبكر من �صن �لع�صرين، 

��صتعد�د  وج���ود  ب�صبب  ي��ك��ون  م��ا  وع���ادة 
ور�ثي لهذ� �لأمر.

العالجات املتوافرة
�ل��ي��وم، وم���ع وج���ود �ل��ك��ث��ري م��ن �لن�صاء 
لت�صاقط  ع���اج  �إىل  يحتجن  �ل��ل��و�ت��ي 
من  متنوعة  جمموعة  تتو�فر  �ل�صعر، 

�خليار�ت �لفعالة، منها:

عالجات مو�صعية 
فعال،  عن�صر�  ويعتر  �ملينوك�صيدول: 
وهو رغوة مو�صعية متو�فرة برتكيز�ت 
ت�صري  �لدر��صات  2 و5%، لكن  ما بن 
يف  �لأف�������ص���ل  ه���و   %5 ت��رك��ي��ز  �أن  �إىل 
�ل�صعر  منو  و�إع��ادة  �ل�صعر  ت�صاقط  منع 

�جلديد. 
عادة  تو�صف  �لكيتوكونازول:  عاجات 
ل��ال��ت��ه��اب��ات �ل��ف��ط��ري��ة وم�����ص��اك��ل فروة 
ذل����ك فهي  وم����ع  �ل��ق�����ص��رة،  �أو  �ل����ر�أ�����ص 
ت�صتو�صتريون  ه��رم��ون  �إن��ت��اج  م��ن  تقلل 
و�لكيتوكونازول، وميكن �أي�صا �أن ت�صاهم 
 %1 ف�صيغة  �ل�صعر،  ت�صاقط  ع��اج  يف 
ت��ت��و�ف��ر ول��ك��ن ب��و���ص��ف��ة ط��ب��ي��ة، وميكن 

للطبيب �أن ي�صف �ل�صيغ �لعالية.

احذري قبل اأن تقرري
غالبا ما يكون �لتدخل �جلر�حي يف عاج 
جد�،  وموؤملا  مادياً  مكلفاً  �ل�صعر  ت�صاقط 
بدل  �ل��ت�����ص��اق��ط  درج���ة  �إىل  ي�صل  ورمب���ا 
من �لعاج، ولذلك نرى �أنه من �لأف�صل 
�حلذر، و�تخاذ �لقر�ر بخ�صو�ص �لتدخل 
�جل��ر�ح��ي عند ف��ق��د�ن �لأم���ل يف �لعاج 

من خال �لأدوية.
وم����ن �ل��ن��ت��ائ��ج غ���ري �مل���ري���ح���ة �ل���ت���ي قد 
ظهور  �لعمليات  بهذه  يقوم  م��ن  ت�صيب 
�أم���ر�����ص ج��ل��دي��ة، ل��ذل��ك ي��ج��ب مر�جعة 
�إجر�ء  قبل  �خ��ت��ب��ار�ت  لإج����ر�ء  �لطبيب 
�أ�صر�ر  �صتكون هناك  ملعرفة هل  �لعملية 
�ل�صور  روؤي����ة  �أي�����ص��ا ط��ل��ب  وي��ج��ب  �أم ل، 
�لفعلية،  �لنتيجة  مل�صاهدة  قبل �جلر�حة 
لبع�ص  �ملميزة  بالنتائج  �لك��ت��ف��اء  وع��دم 

من نعرفهم.

التحدث مع الطبيب
�حذري من �أخذ �أي عاج من دون ��صت�صارة 
�لطبيب، فالعديد من �لعاجات �لفموية 

و�ملو�صعية تتطلب و�صفة طبية.
�إىل كل �أنثى قلقة ب�صاأن منو �ل�صعر �أقول: 
ل ت�صعري باحلرج لإج��ر�ء حمادثات مع 

خا�صة  �ل��ع��اج،  خ��ي��ار�ت  ح���ول  �لطبيب 
�لأدوي���ة  م��ن  �لكثري  ج��رب��ت  ق��د  كنت  �إذ� 
ن��ت��ائ��ج، لذلك  �أي  ت��ري  و�ل��ع��اج��ات ومل 
حت��دث��ي م��ع طبيبك ح��ول �ل��ع��اج �لذي 
عاج  على  عرثت  وكلما  حالتك،  ينا�صب 
حد  و�صع  �ل�صهل  من  يكون  �صوف  فعال 
�ل�صعر  و��صتعادة  �ل�صعر،  فقد�ن  لدو�مة 

�ل�صحي من جديد.

التدخل اجلراحي اأنواع
�جلر�حة  �أن  �ل��ي��وم  �مل�صلمات  م��ن  �أ�صبح 
�لو�صائل  هي �حلل �لخ��ري يف حال ف�صل 
�لأ�صاليب  م��ن  �لعديد  وه��ن��اك  �لأخ���رى، 
�ل�صعر  ت�����ص��اق��ط  م����ن  ل��ل��ح��د  �مل��ن��ا���ص��ب��ة 

و�حل�صول على �صكل منا�صب ومنها:
�أول: زرع �ل�صعر

يف  منا�صبة  �ل�صعر  زرع  عملية  تكون  ق��د 
ومنوها  �ل�صعرة،  �صحة  ع��و�م��ل  حتريك 
�لر�أ�ص  خلف  �ملنطقة  �أو  �جل��و�ن��ب،  م��ن 

باجتاه �ملناطق �مل�صابة بال�صلع.
وه��ن��اك ب��ع�����ص �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ي ت��ت��م عن 
بطريقة  �ل�صعر  خ��اي��ا  م��ع��اجل��ة  ط��ري��ق 
�إىل  �ل�صعر  �ن��ت��ق��ال  على  ت�صاعد  معينة، 

�ملناطق �مل�صابة بال�صلع �ملجاورة له.
ثانيا: تقلي�ص فروة �لر�أ�ص

يتم يف هذه �لعملية �لتقليل )�أو ��صتقطاع( 
�لر�أ�ص،  بال�صلع من  �مل�صابة  �ملناطق  من 
وذل��ك من خ��ال �إز�ل��ة ع��دة بو�صات من 
�ل���ر�أ����ص و���ص��د �ل�صعر  �جل��ل��د �لأ���ص��ل��ع يف 
�ملوجود يف �جلانبن وو�صله بالر�أ�ص كله 

بتقنية جر�حية معينة.
جر�حيا  فعله  ميكن  مما  �لكثري  وهناك 
لي�ص  ه��ذ�  لكن  �ل�صعر،  جمال  ل�صتعادة 
معينة  ����ص���روط  ت���و�ف���ر  ي��ج��ب  �إذ  ���ص��ه��ا 

�أبرزها:
�خللف  يف  �ل�صعر  ي��ك��ون  �أن  يجب   -  1
�لنتائج  ت��ك��ون  ح��ت��ى  �صحيا  و�جل��ان��ب��ن 

�أف�صل، وي�صهل على �لطبيب �لعاج.
متعددة  زي���ار�ت  �إىل  حتتاجن  ق��د   -  2
للر�أ�ص،  ت��رق��ي��ع  بعمل  ل��ي��ق��وم  للطبيب، 

وذلك للو�صول �إىل �صعر �صحي جديد.
�لعملية  بعد  حديثا  �مل��زروع  �ل�صعر   -  3
�لطبيعي  فال�صعر  يت�صاقط،  ما  �صرعان 
�لذي �صيدوم عادة ما ينمو بعد �جلر�حة 

ب� 3 �أ�صهر.
4 - �لآثار �جلانبية للعمليات �جلر�حية 
قد تكون جمموعة من �لكدمات، �أو ظهور 

بع�ص �لتورم يف �لعن ملدة 3 �أو 4 �أيام. 

�لطبيعي  �لتطور  من  �ملزيد  يوم  بعد  يوماً  �لتجميلية  �لتقنيات  ت�صهد 
وجهك  ي��ح��ّول  ل��ن  بلغ  مهما  �لتطور  �أن  �صحيح  �ل�صباب.  �إل��ي��ك  لتعيد 
حتوًل كامًا فاإن جناحه يف تاأخري ظهور �آثار �لزمن على ماحمك بات 

حقيقة مثبتة. �إليك ثاثة �بتكار�ت جديدة يف هذ� �ملجال.

الب�صرة لتن�صيط  حقن   1-
م�صحوق  ه��ام  بف�صل  عميقة  كثافًة  و�لعنق  �لوجه  �حلقن  ه��ذه  متنح 
ح��م�����ص ه��ي��ال��ورون��ي��ك �ل����ذي ُي��ح��ق��ن ب��ك��م��ي��ات ق��ل��ي��ل��ة يف ط��ب��ق��ة �جللد 
�إذ�  ذل��ك  �أك��رث من  و70، وحتى   35 للن�صاء بن عمر  �لو�صطى. ميكن 
لقيت �لب�صرة �لعناية �ملنا�صبة �ل�صرورية، �ل�صتفادة من �حلقن �أياً كانت 
طبيعة ب�صرتهن، ل �صيما �لب�صرة �جلافة. يح�ّصن �لرتطيب �لعميق بنية 
�لب�صرة ومرونتها و�صابتها ومينحها �ملزيد من �لن�صارة وي�صّد �ملناطق 
�أكرث،  جلل�صات  خ�صعت  وكّلما  تغزوها،  �ل�صغرية  �لتجاعيد  ب��د�أت  �لتي 
ببع�ص  ت�صعرين  قد  ب�صرتك.  �صباب  على  �حلفاظ  يف  �حلقنة  �صاعدتك 
�لأمل �أثناء �حلقن �إل �أن مرهماً م�صكناً �صيفعل فعله لتخفيف �لأمل �إىل 
�أدنى حّد عند و�صعه على �لب�صرة قبل ب�صع �صاعات من �إجر�ء �حلقنة. 
تتجلى �لآث��ار �لتي قد تظهر على وجهك يف �ليوم �لتايل ببع�ص �للون 

�لأزرق نتيجة �لورم وبع�ص �لحمر�ر �أو �لتهّيج.

التعب لإزالة  للوجه  -حقن   2
عاج �صامل يعتمد على حقن حم�ص هيالورونيك و�لبوتوك�ص لإخفاء 
هيالورونيك  حم�ص  ي��رمم  فيما  للب�صرة.  �لكثافة  و�إع����ادة  �لتجاعيد 
يحّد  �ل��وج��ه،  على  �ل�صباب  ر���ص��م  ويعيد  �لب�صرة  فقدته  �ل���ذي  �حل��ج��م 
من  تخفف  �لتي  و�لتقّل�صات  �لتعبريية  �لتجاعيد  عمق  من  �لبوتوك�ص 
�أق�صر  �ل�صفلي  �جلفن  يبدو  ذل��ك،  �إىل  بالإ�صافة  �لب�صرة.  حجم  كثافة 
ويختفي خّط �لهالت �لذي يق�صم �لوجنتن �إىل ق�صمن. تعطي �حلقن 
نتائج فاعلة على وجوه �لن�صاء �للو�تي ترت�وح �أعمارهن بن 45 و50 
عاماً، ل �صيما �للو�تي ر�صم �لزمن خطوطه على وجوههن ويبحثن عن 
�إز�لة �لهالت و�إعادة ر�صم �لوجنات من دون �للجوء �إىل �ل�صّد �لذي غالباً 

�لبوتوك�ص  ُيعتر  وق��ٍت لح��ق.  �لوجه يف  �صكل  ر�صم  لإع���ادة  �إل  ينفع  ل 
لتتفككا  جمال  ول  لامت�صا�ص  قابلتن  مادتن  هيالورونيك  وحم�ص 
مع تقّدم �لزمن، وقد �أ�صارت �لدر��صات �إىل قدرة خمتلف �أنو�ع �لوجوه 
على حتملهما وتقبلهما. غري ذلك، حاز �لبوتوك�ص ترخي�صاً من �جلهات 
�صّك  �أن��ه خ�صع من دون  �إىل  �إ�صارة  �لأ�صو�ق يف  �ملخت�صة قبل طرحه يف 

ملر�قبة دقيقة.
 بالإ�صافة �إىل ذلك، يخ�صع حم�ص هيالورونيك �أي�صاً للمر�قبة عينها 
بانتظار �صدور تقرير �لوكالة �لفرن�صية لاأمن �ل�صحي. يف غ�صون ذلك، 
�أجرت جمموعة من �ملختر�ت �لكبرية على غر�ر بيار فابر وغالديرما 
�أخري�ً،  بالثقة.  ج��دي��رة  جدية  �خ��ت��ب��ار�ت  فيلوغر�  �أو  وم��ريز  ميد  كيو 
وحم�ص  �لبوتوك�ص  عن  تنجم  قد  �لتي  �جلانبية  �لآث���ار  قلة  �إىل  ُي�صار 
وذمات  ظهور  على  �لثانية  �حل��ال��ة  يف  �قت�صرت  �إن  فهي  هيالورونيك، 

خفيفة تختفي بعد يومن، تكاد تكون معدومة يف �حلالة �لأوىل.

ملكافحة البقع ليزر   3-
�أوك�صيد  ثاين  ليزر  ي�صتخدم  جهاز  على  هذه  �لعاجية  �لتقنية  تعتمد 
�لكربون ويبعث �صعاعاً �صوئياً ُيحدث حفر�ً �صغرية جد�ً وعميقة �صرعان 
ما ُت�صفى �لب�صرة من حولها وتتجدد. يعالج �لليزر على مدى جل�صتن 
�ل�صطحية  و�لتجاعيد  �لو��صعة  و�مل�صامات  �لتجاعيد  جل�صات  �أرب��ع  �إىل 
على �جلفون وحميط �لعينن وحميط �لفم و�لت�صبغات �لتي تظهر على 
�لوجه و�ليدين نتيجة �لتعّر�ص لل�صم�ص. تعاين �لب�صرة بعد �لليزر بع�ص 
�للتهاب وظهور بع�ص �لوذمات تختفي بعد مرور يومن �إىل خم�صة �أيام. 
وقد تظهر ق�صرة دقيقة وت�صبغات خفيفة وتتعر�ص �لب�صرة لتق�صري على 
�آثار قد تدفعك �إىل �لتفكري ملياً قبل  �أيام، وكّلها  �أو �أربعة  مدى ثاثة 
و�جلفنن.  �لعنق  �حل�صا�صة يف  �ل�صعيفة  �ملناطق  ملعاجلة  �لليزر  �عتماد 
ير�فق بع�ص �ملوؤ�صر�ت �ل�صلبية �لليزر كاجلروح �جللدية �لتي ت�صبق ن�صاأة 
�ل�صرطان من نوع �لكري�توز و�لنم�ص، ما ي�صتدعي مر�جعة طبيب جلد 
�أن �لتدخن يحّد  �إىل  �لت�صبغات. ي�صار  ملعاجلتها، وب�صرة �صود�ء نتيجة 

من فاعلية �لنتائج �ملنتظرة.

ملزيد من الفاعلية
جديد  �صامل  نهٍج  على  �أخ���ري�ً  فرن�صا  يف  لل�صحة  �لعليا  �لهيئة  و�فقت 
�أتت به جلنة من �خلر�ء �صّمت �أطباء جلٍد وجر�حن. يقوم �لنهج على 
خال  من  �لعاجات  بع�ص  تنفيذ  �أثناء  عالية  و�صامة  نوعية  تقدمي 
��صتعمال �لتاآزر بن حم�ص هيالورونيك و�لبوتوك�ص، وذلك وفقاً حلاجة 
بتحليل  �لطبيب  يقوم  �خل�صائر.  من  يحّد  �لأ�صلوب  ه��ذ�  ع��ّل  �ملري�ص 

لابت�صامة  �ل�صفلي  �لثلث  فيخ�ص�ص  �لأب��ع��اد،  ثاثية  بطريقة  �لوجه 
�لامعة  للنظرة  �لأع��ل��ى  و�ل��ث��ل��ث  �جلميلة  لل�صحنة  �لأو���ص��ط  و�ل��ث��ل��ث 
�لر�قة. ودعت جلنة �خلر�ء �لأطباء �لر�غبن يف تطبيق �لنهج �جلديد 

�إىل توقيع ميثاق يقّرون من خاله ��صتعد�دهم �تباع �ملبادئ �جلديدة.

مــــــــــــــر�أة
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ال�صعر م�صدر من م�صادر اجلمال، والهتمام به عنوان الطاللة 
اجلميلة، لذلك نحاول دائما مراقبة �صعرنا وجعله اأكرث جاذبية، 
ولكن هذه احلال ل تنطبق علينا جميعا، فهناك من لديهن �صعر 
خفيف اأو متناثر، وهناك من يعانني من ت�صاقط ال�صعر قبل �صن 
الأربعني. اذا كنت تعانني من م�صاكل مع �صعرك ل تقلقي، فهناك 
جمموعة وا�صعة من احللول املتاحة ملعاجلة هذه الأعرا�ص، املهم 
األ ت�صعري بالعجز، فالأمور كلها �صتكون بخري. هناك العديد من 
اأن ي�صبح  اأو  �صعرها  لبع�ص  املراأة  التي ت�صهم يف فقدان  الأ�صباب 

خفيفا، ومنها:

�ل�صيخوخة  تكافح  �بتكار�ت   3

الهتمام به عنوان الطاللة اجلميلة

�صعرك يعاين؟ �إليك �حلل

تناول �مللح وم�صاكل �لب�صرة
 

 تناول �مللح بكرثة �صبب �لكثري من م�صكات �لب�صرة، و�ل�صبب فى ظهور 
م�صاكل �لب�صرة كاحلبوب و�لتجاعيد و�لبقع �ل�صود�ء و�لذى يرجع �إىل عدم 
تناول �ملياه بكميات كثرية وكرثة تناول �مللح و�ل�صكر فى �لطعام، بالإ�صافة 
�إىل عدم تنظيف �لب�صرة يوميا و�ل�صتخد�م �لكثري للميك �آب، و�أحيانا تقوم 

�لفتاة بالنوم به وهذ� خطاأ كبري. 
وذلك  وم�صاء،  �صباحا  يوميا  جيد�  ب�صرتها  تنظيف  فتاة  ك��ل  على  يجب 
وذل��ك لأن  �ل�صن،  �لتقدم فى  �إىل �جلفاف عند  �لعادية متيل  �لب�صرة  لأن 
�لتجاعيد  ظهور  مكافحة  فى  �لأ�صا�صى  �ل��دور  له  يكون  �جليد  �لتنظيف 

مبكر�ً. 
قطن  قطعة  باإح�صار  �لعادية  �لب�صرة  �صاحبة  تقوم  �أن  يجب  �ل�صباح  فى 
مبللة وو�صعها فى غ�صول �لوجه �خلا�ص بها ثم متر بها على �لوجه قبل 

و�صع كرمي �لنهار �ملخ�ص�ص للب�صرة �لعادية. 
ماكياج  مزيل  مثل  كرميى  وج��ه  غ�صول  ��صتخد�م  �لأف�صل  من  �مل�صاء  فى 
�لكرمي، ويجب ��صتخد�م كرميات مغذية للب�صرة حتتوى على فيتامينات، 
و�إذ� كانت �صاحبة �لب�صرة �لعادية �أقل من 30 عاما عليها ��صتخد�م �ل�صريم 
�خلا�ص للتجاعيد حتت �لعن ثاث مر�ت فى �ليوم، �أما بعد �صن �لثاثن 

ميكن ��صتخد�مه للوجه باأكمله يوميا. 
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العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1530   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  م�صر  �جلن�صية:  �حمد  عبد�حلميد  �صاح  مدعي/ب�صمة 
�لروؤيا �لذكية لنظم �ملعلومات فرع 3 �جلن�صية: �لمار�ت مو�صوع �لدعوى: 
 3 فرع  �ملعلومات  لنظم  �لذكية  �لروؤيا   / �عانه  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�صر حيث  �جلن�صية: �لمار�ت  عنو�نه: 
لنظر  موعد�   2013/6/25 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

2013/6/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/953   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

جنة  و�دي  عليه:  مدعي  بنغادي�ص  �جلن�صية:  علي  كاروم  جوينال  مدعي/ 
عمالية  م�صتحقات  �لدعوى:  مو�صوع  �جلن�صية:�لمار�ت  �لعامة  للمقاولت 
�ملطلوب �عانه / و�دي جنة للمقاولت �لعامة �جلن�صية:�لمار�ت   عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/6/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة 
�يد�ع  وكيل معتمد وعليك  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/10
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1020   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

�يه  عليه:  مدعي  بنغادي�ص  �جلن�صية:  عبد�ل�صبحان  مياه  �لفي  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�صوع  �جلن�صية:�لمار�ت    �لعامة  و�ل�صيانة  للمقاولت  �م  تي 
م�صتحقات عمالية �ملطلوب �عانه / �يه تي �م للمقاولت و�ل�صيانة �لعامة 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه:  �جلن�صية:�لمار�ت 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنن �ملو�فق 2013/6/24 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

2013/6/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/963   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

مدعي/ غام مرت�صى حممد بوتا �جلن�صية: باك�صتان مدعي عليه: �ل�صوق 
�لدعوى: م�صتحقات عمالية  �لمار�ت   مو�صوع  و�لكو�ص �جلن�صية:  للخيم 
�ملطلوب �عانه / �ل�صوق للخيم و�لكو�ص �جلن�صية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�صر 
�لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/6/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة 
بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/10
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1178   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

�صيكرت  نيلز  �صالون  عليه:  مدعي  �ملغرب  �جلن�صية:  عاط  مدعي/بو�صرة 
لل�صيد�ت �جلن�صية: �لمار�ت مو�صوع �لدعوى: م�صتحقات عمالية �ملطلوب 
�عانه /�صالون نيلز �صيكرت لل�صيد�ت �جلن�صية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�صر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/6/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 
�صباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية 
و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/1360   احوال نف�ش م�صلمني                  
�ىل �ملدعى عليه /1- �ل�صيماء يحيى توفيق حممد   جمهول حمل �لقامة   مبا �ن 
بان  نعلنكم  لوتاه    �صلطان علي  �ملدعي / حممد م�صطفى ح�صن علي وميثله: فهد 
�عاه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2013/2/21 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة 
با�صقاط  �حل�صوري-  مبثابة  �ملحكمة-  حكمت  علي  ح�صن  م�صطفى  حممد  ل�صالح/ 
ح�صانة �لبن/ يحيى عن �ملدعى عليها/ �ل�صيماء يحيى توفيق حممد و�صمه لو�لده 
�ملدعي/ حممد م�صطفى ح�صن علي  و�لزمتها بامل�صروفات ومبلغ )700 (د رهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة.  حكما  قابا لا�صتئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �صعيد  بن  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو  با�صم �صاحب  �لع��ان �صدر  هذ�  لن�صر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ش ال�صعبة                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/229 تنفيذ عقاري
�ن  �نف�صتمنت ليمتد جمهول حمل �لقامة مبا  �يه دي 25  �ملنفذ �صده/1- جيه  �ىل 
طالب �لتنفيذ/ ديوجي �نرتنا�صيونال م م ح وميثله: �صيف �صعيد ر��صد �لغبار �ل�صام�صي  
بتاريخ  �لح��د  ي��وم  كلي  عقاري   2012/648 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�صادر  باحلكم  نعلنكم 
�ل�صادر  �ملحكم  علىحكم  بامل�صادقة   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �صند�  باعتباره   2012/12/30
بالز�مكم   -3 �ل���دويل.  للتحكيم  دب��ي  مركز   2010/130 رق��م  �لتحكيمية  �ل��دع��وى  يف 
ب�صد�د مبلغ وقدره )794852.20 درهم( وت�صليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
خال 15 يوم من تاريخ ن�صر هذ� �لع��ان.    وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذ� �لعان. 
رئي�ش الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/261 تنفيذ ايجارات
مينون     بالكري�صنان  مديرها  ح  م  �ص  للمجوهر�ت  بالكو  �صده/1-  �ملنفذ  �ىل 
و�لمل��ا���ص �ص  �ل��ذه��ب  �لتنفيذ/ جممع  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
ذ.م.م وميثله: علي ��صماعيل �بر�هيم �جلرمن   ومبوجب �لقر�ر �ل�صادر من 
دبي  ببلدية  و�مل�صتاأجرين  �ملوؤجرين  بن  بالف�صل  �خلا�صة  �لق�صائية  �للجنة 
فانك مكلف بالآتي: 1- �صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )208252( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خال 15 يوم من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.   
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/1312 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �صده/1- بي�صت كليرنز للخدمات �ص ذ.م.م مديرها- خالد حممد 
�لتنفيذ/  �ن طالب  �لقامة مبا  �لزعباوي جمهول حمل  متويل عبد�لفتاح 
علي غامن عبد�هلل �لفا�صي وميثله: �حمد �صيف ماجد بن �صامل �ملطرو�صي   
ومبوجب �لقر�ر �ل�صادر من �للجنة �لق�صائية �خلا�صة بالف�صل بن �ملوؤجرين 
و�مل�صتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 1- �صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)123982( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خال 15 يوم من 
تاريخ ن�صر هذ� �لع��ان.   وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية 
ن�صر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �لعان. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/758 تنفيذ ايجارات
حمل  جمهول  تاجار  ني�صا  /مديرها  ذ.م.م  �ص  �صيلوكوم  �صده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ جمموعة �عمار مولز �ص.ذ.م.م   وميثله: علي 
�لق�صائية  �للجنة  من  �ل�صادر  �لقر�ر  ومبوجب  �جلرمن  �بر�هيم  ��صماعيل 
�خلا�صة بالف�صل بن �ملوؤجرين و�مل�صتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 
1- �صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )258144( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة وذلك خال 15 يوم من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.   وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/429 تنفيذ جتاري
حيدر  غ��ام   -2 ذ.م.م  للمقاولت  رو�صن  �صركة  �صدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
د�وود    جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/  م�صرف �بوظبي 
�ل�صامي )�ص م ع( وميثله علي ��صماعيل �بر�هيم �جلرمن     قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
بينهم.  وعليه فان  بالت�صامن و�لتكافل  وقدره )12460144.49( درهم 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/138 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/1- �صاين تك �لكرتوميكانيك لاعمال  جمهول  حمل 
�لتجارية  و�مل��زروع��ي  �لبحري  �صركة  �لتنفيذ/   طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
وميثله: �حمد �صيف ماجد بن �صامل �ملطرو�صي قد �أقام عليكم �لدعوى 
 ( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
69865( درهم بالت�صامن و�لتكافل بينهم.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/270  ا�صتئناف جتاري
�لها�صمي    حممد  �ل�صيد  ح�صن  �ل�صيد  -علي   1  / �صده  �مل�صتاأنف  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف /بنك �م �لقيوين �لوطني- �ص 
 2011/2257 رقم  بالدعوى  �ل�صادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��صتاأنف  قد  ع      م 
جتاري كلي   بتاريخ 2013/2/25 وحددت لها جل�صه يوم �لثاثاء �ملو�فق 
وعليه    ch.2.E.23 بالقاعة  �صباحا   10.00 �ل�صاعة   2013/7/2
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/957  ا�صتئناف جتاري
�ىل �مل�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده / 1 -�ح��م��د ع��ل��ي ح�����ص��ن ع��ب��د�هلل جم��ه��ول حمل 
ع  وميثله:  م  �ص  �لوطني-  �لقيوين  �م  /بنك  �مل�صتاأنف  �ن  �لقامة مبا 
خالد كلندر عبد�هلل ح�صن قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى 
رقم 2011/925 جتاري كلي   بتاريخ 2012/7/22 وحددت لها جل�صه يوم 
  ch.2.E.23 لحد �ملو�فق 2013/7/7 �ل�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة�
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����ص��ورك��م  يقت�صي  وع��ل��ي��ه 

�صتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/441  ا�صتئناف مدين
ب��ي��ت��ز�ري��ا ذ.م.م   جمهول  �مل�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده / 1 -م��ط��ع��م م��ا���ص��رتو  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف /800 بيتز� - ���ص.ذ.م.م وميثله: مبارك 
عبد�هلل �لقيطي �مل�صعبن  قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى 
جل�صه  لها  وح��ددت   2013/5/15 بتاريخ  جزئي  مدين   2012/1255 رقم 
بالقاعة  �صباحا   10.00 �ل�����ص��اع��ة   2013/6/27 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص  ي���وم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه    ch.2.E.23

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�صتئناف

العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/161 جتاري جزئي                          
حمل  جمهول  �لزعابي   حمد  عبيد  جا�صم  عبيد  �صيخة   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �ص م ع وميثله: خالد كلندر 
عبد�هلل ح�صن قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
مببلغ وقدره )23308.05 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  
�لتفاقية 12% من تاريخ �ل�صتحاق وحتى �ل�صد�د �لتام.     وحددت لها جل�صة يوم 
فانت  لذ�   ch.2.D.19 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�صاعة   2013/7/7 �ملو�فق  �لح��د 
مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �لقل.  
 ق�صم الق�صايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/392 جتاري جزئي                          
�ىل �ملدعى عليه /1- عبد�ل�صليم بن عبد�لر�صيد   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �ص م ع وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�صن 
�قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره  قد 
�لتفاقية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   42.124.49(
وحتى   2011/12/20 يف  �حلا�صل  �ل�صتحقاق  تاريخ  من  �صهريا   %2.49 بو�قع 
�ل�صد�د �لتام. وحددت لها جل�صة يوم �لثنن �ملو�فق 2013/7/8 �ل�صاعة 8.30 �ص 
بالقاعة ch.1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �لقل.  
 ق�صم الق�صايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
  مذكرة اعالن متنازع �صده بالن�صر    

   يف  الدعوى 2013/73 نزاع عقاري                            
�ىل �ملتنازع �صده: 1- حامت خليل �بر�هيم ح�صن �ل�صايغ    جمهول حمل 
ح�صن  �صاح  وميثله:  �صوبول�ص  �تهانا  زوي�ص   / �ملتنازع  �ن  مبا  �لقامة 
بندب  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  مبا�صري     حممد 
�خلبري يف �لدعوى و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت 
مبكتب  ���ص   8.30 �ل�صاعة   2013/6/25 �مل��و�ف��ق  �لثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها 
�مل�صلح  لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�يام  بثاثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

على �لقل.  
 امل�صلح    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/551  عقاري كلي                            
حمدودة(       م�صئوولية  ذ�ت  )�صركة  �لريا�صية  دبي  مدينة   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / �حمد م��ب��ارك ع��ب��د�هلل م��ب��ارك �لع�صم 
وميثله: �بر�هيم علي �ملو�صى قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بف�صخ 
و�لتكافل  بالت�صامن  عليهما  �ملدعى  و�ل��ز�م  عليهما  و�ملدعي  �ملدعي  بن  �لعقد 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ  ب�صد�د مبلغ وق��دره )351215 دره��م( و�لفائدة 
�ملطالبة حتى �ل�صد�د �لتام و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها 
 ch.1.A.1 جل�صة يوم �لثنن �ملو�فق 2013/8/26 �ل�صاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �لقل.  
 ق�صم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/548  عقاري كلي                            
�ىل �ملدعى عليه /1- مدينة دبي �لريا�صية )���ص.ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / جو�جن هاي زينج  قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
بف�صخ �لعقد بن �ملدعي و�ملدعي عليها �لوىل و�لز�م �ملدعى عليهما بالت�صامن 
�لدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 بو�قع  (و�لفائدة  دره��م   345.000( وق��دره  مببلغ 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
2013/7/10 �ل�صاعة 11.00 �ص بالقاعة ch.1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�صور 
م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �لقل.  
 ق�صم الدعاوي العقارية  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/435   جتاري كلي                            
�ىل �ملدعى عليه /1- �صركة �لغفلي للمقاولت �لعامة ذ.م.م/فرع دبي    جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / موؤ�ص�صة �ك�صري�ص لتجارة مو�د �لبناء/ وميثلها 
�ل�صيد/ رفيق حممد �صعيد زريقي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعى عليها مببلغ )326.589 درهم( و�لفائدة �لتاخريية 12% من تاريخ 
لها  وح��ددت  و�لت��ع��اب.    و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �ل��وف��اء  �ل�صتحقاق وحتى مت��ام 
 ch.1.B.8 بالقاعة  �ل�صاعة 9.30 �ص  �ملو�فق 2013/7/2  �لثاثاء  جل�صة يوم 
لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �لقل.  
 ق�صم الق�صايا التجارية    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف اال�صتئناف رقم  680/ 2013 -عمايل- م ع- �ش- اأظ

�مل�صتاأنف  بنغادي�ص  �جلن�صية:  �صودري  �حلق  عزيز  حممد   : �مل�صتاأنف 
عليه:موؤ�ص�صة �لق�صام للمقاولت �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت مو�صوع �ل�صتئناف 
: تعديل �حلكم �مل�صتاأنف   �ملطلوب �عانه/موؤ�ص�صة �لق�صام للمقاولت �لعامة 
�حلكم  ��صتاأنف  قد  �مل�صتاأنف  �ن  مبا  بالن�صر  �لعنو�ن:  �لمار�ت    �جلن�صية: 
�ل�صادر يف �لدعوى رقم 2013/547 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�صة 
يوم �لثنن �ملو�فق 2013/6/24 لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 9.30 �صباحا 
�مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��صتئناف �بوظبي �لكائنة-  �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�صو�ر مل�صتند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�صة �ملحددة.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف اال�صتئناف رقم  673/ 2013 -عمايل- م ع- �ش- اأظ

�مل�صتاأنف : حممد �جنوم للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�صية: �لمار�ت  �مل�صتاأنف 
عليه:�بن �من خان �صيد �جلن�صية: باك�صتان مو�صوع �ل�صتئناف : �لغاء �حلكم 
�صيد  خان  �من  �عانه/�بن  �ملطلوب  درهم   4762 مببلغ  مطالبة  �مل�صتاأنف+ 
�جلن�صية: باك�صتان  �لعنو�ن: بالن�صر مبا �ن �مل�صتاأنف قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر 
�أظ وحدد لنظره جل�صة يوم  يف �لدعوى رقم 2013/1177 عم جز- م ع- ب- 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/6/25 لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 9.30 �صباحا 
�مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��صتئناف �بوظبي �لكائنة-  �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�صو�ر مل�صتند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�صة �ملحددة.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1440   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

مدعي/�بو �صيد  جبجال حق �جلن�صية: بنغادي�ص مدعي عليه: بيت �ملرجان 
�لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت   �جلن�صية:  و�ل�صري�ميك  و�ل�صبغ  للبا�صرت 
و�ل�صبغ  للبا�صرت  �ملرجان  بيت   / �عانه  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�صية:  و�ل�صري�ميك 
 2013/6/25 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة 
و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا 
�مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على 

�لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/4

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1530   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  م�صر  �جلن�صية:  �حمد  عبد�حلميد  �صاح  مدعي/ب�صمة 
�لروؤيا �لذكية لنظم �ملعلومات فرع 3 �جلن�صية: �لمار�ت مو�صوع �لدعوى: 
 3 فرع  �ملعلومات  لنظم  �لذكية  �لروؤيا   / �عانه  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�صر حيث  �جلن�صية: �لمار�ت  عنو�نه: 
لنظر  موعد�   2013/6/25 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

2013/6/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/953   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

جنة  و�دي  عليه:  مدعي  بنغادي�ص  �جلن�صية:  علي  كاروم  جوينال  مدعي/ 
عمالية  م�صتحقات  �لدعوى:  مو�صوع  �جلن�صية:�لمار�ت  �لعامة  للمقاولت 
�ملطلوب �عانه / و�دي جنة للمقاولت �لعامة �جلن�صية:�لمار�ت   عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/6/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة 
�يد�ع  وكيل معتمد وعليك  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/10
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1020   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

�يه  عليه:  مدعي  بنغادي�ص  �جلن�صية:  عبد�ل�صبحان  مياه  �لفي  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�صوع  �جلن�صية:�لمار�ت    �لعامة  و�ل�صيانة  للمقاولت  �م  تي 
م�صتحقات عمالية �ملطلوب �عانه / �يه تي �م للمقاولت و�ل�صيانة �لعامة 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه:  �جلن�صية:�لمار�ت 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثنن �ملو�فق 2013/6/24 موعد� لنظر �لدعوى، 
ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذ� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

2013/6/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/963   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

مدعي/ غام مرت�صى حممد بوتا �جلن�صية: باك�صتان مدعي عليه: �ل�صوق 
�لدعوى: م�صتحقات عمالية  �لمار�ت   مو�صوع  و�لكو�ص �جلن�صية:  للخيم 
�ملطلوب �عانه / �ل�صوق للخيم و�لكو�ص �جلن�صية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�صر 
�لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/6/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة 
بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/10
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1178   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

�صيكرت  نيلز  �صالون  عليه:  مدعي  �ملغرب  �جلن�صية:  عاط  مدعي/بو�صرة 
لل�صيد�ت �جلن�صية: �لمار�ت مو�صوع �لدعوى: م�صتحقات عمالية �ملطلوب 
�عانه /�صالون نيلز �صيكرت لل�صيد�ت �جلن�صية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�صر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/6/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 
�صباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية 
و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية



وجه �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد 
د�ئرة  �ل�صارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�ص  �لقا�صمي ع�صو 
لفناين  جمعية  باإن�صاء  بال�صارقة  و�لإع���ام  �لثقافة 
�إمارة �ل�صارقة وذلك تعزيز� ودعما  �خلط �لعربي يف 
ومبدعن  م��ن حرفين  �لعربي  �خل��ط  ف��ن��اين  ل���دور 
تدريب  يف  فاعل  ب�صكل  �أ�صهمو�  ومقيمن  �إمار�تين 
وتاأهيل ورفد �مل�صهد �لفني يف �لإمارة وخارجها بجديد 
�لفنون �لب�صرية �ملتد�خلة مع �لفنون �لأ�صيلة �إ�صافة 
لتاأ�صيل �لفنون �لإ�صامية و�لعربية بنتاجات طافت 
�ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي و�لإ���ص��ام��ي وح����ازت ع��ل��ى تكرميات 
�لعوي�ص  ب��ن حممد  �هلل  عبد  بذلك  �صرح   . وج��و�ئ��ز 
م�صري�   .. بال�صارقة  و�لإع���ام  �لثقافة  د�ئ���رة  رئي�ص 
�ىل �إن �إهتمام �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان 
بن حممد �لقا�صمي باخلط �لعربي كونه �أحد ركائز 
�لهوية �لوطنية وحقا من حقول �لإب��د�ع �لإن�صاين 
وبالعديد  �ل�صارقة  يف  �لثقايف  بامل�صروع  ترتبط  �لتي 
من �لأ�ص�ص و�لثو�بت �لتي غر�صها �صموه و�لتي �أكدت 
�لإن�صانية  بامتد�د�ته  �لعربي  �لبعد  على  مبجملها 
�ملختلفة و�صياغة هوية ح�صارية وجمالية قادرة على 
و�أهميتها  �إمكاناتها  و�إب��ر�ز  �لأ�صيلة  فنوننا  ��صتلهام 
يف ���ص��ي��اق �ل��ف��ن��ون �ل��ع��امل��ي��ة. وق���ال �ل��ع��وي�����ص م��ن هنا 
�صعت �إد�رة �لفنون يف د�ئرة �لثقافة و�لإع��ام تنفيذ� 
لتوجيهات �صموه �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت تنفيذية متثلت 
يف �صل�صلة لقاء�ت على مد�ر عام كامل مع �لفنانين 
�لتي  �لر�صمية  �لتنظيمية  �لإج���ر�ء�ت  لإجن��از  وذل��ك 
�لعربي  للخط  �لم��ار�ت  لفناين  جمعية  �إ�صهار  تتيح 
حتتاجة  وم��ا  �جلمعية  لهذه  �إد�ري���ة  هيكيلية  وو�صع 

�لتقدم  من  م�صتفيدة  �إعامية  ومنابر  من�صات  من 
�لتقني يف هذ� �ملجال و�أن �إد�رة �لفنون بالد�ئرة تويل 
يتنا�صب  �إهتمامها لكي يرز مبا  �ملو�صوع �صلب  هذ� 
. من  �لعربي  �خل��ط  لفناين  �إق��ام��ة جمعية  و�أه��م��ي��ة 
جانبه �أ�صار ه�صام �ملظلوم مدير �إد�رة �لفنون بالد�ئرة 
�إهتماما  �ل��ع��رب��ي  �خل��ط  ت��ويل  �ل��ف��ن��ون  �إد�رة  �أن  �إىل 
للخط  �ل�صارقة  مركز  خ��ال  من  ذل��ك  جتلى  خا�صا 
�ل��ع��رب��ي و�ل��زخ��رف��ة �لإ���ص��ام��ي��ة و�ل����ذي ع��ل��ى مدى 
�ملو�هب  ع�صر�ت  تاأهيل  على  �أ�صرف  �ملا�صية  �ل�صنو�ت 
�إىل  �إ�صافة  و�لأجانب  و�ملقيمن  �لعرب  و�خلطاطن 

تنظيم �لإد�رة ملهرجان �لفنون �لإ�صامية وم�صاركتها 
�ل�صارقة  �أي���ام  يف  �لعربي  �خل��ط  ف��ن  معار�ص  �صمن 
ميد�نية  وور�صة  خا�ص  بجناح  �خل��ارج  يف  و  �لثقافية 
عن �خلط �لعربي يف عدة بلد�ن �أجنبية حيث ��صتحوذ 
مما  لف��ت  وفني  �إع��ام��ي  �هتمام  على  �لن�صاط  ه��ذ� 
حفز لإيجاد �إطار تنظيمي يتمثل بجمعية تعنى بهذ� 
�حلقل �لإبد�عي وتهتم ب�صئون �لعاملن على تطويره 
وتعميمه وذلك تو�فقا مع روؤية �لد�ئرة ورغبة �لكادر 
�لتعليمي �لذي ميلك مو��صفات مميزة متثلت بنيله 
جو�ئز من �جلز�ئر و�إير�ن وتركيا وغريها من �لبلد�ن 

�لعربية و�لإ�صامية يف جمال �خلط �لعربي . و �أكد 
�ملظلوم �إن �لإد�رة على يقن �أن جمعية �لإمار�ت لفن 
�خلط �لعربي �لتي �صت�صهد �لنور قريبا �صت�صكل �أحد 
باإقتناء  �ملهتمن  لإ�صتقطاب  �لهامة  و�ملر�كز  �ملن�صات 
لوحات فنية �صلبها �خلط �لعربي و�لزخرفات �إ�صافة 
و�نتماء�تهم  م�صتوياتهم  مبختلف  �خلطاطن  �إىل 
و�أن  خا�صة  �ل��ه��و�ة  �أو  �مل��ح��رتف��ن  م��ن  ���ص��و�ء  �لفنية 
وتن�صيق  و�لفنية  �ملهنية  �لأم����ور  �صتتوىل  �جلمعية 
�لعاقات لأع�صائها فيما بينهم وبن كافة �ملوؤ�ص�صات 

�لفنية حمليا �أقليميا عربيا ودوليا .  

�أم�ص �لول  كرم مركز جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري 
�لفائزين يف �لدورة �لثالثة من م�صابقة ف�صاء�ت 
حتت  تقام  �لتي  �لفوتوغر�يف  للت�صوير  ن��ور  من 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  رع��اي��ة 
نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة 
 .. �أبوظبي  �لعمارة يف  و جماليات  بفنون  �حتفاء 
وذل���ك خ��ال �حل��ف��ل �ل���ذي �أق��ي��م يف ف��ن��دق ق�صر 
�لإمار�ت . وقدم �صعادة �صلطان �صاحي �حلمريي 
ل��ق��ط��اع �خلدمات  �ل��رئ��ا���ص��ة  ���ص��وؤون  وز�رة  وك��ي��ل 
جامع  مركز  �أمناء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  �مل�صاندة 
�لتذكارية  و�ل��دروع  �لكبري..�جلو�ئز  ز�يد  �ل�صيخ 
ماليزيا  ه��ي  دول  �صت  ميثلون  �ل��ذي��ن  للفائزين 
و�لكويت و�لعر�ق وبارو�صيا و�صلوفينيا و�لفلبن 
�لعامة  �مل�صابقة  فئتي  يف  �لفائزين  تكرمي  ومت   .
و�خلا�صة و�لتي بلغت �إجمايل �جلو�ئز هذ� �لعام 
�لفائز  دره��م..ح��ي��ث ح�صل  �أل���ف    250 ح���و�يل 
�أل���ف درهم    40 ب��امل��رك��ز �لأول يف ك��ل ف��ئ��ة ع��ل��ى 
درهم  �أل��ف    30 و  وك��ام��ري� مبو��صفات خا�صة 
�ألف درهم للفائز �لثالث..   20 للفائز �لثاين و 

للفائزين  ع��دة جو�ئز  �لإم���ار�ت  ق��دم ق�صر  فيما 
منها �إقامة ليلتن يف جناح �خلليج يف �لفندق لكل 
�لأول  باملركز  وف��از  �مل�صابقة.  فئات  يف  �لفائزين 
يف �ل��ف��ئ��ة �ل��ع��ام��ة �خل��ا���ص��ة ب��� ج��م��ال��ي��ات �لعمارة 
�لإ�صامية يف جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري ..�أدموند 
�لر�صا  عبد  �أحمد  ت��اه  ماليزيا  من  ويبنج  تنج 
�ل��ث��اين وجاء  باملركز  �لكويت  م��ن  �أك���ر  ع��ب��د�هلل 
�صعيب ه�صام خطاب من �لعر�ق يف �ملركز �لثالث. 
�لفئة �خلا�صة وتدور  وف��ازت باجلائزة �لأوىل يف 
فنكابا  فيكتوريا  �لإم���ار�ت  ق�صر  جماليات  ح��ول 
من بارو�صيا وح�صل بنو �صاردذك من �صلوفينيا 

على �ملركز �لثاين .. فيما جاءت ماري جري�ص من 
�لفلبن يف �ملركز �لثالث.

وقال �صعادة يو�صف �لعبيديل مدير مركز جامع 
�إن  �حل��ف��ل  خ��ال  كلمته  يف  �لكبري  ز�ي���د  �ل�صيخ 
م�صابقة ف�صاء�ت من نور ت�صري منذ �نطاقها يف 
�أكتوبر 2010 بخطى ثابتة وو�ثقة نحو �لنجاح 
وتاأتي �لدورة �لثالثة منها لتوؤكد عاملية �مل�صابقة 
�لتي  و�لت�صامح  و�لنفتاح  �ملحبة  ر�صالة  ولرت�صل 
�ر�دها موؤ�ص�ص �لدولة �ملغفور له باإذن �هلل �ل�صيخ 
ث��ر�ه و�لتي  �آل نهيان طيب �هلل  ز�ي��د بن �صلطان 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �صيدي  ويرعاها  يعززها 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل 
. و�أ�صاف �أن مركز جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري يقوم 
بدور بارز يف هذ� �لإطار حيث يحر�ص د�ئما على 
�لآخر  وق��ب��ول  و�لت�صامح  �لتعاي�ص  قيم  تر�صيخ 

و�ل��ت��م�����ص��ك ب��ث��و�ب��ت �ل��دي��ن �لإ���ص��ام��ي �حلنيف 
على  ينظمها  �لتي  �لدينية  �أن�صطته  خ��ال  م��ن 
مد�ر �لعام وت�صمل حما�صر�ت وفعاليات ودور�ت 
ي�صعى من خ��ال ما  �ملركز  �أن  و�أو���ص��ح  خمتلفة. 
تعليمية  وب��ر�م��ج  متنوعة  �أن�����ص��ط��ة  م��ن  ي��ق��دم��ه 
�ل�صيخ  جامع  جعل  �إىل  �جلامع  ل��زو�ر  وتثقيفية 
ز�يد �لكبري مركز� للتعلم و�لكت�صاف �إ�صافة �إىل 
و�إقامة  للعبادة  مكانا  بو�صفه  �لأ�صا�صية  وظيفته 
�ل�����ص��ل��و�ت �لأم����ر �ل����ذي مي��ك��ن م��ن �ل�����ص��ري على 
كما  للم�صجد  �حل�����ص��اري  �ل���دور  ��صتعادة  طريق 

كان يف �لع�صور �لإ�صامية �لز�هرة. 
يف  �مل�صاركة  �ل�صور  عدد  �أن  �إىل  �لعبيديل  و�أ�صار 
هذه �لدورة بلغ خم�صة �آلف و 500  �صورة من 
و�خلا�صة.. �لعامة  فئتيها  دول��ة يف    70 ح��و�يل 
للم�صابقة  �لإلكرتوين  �ملوقع  زو�ر  بلغ عدد  فيما 

عدد  �أن  و�أ����ص���اف  ز�ئ����ر.  �آلف  خم�صة  م��ن  �أك���رث 
�أربعة  نحو  بلغ  �لعامة  �لفئة  يف  �مل�صاركة  �ل�صور 
�آلف و 100 �صورة ويف �لفئة �خلا�صة نحو �ألف 
و 400  �صورة وو�صل عدد �مل�صاركن يف �مل�صابقة 
�إىل �ألف م�صارك مقابل 566  م�صاركا يف �لدورة 
تر�ثي  كحدث  �مل�صابقة  مكانة  ي��وؤك��د  م��ا  �لثانية 
ثقايف عاملي يجذب �هتمام فئات و�صر�ئح متنوعة 
باأن  �لعبيديل  ون��وه  �لدولة وخارجها.  د�خ��ل  من 
�لأوىل  دورت��ي��ه��ا  ك��ب��ري� يف  �إق��ب��ال  �مل�صابقة لق��ت 
�لدورتن  يف  �مل�صاركات  ع��دد  بلغ  حيث  و�لثانية 

نحو ت�صعة �آلف م�صاركة من 50  دولة. 
نور  من  ف�صاء�ت  حققتها  �لتي  �ملكانة  �أن  و�أك��د 
ك��ي تو��صل  �مل��زي��د م��ن �جل��ه��د  ب��ذل  �إىل  تدفعنا 
هذه �مل�صابقة لثقافية �لدولية جناحها ومتيزها 
حيث  �جلامع  ميثلها  �أ�صبح  �لتي  �ملكانة  �أن  كما 

���ص��ي��اح��ي��ة على  16  وج��ه��ة  �أه����م  ي��ع��د �لآن م���ن 
د�ئم  ب�صكل  حري�صن  جتعلنا  �ل��ع��امل  م�صتوى 
من  �أك��ر  عدد  ل�صتقطاب  �مل�صابقة  تطوير  على 
�مل�صاركن مما ي�صهم يف تعزيز �ل�صياحة �لثقافية 
يف �لدولة و�لتعريف باجلامع و�أهميته �ملعماريه 

و�حل�صارية .
من�صور  �ل�صيخ  �صمو  �إىل  �ل�صكر  �صعادته  ووج��ه   
بن ز�يد �آل نهيان على دعمه �لكبري ملركز جامع 
�ل�صيخ ز�يد �لكبري وكل فعالياته و�أن�صطته �لأمر 
�ل���ذي �أ���ص��ه��م يف جن��اح��ه وظ��ه��وره ك��م��رك��ز ديني 
وح�صاري وثقايف و�صياحي بارز يف �ملنطقة .. فيما 
و�أع�صاء  للم�صابقة  �ملنظمة  للجنة  �ل�صكر  ق��دم 
جلنة �لتحكيم وهناأ �لفائزين يف �مل�صابقة متمنيا 
للجميع �لتوفيق يف �لدور�ت �ملقبلة . من جانبه 
�إن  �لتحكيم  جلنة  ع�صو  �مل��رزوق��ي  حممد  ق��ال 

نور  م��ن  ف�����ص��اء�ت  م�صابقة  م��ن  �لثالثة  �ل����دورة 
�أ���ص��ال��ي��ب��ه��ا وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا قيا�صا  مت��ي��زت وت��ن��وع��ت 
بالدور�ت �ل�صابقة حيث �أقام مركز جامع �ل�صيخ 
ز�يد �لكبري على هام�ص �مل�صابقة هذ� �لعام ثاث 
�لتحكيم  جلنة  �أع�����ص��اء  فيها  ���ص��ارك  عمل  ور���ص 
�مل�صابقة  بجو�نب  �مل�صاركن  توعية  �إىل  وهدفت 
خر�ت  و�إك�صابهم  م��ه��ار�ت��ه��م  وت��ع��زي��ز  �ملختلفة 
�أن جلنة  و�أك�����د  �ل��ت�����ص��وي��ر.  ج���دي���دة يف جم����ال 
�ل��ت��ح��ك��ي��م ت��ع��ام��ل��ت ب��اح��رت�ف��ي��ة م��ع ك��ل �ل�صور 
�جلانب  على  رك���زت  حيث  �مل�صابقة  يف  �مل�����ص��ارك��ة 
�لفني و�لتقني و�ملو�صوع للعمل �ملتقدم للم�صابقة 
�لتي  �لت�صويت  نتائج جميع مر�حل  ج��اءت  وقد 
�لذي  �لأم���ر  م��ت��ق��ارب  ب�صكل  �للجنة  بها  ق��ام��ت 
�أ�صو�ت  وت���ق���ارب  �ل��ل��ج��ن��ة  �أد�ء  جن���اح  يف  �أ���ص��ه��م 

�ملحكمن �أثناء مر�حل �لتحكيم �ملختلفة .

ثقافة وفن�ن
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مركز جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري يكرم �لفائزين يف م�صابقة ف�صاء�ت من نور للت�صوير �لفوتوغر�يف

�صلطان �لقا�صمي يوجه باإن�صاء جمعية �لمار�ت لفناين �خلط �لعربي 

تو��صل  للكتاب  ز�يد  �ل�صيخ  جائزة 
��صتقبالها �مل�صاركات يف دورتها �لثامنة

��صتقبالها  ��صتمر�ر  للكتاب  ز�ي��د  �ل�صيخ  جل��ائ��زة  �لعامة  �لأم��ان��ة  �أعلنت 
2014 للجائزة حتى نهاية  �ل��دورة �لثامنة -2013  طلبات �مل�صاركة يف 
من  عدد  على  �لرت�صيح  ��صتمار�ت  �جلائزة  ووزع��ت  �لقادم.  �صبتمر  �صهر 
�لد�ئم  �ملكتب  �جتماعات  يف  م�صاركتهم  خال  و�ملبدعن  و�لكتاب  �لأدب��اء 
مطلع  �أبوظبي  ��صت�صافتها  �لتي  �لعرب  و�لكتاب  ل��اأدب��اء  �لعام  لاحتاد 
�صهر يونيو �جلاري و�صلمت �إىل روؤ�صاء �لحتاد�ت �مل�صاركن يف �لجتماعات 
بال�صرت�ك  �لر�غبن  على  لتوزيعها  �لرت�صح  ��صتمار�ت  من  ورقية  ن�صخا 
�إىل مقر�ت �لحتاد�ت  �أخرى  ورقية  ن�صخا  و�أر�صلت �جلائزة  بلد�نهم.  من 
يف بع�ص �لعو��صم �لعربية .. ف�صا عن �إمكانية �لرت�صح من خال موقع 
يتعلق  م��ا  وك��ل  �لرت�صح  ��صتمارة  فيه  تتوفر  �ل��ذي  �لإل��ك��رتوين  �جل��ائ��زة 

ب�صروط �مل�صاركة يف كل فروع �جلائزة. 

جولة  تنظم  و�لثقافة  لل�صياحة  �أبوظبي  هيئة 
تعريفية ملثقفني و�إعالميني يف منارة �ل�صعديات

وفنان  و�صاعر  كاتب   100 و�لثقافة  لل�صياحة  �أبوظبي  هيئة  ��صت�صافت 
�إطاق  �لول حل�صور حفل  �أم�ص  �ل�صعديات  منارة  �إمار�تي يف  و�صينمائي 
�لطبعة �جلديدة من كتاب فنجان قهوة : �لإمار�ت يف ذ�كرة �أبنائها للباحث 
�لإمار�تي عبد �هلل عبد �لرحمن و�ل�صادر عن د�ر �لكتب �لوطنية يف �لهيئة 
�ل��رو�ة �صمن  مع  �ل�صوتية  �لت�صجيات  م�صحوبا مبجموعة خمتارة من 
�صل�صلة �لكتاب �مل�صموع . وياأتي حفل �إطاق �لكتاب �صمن مبادر�ت �لهيئة 
�ملجتمع  �صر�ئح  م��ع  �لتو��صل  �إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي  �ملجتمعية  للم�صوؤولية 
�ملختلفة و�لرتويج للوعي �ملعريف. وقال خالد هادي �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
�لت�صويق و�لت�صال يف �لهيئة �إن تنظيم حفل �إطاق �لكتاب و�صط نخبة من 
مثقفي وفناين �لإمار�ت ويف منارة �ل�صعديات يج�صد �إمياننا بر�صالة ودور 
�لثقافة يف حياتنا �ليومية فقيمة كتاب �لباحث عبد �هلل عبد �لرحمن تاأتي 
بدورنا  ونحن  �ملكتوبة  غري  �لذ�كرة  لي�صجل  �ملكان  �أه��ل  على  ��صتناده  من 
�لتعبري عن  �لإمار�تين يف  و�ملبدعن  �لباحثن  ندعم جهوده وجهود كل 
ثقافة �ملكان وموروثه �لعميق. و�صهدت فعاليات �حلفل نقا�صا مفتوحا مع 
جمعة �لقبي�صي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ملكتبة �لوطنية يف �لهيئة و�ملوؤلف 
جهود  ودع���م  بتبني  �لهيئة  م��ب��ادرة  �أه��م��ي��ة  ح��ول  �ل��رح��م��ن  عبد  �هلل  عبد 

�لباحثن جلمع وتوثيق �لذ�كرة �ل�صفاهية و�لبحث فيها.
و�لت�صجيات  �ل�صور  حلفظ  �ملوؤلف  مع  �تفاقية  وقعت  �أن  للهيئة  و�صبق 
فنجان  �ل�صهرية  �ل�صحفية  ز�وي��ت��ه  كتابة  يف  �إليها  ��صتند  �لتي  �ل�صوتية 
�ملا�صي يف جريدة �لحت��اد معتمد� على رو�يات  �لقرن  قهوة يف ثمانينيات 
معمقة وموثقة مع جمموعة من كبار �ل�صن من كل �إمار�ت �لدولة ومدنها 

وبيئاتها �ملتنوعة.
 وع��ق��ب �ل��ن��دوة ق���ام �ل�����ص��ي��وف ب��ج��ول��ة ع��ل��ى �مل��ع��ار���ص �مل��ق��ام��ة يف منارة 
�لثقافية  للمنطقة  �لد�ئم  �ملعر�ص  �أق�صام  على  �طلعو�  حيث  �ل�صعديات 
�كتمالها متاحف ومر�كز فنية  �صت�صم عند  و�لتي  �ل�صعديات  يف جزيرة 
على  منفتحا  عامليا  م��رك��ز�  لتكون  �أب��وظ��ب��ي  �لعا�صمة  توجهات  تعك�ص 

ثقافات وفنون �لعامل.

�لثقافة  وز�رة  يف  �ملجتمعية  �خل��دم��ة  فريق  نظم 
عمل  ور�صة  �لول  �أم�ص  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�صباب 
ب��ع��ن��و�ن ج��م��ال��ي��ات �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف م��رك��زه��ا يف 
ع��ج��م��ان .. مب�����ص��ارك��ة ع���دد م���ن م��وظ��ف��ي هيئات 
�لإم����ارة  يف  حكومية  و���ص��ب��ه  حكومية  وم��وؤ���ص�����ص��ات 
�لثقافية.  و�مل��ر�ك��ز  �ل����وز�رة  موظفي  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
�إط��ار تفعيل مبادرة خرتي بن  وتاأتي �لور�صة يف 
�ملبادر�ت  �ل��وز�رة يف  ق��ادة  يديك بهدف تعزيز دور 
�لثقايف  �مل�صتوى  ورف��ع  �خل��ر�ت  ونقل  �ملجتمعية 
�لثقافة  م��ن��اح��ي  يف  �ل�����وز�رة  وم��وظ��ف��ي  للجمهور 
�صعادة  وق��ال   . �ملجتمعي  و�لتو��صل  كافة  �لعامة 
�مل�����ص��اع��د ل�����ص��وؤون �لثقافة  ب���ال �ل���ب���دور �ل��وك��ي��ل 
�أ�صبحت  �لور�صة  �إن  كلمته  �ل��وز�رة يف  و�لفنون يف 
جل�صة حو�رية تفاعل �حل�صور فيها..موؤكد� �أهمية 
كونها  من  تنبعث  �لتي  �لعربية  �للغة  وجماليات 
�لثقافية  �ملر�كز  �أن  و�أ���ص��اف  �لكرمي.  �ل��ق��ر�آن  لغة 
ت�صعى �إىل �لإرتقاء بلغة �لفكر و�حل�صارة وتقريب 
�ل��ث��ق��اف��ة �لعربية  �مل��ج��ت��م��ع م���ن  �لأج���ي���ال وف���ئ���ات 
�ل����وز�رة و�صعت  �أن  �إىل  �ل��ع��رب��ي..م�����ص��ري�  و�ل��ف��ك��ر 
�لتدريبية  �ل�����دور�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  لتنظيم  خ��ط��ة 

وور�ص �لعمل لاإعتناء باللغة �لعربية و�لعمل على 
تر�صيخها لغة للخطاب و�لفكر و�ملعامات. و�أو�صح 
�لور�ص  ه��ذه  ملثل  �ل����وز�رة  تنظيم  م��ن  �ل��ه��دف  �أن 
�ل�صاب  �جليل  تعريف  هو  �جلمهور  �أو  للموظفن 
وتفردها  ثر�ئها  وم��دى  �لعربية  �للغة  بجماليات 
�ل��ور���ص للجمهور  ه��ذه  �صتتيح  ذل��ك  �إىل  و�إ���ص��اف��ة 
�لعام و�ل�صاب بالتحديد فر�صة ��صتثنائية لتعميق 

بعر�قتها  يليق  مبا  وتقديرها  لغتنا  ح��ول  فهمهم 
�لأمر  ومفرد�تها  حمتو�ها  وج��م��ال  �لإ�صتثنائية 
�لثقافية  �لهوية  على  �أي�صا  �ل�صوء  ي�صلط  �ل��ذي 
�لأ�صيلة ومكانة �لإمار�ت �لر��صخة كوجهة متميزة 
بالرتكيز  �حل�صور  مطالبا  و�ل��ف��ن��ون  �لثقافة  يف 
وتعليم  �ل�صعر  وق��ر�ءة  �لكرمي  �لقر�آن  على حفظ 

�أولدهم �للغة �لعربية بال�صكل �ل�صحيح. 

وز�رة �لثقافة تنظم ور�صة عمل حول جماليات �للغة �لعربية

�صفري� موريتانيا و�ملغرب يوؤكد�ن �أهمية دور 
برنامج �أمري �ل�صعر�ء يف خدمة �ل�صعر و�لثقافة

�أ�صاد �صعادة حميد ولد �أحمد طالب �صفري �جلمهورية �لإ�صامية 
�ملوريتانية يف �لدولة بدور برنامج �أمري �ل�صعر�ء يف خدمة �ل�صعر 
�صوق  باأنها تظاهرة  �مل�صابقة  �لعربي. وو�صف  �لعامل  و�لثقافة يف 
مثل  ك��ب��ار  ل�صعر�ء  �ل�صبع  �ملعلقات  ع��رف��ت  و�ل��ت��ي  لل�صعر  ع��ك��اظ 
�ل�صفري  وق��ال  كلثوم وغريهم.  بن  وعمرو  �لقي�ص  و�م��روؤ  عنرتة 
�إن  �مل�صابقة  من  �ملا�صية  �حللقة  ح�صوره  هام�ص  على  �ملوريتاين 
�لإم��ار�ت باتت �لقبلة �لعربية �لأوىل لل�صعر و�لثقافة يف �لع�صر 
�حل��دي��ث لف��ت��ا �إىل �له��ت��م��ام �مل��ت��ز�ي��د ل��ل��دول��ة يف ه��ذه �ملجالت 
ع��ل��ى م���دى �ل�����ص��ن��و�ت �مل��ا���ص��ي��ة. و���ص��ك��ر ���ص��ع��ادت��ه �ل��ق��ائ��م��ن على 
�للذين  �لكبريين  و�لهتمام  �لدعم  على  �ل�صعر�ء  �أم��ري  برنامج 
منوها  و�أل��و�ن��ه  �أ�صكاله  بكافة  �لعربي  لل�صعر  �لرنامج  يوليهما 
باقة مميزة من  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  ��صتقطب خال  �لرنامج  باأن 
�صعر�ء �لع�صر �حلديث. يذكر �أن �صاعرين موريتانين قد تاأها 
تاأهلو� يف �ملرحلة  �أ�صل خم�صة ع�صر �صاعر�  �لثانية من  للمرحلة 
�لأوىل للرنامج. وتعليقا على �حلدث لفت �ل�صفري �إىل �أن ذلك 
�ملتميزة لل�صعر يف موريتانيا �لتي تلقب �ليوم ببلد  يعك�ص �ملكانة 
�ملليون �صاعر.. م�صيد� باملعايري �لدقيقة �ملتبعة يف �ختيار �ل�صعر�ء 
على  �لقائمن  فريق  �إىل  �ل�صكر  ووج��ه  �مل�صابقة  م��ر�ح��ل  خ��ال 
يبذلون  �لذين  �لتحكيم  و�أع�صاء جلنة  فيه  و�لعاملن  �لرنامج 
جهود� كبرية يف هذه �لدورة و�لدور�ت �ل�صابقة . كما توجه �صعادة 
بال�صكر   .. �ل��دول��ة  يف  �ملغربية  �ململكة  �صفري  وع��ل��ي  �آي���ت  حممد 
�أن �لرنامج عزز  �أمري �ل�صعر�ء .. موؤكد�  للقائمن على برنامج 
من مكانة �للغة �لعربية و�صاهم يف �زدياد حر�ص و�هتمام �لدول 
بها منذ �إنطاقته قبل ب�صع �صنو�ت . و�صكر دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة على �جلهود �لكبرية �لتي تبذلها من �أجل تعزيز �لثقافة 
�لعديد من  وذلك عر  �لعربي  �لعامل  �للغة يف  وتر�صيخ  �لعربية 
�ملبادر�ت �لهامة �لتي قامت بها يف جمالت ثقافية عدة . وو�صف 
�ل�صفري �ملغربي برنامج �أمري �ل�صعر�ء باملتميز معربا عن �صعادته 
و�لتي  �لرنامج  �لثانية من  �ملرحلة  �لثانية من  بح�صور �حللقة 
تاأهل خالها خم�صة ع�صر �صاعر� �إىل �لت�صفيات �لنهائية كان من 
بينهم �صاعر�ن مغربيان . وقال يف هذ� �ل�صدد �أن ذلك يدل على 
�لعربية يف  و�للغة  �لعربي  �ل�صعر  بها  يتمتع  �لتي  �لكبرية  �ملكانة 

ثقافة و�هتمام �أبناء �ملغرب.
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�لإمار�ت �لثانية عربيًا يف تدفق 
�ل�صتثمار�ت �لأجنبية �إليها عام 2012 

•• اأبوظبي-وام:

�ح��ت��ل��ت دول���ة �لإم������ار�ت �مل��رت��ب��ة �ل��ث��ان��ي��ة ع��رب��ي��ا ك��اأك��ر دول���ة م�صيفة 
وبح�صة  دولر  مليون   9608 بقيمة  �ملبا�صرة  �لأجنبية  لا�صتثمار�ت 
�لأوىل  �ملرتبة  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  و�حتلت   . �ملائة  يف   20.4
بتدفقات بلغت 12182 مليون دولر وبح�صة بلغت 8 ر25 يف �ملائة 
مليون   3678 بقيمة  �لثالثة  �ملرتبة  يف  لبنان  تلتها  �لإج��م��ايل  م��ن 
دولر وبح�صة 7.8 يف �ملائة و�جلز�ئر يف �ملرتبة �لر�بعة بقيمة 2900 
مليون دولر وبح�صة 2 ر6 يف �ملائة . وجاءت �ملغرب يف �ملرتبة �خلام�صة 
بقيمة 2887 مليون دولر بح�صة 6.1 يف �ملائة تلتها م�صر يف �ملرتبة 
و�أكدت   . �ملائة  يف   5.9 بح�صة  دولر  مليون   2798 بقيمة  �ل�صاد�صة 
ملناخ  �ل�صنوي  �لتقرير  يف  �صمان  �ل�صتثمار  ل�صمان  �لعربية  �ملوؤ�ص�صة 
�ل�صتثمار يف �لدول �لعربية لعام 2012-2013 �لذي �أ�صدرته �م�ص 
�لعربية  �لدول  �إىل  �ل��و�ردة  �ملبا�صر  �لأجنبي  �رتفاع تدفقات �ل�صتثمار 
 9 ب�  2012 مقارنة  ع��ام  �ملائة  ر9 يف   8 47 مليار دولر مبعدل  �إىل 
ر42 مليار دولر عام 2011. وذكر �لتقرير �أن هذ� �لرتفاع �لطفيف 
على  �ملوؤثرة  و�ل�صلبية  �لإيجابية  �لعو�مل  من  للعديد  كمح�صلة  جاء 
مناخ �ل�صتثمار يف �لدول �لعربية ومن بينها �لهدوء �لن�صبي لاأحد�ث 
�لنتقال  م��ر�ح��ل  يف  دخ��ل��ت  �ل��ت��ي  �مل��ن��ط��ق��ة  دول  ب��ع�����ص  يف  �ل�صيا�صية 
يف  �لرئي�صية  �مل�صتقبلة  �ل��دول  بع�ص  �إىل  �لتدفقات  و�رتفاع  �ل�صيا�صي 
�أد�ء عدد من �لدول �لأخ��رى. و�أ�صار �لتقرير �إىل تباين  مقابل تر�جع 
�لأجنبية  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت  ت��دف��ق��ات  �رت��ف��ع��ت  حيث  �لعربية  �ل���دول  �أد�ء 
�ملبا�صرة �لو�ردة �إىل 14 دول عربية وهي �لإم��ار�ت و�جلز�ئر و �ملغرب 
وقطر  ليبيا  و  و�لبحرين  ع��م��ان  و�صلطنة  و�ل��ك��وي��ت  وتون�ص  م�صر  و 
وفل�صطن وموريتانيا وجيبوتي و�ليمن ويف �ملقابل تر�جعت �لتدفقات 
�إىل خم�ص دول عربية هي �ل�صعودية و �ل�صود�ن و�لأردن و�لعر�ق و لبنان 
فيما ��صتقرت �لتدفقات يف �ل�صومال عند نف�ص م�صتويات �لعام �ملا�صي 
. وك�صف تقرير مناخ �ل�صتثمار جلهة �أد�ء موؤ�صر �صمان جلاذبية �لدول 
عربية يف   17 بينها  دول��ة من   110 �أد�ء  ��صتعر�ص  �ل��ذي  لا�صتثمار 
موؤ�صر �صمان جلاذبية �ل�صتثمار لعام 2013 عن ت�صدر دول �خلليج 
وهي �لإم��ار�ت و�لكويت و �لبحرين و قطر و�صلطنة عمان و�ل�صعودية 
على �لتو�يل �لأد�ء �لعربي يف �ملوؤ�صر. و�أو�صح �لتقرير �أن دول منظمة 
�ملوؤ�صر  يف  �لأوىل  �ملر�كز  على  �صيطرت  و�لتنمية  �لقت�صادي  �لتعاون 
 6 �لعام جلاذبية �ل�صتثمار بقيادة �لوليات �ملتحدة �لتي ح�صلت على 
ثم  نقطة  ر66   4 بنحو  عامليا  �لثاين  �ملركز  يف  �أملانيا  ثم  نقطة  ر67 

�ململكة �ملتحدة يف �ملركز �لثالث عامليا ب� 7 ر60 نقطة.

يف  �لإجتماعية  �للجنة  �ل��ي��وم  �أفتتحت 
�لبا�صتيكية  لللد�ئن  �أب��وظ��ب��ي  �صركة 
�صركة  ب��روج ع�صو جمموعة  �مل��ح��دودة  
ب�������رتول �أب����وظ����ب����ي �ل���وط���ن���ي���ة  �أدن�������وك  
�ف��ت��ت��ح��ت ب����از�ر ب����روج  �ل�����ص��ن��وي لريادة 
�لأعمال �ملوظفن و�ملوظفات يف ن�صخته 
للطاقة  خليفة  جممع  قاعة  يف  �لثانية 
�صل�صلة  و���ص��م��ن  �أب���وظ���ب���ي  ب��ال��ع��ا���ص��م��ة 
ب��ر�جم��ه��ا �لج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ف��اع��ل��ة لهذ� 
�ل���ع���ام �م�����ص �ل��ث��اث��اء وي�����ص��ت��م��ر ثاثة 
وعار�صة  ع��ار���ص��ا   666 مب�صاركة  �ي���ام 
�لعمال  وري�����ادة  �لب�����د�ع  ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف 
وم�صاريع �ل�صباب و�صط �قبال كبري من 
�ل�����ص��رك��ة و�صركات  م��وظ��ف��ي وم��وظ��ف��ات 
خليفة  جم���م���ع  يف  و�ل����������زو�ر  �ل���ط���اق���ة 

للطاقة.
�ل��ل��ج��ن��ة �لإج��ت��م��اع��ي��ة يف بروج  و�أك�����دت 
منظمة �لفعالية �ن �لنجاح �لكبري �لذي 
و�صط  �مل��ا���ص��ي  ب��ال��ع��ام  �لفعالية  حققته 
�ق��ب��ال م��وظ��ف��ي وم��وظ��ف��ات ب���روج ومن 
بقية �ل�صركات جعل منها �عتماده ن�صاطا 
�ملوظفن  لب����د�ع����ات  ت�����ص��ج��ي��ع��ا  ���ص��ن��وي��ا 
و�ملوظفات و�لهو�ة و�حتفاء� مبجهودهم 

�لبد�عي يف �صتى �ملجالت .
بروج  يف  �لجتماعية  �للجنة  وحت��ر���ص 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م �ل����ب����از�ر �ل�����ص��ن��وي، �ل���ذي 
ي�صتمر حتى يوم 20 يونيو للدور �لذي 
يلعبه يف عملية �إك�صاب �مل�صاركن فر�صة 
للتو��صل مع موؤ�ص�صات �ملجتمع �خلارجي 
وتطوير �عمالهم ، خ�صو�صاً �أن �ملوظفن 
و�ملوظفات يتمكن من خاله من عر�ص 
وتنفيذ م�صروعاتهن �لتي جت�صد قدر�ت 
و�لبتكار  ب����الإب����د�ع  مم���ل���وءة  م��ت��ط��ورة 
�ل��ل��ذي��ن ي��ع��ت��ر�ن م��ن �ل�����ص��رور�ت �لتي 
ت��ت��م��ا���ص��ى م���ع �مل��ك��ان��ة �مل��ت��ن��ام��ي��ة لإم����ارة 
جمالت  يف  �ملرموقة  و�أدو�ره���ا  �بوظبي 
جانب  �إىل  �لأع��م��ال،  وق��ط��اع��ات  �لإد�رة 
موظف  كل  مهار�ت  تنمية  يف  م�صاهمته 
وموظفه، وتطوير ما لديها من قدر�ت 
تنمية  يف  �إي��ج��اب��اً  ي��وؤث��ر  و�هتمامات مب��ا 

�ملجتمع.
 341 ع����ر�����ص  �ل���ف���ع���ال���ي���ة  خ�����ال  ومت 
م�صروعا على مدى ثاثة �أيام. ويهدف 
�د�رة  ه����و�ة  ت�����ص��ج��ي��ع  �إىل  �ل����ب����از�ر  ه����ذ� 
�لأعمال على تطوير �عمالهم وتتاح لهم 
وبالتايل  للتخطيط  �مل��ب��ا���ص��رة  �خل���رة 
ت��ف��ع��ي��ل ه����ذه �خل���ط���ط وحت��وي��ل��ه��ا �إىل 

عملية مربحة على مدى �لثاثة �أيام.
و�مل�صاركات  �مل�����ص��ارك��ن  م��وه��ب��ة  وجت��ل��ت 
و�إبد�عهن من خال جمموعة متنوعة 
م�صاريع  م���ن  ت����ر�وح����ت  �لأع����م����ال  م���ن 
و�لإك�ص�صو�ر�ت  �مل��اب�����ص  �إىل  �مل��ط��اع��م 
و�لأل�����ع�����اب. و�أخ������ذت ه����ذه �لأع����م����ال يف 
و�لهتمام  �لأخ��اق��ي  �ل�صلوك  �لعتبار 

بالبيئة. 
وثمن من جهته �ل�صيد علي عبد�هلل علي 
�لد�رية  �ل�����ص��وؤون  ق�صم  م��دي��ر  �ل��زع��اب��ي 
نائب رئي�ص �للجنة �لجتماعية يف بروج 
جهود �مل�صاركن يف �لتنظيم قائا : يتيح 
و�ملوظفات  للموظفن  �مل�صغر  �ل��ب��از�ر 
معرفتهن  وت���ك���ام���ل  ت��ط��ب��ي��ق  ف���ر����ص���ة 
�أنه يبعث  �لنظرية يف نطاق عملي. كما 
�ل�صباب و�لفتيات  �لأعمال يف  ري��ادة  روح 
�أعمال  ب������اإد�رة  ي��ق��م��ن  وك���ث���ري�ت م��ن��ه��ن 
ملو�هبهم  وتنمية  فر�عهم  �أثناء  �صغرية 

و�بد�عات بعد �صاعات �لعمل. 
و��صاف �ن �تاحتنا للفر�صة لبقية �فر�د 
�منا  �لباز�ر  هذ�  يف  �مل�صاركة  يف  �ملجتمع 
حتقيق  على  ب��روج  حر�ص  يف  تاأكيد  ه��و 
بروج  ��صرة  ورب��ط  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية 
�لتما�صك  روح  ي��ع��ك�����ص��ر  مب���ا  ب��امل��ج��ت��م��ع 
و�ل���رت�ب���ط �لج��ت��م��اع��ي �ل��و���ص��ي��ج �لذي 
جبل عليه جمتمع �لمار�ت منذ �لقدم.

و�صارك يف �لبار�ت م�صروع �صوغة �لتابع 
�كرث  لأع��م��ال  م��روج��ا  خليفة  ل�صندوق 
من  �كرثهن  �مار�تية  �صيدة   200 من 
�ملنطقة �لغربية لمارة �بوظبي م�صرية 
�ل����ب����از�ر  غ��ري�����ص��ة �حل����م����ادي �ن ف���ك���رة 
يدعمها �ل�صندوق يف كل جمال وخا�صة 
ب���ن �مل���وظ���ف���ن و�مل���وظ���ف���ات وق���ال���ت �ن 

م�صروع �صوغة يجد دعما لحمدود من 
�ل�صندوق وحقق جناحا كبري� يف عامل.

�بر�هيم  موزة  �ملوظفة  �مل�صاركة  وعرت 
�للجنة  جل��ه��ود  تقديرها  ع��ن  �ل��ط��اب��ور 
باتاحة  وم�صيدة  ب���روج  يف  �لجتماعية 
�للجنة لها ولل�صنة �لثانية على �لتو�يل 
�مل�صاركة يف هذه �ملبادرة �ل�صنوية لروج 
تطوير  يف  و�بد�عها  �صناعاتها  لتطوير 
�لعمال يف عامل تطوير �عمال �لمهات 
و�صكرت  �ملنتجة  و�ل���ص��ر  �لبيوت  ورب���ات 

بروج على �ملبادرة �لناجحة. 
فيما قالت �مل�صاركة  �جلوهرة �صعيد من 
جهود  �ن  موظفة  وه��ي  �لت�����ص��ال  ق�صم 
�للجنة �لجتماعية تو�كب بر�مج تطوير 
�لعمال لل�صباب وجهود �لدولة يف تبني 
م�صروعات  �ن  بالرغم  �لنا�صئة  �مل�صاريع 

ملهار�ت  تطبيقات  عن  لتزيد  �مل�صاركن 
خاله  م��ن  ي�صتثمرن  حياتية  وخ���ر�ت 
�لعمل  ����ص���اع���ات  ب��ع��د  ف���ر�غ���ه���ن  �وق������ات 
نوع  فيه  �لبد�عات  بهذه  ب��روج  و�هتمام 
من �لت�صجيع و�لتحفيز لعموم �ملوظفن 
على ��صتثمار �وقاتهم ب�صورة مفيدة كما 
�نها تدعم �لتفكري �ليجابي من ناحية 

ريادة وتطوير �لعمال.
وتعمل �جلوهرة على ت�صجيع �مل�صممات 
 25 18 �ىل  �لم��ارت��ي��ات م��ن �لع��م��ار 
���ص��ن��ة ب���ال���رتوي���ج ل��ت�����ص��ام��ي��م��ه��ن ومن 
�مل�صممات خ��ول��ة ورو���ص��ة م��ن دبي  ه��ن 
�بوظبي  من  �لقبي�صي  مهرة  و�مل�صممة 
 8 منذ  للم�صاركة  ت�صجعت  �نها  وقالت 
ل��ه��ا وب����د�ت م�صو�رها  ت��ع��د  ����ص��ه��ر وه���ي 
جامعة  طالبات  مع  مب�صاركة  �جلوهرة 

�مل�صممات  �ملبدعات  على  للتعرف  ز�ي��د 
وترويج �عمالهن.

و���ص��ك��ر �مل�������ص���ارك �مل���وظ���ف �ح���م���د �صيف 
�للجنة  �ملالية  ق�صم  م��ن  �مل��ه��ريي  عبيد 
�لجتماعية على جهودها �ل�صنوية �لتي 
�لرت�بط  م��ن  �مل��زي��د  حتقيق  على  تعمل 
�لجتماعي بن موظفي �ل�صركة وتربط 
وفعالياته  �مل��ح��ل��ي  باملجتمع  �مل��وظ��ف��ن 
وت�صهم هذه �لن�صطة و�لر�مج �لعديدة 
بيئة  ج��ع��ل  �ل��ع��ام يف  م����د�ر  ع��ل��ى  للجنة 
�لعمل يف ب��روج كما هي دوم��ا بيئة عمل 
جاذبة ومميزة للموظف وللمجتمع معا 

يف �ن و�حد.
وق���ال �خ��ت��ار و�خ��ي��ه م�����ص��روع �حللويات 
و�ملروبات �ل�صاخنة �لعمانية و�خلليجية 
وقاما بت�صجيل �مل�صروع يف �صندوق خلية 

�لذي دعم �لفكرة و�صجعها
فيما تعر �ل�صيد �م خمي�ص وهي �ل�صيدة 
�منه حممد علي �لرميثي و�حلائزة على 
ملبادرة  تقديرها  عن  �ملثالية  �لم  جائزة 
�كرمتها  لي���ت���ام  �م  وه����ي  ق��ائ��ل��ة  ب�����روج 
ن�صاطها منذ  وب���د�ت  ب��اجل��ائ��زة  �ل��دول��ة 
�ل��ب��ي��ت مبيز�نية  م���ن  ���ص��ن��و�ت  ث��م��ان��ي��ة 
قدرها خم�صة �لف درهم وتعمل يف د�ر 
ز�يد للرعاية �ل�صرية وتوؤكد على �همية 
مو��صلة فتيات و�صباب �ليوم ولوج عامل 
تعبري�  �ليدوي  و�لنتاج  �حلرة  �لعمال 

عن مو�هبهم و��صتثمار� لطاقاتهم .
ف��ي��م��ا ع����رت �ل���ف���ت���اة ه��ب��ة �ب���ر�ه���ي���م يف 
�صكرها  عن  للماأكولت  حممد  �م  جناح 
ل��روج على �ل��دع��وة وق��د ب��د�أت و�لدتها 
�قبال  ويلقى  ون�صف  �صنة  منذ  �مل�صروع 
وت�صجيعا من �ل�صدقاء وحملت �لكثري 
تر�ثية  م�صميات  �مل�صاركة  �مل�صاريع  من 
و�صكر  و�جلد�يل وغريها  �ملرتع�صة  مثل 
�مل�صرتيات  بق�صم  �صنكري  نزيه  �ملوظف 
�للجنة �لجتماعية م�صري� �ىل �ن بر�مج 
�لعمال  بيئة  تطوير  يف  ت�صهم  �للجنة 
وتنمية  �ل�صخ�صية  �مل���ب���ادر�ت  وت��ط��وي��ر 

مهار�ت �ملوظفن.

�ملال و�لأعمال
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�إقبال كبري على باز�ر بروج يف ن�صخته �لثانية مبجمع خليفة للطاقة 

•• اأبوظبي-وام:

�إقليميا و�حلادية ع�صرة عامليا يف جمال  �لأوىل  �ملرتبة  �لإم��ار�ت  تبو�أت دولة 
جودة �لبنية �لتحتية لو�صائل �لنقل وفقا للتقرير �لعاملي لتمكن �لتجارة للعام 
�ملنتدى �لقت�صادي �لعاملي خال �صهر يونيو 2012.  �أ�صدره  �لذي   2012
وتفوقت �لدولة بجودة بنيتها �لتحتية على �لعديد من دول �لعامل �ملتقدمة 
حيث حققت �ملرتبة �لر�بعة على م�صتوى �لعامل يف جودة �لبنية �لتحتية لقطاع 
و�ل�صابعة يف توفري  �لبحرية  �ملو�نئ  بنية  �ل�صاد�صة يف  و�ملرتبة  �لنقل �جلوي 
�صبكة طرق ذ�ت جودة عالية. و�أكد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل 
مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي خال لقائه رئي�ص 
�أن دولة �لإمار�ت   2012 29 يوليو  و�أع�صاء �ملجل�ص �لوطني �لحت��ادي يف 
رئي�صية  ق��اع��دة  ت�صكل  �لتي  �لتحتية  �لبنية  م�صاريع  هلل  و�حل��م��د  ��صتكملت 
�لقطاعات  و�لبناء خ�صو�صا يف  �لتنمية  م�صاريع خطط  بقية  و�صلبة لإمت��ام 
�لقت�صادية و�ل�صياحية و�لعقارية و�جلامعات و�لكليات و�ملد�ر�ص و�مل�صت�صفيات 
�ل�صناعية  �مل�صاريع  من  وغريها  و�لثقافية  و�لريا�صية  �ل�صحية  و�ملن�صاآت 
و�لتجارية و�لزر�عية �لتي جعلت من دولة �لإمار�ت دولة ع�صرية جتمع بن 
�لأ�صالة �لعربية و�ملعا�صرة �لر�قية. وتو��صل �لدولة جهودها بعد �أن ر�صدت 
مليار�ت �لدر�هم لتنفيذ �ملزيد من م�صاريع �لبنية �لأ�صا�صية �ملتطورة وخا�صة 
يف قطاعات �لطاقة و�ملو��صات و�ملطار�ت و�ملو�نئ �لدولية و�صركات �لطري�ن 
�لوطنية وم�صاريع �ل�صكك �حلديدية و �ملرتو و�لطرق �خلارجية و�لد�خلية 
در��صة  وقالت  �ملتكاملة.  �لأ�صا�صية  �مل�صاريع  من  وغريها  و�لأنفاق  و�جل�صور 
�إن حجم م�صروعات  �ل�صرق �لأو�صط �ملتخ�ص�صة يف �لأبحاث  ل�صركة فينت�صر 
�لطرق و�جل�صور �لقائمة و�ملخطط لها يف �لإمار�ت ت�صل �إىل 58 مليار دولر 
�ملائة من حجم �مل�صروعات �لإقليمية  40 يف  �أي ما ن�صبته  213 مليار درهم 
وذلك بعد خطة �أبوظبي �لكرى للنقل �لأر�صي �لتي تقدر بنحو 25 مليار 
��صتثمار�ت  �أن حجم  �لأو�صط  �ل�صرق  �ل��دويل للطرق يف  و�أك��د �لحت��اد  دولر 
�لقائمة  �مل�صاريع  يف  �لتحتية  و�لبنية  �لنقل  قطاع  يف  وحدها  �أبوظبي  �إم��ارة 
حاليا ي�صل �إىل نحو 4 ر18 مليار درهم ول تت�صمن م�صروع قطار �لحتاد 
مطار�ت  يف  و�لتطوير  �لتو�صعة  م�صاريع  يف  �ل�صتثمار�ت  حجم  يقدر  فيما 
�ملو�نئ  و يف  دره��م  100 مليار  �ملقبلة نحو  �لأع���و�م �خلم�صة  �ل��دول��ة خ��ال 
�أن  157 مليار درهم. و�أكد تقرير ملجموعة �صيتي �لأمريكية  �لبحرية نحو 
خال  �لتحتية  و�لبنية  �لإن�صاء�ت  يف  مل�صاريع  عقود�  �أ�صندت  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لفرتة من يناير وحتى نهاية �صهر �صبتمر 2012 جتاوزت قيمتها 5 ر87 
�أ�صول �لبناء �ى . �صي .  مليار درهم و�صنف تقرير دويل ل�صركة ��صتثمار�ت 
هاري�ص �صدر يف �صهر مار�ص 2013 دولة �لإم��ار�ت يف �ملرتبة �لر�بعة عامليا 
من بن 40 دولة حول �لعامل �صملها �لت�صنيف يف ��صتثمار�ت �لبنية �لتحتية 
مبينا �أن �صوق �لإن�صاء�ت فيها يقدر بنحو 246 مليار درهم. هذ� عد� �ملبادرة 

�لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أطلقها  �لتي 
بتخ�صي�ص 16 مليار درهم لتطوير �لبنية و�ملر�فق �خلدمية يف كافة مناطق 
�ملناطق  ه��ذه  يف  و�لجتماعي  �لقت�صادي  �لتقدم  عجلة  دف��ع  بهدف  �ل��دول��ة 
لتو�كب ما �صهدته دولة �لإمار�ت من تطور ح�صاري وعمر�ين وذلك �نطاقا 
�لجتماعية  �لأه���د�ف  �أن يحقق  �لتطور ل ميكن  ه��ذ�  ب��ان  �صموه  روؤي���ة  م��ن 
و�لقت�صادية �ملرجوة منه دون توفري بنينة حتتية تتو�فق معه وتدعمه ودعا 
باملناطق  للنهو�ص  و��صتثنائيا  خا�صا  �هتماما  توجه  �أن  �إىل  �حلكومة  �صموه 
و�لقت�صادية على م�صتوى  �لجتماعية  �لبنية  �لتو�زن يف  �لنائية مبا يحقق 
�لعام  دره��م حتى  مليار�ت  �صبعة  �مل�صاريع  �لإنفاق على هذه  �لدولة. وجت��اوز 
معايل �أحمد جمعة  برئا�صة  �ملبد�رة  وتنفيذ  متابعة  جلنة  و�أجنزت   2012
�ل�صرت�تيجية  �مل�صاريع  من  كبري�  عدد�  �لرئا�صة  �صئون  وزير  نائب  �لزعابي 
�ل�صكنية  �لوحد�ت  من  �لآلف  �صملت  و�لتي  و�خلدمية  و�خلدمية  �لتنموية 
من بينها مدن �صكنية جديدة و�صبكة و��صعة من �لطرق �لد�خلية و�خلارجية 
و�لتاأهيل  �لتوحد  ومر�كز  و�ملو�نئ  و�ل�صدود  �ل�صحية  و�ملر�كز  و�مل�صت�صفيات 
�ل�صحي و�مل�صاجد و�ملد�ر�ص ومر�كز �لدبلوم �ملهني و�صبكات �ل�صرف �ل�صحي 
�إ�صافة �إىل تنفيذ م�صاريع حيوية يف قطاعي �ملاء و�لكهرباء باملناطق �ل�صمالية 
بتكلفة خم�صة مليار�ت و 700 مليون درهم و�إمد�د تلك �ملناطق باحتياجاتها 

�ملتز�يدة من �لكهرباء و�ملياه من حمطات هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي. 
�أكرث  �لإم���ار�ت  دول��ة  �صو�حل  �متد�د  على  ويوجد  عاملي  ميناء  �أ�صخم  �فتتاح 
من 26 ميناء بحريا عد� مو�نئ ت�صدير �لنفط ت�صكل نحو 13 ميناء منها 
�ملنافذ �لتجارية �لرئي�صية �لبحرية للدولة �لتي ترتبط مع �لعامل �خلارجي 
�إجمايل حركة �ل�صحن يف منطقة  61 يف �ملائة من  �أكرث من  وت�صتحوذ على 
و�لتو�صعة  �لتطوير  م�صاريع  يف  �ملتوقعة  �ل�صتثمار�ت  حجم  وي�صل  �خلليج 
157 مليار درهم و ت�صمل مو�نئ  ملو�نئ �لدولة خال �ل�صنو�ت �ملقبلة نحو 
خليفة وجبل علي ور�أ�ص �خليمة. ود�صن �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�ص �لدولة يف 12 دي�صمر 2012 ميناء خليفة مبنطقة �لطويلة 
باإمارة �أبوظبي �لذي يعد �أحد �أ�صخم �ملو�نئ و�أكرثها تطور� يف منطقة �ل�صرق 
�لأو�صط و�صمال �أفريقيا من حيث �لتكنولوجيا �ملتاحة فيه و�مل�صاحة و�لقدرة 
�لت�صغيلية وقال �صموه �إن تد�صن هذ� �مليناء و �لذي بني وفق �أحدث �ملعايري 
ت�صهدها  �لتي  و�لتطوير  �لتحديث  م�صرية  يف  مهمة  نقطة  �صيكون  �لعاملية 
�لنقل  لقطاع  �ل���ازم  �ل��دع��م  ت��وف��ري  �صموه  و�أك���د   . �أب��ن��ائ��ه��ا  ب�صو�عد  ب��ادن��ا 
�أحد  �لدولة خا�صة ميناء خليفة ل�صتكمال مر�حل بنائه ليكون  �لبحري يف 
�أهم �ملو�نئ �لتجارية يف �ملنطقة وعلى م�صتوى �ل�صرق �لأو�صط وحلقة و�صل 
بن مناطق �لعامل �لقت�صادية من خال �ل�صتفادة من موقعه وموقع دولة 
�لإمار�ت �ل�صرت�تيجي وقال �إن �فتتاح هذ� �ل�صرح �ل�صخم يعزز من توجهاتنا 
نحو ��صتكمال روؤية �أبوظبي 2030 بخطو�ت و�ثقة ومبا ي�صهم يف ��صتمر�ر 
�أبناء  �لإم��ار�ت بوترية عالية مبا يلبي طموحات  �لتي ت�صهدها  �لنمو  عملية 

�لوطن يف بناء قاعدة �قت�صادية هامة. و�أكد �صموه �أن دولة �لإمار�ت ما�صية يف 
تنفيذ م�صاريعها �لعماقة �لهادفة �إىل دعم �قت�صادها �لوطني وتطويره من 
�أجل �لو�صول �إىل رفعة �لوطن وتعزيز مكانته على خارطة �لقت�صاد �لعاملي 
�صركة  �أجنزته  �ل��ذي  �لعماق  �مل�صروع  �لأوىل من هذ�  �ملرحلة  تكلفة  وبلغت 
�أبوظبي للمو�نئ نحو 26.5مليار درهم. ويعد ميناء خليفة ومنطقة خليفة 
�ل�صناعية كيز�د ركيزة �أ�صا�صية يف �لبنية �لتحتية لقطاع �لتجارة و�لقت�صاد 
و�لنقل �لبحري يف دولة �لإمار�ت ويتميز �مليناء �لذي يبلغ طول �أر�صفته �أربعة 
�آلف مرت بقدرته على ��صتيعاب �جليل �جلديد من �صفن �ل�صحن �لعماقة 
�ألف حاوية يف كل رحلة حيث �صيكون ق��ادر� بحلول   22 �لقادرة على مناولة 
35 مليون طن من  15 مليون حاوية قيا�صية و  2030 على مناولة  �لعام 
�ل�صحنات �لعامة ويتعامل �مليناء حاليا مع 5 ر2 مليون حاوية و 12 مليون 
 2014 ع��ام  يف  �صريتبط  باأنه  �مليناء  يتميز  كما  �لعامة.  �لب�صائع  من  طن 
مب�صروع �صبكة �ل�صكك �حلديدية �لذي تنفذه حاليا �صركة �لحتاد للقطار�ت 
مما يجعله �أول ميناء يف �ملنطقة يوفر لعمائه هذه �لو�صيلة �حليوية لنقل 

�لب�صائع. 
�لعامل  يف  �ل�صناعية  �ملناطق  �أك��ر  من  كيز�د  �ل�صناعية  خليفة  مدينة  وتعد 
من   2012 ع��ام  م��ن  �أغ�صط�ص  �صهر  حتى  للمو�نئ  �أب��وظ��ب��ي  �صكة  و�نتهت 
�إجر�ء�ت تاأجري 25 يف �ملائة من �مل�صاحة �ملتاحة يف �ملنطقة �ل�صناعية ووقعت 
م�صاريعهم  لإقامة  وعاملين  حملين  م�صتثمرين  مع  �تفاقية   47 من  �أك��رث 
قيد  �مل�صاريع  من  كبري  ع��دد  �إىل  �إ�صافة  �ملنطقة  يف  و�للوج�صتية  �ل�صناعية 
كيز�د  وت�صتهدف  �ل�صناعية.  �لقطاعات  خمتلف  م��ع  و�لتفاو�ص  �ل��در����ص��ة 
ومتكاملة  متخ�ص�صة  جممعات  ع��ر  حم��ددة  �صناعية  قطاعات  ��صتقطاب 
و�لزجاج  �مل��ع��دن��ي��ة  �لهند�صية  و�مل��ن��ت��ج��ات  و�ل�����ص��ل��ب  �لومل��ن��ي��وم  �أه��م��ه��ا  وم���ن 
�لغذ�ئية  و�مل����و�د  و�لتغليف  و�ل��ط��ب��اع��ة  �ل���ورق  و�صناعة  و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
و�لتجارة  �حلديثة  و�لتكنولوجيا  �لبناء  وم���و�د  �لطبية  و�مل��ع��د�ت  و�لأدوي����ة 
لاأوملنيوم  �لإم��ار�ت  ويعتر م�صنع  �أخرى  �للوج�صتية و�صناعات  و�خلدمات 
يف  �لت�صغيلية  عملياته  وب���د�أ  دره��م  مليار  ر37   5 تكلفته  تبلغ  �ل��ذي  �إمي���ال 
منطقة كيز�د منذ �أكرث من عامن من �أكر م�صاهر �لألومنيوم يف �لعامل. 
2006 بهدف تنظيم وتطوير  �أبوظبي للمو�نئ خال عام  وتاأ�ص�صت �صركة 
�ملو�نئ و�ملناطق �ل�صناعية �ملرتبطة بها ودفع عجلة �لتو�صع �لقت�صادي عن 
و�لتجارية  �لبحرية  و�ملر�فق  �لتحتية  �لبنية  قو�عد �صلبة من  �إر�صاء  طريق 
يف �إمارة �أبوظبي. ويتوقع �أن تتجاوز قيمة �ل�صتثمار�ت �لتي تنفذها بحلول 
عام 2015 نحو 28 مليار درهم منها 5 ر26 مليار درهم تكاليف �ملرحلة 
ر1   5 ونحو  كيز�د  �ل�صناعية  خليفة  ومدينة  خليفة  ميناء  مل�صروع  �لأوىل 
�لتقدير�ت  دره��م  130 مليون  لقناة م�صفح �جلديدة وح��و�يل  دره��م  مليار 
�ل�صهامة. ومتتلك  �لغربية وميناء  ملو�نئ  �ملبدئية  �لتطوير  لعمليات  �لأولية 
�صركة �أبوظبي للمو�نئ وتدير 11 ميناء يف �إمارة �أبوظبي مبا يف ذلك ميناء 

خليفة �جلديد وميناء ز�يد وميناء م�صفح وخم�صة مو�نئ يف �ملنطقة �لغربية. 
وعزز هذ� �لإجن��از و�لتطور يف �لبنية �لتحتية ملو�نئ دولة �لإم��ار�ت موقعها 
يف  عامليا  �لثامنة  �ملرتبة  وتبو�أت  �لبحري  و�ل�صحن  �لنقل  �صناعة  خارطة  يف 
ع�صرة  و�ل�صاد�صة  �إقليميا  �لأوىل  و�ملرتبة  �ملو�نئ  يف  �حل��اوي��ات  حركة  كثافة 
عامليا يف موؤ�صر تقرير موؤمتر �لأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية �ونكتاد للعام 
2012 حيث �أظهر �لتقرير �رتفاعا متو��صا يف حركة مناولة �حلاويات من 
عام 2009 �إىل 7 ر16 مليون حاوية بنهاية عام  يف  حاوية  مليون  ر14   4
�ملرتبة �حلادية و�لع�صرين عامليا بن  �لدولة يف  �لتقرير  كما �صنف   2011
 2012 يناير  �لبحرية حتى  �لأ�صاطيل  �أك��ر  دول��ة متتلك   35 �أك��ر  قائمة 
�لقمة  ع��ززت  كما  �ل��دول��ة.  علم  �صفينة حتمل   65 بينها  �صفينة   420 بلغت 
حتت  �لإم����ار�ت  دول���ة  ��صت�صافتها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ج��ارة  للمو�نئ  �لثالثة  �لعاملية 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�صيخ حممد  �صمو  �أول  �لفريق  رعاية 
�أبوظبي من  يف   2013 مار�ص   19 يف  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
ويف  �لعامل.  يف  و�ل�صحن  �لتجارة  حلركة  ��صرت�تيجي  كمركز  �لدولة  مكانة 
�لعاملية عدة م�صاريع تطويرية جديدة من  دبي  �أجن��زت مو�نئ  �إط��ار مت�صل 
850 مليون  3 بجبل علي بتكلفة ثاثة مليار�ت و  بينها حمطة �حلاويات 
دولر و�لتي ينتظر ت�صغيلها يف مطلع عام 2014 لت�صل �لطاقة �لإجمالية 
ملو�نئ دبي يف جبل علي �إىل 19 مليون حاوية �صنويا و �صتعزز هذه �لتو�صعات 
من مكانة ميناء جبل علي ليكون من بن �أكر خم�صة مو�نئ يف �لعامل حيث 
�إىل  �أ�صبوعيا  96 رحلة  بنحو  تقوم  �صركة ماحية   150 يتعامل حاليا مع 
�أكرث من 115 ميناء حول �لعامل. وتعد �صركة مو�نئ دبي �لعاملية �إىل جانب 
ذلك من �أهم و�أكر م�صغلي �ملو�نئ على م�صتوى �لعامل من خال ت�صغيل �أكرث 

من 60 ميناء بحريا يف 30 دولة على م�صتوى �لعامل. 
�ملطار�ت و�صركات �لطري�ن �لوطنية ويوجد يف دولة �لإمار�ت ثمانية مطار�ت 
و�لعن  و�لفجرية  �خليمة  ور�أ���ص  و�ل�صارقة  ودب��ي  �أبوظبي  من  كل  يف  دولية 
فيما يجري بناء مطار�ت دولية جديدة وتو�صعات كبرية يف مطاري �أبوظبي 
�أن ي�صل حجم �ل�صتثمار�ت يف مطار�ت �لدولة  ودبي �لدولين حيث ينتظر 
خال �لأعو�م �خلم�صة �ملقبلة نحو 100 مليار درهم. وتوقع جمل�ص �ملطار�ت 
�لقائمة و�جلديدة  �لدولية  �ل�صتيعابية يف مطار�ت  �لطاقة  �أن ت�صل  �لعاملي 
�إىل ما يزيد عن 250 مليون ر�كب بحلول �لعام 2020 لتحتل �ملركز �لأول 
و�صرعت  �ل�صتيعابية.  �لطاقة  حيث  من  �أفريقيا  و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق  يف 
جممع  تنفيذ  يف   2012 ع��ام  منت�صف  يف  �أد�ك  للمطار�ت  �أب��وظ��ب��ي  �صركة 
مبنى �ملطار �لرئي�صي �جلديد ملطار �أبوظبي �لدويل �لذي ميتد على م�صاحة 
8 ر10 مليار درهم مما ي�صاعف من م�صاحة  بتكلفة  مبع  مرت  �ألف   700
�لعام  منت�صف  يف  �جلديد  �ملبنى  �فتتاح  بعد  م��ر�ت  خم�ص  �لإجمالية  �ملطار 
2017 وي�صتوعب نحو 40 مليون م�صافر �صنويا لريفع بذلك طاقة �ملطار 

�ل�صتيعابية �إىل نحو 50 مليون م�صافر. 

وفقًا لتقرير املنتدى القت�صادي العاملي 

�لإمار�ت �لأوىل �إقليميًا يف جودة �لبنية �لتحتية
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�لأ�صبوع  �ل���دويل  �أبوظبي  مطار  ت�صلم 
�ل�صرق  يف  مطار  �أف�صل  ج��ائ��زة  �ملا�صي 
�لأو�������ص������ط وف����ق����اً ل��ل��م��ج��ل�����ص �ل������دويل 
وذل���ك يف حفل  �آي  ���ص��ي  �أي  ل��ل��م��ط��ار�ت 
ت���وزي���ع �جل���و�ئ���ز ب��ق�����ص��ر ����ص���ري�غ���ان يف 
��صطنبول برتكيا، �صمن فعاليات �مللتقى 
�ل�صنوي للمجل�ص. و�أتت �جلائزة نتيجة 
�مل��ط��ار�ت يف  ل�صتطاع ج���ودة خ��دم��ات 
�أجر�ه  �ل���ذي  �لأو���ص��ط  �ل�����ص��رق  منطقة 
�مل��ج��ل�����ص �ل������دويل ل���ل���م���ط���ار�ت، و�ل����ذي 
�ملعيارية  �ل�صتطاعات  �أب���رز  م��ن  يعد 
�ل�����ص��ام��ل��ة جل����ودة خ���دم���ات �ل��ع��م��اء يف 

�ملطار�ت عاملياً. 
�أب��وظ��ب��ي للمطار�ت  ���ص��رك��ة  ف���ازت  وق���د 
لل�صرق  م��ت��ط��ور  م���ط���ار  �أف�����ص��ل  ب��ل��ق��ب 
�لأو����ص���ط ع��ن م��ط��ار �أب��وظ��ب��ي �ل���دويل 
�أبوظبي  �إىل حتقيق مطار  ن�صبًة  وذلك 
�ل�����دويل لأك����ر �رت���ف���اع يف ن�����ص��ب��ة ر�صا 
�ملنطقة  يف  مطار  خدمات  عن  �لعماء 
�ملطار  ومت��ي��ز   .2012 �ل���ع���ام  خ����ال 
يف ف��ئ��ة �ل���ك���ف���اءة �ل��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة وج����ودة 

�خلدمات �ملقدمة للم�صافرين وكان قد 
�أحرز درجة 4.40 يف نتائج �ل�صتطاع 
للح�صول  �أّهله  ما   2012 �لعام  خال 
�ل�صرق  �أف�����ص��ل م���ط���ار�ت  ع��ل��ى ج���ائ���زة 
�لأو���ص��ط، وذل��ك بعد ت�صنيفه يف �ملركز 
�مل��ن��ط��ق��ة للعام  �ل���ث���اين ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 

.4.31 بدرجة   2011
وتعليقاً على ��صتام �جلائزة عن �صركة 
قال  ��صطنبول،  يف  للمطار�ت  �أبوظبي 
�لرئي�ص  �ل���ه���د�ب���ي،  �أح���م���د  �مل��ه��ن��د���ص 
�لتنفيذي للعمليات يف �ل�صركة: تفتخر 
با�صتامها  للمطار�ت  �أب��وظ��ب��ي  �صركة 
�لأو�صط  �ل�صرق  �أف�صل مطار يف  جائزة 
لأن���ه���ا ���ص��ه��ادة ت��ع��ت��ز ب��ه��ا �ل�����ص��رك��ة من 
ل��ل��م��ط��ار�ت، ومت�صي  �ل����دويل  �مل��ج��ل�����ص 
�ل�صركة قدماً باجتاه �إن�صاء بو�بة جوية 
�صتكون �صرحاً ح�صارياً لإمارة �أبوظبي 
من  وبالرغم  �فتتاحها.  عند  و�ملنطقة 
�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ُت��ف��ر���ص ع��ل��ى مطار 
�مل�صاريع  هذه  مثل  ج��ر�ء  من  �لعا�صمة 
فريق  ي�صتمر  و�لإن�صائية،  �لتطويرية 
تقدمي  يف  بالتز�مه  �لوفاء  �ملطار  عمل 
تت�صم  نوعها،  م��ن  ف��ري��دة  �صفر  جت��رب��ة 

بالتمييز يف �خلدمات، وهي �ل�صمة �لتي 
�أب��وظ��ب��ي �ل����دويل يف  ��صتهر ب��ه��ا م��ط��ار 

�لعقد �لأخري .
�أن جو�ئز جودة خدمات �ملطار�ت  يذكر 
�لتي مينحها �ملجل�ص �لدويل للمطار�ت 
و�أ�صبحت   ،2006 �ل��ع��ام  يف  ت��اأ���ص�����ص��ت 

�لعاملية  �مل��رج��ع��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  �أب�����رز  م���ن 
�مل�صافرين  ر���ص��ا  تقييم  م�����ص��ت��وي��ات  يف 
275 مطار عاملي.  �أك��رث من  مب�صاركة 
�أف�صل  ُتكّرم  �لتي  ويتم تقدمي �جلو�ئز 
�لتقييم  نتيجة  �لعامل وفق  �ملطار�ت يف 
�ل��ذي ُيجريه  �ل�صامل جل��ودة �خلدمات 

�لعماء  م���اي���ن  مب�����ص��ارك��ة  �مل��ج��ل�����ص 
وُي�صّكل  �ل����ع����امل،  ح�����ول  و�مل�������ص���اف���ري���ن 
�لعاملية  ل��ل��م��ط��ار�ت  بالن�صبة  �ل��ت��ك��رمي 
�ل��ف��ائ��زة ف��ر���ص��ة مم��ّي��زة ل��ل��ت��اأك��ي��د على 
�لل���ت���ز�م مب��و����ص��ل��ة �ل��ت��ط��وي��ر وتقدمي 

�أف�صل �خلدمات للم�صافرين.

•• راأ�س اخليمة :الفجر

طرحت هيئة حماية �لبيئة و�لتنمية يف ر�أ�ص �خليمة 
�أ�صماك �ل�صبيطي و1000  �أ�صبعيات  9600 من 
من �صنف �لهامور يف حممية ميناء �لعرب �لو�قعة 
وهو  �لعرب  ميناء  م�صروع  �صمن  مز�حمي  خور  يف 
و�أبرز  �لعقارية  �خليمة  ر�أ����ص  م�صاريع  �أك���ر  �أح���د 
�مل�����ص��اري��ع �ل��ع��ق��اري��ة �مل��ط��ل��ة ع��ل��ى و�ج��ه��ة م��ائ��ي��ة يف 

�ملنطقة .
 ومتتاز حممية ميناء �لعرب باحتو�ئها على حمميات 
وخري�ن و�أ�صجار قرم ما يجعلها بيئة مثالية ت�صاعد 
�أن��و�ع مماثلة من �لكائنات �ملائية وتوؤهل  يف �نت�صار 
�لأ�صماك على �لتاأقلم مع �حلياة �لطبيعية وي�صمن 
ينعك�ص  �ل��ذي  �لأم���ر  بقائها،  ن�صبة  م��ع��دلت  زي���ادة 

�إيجاباً على �ملخزون �ل�صمكي يف �لدولة. 
وق����ال حم��م��د ���ص��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ص��ي، �ل��ع�����ص��و �ملنتدب 
و�لرئي�ص �لتنفيذي ل�صركة ر�أ�ص �خليمة �لعقارية: 
�ملبادر�ت  دع��م  يف  �مل�صاهمة  �صرورنا  دو�ع���ي  مل��ن  �إن��ه 

�أمت  ع��ل��ى  ون��ح��ن  ر�أ�����ص �خل��ي��م��ة.  �إم�����ارة  �لبيئية يف 
�مل����و�رد  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  يف  للم�صاهمة  �ل���ص��ت��ع��د�د 

�لبيئية و�لرثوة �ل�صمكية يف �لإمار�ت .
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال �ل��دك��ت��ور ���ص��ي��ف �ل��غ��ي�����ص، �ملدير 
�خرتنا  و�لتنمية:  �لبيئة  حماية  لهيئة  �لتنفيذي 
حممية ميناء �لعرب لكونها منطقة مثالية لتعزيز 
�لتنوع �حليوي وهي موؤهلة للحفاظ على هذ� �لنوع 
من �لأ�صماك بحكم �لبيئة �لتي تتوفر فيها �إ�صافة 
�لبيئية يف  �ملنطومة  ملا لها من دور فاعل يف تعزيز 
نباتات  على  �أن��ه��ا حتتوي  كما  �خليمة،  ر�أ����ص  �إم���ارة 
�لأ�صماك  لريقات  �حل�صانة  بيئة  توفر  �لتي  �لقرم 

قبل �نتقالها �إىل �ملخزون �ل�صمكي .
جزء�ً  �لعرب  ميناء  حممية  تعد  �لقا�صي:  و�أ�صاف 
هاماً من م�صروع ميناء �لعرب �لذي طورته �صركة 
�لعرب مق�صد�ً  �لعقارية. ويعد ميناء  ر�أ�ص �خليمة 
بيئياً ��صتثنائياً ذلك �أن �مل�صروع ككل يقع على �خلط 
�ل�صاطئي لإم��ارة ر�أ���ص �خليمة وميتد على م�صاحة 
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مطار �أبوظبي �لدويل يت�صلم جائزة �أف�صل مطار بال�صرق �لأو�صط من �ملجل�س �لدويل للمطار�ت

للمحافظة على املخزون ال�صمكي 

�لبيئة تطرح �أكرث من 10 �آلف من �أ�صبعيات �ل�صبيطي و�لهامور
 يف حممية ميناء �لعرب

�ملجل�س �لأعلى للطاقة بدبي ميدد مهلة �لرت�صح 
جلائزة �لإمار�ت للطاقة 2013 حتى 10 يوليو

•• دبي -وام:

قرر �ملجل�ص �لأعلى للطاقة يف دبي متديد مهلة ��صتام طلبات �لرت�صيح 
�ملقبل وذلك  �لعا�صر من يوليو  �إىل   2013 �لإم��ار�ت للطاقة  جلائزة 
تقدمي  �لإ�صافية يف  �ملدة  لاإ�صتفادة من  للمر�صحن  �لفر�صة  لإتاحة 
طلبات �لرت�صيح و�حل�صول على �لتفا�صيل �ملطلوبة . من جهة �أخرى 
نفذ �ملجل�ص �لأعلى للطاقة جولة ترويجية للتعريف بجائزة �لإمار�ت 
للطاقة يف �لعا�صمة �لأردنية عمان و�لعا�صمة �لقطرية �لدوحة وذلك 
�لأو�صط  �ل�����ص��رق  منطقة  يف  للجائزة  �لرتويجية  �خل��ط��ة  م��ن  ك��ج��زء 
و�صمال �فريقيا وقال �صعادة �صعيد حممد �لطاير نائب رئي�ص �ملجل�ص 
�ن تنظيم هذه �جلولت �لرتويجية يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال 
�أكر عدد ممكن من �خل��ر�ت و�لأفكار  ��صتقطاب  �إىل  �فريقيا يهدف 
من  �لبديلة  و�لطاقة  �ملتجددة  �لطاقة  جمالت  يف  �لعربية  و�لتجارب 
�لإم����ار�ت للطاقة من�صة لاإبد�ع  �أن ج��ائ��زة  �أ���ص��اف   . خ��ال �جل��ائ��زة 
خا�ص  ب�صكل  �ملتجددة  و�لطاقة  ع��ام  ب�صكل  �لطاقة  ع��امل  يف  و�لبتكار 
خر�تهم  لعر�ص  للمر�صحن  �لفر�صة  �جل��ائ��زة  ه��ذه  �صتوفر  حيث 
و�بتكار�تهم يف خمتلف جمالت �لطاقة و�لرت�صيد وحماية �لبيئة . من 
جانبه �أ�صار �صعادة �أحمد بطي �ملحريبي �لأمن �لعام للمجل�ص �لأعلى 
للطاقة يف دبي �إىل �أنه بعد �لإقبال �لكبري على �مل�صاركة يف �جلائزة من 
قرر  �لرتويجية  �جل��ولت  �أثناء  و�لأف��ر�د  �ل�صركات  ��صتف�صار�ت  خال 
يذكر   .  2013 يوليو   10 �إىل  يونيو   30 من  �ملهلة  متديد  �ملجل�ص 
و�لدوحة �صم  ز�ر عمان  �ل��ذي  دبي  للطاقة يف  �لأعلى  �ملجل�ص  �أن وفد 
كا من عمر �أحمد �لقر�صي نائب �لرئي�ص للجنة �لت�صويق و�لفعاليات 
وطاهر دياب �لأمن �لعام للجائزة وعلي �ل�صويدي نائب مدير �لت�صال 
�ملوؤ�ص�صي باملجل�ص . وقدم �لقر�صي �أثناء موؤمتر �صحفي عقده �ملجل�ص 
دبي كما عرف  للطاقة يف  �لأعلى  �ملجل�ص  تعريفية عن  نبذة  بالدوحة 
دياب  فيما قدم  وفئاتها  و�أهد�فها وحماورها  للطاقة  �لإم��ار�ت  جائزة 
 . �جلائزة  يف  �مل�صاركة  وقو�عد  �لأ�صا�صية  �ملبادىء  عن  تف�صيليا  �صرحا 
ومن �ملقرر �أن تقوم جلنة �لتحكيم بتقييم �لطلبات خال �لفرتة من 
للجائزة  �لحتفال �خلتامي  �صيقام  فيما  �لقادمن  �صبتمر  �إىل  يوليو 
لتكرمي �لفائزين يوم 22 �أكتوبر �لقادم و�لذي يتز�من مع يوم �لطاقة 

�لعاملي . 

ر�صا �لأن�صاري تطرح حزمة منتجات ملو�رد للتمويل عرب فروعها بالدولة

�لوطني �لحتادي يناق�س م�صروع قانون �مل�صاريع و�ملن�صاآت �ل�صغرية و�ملتو�صطة يف جل�صة 25 يونيو

•• دبي –الفجر:

وقعت جمموعة �صركات مو�رد للتمويل ور�صا �لأن�صاري لل�صر�فة موؤخر� 
، �تفاقية تعاون تقوم مبوجبها �لأخرية ، بطرح حزمة من �ملنتجات �لتي 
على  ت�صهيا  بالدولة  �ملنت�صرة  فروعها  ع��ر  لعمائها  م���و�رد  تطلقها 
عماء مو�رد للتمويل ، حيث وقع �لتفاقية عن مو�رد للتمويل حممد 
م�صبح �لنعيمي �لرئي�ص �لتنفيذي للمجموعة ، وعن �صركة �ل�صر�فة علي 
ر�صا �لأن�صاري �لرئي�ص �لتنفيذي ، بح�صور رحاب لوتاه رئي�ص �حلوكمة 

وتطوير �لأعمال يف مو�رد للتمويل ، وممثلن عن �ملوؤ�ص�صتن .
و�أكد حممد م�صبح �لنعيمي يف ت�صريح له عقب توقيع �لتفاقية ، على 

بكافة  ك��ان��و�  �أينما  لعمائها  خدماتها  لتقدمي  للتمويل  م���و�رد  حر�ص 
فيما  �لقائمة  �لتعاون  �تفاقية  كانت  �ملنطلق  هذ�  ومن   ، �لدولة  �إم��ار�ت 
بانت�صار  تتميز  �لأخ���رية  لكون   ، لل�صر�فة  �لأن�����ص��اري  ر�صا  وب��ن  بينها 
فروعها بالدولة ، مما ي�صهل على عماء مو�رد للتمويل �حل�صول على 
�خلدمات و�ملنتجات �لتي تقدمها مو�رد �أينما كانو� ، لفتا �إىل �أنه ومن 
لل�صركات   ، �مل�صرفية  �ل�صمانات  �إ���ص��د�ر  �ل��ع��دي��دة  �خل��دم��ات  تلك  ب��ن 
�لعاملة يف �لدولة ، بالإ�صافة �إىل حزمة من �خلدمات �ملبتكرة �لأخرى 
لل�صر�فة جنبا  �لأن�صاري  ر�صا  وت�صوقها   ، للتمويل  توفرها مو�رد  �لتي 
جمالت  يف   ، تقدمها  �ل��ت��ي  و�ملتخ�ص�صة  �ملتنوعة  �خل��دم��ات  جنب  �إىل 
�أيا  �لفو�تري من  حتويل �لأمو�ل و�ل�صر�فة و��صتقبال �ملدفوعات ل�صد�د 

من فروعها �ملنت�صرة .
ر�صا  ملوؤ�ص�صة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �لأن�����ص��اري  ر���ص��ا  علي  �أك���د  جهته  م��ن 
�لأن�صاري لل�صر�فة ، على �أنه ومبوجب هذه �لتفاقية �صتقوم �ل�صر�فة 
ومن خال فروعها �ملنت�صرة يف كافة �أنحاء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
، بتب�صيط �لإجر�ء�ت وتخفي�ص تكلفة �إ�صد�ر �ل�صمانات ، لتاأدية خدمة 
 ، �لجتماعية  و�ل�صئون  �لعمل  وز�رة  ل�صالح  �مل�صريف  �ل�صمان  �إ���ص��د�ر 
 ، �أ�صا�صين  بعن�صرين  قبلهم متتاز  �ملقدمة من  �أن �خلدمة  على  موؤكد� 
وهما تقدمي �خلدمة دون حت�صيل �أية ر�صوم من �لعميل ، بالإ�صافة �إىل 
�ل�صمان  �صهادة  �لعميل  ت�صليم  ميكن  حيث   ، �إ�صد�رها  �إج��ر�ء�ت  تي�صري 

خال 60 دقيقة .

و�أ�صاف و�إدر�ك��ا منه لأهمية �جلانب �لجتماعي ل�صمانات �لعمل ، فقد 
�لتعاون فيما بينه وبن جمموعة �صركات مو�رد  �إمتام هذ�  حر�ص على 
مو�رد  منتجات  تقدمي  و�صمان  للطرفن  م�صلحة  م��ن  ل��ه  مل��ا  للتمويل 
ثقة  �أن  على  م��وؤك��د�   ، لهم  عناء  دون  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  كافة  لعمائها يف 
�ملنت�صرة  لل�صر�فة  �لأن�صاري  ر�صا  موؤ�ص�صة  ف��روع  تقدمه  فيما  �لعماء 
بالدولة ، يلزمهم بتقدمي �ملزيد من �أحدث �خلدمات �ملتميزة و�ملتنوعة 
�مل�صرفية  �ملوؤ�ص�صات لتقدمي كافة �خلدمات  �لتعاون مع كافة  ، ومن ثم 
�إ�صافة  �إل  �لعمل ما هي  �أن خدمة تقدمي �صمانات  �إىل  ، لفتا  للعماء 
لل�صر�فة  �لأن�����ص��اري  ر���ص��ا  تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  ملجموعة   ، �أخ���رى 

حمتفظة ب�صمعتها �لطيبة يف هذ� �لقطاع �مل�صريف د�خل �لدولة .

•• اأبوظبي-وام:

ع�صرة  �ل�����ص��اب��ع��ة  �لحت�����ادي جل�صته  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����ص  ي��ع��ق��د 
�خلتامية من دور �نعقاده �لعادي �لثاين من �لف�صل �لت�صريعي 
�خلام�ص ع�صر يوم �لثاثاء �ملو�فق 25 يونيو �جلاري برئا�صة 
�صبعة  خالها  يوجه  �ملجل�ص  رئي�ص  �مل��ر  �أحمد  حممد  معايل 
�أ�صئلة ملمثلي �حلكومة ويناق�ص م�صروع قانون �حتادي يف �صاأن 
تقارير  على  ويطلع  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  و�ملن�صاآت  �مل�صاريع 
جلانه للدور �لثاين. كما يطلع �ملجل�ص على �ملر�صوم �لحتادي 
�لت�صريعي  �لف�صل  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ع��ادي  �لن��ع��ق��اد  دور  بف�ص 

تت�صمنان  للحكومة  �صادرتن  ر�صالتن  وعلى  ع�صر  �خلام�ص 
�ليوم  �صاعات  من  �لتقليل  ���ص��وؤ�يل  ب�صاأن  للمجل�ص  تو�صيتن 
�لعاملة يف  للمر�أة  �لعمل  بيئة  �ملد�ر�ص و حت�صن  �لدر��صي يف 

�لقطاع �حلكومي . 
وي���وج���ه ���ص��ع��ادة ع��ل��ي ع��ي�����ص��ى �ل��ن��ع��ي��م��ي و���ص��ع��ادة ح��م��د �أحمد 
�لرحومي �صوؤ�لن �إىل معايل مرمي بنت حممد خلفان �لرومي 
وزيرة �ل�صوؤون �لجتماعية حول �لرقابة على ن�صاط �جلمعيات 
وتاأهيل حالت  لعاج  مر�كز حكومية  �إن�صاء  وحول  �لتعاونية 

�لإعاقة �ل�صديدة ومر�صى �لتوحد من �ملو�طنن .
كما يوجه �صعادة حمد �لرحومي و�صعادة م�صبح �صعيد �لكتبي 

�صوؤ�لن �إىل معايل عبيد بن حميد �لطاير وزير �لدولة لل�صوؤون 
للمعا�صات  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  �مل��ال��ي��ة 
�ملتقاعدين  للمو�طنن  �ل�صماح  حول  �لجتماعية  و�لتاأمينات 
درهم  �آلف  ت�صعة  من  �أك��رث  ومعا�ص  ر�ت��ب  ومبجموع  بالعمل 

وحول �إعادة �لنظر يف نظام �لتقاعد �ملبكر للمر�أة .
�أ�صئلة  ثاثة  �ل�صام�صي  حمد  عبد�هلل  �لدكتور  �صعادة  ويوجه 
�لهيئة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  ب�صفته  �لطاير  معايل  �إىل 
�لعامة للمعا�صات و�لتاأمينات �لجتماعية حول زيادة معا�صات 
وك����اء �ل������وز�ر�ت و�مل������در�ء و�مل��وظ��ف��ن �مل��دن��ي��ن �ل��ذي��ن متت 
 2008 يناير  م��ن  �لأول  ت��اري��خ  قبل  �لتقاعد  �إىل  �إح��ال��ت��ه��م 

وحول  �ملتقاعدين  ب��ي��ان��ات  حت��دي��ث  �ج����ر�ء�ت  ت�صهيل  وح���ول 
�ل��رب��ط �لإل���ك���رتوين ب��ن �جل��ه��ات ذ�ت �ل��ع��اق��ة لإث��ب��ات وفاة 
قانون  م�صروع  �ملجل�ص  ويناق�ص  �لتقاعدي.  �ملعا�ص  �صاحب 
�ملحال  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  و�ملن�صاآت  �مل�صاريع  ب�صاأن  �حت��ادي 
�لذي  و�ل�صناعية  و�لق��ت�����ص��ادي��ة  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ص��وؤون  م��ن جل��ن��ة 
يتكون من 23 مادة. و�أكدت �ملذكرة �لتو�صيحة �أن للم�صاريع 
لقت�صاد  �ل��ع��ام��ة  �لبنية  يف  ب���ارز�  دور�  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
دولة �لإمار�ت و�إن �إ�صد�ر هذ� �لقانون ينظم �لأحكام �ملتعلقة 
روؤية  لتحقيق  و�ملن�صاآت وميثل خطوة متقدمة  �مل�صاريع  بهذه 
ب�صريحة مهمة من  �له��ت��م��ام  ���ص��اأن  يف  �لحت���ادي���ة  �حل��ك��وم��ة 

�مل�صروع  ه��ذ�  وي��ه��دف  �ل��وط��ن.  �صباب  م��ن  �ل�صركات  �أ���ص��ح��اب 
�إىل دعم وتطوير �مل�صاريع و�ملن�صاآت �ل�صغرية و�ملتو�صطة حتى 
�أ�صا�صيا للتنمية �لقت�صادية يف �لدولة وت�صهم يف  تكون د�عما 
ن�صر وت�صجيع ثقافة �لبحث و�لإبد�ع و�لبتكار وريادة �لأعمال 
يف  بدورها  وت�صهم  �لقت�صادية  �لدولة  طموحات  حتقق  �لتي 
تعزيز تناف�صية �مل�صاريع و�ملن�صاآت من �أجل توفري فر�ص �لعمل 
للمو�طنن وحتفيزهم ودعمهم لاإقبال على �لعمل يف جمال 
�مل�صاريع و�ملن�صاآت و�مل�صاهمة يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل للدولة 
مما يعزز مكانة �لدولة كمركز لريادة �لأعمال و�إقامة �مل�صاريع 

و�ملن�صاآت و�إيجاد �صركات جديدة باأ�صو�ق �لدولة م�صتقبا.
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العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/212   مد جز  - م ر- ب- اأ ظ

مدعي/ �صد�قت علي �صفد�ر علي �جلن�صية: باك�صتان   مدعي عليه: طريق 
مو�صوع  �لمار�ت   �جلن�صية:  عمر  حممد  ميثلها/  �لعامة  للنقليات  �لقمر 
�لدعوى: مطالبة مالية9000 درهم �ملطلوب �عانه / طريق �لقمر للنقليات 
�ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�صية:  عمر  حممد  ميثلها/  �لعامة 
�ملو�فق  �لثنن  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/6/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 
بد�ئرة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لق�صاء   
و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/796   ح نف�ش- م ر - ب- اأظ

يعقوب  عليه:  مدعي  �لردن  �جلن�صية:  مفلح  عبد�هلل  حممد  هيام  مدعي/ 
يو�صف علي رم�صان �ل علي �جلن�صية: �لمار�ت  مو�صوع �لدعوى: نفقة عدة 
رم�صان  علي  يو�صف  يعقوب   / �عانه  �ملطلوب  �صابقة  زوجية  ونفقة  ومتعة 
�ل علي �جلن�صية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/9 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�صاء �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

2013/6/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/262   جت جز- م ت- ب- اأظ

 املتخ�ص�صة: املقاوالت والنزاعات االن�صائية
�صركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�صية:  للديكور  �لريطانية  �ملوؤ�ص�صة  مدعي/ 
مببلغ  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت   �جلن�صية:  ذ.م.م  لان�صاء�ت  �صوكومت 
�جلن�صية:  ذ.م.م  لان�صاء�ت  �صوكومت  �صركة   / �عانه  �ملطلوب  13.037.50درهم  
�لمار�ت عنو�نه: بالن�صر)بت�صحيح �صكل �لدعوى ب�صاأن ��صم �ملدعى عليها( حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/10 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة 
�لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �صخ�صيا �و بو��صطة 
قبل  عليها  موقعا  �مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/456   جت جز- م ت- ب- اأظ

 املتخ�ص�صة: املقاوالت والنزاعات االن�صائية
مدعي/ نعيم حممد حممود �صليمان �جلن�صية: فل�صطن مدعي عليه: �ل�صال �لذهبي 
لل�صيانة �لعامة ميثلها/ بخيت حممد �لعامري �جلن�صية: �لمار�ت    مو�صوع �لدعوى: 
مطالبة مالية 5.500 درهم   �ملطلوب �عانه /  �ل�صال �لذهبي لل�صيانة �لعامة ميثلها/ 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر   عنو�نه:  �لمار�ت     �جلن�صية:  �لعامري  حممد  بخيت 
�لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/6/27 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�صكر �آل نهيان  �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
  اعالن  للح�صور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى 2013/215 )مدين جزئي) بوا�صطة الن�صر

�ت�ص  بي  �صركة  �ملدعى عليه/  �لبتد�ئية �ىل  بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية 
�ل لل�صحن وميثلها مديرها وليد وكفيل �ل�صركة حممد حامت- ومندوبهم حممد  �قام 
�ملدعي/�حمد جا�صم ر��صد �لعريدي عنو�نه: دبي- �ملزهر- مقابل حديقة م�صرف- رقم 
-مدين   2013/215 برقم  �لدعوى    0505648596  -0506453992 رقم  هاتف   33 �لبيت 
وثمانون  ومائة  �ل��ف  )�صبعون   70180 مببلغ  �ملطالبة  ومو�صوعها  عجمان-   - جزئي  
 + �ل�صد�د  ونهاية  �ملطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %5 بو�قع  �لفائدة   + لغ��ري  فقط  درهما 
�لر�صوم و�مل�صاريف.  فانت مكلف باحل�صور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
�صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�صاعة 8.30 �ملو�فق يوم 18 من �صهر يوليو 

ل�صنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�صية بو�صفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/6/16
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/459 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- عجمان:�ل�صيد/
�لت�صديق على  �لم���ار�ت    وطلب  �لفا�صي �جلن�صية:  �حمد عبد�هلل  عبد�هلل 
للخدمات  )الوطنية  �لتجاري  �ل�صم  يف  :تنازل  يت�صمن  حم��رر  يف  �لتوقيع 
رقم  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�صة   ) العمالية 
�ىل:خليفة  بعجمان  و�ل�صناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�صجل   )29037( �مللف 
عبد�هلل �حمد �لفا�صي �جلن�صية: �لمار�ت     ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على ذوي �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء 

��صبوعن من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��صم �ل�صركة: جي ايه ئي ال للتجارة العامة )�ص. ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم )2705( ملك فر�ص �هلل يو�صفوف -بر دبي- برج خليفه   �ل�صكل 
بال�صجل  �لقيد  رق��م    577261 �لرخ�صة:  رق��م  حم��دودة.  م�صوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�صادية بدبي  د�ئ��رة  �لتجاري: 78417  مبوجب هذ� تعلن 
�لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�صركة �ملذكورة �أعاه، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/5/14 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/5/14 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعن مكتب 
ال�صرق الو�صط لتدقيق احل�صابات �لعنو�ن: مكتب ملك �صعيد وحممد بن علي 
�لقيزي- ديرة- �ملطينة هاتف  2727319-04 فاك�ص: 2727348-04  م�صطحباً معه 
هذ�  ن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��اً   )45( خ��ال  وذل��ك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة 

�لإعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��صم �مل�صفي/ مكتب ال�صرق الو�صط لتدقيق احل�صابات
 �لعنو�ن: مكتب ملك �صعيد وحممد بن علي �لقيزي- ديرة- �ملطينة هاتف  2727319-
04 فاك�ص: 2727348-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي 
للتجارة  ال  ايه ئي  لت�صفية جي  �أع��اه  �ملذكور  �مل�صفي  تعين  باأنه قد مت 
العامة )�ص. ذ.م.م(  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/5/14 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/14  وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعن  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ص  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعان.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��صم �ل�صركة: زودياك للمقاولت )�ص.ذ.م.م(- رقم �لرخ�صة 571395 عنو�نها: 
مكتب رقم M1 ملك با�صم ويو�صف �بناء �حمد خليل �لباكر- ديرة- نايف  �ل�صكل 
مبوجب   75174 �لتجاري:  بال�صجل  �لقيد  رقم  حم��دودة  م�صئولية  ذ�ت  �لقانوين: 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي بانه قد مت �لتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري 
لديها باإنحال �ل�صركة �ملذكورة �عاه، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�صادر من �جلمعية 
�لعمومية لل�صركاء و�ملوثق لدى �ل�صيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/95909(  
بتاريخ )2013/5/23( وعلى من لديه �ي �عرت��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�صفي 
ب��رج �خل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة �لبطن حم��ل 7 ملك  �ل��ك��ائ��ن يف  �مل��ع��ن يف مكتبه 
و�لور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحبا   )04-2223773( فاك�ص   )04-2226266(

�لثبوتية وذ�لك خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان .            

 دائرة التنمية االقت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��صم �ل�صركة: ال .اي.�صي. �صي.ديزاين   )�ص.ذ.م.م(- رقم �لرخ�صة 638611 
�ملنخول   �ل�صكل �لقانوين: ذ�ت  قرقا�ص-  م�صاريع  عنو�نها: مكتب رقم 605 ملك 
م�صئولية حمدودة رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري: 1058534 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية بدبي بانه قد مت �لتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحال 
�لعمومية  م��ن �جلمعية  �ل�����ص��ادر  �ل��ق��ر�ر  وذل��ك مبوجب  �ع���اه،  �مل��ذك��ورة  �ل�صركة 
لل�صركاء و�ملوثق لدى �ل�صيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/101675(  بتاريخ 
)2013/6/02( وعلى من لديه �ي �عرت��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�صفي �ملعن يف 
دي��رة- رقة �لبطن حمل 7 ملك برج �خل��ور هاتف: )2226266- �لكائن يف  مكتبه 
04( فاك�ص )2223773-04( م�صطحبا معه كافة �مل�صتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك 

خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان .            

 دائرة التنمية االقت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
�مل�صفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��صم 
�خلور- رقة �لبطن - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها بتعين �مل�صفي �ملذكور �عاه للقيام بت�صفية  
زودياك للمقاولت )�ص.ذ.م.م( وعنو�نها:مكتب رقم M1 ملك با�صم ويو�صف 
�بناء �حمد خليل �لباكر- ديرة- نايف وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�صادر من �جلمعية 
�لعمومية لل�صركاء و�ملوثق لدى �ل�صيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/95909(. 
بتاريخ )2013/5/23( وعلى من لديه �ي �عرت��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�صفي 
ب��رج �خل���ور ه��ات��ف :  �مل��ع��ن يف مكتبه �لكائن يف دي���رة- رق��ة �لبطن حم��ل 7 ملك 
و�لور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحبا  ف��اك�����ص)04-2223773(   )04-2226266(

�لثبوتية وذ�لك خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان .           
 دائرة التنمية االقت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
�مل�صفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��صم 
�خلور- رقة �لبطن - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها بتعين �مل�صفي �ملذكور �عاه للقيام بت�صفية  
ملك   605 رق��م  مكتب  وعنو�نها:  )���ص.ذ.م.م(  �صي.ديزاين   .اي.�صي.  ال 
�لعمومية  �ل�صادر من �جلمعية  �لقر�ر  وذلك مبوجب  �ملنخول   قرقا�ص-  م�صاريع 
لل�صركاء و�ملوثق لدى �ل�صيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/101675(. بتاريخ 
)2013/6/2( وعلى من لديه �ي �عرت��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�صفي �ملعن يف 
مكتبه �لكائن يف دي��رة- رقة �لبطن حمل 7 ملك برج �خلور هاتف : )2226266-
04( فاك�ص)2223773-04( م�صطحبا معه كافة �مل�صتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك 

خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان .           
 دائرة التنمية االقت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف اال�صتئناف رقم  285/ 2013 -مد ين- م ر- �ش- اأظ

�مل�صتاأنف  �لردن  �جلن�صية:  �ملو�صى  عبد�لقادر  جهاد  حممود   : �مل�صتاأنف 
�لقرعان  نو�ف  في�صل  �صاند  ميثلها/  ذ.م.م  لل�صحن  �لوىل  عليه:�لبو�بة 
�جلن�صية: �لمار�ت مو�صوع �ل�صتئناف : تعديل حكم مطالبة مالية 35000 
درهم  �ملطلوب �عانه/ح�صام وليد دودي �جلن�صية: �صوريا    �لعنو�ن: بالن�صر 
مبا �ن �مل�صتاأنف قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2012/528 مد كل- 
م ر-ب- �أظ وحدد لنظره جل�صة يوم �لثنن �ملو�فق 2013/7/1 لذ� فانت مكلف 
باحل�صور �ل�صاعة 9.30 �صباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��صتئناف �بوظبي 
�لتقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لرئي�صي   �لكائنة-�ملقر 

مبذكرة بدفاعك و�صو�ر مل�صتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�صة �ملحددة.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف اال�صتئناف رقم  927/ 2013 -جتاري - م ت- �ش- اأظ

�مل�صتاأنف  �لمار�ت    �جلن�صية:  �ملزروعي  خمي�ص  مفلح  حمد�ن  �حمد   : �مل�صتاأنف 
عليه:�صركة �صابتك هولينجز ليمتد �صركة م�صجلة يف جزر �لكاميان ميثلها/ ديفيد 
هفرمان �جلن�صية: �لمار�ت مو�صوع �ل�صتئناف : �لغاء حكم مطالبة مالية 6.000.000 
درهم  �ملطلوب �عانه/�صركة �صابتك هولينجز ليمتد �صركة م�صجلة يف جزر �لكاميان 
قد  �مل�صتاأنف  �ن  مبا  بالن�صر  �لعنو�ن:  �لمار�ت  �جلن�صية:  هفرمان  ديفيد  ميثلها/ 
��صتاأنف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2013/675 جت كل- م ت-ب- �أظ وحدد لنظره 
جل�صة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/6/25 لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 9.30 �صباحا 
�مام �لد�ئرة �لثالثة حمكمة ��صتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�صكر �آل نهيان �صخ�صيا �و 
مل�صتند�تك  موقعا  بدفاعك و�صو�ر  �لتقدم مبذكرة  وكيل معتمد وميكنك  بو��صطة 

عليها قبل موعد �جلل�صة �ملحددة.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19         حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/212   مد جز  - م ر- ب- اأ ظ
مدعي/ �صد�قت علي �صفد�ر علي �جلن�صية: باك�صتان   مدعي عليه: طريق 
مو�صوع  �لمار�ت   �جلن�صية:  عمر  حممد  ميثلها/  �لعامة  للنقليات  �لقمر 
�لدعوى: مطالبة مالية9000 درهم �ملطلوب �عانه / طريق �لقمر للنقليات 
�ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�صية:  عمر  حممد  ميثلها/  �لعامة 
�ملو�فق  �لثنن  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
2013/6/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 
بد�ئرة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لق�صاء   
و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة 

�يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/796   ح نف�ش- م ر - ب- اأظ

يعقوب  عليه:  مدعي  �لردن  �جلن�صية:  مفلح  عبد�هلل  حممد  هيام  مدعي/ 
يو�صف علي رم�صان �ل علي �جلن�صية: �لمار�ت  مو�صوع �لدعوى: نفقة عدة 
رم�صان  علي  يو�صف  يعقوب   / �عانه  �ملطلوب  �صابقة  زوجية  ونفقة  ومتعة 
�ل علي �جلن�صية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/9 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�صاء �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

2013/6/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/262   جت جز- م ت- ب- اأظ

 املتخ�ص�صة: املقاوالت والنزاعات االن�صائية
�صركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�صية:  للديكور  �لريطانية  �ملوؤ�ص�صة  مدعي/ 
مببلغ  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت   �جلن�صية:  ذ.م.م  لان�صاء�ت  �صوكومت 
�جلن�صية:  ذ.م.م  لان�صاء�ت  �صوكومت  �صركة   / �عانه  �ملطلوب  13.037.50درهم  
�لمار�ت عنو�نه: بالن�صر)بت�صحيح �صكل �لدعوى ب�صاأن ��صم �ملدعى عليها( حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/10 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة 
�لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �صخ�صيا �و بو��صطة 
قبل  عليها  موقعا  �مل�صتند�تك  و�صور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/456   جت جز- م ت- ب- اأظ

 املتخ�ص�صة: املقاوالت والنزاعات االن�صائية
مدعي/ نعيم حممد حممود �صليمان �جلن�صية: فل�صطن مدعي عليه: �ل�صال �لذهبي 
لل�صيانة �لعامة ميثلها/ بخيت حممد �لعامري �جلن�صية: �لمار�ت    مو�صوع �لدعوى: 
مطالبة مالية 5.500 درهم   �ملطلوب �عانه /  �ل�صال �لذهبي لل�صيانة �لعامة ميثلها/ 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر   عنو�نه:  �لمار�ت     �جلن�صية:  �لعامري  حممد  بخيت 
�لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/6/27 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�صكر �آل نهيان  �صخ�صيا �و بو��صطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2010/20   د - اأظ ب  

مدعي/ خالد �صالح ز�يد حممد �لفاحي �جلن�صية: �لمار�ت   مدعي عليه: د�ئرة 
�لمار�ت  �جلن�صية:  و�خرون  �حلكومة  ق�صايا  ق�صم  ميثلها  و�لقت�صاد  �لتخطيط 
 - درهم   603000 مالية  مطالبة  خبري-  ندب  تنازل-  بطان  �لدعوى:  مو�صوع 
باك�صتان  �جلن�صية:  طاهر  �قبال  نافيد   -1  / �عانهما  �ملطلوب  درهم   20000000
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه:  �لهند  �جلن�صية:  عبد�لباري  2-عبد�لفتاح 
موعد�   2013/6/26 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  د�ئرة �لق�صاء �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
   اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/543   عم جز  - م ع - ب- اأ ظ

عليه:  مدعي  بنغادي�ص  �جلن�صية:  مياه  منور  حممد  عبد�لرحيم  مدعي/ 
�جلن�صية:  و�لتريد  �لتكييف  للمقاولت  هال  عبد�هلل  حميد  موؤ�ص�صة 
/موؤ�ص�صة  �عانه  �ملطلوب  عمالية  م�صتحقات  �لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت 
�لمار�ت   �جلن�صية:  و�لتريد  �لتكييف  للمقاولت  هال  عبد�هلل  حميد 
عنو�نه: بالن�صر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/6/25 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة  باحل�صور 
معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور� �مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/6/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2011/1163 جتاري كلي                          
�لق��ام��ة مبا  �صعيد حجي  جمهول حم��ل  ر�غ��ب  �مل��دع��ى عليه /1- ع�صام  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�صوعها  �ل��رم�����ص��ان ق��د �ق���ام عليك  �مل��دع��ي / ح��ام��د ح��م��د�ن  �ن 
�ملطالبة با�صد�ر �لمر بالز�م �ملدعى عليه ب�صد�د مبلغ  102500 درهم و�لر�صوم 
و�مل�صاريف و�لتعاب و�صمول �لمر بالنفاذ �ملعجل باكفالة.  . وحددت لها جل�صة 
يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/6/25 �ل�صاعة 9.30 �ص بالقاعة ch.1.C.15 لذ� 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�صور  مكلف  فانت 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام على �لقل. 
 ق�صم الق�صايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/255 جتاري جزئي                          
�ىل �ملدعى عليه /1- �ناليز� جارديل فالديز  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ �رون دو�ركاد��ص باجنابي وميثله: �حمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �لز�م �ملدعى عليها ب�صد�د مبلغ وقدره 83.657 
و�تعاب  و�مل�صاريف  بالر�صوم  و�ل��ز�م��ه��ا   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره��م 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/3 �ل�صاعة 8.30 �ص 
بالقاعة ch.2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �يام 

على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�صم الق�صايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/1196 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �صده/1- �حمد يو�صف عبد�لرحمن �لبق�صي   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/  �صفيلد للعقار�ت �ص م ح وميثله: حمد�ن 
عبد�هلل عبد�لرحمن علي �لهرمي    قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1171340( درهم 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  عليه   . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/589 تنفيذ جتاري
 -3 د�وود  حيدر  2-غ��ام  ����ص.ذ.م.م  للمقاولت-  رو�صن  �صركة  �صدهم/1-  �ملنفذ  �ىل 
مينو� درياد جاماجي   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/  �لطريق �لذكي 
ل�صناعة مفاتيح �لت�صغيل �ص.ذ.م.م وميثله: جمال علي �ل�صيد حممد �ل�صنقيطي    قد 
به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �عاه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليكم 
درهم   )457897( ومبلغ  و�لثاين  �لوىل  �صدهما  منفذ  بالت�صامن  دره��م   )861268(
بالت�صامن بن منفذ �صدهما  �لوىل و�لثالث.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذ� �لعان. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ   2013/6/19     
 اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/509

�صد/ �ملاحة �لدولية خلدمات �ل�صحن �لري   �لعنو�ن: بالن�صر   نعلمك 
�نه بتاريخ �ملو�فق 2013/6/17 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
م�صري  �لفار-  حممد  حممد  معتز  ل�صالح/  �عاه  بالرقم  �ملذكورة 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري بالز�م �ملدعى عيها بان توؤدى للمدعى 
مبلغ ثاثة �لف وخم�صمائة درهم و�مل�صاريف. حكما قابا لا�صتئناف 
�صدر  �مل�صتند.  هذ�  لت�صلمك  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما   30 خال 

بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/6/18.

القا�صي/د.ا �صامة عبدالعزيز    

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
      حمكمة العني االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19    
  اعالن  للح�صور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

يف الدعوى 2013/659 )مدين كلي) بوا�صطة الن�صر
د�ر  عليه/  �مل��دع��ى  �ىل  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �لحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  ب��ن��اء 
�ملو�صة للتجارة �لعامة ذ.م.م وميثلهم ظفر �هلل خان كلندر ح�صن  �قام �ملدعي/

با�صل ختان �حمد م�صطفى جن�صيته: �لردن  عنو�نه: �بوظبي- �صارع �ملازده 
 2013/659 برقم  �لدعوى    0504468648 ت:  كابيتال-  فندق  مقابل  �لقدمي- 
-مدين كلي  - عجمان- ومو�صوعها �ملطالبة مببلغ 149.000 درهم   فانت مكلف 
باحل�صور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
معتمد وذلك يف �ل�صاعة 11.00 �ملو�فق يوم 1 من �صهر يوليو ل�صنة 2013 وذلك 

للنظر يف �لق�صية بو�صفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/6/2
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ  2013/6/19      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/38 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �صده/1- �صركة �وتومان �ينجينريينج �صي�صتمز ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد عبيد بو�صقر �لفا�صي وميثله: خالد 
�حمد عبد�هلل �حمد  ومبوجب �لقر�ر �ل�صادر من �للجنة �لق�صائية �خلا�صة 
بالف�صل بن �ملوؤجرين و�مل�صتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 1- �صد�د 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )80863( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
وذلك خال 15 يوم من تاريخ ن�صر هذ� �لعان.   وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15  �لج��ر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعان. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10822 بتاريخ 2013/6/19     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1596   

 �ملنذر/  بنك �ت�ص ��ص بى �صي �ل�صرق �لو�صط �ملحدود
�ملنذر �ليه: �دو�رد مارتن وهيان   )جمهول حمل �لقامة(

يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب �تفاقية �لقر�ص �ملرن ل�صر�ء �ملنازل �ملوؤرخة 4 �صبتمر 2008 و�مل�صتند�ت �لخرى 
مليون  )�ثنن  �مار�تي  درهم   2.043.357.67 وق��دره  مبلغ  بدفع  )�ملنذر(  �لبنك  مع  و�ملرمة  �لعاقة  ذ�ت 

وثاثة و�ربعون �لف وثاثمائة �صبعة وخم�صون درهم و�صبعة و�صتون فل�ص ( 
للمنذر  تاأمينياً  عقاريا  رهناً  مبنح  للدين  وك�صمان  �ل��ر�ه��ن(  )ب�صفته  �ليه  �ملنذر  ق��ام  �لدين  ه��ذ�  مقابل   
)�لرهن �لعقاري( وذلك على �لعقار ) �ل�صقة( رقم 901 �لطابق 9، �لرمال 6 مر�صى دبي دبي �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة   و�لتي تبلغ م�صاحتها 17341.813.40 قدم مربع وذلك مقابل مبلغ وقدره 2.175.750.00 درهم ) 
�ثنن مليون ومائة وخم�صة و�صبعون �لف و�صبعمائة وخم�صون درهم �مار�تي(    وقد مت ت�صجيل هذ� �لرهن 

ل�صالح �ملنذر وفقا لاأ�صول لدى د�ئرة �لر��صي و�لماك يف دبي بتاريخ 25 �صبتمر 2008.  
 مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�صديد �لدين �مل�صتحق �لدفع، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��صعار 
لتنفيذ �لرهن )��صعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باحكام �ملادة )25( من �لقانون 

رقم )14( ل�صنة 2008 �ل�صادر يف �صاأن �لرهونات يف �مارة دبي.
 ولحقاً، فتو�صت حمكمة دبي �لبتد�ئية )�ملحكمة( للمنذر بالقيام بتوجيه ��صعار �لرهن عن طريق ن�صره يف 
�ل�صحيفة وبناء على ذلك، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �لعان �ملنذر �ليها بانه يف حالة �لتق�صري يف ت�صديد 
�لدين كاما خال دة ل تتجاوز ثاثن يوما بعد تاريخ ن�صر هذ� �لع��ان. �صيقوم �ملنذر بتنفيذ �لرهن 
�ملنذر على  �لتو��صل مع  �ليه  للمنذر  �لعقار. ميكن  لبيع  �مر  للح�صول على  �ملحكمة  �ىل  وبالتقدم بطلب 

�لعنو�ن �لتايل �ص.ب 66 دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �و على �لرقم 3904722- 971-4  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



•• دبي-وام:

لات�صالت  �لإم�������ار�ت  م��وؤ���ص�����ص��ة  �أع��ل��ن��ت 
�ت�������ص���الت �إط�����اق جم��م��وع��ة م���ن حلول 
�لإلكرتونية  �ل���ه���ج���م���ات  م����ن  �حل���م���اي���ة 
�ل��ت��ي ت��ه��دف لإي��ق��اف �خل��دم��ات وحجبها 
و�ملوجهة  �����ص  �و  دي  ب���دي  ت��ع��رف  و�ل��ت��ي 
�خلا�صة  �ملوؤ�ص�صات  من  �ت�صالت  لعماء 
و�حل��ك��وم��ي��ة وع��م��اء م��ر�ك��ز �ل��ب��ي��ان��ات يف 

�ت�صالت.
وتقدم �ت�صالت �صمن هذه �خلدمة �أنو�ع 
�لأول  �ل��ن��وع  يعتمد  �حل��ل��ول  م��ن  خمتلفة 
�أمن �ل�صبكات �ل�صحابية  منها على خدمة 
�لإلكرتونية  �لهجمات  حتديد  يتم  حيث 
�صمن  ��صتباقي  ب�صكل  �أث��ره��ا  م��ن  و�حل��د 
�صبكة  �إىل  ت�صل  �أن  قبل  �ت�����ص��الت  �صبكة 
بينما  بياناته  قاعدة  �أو  موقعه  �أو  �لعميل 
يقدم �حلل �لثاين مقاربة جتمع بن مز�يا 
�ل�صحابية  �حلو�صبة  على  �ملبنية  �حلماية 
وجتهيز�ته  �لعميل  ملعد�ت  �حلماية  وعلى 

مما يوؤمن له �أف�صل حماية.
وقال عبد�هلل ها�صم نائب رئي�ص �أول وحدة 
�مل��ع��ل��وم��ات و�لت�������ص���الت يف  ح��ل��ول تقنية 
�إن تعطل تقدمي �خلدمات على  �ت�صالت 
�لإنرتنت �أو توقفها ولو لفرتة وجيزة قد 
�لعميل  موؤ�ص�صة  على  كبري  �أث��ر  ل��ه  يكون 

لاإ�صاح  قابل  غ��ري  ب�صرر  يت�صبب  وق��د 
ل�صم �ملوؤ�ص�صة و�صورتها ومتثل �لهجمات 
�لأخ��ط��ار على  �أك��ر  �أح��د  �ملن�صقة  �ملتعددة 

�ملوؤ�ص�صات و�أ�صرعها منو� .
و�أ�صاف �ن �ت�صالت تهدف لتزويد عمائها 
من �ملوؤ�ص�صات بحلول ��صرت�تيجية ت�صمن 
حمايتهم من �لتهديد�ت �خلارجية ومتثل 
�مل��ت��ق��دم��ة �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �صمانا  �حل��ل��ول 
ل�صتمر�ر خدماتهم من خال �ل�صتجابة 
�ل�صريعة يف مو�جهة �لهجمات �لإلكرتونية 
وتاأمن �حلماية لبنيتها �لتحتية �لرقمية 
مم��ا مي��ك��ن ه���ذه �مل��وؤ���ص�����ص��ات م��ن �لرتكيز 

على �أعمالها.
وت�����ص��م��ل �خل���دم���ات �جل���دي���دة م��ز�ي��ا مثل 
�حلد من �آثار �لهجمات �لإلكرتونية على 
و�حل�صول  �لطلب  عند  �أو  �ل�صاعة  م��د�ر 
بو�بة  تخ�صي�ص  �أو  دوري����ة  ت��ق��اري��ر  ع��ل��ى 
�حل�صول  من  �مل�صتخدم  متكن  �إلكرتونية 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ح���ول �ل��ه��ج��م��ات �ل��ت��ي مت 
�أث��ره��ا ب��الإ���ص��اف��ة �إىل  ك�صفها و�حل���د م��ن 
�لبيانات  ب��ق��و�ع��د  �ملتعلقة  �لإح�����ص��ائ��ي��ات 
�لتي يقوم  �ملر�قبة �ل�صتباقية  ف�صا عن 
�ملعلومات  تكنولوجيا  �أم��ن  يف  خ��ر�ء  بها 
و�أمن  �لعماء  �صبكات  عمليات  مركز  من 

�ل�صبكات يف �ت�صالت .
وت��ق��وم �ت�صالت م��ن خ��ال �حل��ل��ول �لتي 

نقدمها بالتحقيق يف �لتنبيهات و�ملوؤ�صر�ت 
�خلطو�ت  و�ت��خ��اذ  �لهجمات  على  �ل��د�ل��ة 
بالإ�صافة  �ل�صبكات  تعطل  ملنع  �ل��ازم��ة 
�إىل توفر خر�ء يف �لهجمات �لإلكرتونية 
جميع  يف  ل��ل��ع��م��اء  �مل�������ص���اع���دة  ل���ت���ق���دمي 
ل��ل��ع��م��اء �لختيار  �لأوق�����ات ح��ي��ث مي��ك��ن 

�ل�صرت�ك  �أو  �ل�����ص��ه��ري  �ل����ص���رت�ك  ب���ن 
على �أ�صا�ص �حلالت �لطارئة �لذي ينا�صب 

�حتياجاتهم.
تكون  �جل������دي������دة  �خل�����دم�����ة  وب������اإط������اق 
خدماتها  جمموعة  و�صعت  ق��د  �ت�����ص��الت 
�لأمنية �ملد�رة �لتي تعنى بكافة متطلبات 

ت�صمل  و�ل��ت��ي  للعماء  و�لأم����ن  �حل��م��اي��ة 
خدمة �لت�صال �لآمن وهي خدمة �صاملة 
و�أمن  لل�صبكات  �لتهديد�ت  م��ع  للتعامل 
وخدمة  �لناري  �جل��د�ر  وخدمة  �ل�صبكات 
�أم������ن �ل�����ص��ب��ك��ات و�ل����ري����د �لإل����ك����رتوين 

وخدمة �لت�صال عن بعد.

•• راأ�س اخليمة-وام:

و�لأمانة  ر�أ���ص �خليمة  وقعت غرفة جت��ارة و�صناعة 
تفاهم  م��ذك��رة  للتناف�صية  �لإم����ار�ت  ملجل�ص  �لعامة 
دولة  تناف�صية  لتعزيز  �مل�����ص��رتك  �ل��ت��ع��اون  �إط����ار  يف 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة. وق���ع �مل���ذك���رة يف مقر 
لوتاه  نا�صر  �صعادة عبد�هلل  ر�أ���ص �خليمة  �لغرفة يف 
�لأمن �لعام ملجل�ص �لإمار�ت للتناف�صية فيما وقعها 
ع���ن غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة ر�أ������ص �خل��ي��م��ة �صعادة 
عبد�لنا�صر �لق�صري �ملدير �لعام بح�صور وفد ممثل 
من �جلانبن. و�أ�صاد عبد�هلل لوتاه باهتمام �حلكومة 
خدمات  لتوفري  و�صعيها  �لدولة  بتناف�صية  �لر�صيدة 
�لقدر�ت  لتعزيز  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى  وفق  متميزة 

هذه  �أن  �إىل  م�����ص��ري�  �لأع���م���ال  ملجتمع  �ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
�صت�صاعد  �لتي  �لرئي�صية  �لعو�مل  �أحد  هي  �ل�صر�كة 
ع��ل��ى ج���ذب �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت �إىل �لإم������ارة وت��ع��زز ثقة 
�أن  و�أكد  �لدولة.  �ل�صتثمار يف  بخيار�ت  �مل�صتثمرين 
�إمارة ر�أ�ص �خليمة متتلك مز�يا وت�صهيات متميزة 
و�قت�صاد قوي ودعم حكومي لتطوير قطاع �ل�صياحة 
من  �لإم���ارة  �إليه  و�صلت  ما  على  مثنيا  و�ل�صتثمار 
تطور يف هذ� �ملجال مثمنا توجيهات �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ �صعود بن �صقر �لقا�صمي ع�صو �ملجل�ص �لأعلى 
�لتناف�صية  مبو�صوع  و�هتمامه  �خليمة  ر�أ���ص  حاكم 
تعزيز  ���ص��رورة  �أك��د  كما  �لتنمية.  تعزيز  يف  ودوره���ا 
�ل�صر�كة �لقائمة بن �لقطاعن �حلكومي و�خلا�ص 
�أحد ركائز جناح ومتيز جمتمع �لأعمال  و�لتي تعد 

تعزيز  �إىل  �حل��ك��وم��ي��ة  و�ل����دو�ئ����ر  �ل��ه��ي��ئ��ات  د�ع���ي���ا 
لأهمية  للتناف�صية  �لإم����ار�ت  جمل�ص  م��ع  �لتو��صل 
هذه �للقاء�ت يف تفعيل �لتعاون بن �لقطاعن �لعام 
باملنفعة على جمتمع  ي��ع��ود  �ل���ذي  �لأم���ر  و�خل��ا���ص 
للتو��صل  �آف���اق  فتح  يف  وي�صهم  �ل��دول��ة  يف  �لأع��م��ال 
ر�أ�ص  غرفة  يف  �مل�صجلة  �خلا�ص  �لقطاع  �صركات  مع 
�خليمة. و�أ�صاف �أنه من بن �ملبادر�ت �لإ�صرت�تيجية 
�إع������د�د در��صات  ل��ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة ه���و  مل��ج��ل�����ص �لإم�������ار�ت 
م�صتفي�صة عن قطاعات �لأعمال �ملختلفة لتعزيز ثقة 
�مل�صتثمرين بال�صتثمار يف �لدولة. من جانبه �أو�صح 
مدير عام غرفة جتارة ر�أ�ص �خليمة �أن �لغرفة تهدف 
ت��ق��دمي خدمات  �إىل دع��م بيئة �لأع��م��ال م��ن خ��ال 
جتارية و��صت�صارية وقانونية وفقا لأف�صل �ملمار�صات 

ملجل�ص  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ان��ة  بها  ت�صطلع  �ل��ت��ي  �لعاملية 
�لتناف�صية  تقارير  خ��ال  م��ن  للتناف�صية  �لإم����ار�ت 
�لعاملية لتمكينها من تطوير �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت 
�لأعمال  بيئة  مبمار�صة  �ملتعلقة  و�ل�صرت�تيجيات 
و�لتي  �لإم����ارة  يف  �لعاملية  �ملمار�صات  لأف�صل  طبقا 
من �صاأنها �أن ت�صهم يف تعزيز تناف�صية �لدولة ب�صكل 
�لطرفان  وتبادل  �لعاملية.  �لتناف�صية  تقارير  يف  عام 
يف ختام �لزيارة �لهد�يا �لتذكارية و�ملطبوعات فيما 
�لإمار�تيون  �لفنانون  �لغرفة كتاب  ت�صلم مدير عام 
تعابري جمتمع �إبد�عي وهو �أحدث �إ�صد�ر�ت جمل�ص 
�لإم��ار�ت للتناف�صية و�لذي يعطي ملحة عن �ل�صاحة 
�لفنية �لإمار�تية وتتمحور �أفكاره حول فن �لعمارة 

و�لهند�صة و�لت�صميم.

�ملال و�لأعمال

29

�ت�صالت تطلق خدمة جديدة ت�صمل باقات متعددة ومرنة توفر �حلماية ل�صبكات �ملوؤ�ص�صات

جمل�س �لإمار�ت للتناف�صية وغرفة ر�أ�س �خليمة يوقعان مذكرة تفاهم

جمموعة �أبوظبي لال�صتد�مة تعقد �جتماعها ربع �ل�صنوي 
�لثاين وحتتفل بالذكرى �ل�صنوية �خلام�صة لتاأ�صي�صها

•• اأبوظبي-وام:

�أم�ص  �لثاين  �ل�صنوي  ربع  �جتماعها  لا�صتد�مة  �أبوظبي  جمموعة  عقدت 
هذ�  وي�صكل  �أدن��ي��ك  للمعار�ص  �لوطني  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  با�صت�صافة  �لول 
لتبادل  لاأع�صاء  �ملجموعة  و�أن�صطة  فعاليات  �صل�صلة  من  ج��زء�  �لجتماع 
تعزيز  ح��ول  �ل��وع��ي  زي���ادة  ي�صاهم يف  �مل��ج��ال مم��ا  ه��ذ�  �ملمار�صات يف  �أف�صل 
جمموعة  مديرة  �حلوقاين  هدى  وقالت  �ل�صتد�مة.  �إد�رة  �أ�صاليب  �عتماد 
�بوظبي لا�صتد�مة �ن هذ� �لجتماع يتز�من مع �لذكرى �ل�صنوية �خلام�صة 
�ملعنية  �جلهات  ����ص��ر�ك  يف  �ل��ري��ادي  �لأع�صاء  ب��دور  و�لحتفال  للمجموعة 
خال  من  �ل�صفافية  وتعزيز  بال�صتد�مة  �ملتعلقة  �ملهمة  �لق�صايا  وحتديد 
كافة  ينال  ب��اأن  �ملجموعة  �صعادة  مبدية  �ل�صتد�مة  تقارير  وكتابة  �ع���د�د 
�بوظبي  جمموعة  �جتماع  خ��ال  من  �خل��ر�ت  لتبادل  �لفر�صة  �لأع�صاء 
على  �لأوىل  رك���زت  جل�صتن  �لج��ت��م��اع  ت�صمن  �ل�صنوي.  رب��ع  لا�صتد�مة 
�ل�صتد�مة من خال  تقارير  وكتابة  �إع��د�د  يف  �لأع�صاء  ��صتعر��ص خر�ت 
�لعرو�ص و�ملناق�صات �لتي قدمتها كل من موؤ�ص�صة �لمار�ت لتنمية �ل�صباب 
و�ر�مك�ص يف حن ��صتعر�صت �جلل�صة �لثانية �جلو�نب �لتنفيذية و�لت�صغيلية 
للمجموعة وعقدت مقارنة بن �لأهد�ف �ل�صرت�تيجية و�آخر ما مت �لتو�صل 
�ليه يف هذ� �ملجال وجنحت جمموعة �أبوظبي لا�صتد�مة �لتي �أن�صئت بتاريخ 
ع�صو� موؤ�ص�صا يف عام   15 من  �أع�صائها  عدد  زيادة  يف   2008 يونيو   30
�أع�صاء �ملجموعة وب�صكل متز�يد  ويحر�ص  حاليا.  ع�صو�   42 �ىل   2008
وحظي  عنها  تقارير  و����ص��د�ر  وتطبيقاتها  �ل�صتد�مة  مبادئ  �عتماد  على 
�أع�صاء �ملجموعة بدعم برنامج بناء �لقدر�ت �لذي �صمم خ�صي�صا لهم �إىل 
جانب ح�صول �أكرث من 35 منظمة وما يزيد عن 100 من �لخت�صا�صين 

على �لتدريبات �لازمة لإد�رة �ل�صتد�مة و�إعد�د �لتقارير.

•• اأبوظبي-وام:

�أكملت هيئة �لإمار�ت للمو��صفات و�ملقايي�ص مو��صفات ��صتعد�د�تها لتطبيق 
�لقابلة  �لبا�صتيكية  للمنتجات  �ملو�صع  �جل��دي��د  �لإم���ار�ت���ي  �ملطابقة  ن��ظ��ام 
�ملقبل  �لعام  مطلع  من  �عتبار�  �لإل��ز�م��ي  �لتنفيذ  حيز  يدخل  �ل��ذي  للتحلل 
وذلك تنفيذ� لقر�ر جمل�ص �إد�رة �لهيئة خال �جتماعه �لثالث لعام 2012 
برئا�صة معايل �لدكتور ر��صد �أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه رئي�ص جمل�ص 
�إ�صافة منتجات جديدة �صمن نظام  �إقر�ر  �إد�رة �لهيئة. ومت خال �لإجتماع 
وتعديل  للتحلل  �لقابلة  �لبا�صتيكية  للمنتجات  �لإم��ار�ت��ي  �ملطابقة  تقومي 
لت�صجيل  و�ل�����ص��روط  باملتطلبات  �خلا�صة  �لائحة  لي�صبح  �لائحة  ع��ن��و�ن 
�لقيا�صية  �لإمار�تية  للمو��صفة  طبقا  للتحلل  �لقابلة  �لبا�صتيكية  �ملنتجات 
�ملهند�ص حممد �صالح  . وق��ال �صعادة   5009:2009 �إ���ص   . �إي  �إي��ه  رقم يو 
بالوكالة  مو��صفات  و�ملقايي�ص  للمو��صفات  �لإم��ار�ت  هيئة  عام  مدير  ب��دري 
�أ�صبحت  تعديلها  بعد  �لائحة  �إن  �ل��ي��وم  �لهيئة  �أ���ص��درت��ه  �صحفي  بيان  يف 
�إيثيلن  و�ل��ب��ويل  بروبيلن  �ل��ب��ويل  م��ن  �مل�صنوعة  �ملنتجات  م��ن   15 ت�صم 
و�أي  و�لقمامة  و�ملاب�ص  �لت�صوق  �أكيا�ص  فيها  مب��ا  �لأك��ي��ا���ص  جميع  وت�صمل 
و�لطلبات  و�لأمانات  �لريدية  �لر�صائل  و�أكيا�ص  ملرة و�حدة  ت�صتخدم  �أكيا�ص 
�لريدية للدوريات مثل �ملجات و�ل�صحف. و�أ�صاف �أن �لائحة ت�صم �أدو�ت 
تناول �لطعام �مل�صتخدمة ملرة و�حدة مثل �ل�صحون وكئو�ص �لطعام و�لأغلفة 
و�مل�صتخدمة  �ل�صدمات  م��ن  للحماية  و�مل�صتخدمة  �لفقاعية  �لبا�صتيكية 
لتغليف �لزهور و�مل�صتخدمة للتغليف �لثانوي و�أ�صرطة �لتغليف �لبا�صتيكية 
�مللت�صقة و�أ�صرطة  �مل�صتخدمة لرزم �لب�صائع و�أ�صرطة �لتغليف �لبا�صتيكية 
�لتغليف �لبا�صتيكية �ملنكم�صة باحلر�رة . و�أ�صار �إىل �أنها ت�صم كذلك �لبطائن 
�لعناية  ومنتجات  �لكرتونية  �ل�صناديق  لتبطن  �مل�صتخدمة  �لبا�صتيكية 
�لبا�صتيكية  و�لأكيا�ص  و�ح��دة  مل��رة  ت�صتخدم  �لتي  �لبا�صتيكية  �ل�صخ�صية 
�إ�صافة  �إيثيلن  �مل�صتخدمة لل�صجري�ت ومفار�ص �ملائدة �مل�صنوعة من �لبويل 
�إىل �لأكيا�ص �مل�صتخدمة يف تغليف �خلبز وجميع منتجات �ملخابز. ودعا �صعادة 
�ملهند�ص حممد �صالح بدري �مل�صانع �ملعنية �لتي تنتج �أكيا�صا با�صتيكية قابلة 
�لد�رة  جمل�ص  ق��ر�ر  يف  �مل�صمولة  �لأخ���رى  �لبا�صتيكية  و�ملنتجات  للتحلل 
للت�صجيل يف نظام تقومي �ملطابقة �لوطني �إيكا�ص م�صري� �إىل �أن �لهيئة بد�أت 
�عتبار� من مطلع عام 2010 يف �إج��ر�ء�ت ت�صجيل �مل�صانع �لوطنية �ملنتجة 
�لذي  �إي��ك��ا���ص  �لم��ار�ت��ي  �ملطابقة  ت��ق��ومي  ن��ظ��ام  �صمن  �لبا�صتيك  لأك��ي��ا���ص 
�لقابلة للتحلل للمو��صفة  �لبا�صتيكية  �لأكيا�ص  للتاأكد من مطابقة  يهدف 
على  ت�صتمل  �إيكا�ص  نظام  �إج��ر�ء�ت  �إن  وقال  �لإلز�مية.  �لإمار�تية  �لقيا�صية 
�لإم��ار�ت للمو��صفات و�ملقايي�ص للم�صانع و�لتاأكد  زيارة فنيي وخر�ء هيئة 
لفح�ص حمتوياتها من  �لأك��ي��ا���ص  م��ن  عينات  �أخ��ذ  ويتم  �لإن��ت��اج  م��ن عملية 
خمتر�ت  يف  فح�صها  خ��ال  م��ن  للتحلل  وقابليتها  �لكيميائية  �لعنا�صر 
عاملية معتمدة. و�أ�صار �إىل تز�يد �حلاجة لو�صع مو��صفات قيا�صية للمنتجات 

�ملتد�ولة يف هذ� �لقطاع و�لقطاعات �لإنتاجية �ملرتبطة بالبا�صتيك �ل�صديق 
حفظ  يف  عليها  �لعتماد  وك��رثة  �لبا�صتيكية  �لأكيا�ص  و�أن  خ�صو�صا  للبيئة 
عنه  ينجم  ق��د  �مل��ن��زل  �حتياجات  يف  كبري  ب�صكل  و��صتعمالها  �لغذ�ئية  �مل���و�د 
�لعديد من �لأ�صر�ر وت�صكل عبئا كبري� لاختبار�ت �ملختلفة يف �لتخل�ص من 
�لنفايات  لتحويل  كبري�  عائقا  ت�صكل  �لبا�صتيكية  �لأكيا�ص  �أن  كما  �لنفايات 
�أن �لهيئة �صمن خطتها  �إىل �صماد جيد وحم�صن للرتبة . و�أو�صح  �لع�صوية 
جلعل �لإمار�ت خالية من منتجات �لبا�صتيك �لغري قابلة للتحلل تعقد ور�ص 
عمل للم�صنعن لتعريفهم باملو��صفات �لقيا�صية ملنتجات �لبا�صتيك وتقدمي 
�لدعم �لفني لهذه �مل�صانع لتحويل �إنتاجها لاأكيا�ص �ملتحللة م�صري� �إىل �أن 
�لدولة  �لرئي�صية يف  �لبيع  منافذ  مع  �لجتماعات  �صل�صلة من  �لهيئة عقدت 
على  ولت�صجيعهم  �لبا�صتيك  �أك��ي��ا���ص  ملطابقة  �لهيئة  برنامج  لتعريفهم 
��صتخد�م �لأكيا�ص �لبا�صتيكية �لقابلة للتحلل. ونوه مدير عام هيئة �لإمار�ت 
�ملنتجة لأكيا�ص  �مل�صانع  باأن عدد  بالوكالة  و�ملقايي�ص مو��صفات  للمو��صفات 
�لبا�صتيك �لقابلة للتحلل �لتي مت �لتدقيق عليها ومنحها �صهاد�ت �ملطابقة 
من قبل �لهيئة �رتفع �إىل 91 م�صنعا منها 88 م�صنعا حمليا وثاثة م�صانع 
بلغت  بنمو كبري  �ملا�صي  �ل��ع��ام  68 م�صنعا خ��ال  �ل��دول��ة مقابل  خ��ارج  م��ن 
ن�صبته نحو 34 يف �ملائة. وقال �إن �لهيئة عقدت ور�صة تعريفية يف دبي مل�صنعي 
وجتار �ملنتجات �لبا�صتيكية �لقابلة للتحلل حول متطلبات و�إجر�ء�ت ت�صجيل 
�ملنتجات �لبا�صتيكية �لقابلة للتحلل م�صري� �إىل �أن هذ� �لنمو �ملت�صارع يف عدد 
�صهاد�ت  على  �حلا�صلة  للتحلل  �لقابلة  �لبا�صتيك  لأكيا�ص  �ملنتجة  �مل�صانع 
�ملطابقة من �لهيئة يظهر �لنجاح �لكبري �لذي حققته �لإمار�ت لت�صبح خالية 
�لبا�صتيكية  �لأكيا�ص  مبنع  للتحلل  قابلة  �لغري  �لبا�صتيكية  �لأكيا�ص  من 
�لغري قابلة للتحلل و�لغري مطابقة للمو��صفة �لقيا�صية �لإمار�تية �لإلز�مية 
من �لتد�ول و�لت�صنيع يف �لدولة. و�أكد �أن تو�صيع نطاق نظام تقومي �ملطابقة 
جديدة  منتجات  لي�صمل  للتحلل  �لقابلة  �لبا�صتيكية  للمنتجات  �لإم��ار�ت��ي 
مت بالتن�صيق و�لت�صاور مع �ملخت�صن يف م�صانع �ملنتجات �لبا�صتيكية ب�صاأن 
�إ�صافة �ملنتجات �جلديدة و�إمكانية تعديل منتجاتهم �لبا�صتيكية �إىل منتجات 
قابلة للتحلل لتقليل �لأ�صر�ر �لبيئية. و�أ�صاف �أن هيئة �لإمار�ت للمو��صفات 
و�ملقايي�ص منحت عامة �جلودة �لإمار�تية ل�صتة م�صانع متخ�ص�صة يف توفري 
تقنية �مل�صافات �مل�صتخدمة يف �ملنتجات �لقابلة للتحلل م�صري� �إىل �أن �صناعة 
�لأكيا�ص �لبا�صتيكية �لقابلة للتحلل يف �لإمار�ت �صهدت تو�صعا كبري� خال 
�لعام �ملا�صي و�لفرتة �ملنق�صية من �لعام �حلايل يف ظل �خلطو�ت �لفعلية �لتي 
�تخذت ملنع ت�صنيع �أو تد�ول �لأكيا�ص �لبا�صتيكية �لغري قابلة للتحلل و�لغري 
مطابقة للمو��صفة �لقيا�صية �لإمار�تية �لإلز�مية �ل�صادرة بقر�ر من جمل�ص 
�ل���وزر�ء ع��ام 2009. و�أو���ص��ح �أن��ه يف ظل �لإق��ب��ال �لكبري من �مل�صنعن على 
�مل�صاركة يف هذه �لندوة �لتعريفية قررت �لهيئة تنظيم ور�صة تعريفية ثانية 
مل�صنعي وجتار �ملنتجات �لبا�صتيكية �لقابلة للتحلل حول متطلبات و�جر�ء�ت 
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د�فز�  دبي  �حل��رة مبطار  �ملنطقة  �صلطة  ت�صدرت 
ح���رة يف  �أف�����ص��ل منطقة  ق��ائ��م��ة  �لأول يف  �مل��رك��ز 
�لتي   2014-2013 ل��ل��ع��ام  �لأو����ص���ط  �ل�����ص��رق 
�إف.  �ملبا�صر  �لأجنبي  �ل�صتثمار  جملة  متنحها 
تاميز  ف��اي��ن��ان�����ص��ي��ال  ل�صحيفة  �ل��ت��اب��ع��ة  �أي  دي. 
بلقبن  تتوج  �لتي  �لأوىل  �حل��رة  �ملنطقة  لت�صبح 
�لعامل و�لأف�صل  �لأف�صل يف  يف عامن متتالين 
يف �ل�صرق �لأو�صط وكانت د�فز� قد ح�صلت �لعام 
�ملناطق  ب��ن  ع��امل��ي  ت�صنيف  �رف����ع  ع��ل��ى  �مل��ا���ص��ي 
�حلرة تتويجا للجهود �حلثيثة �لتي تبذلها د�فز� 
لتوفري �أف�صل �خلدمات و�لت�صهيات �لتي متكن 
مناخ  �لتجارية يف  �أهد�فهم  عمائها من حتقيق 
�مل�صتمر  �صعيها  �إىل  بالإ�صافة  منا�صب  �إ�صتثماري 
لإ�صتقطاب �لإ�صتثمار�ت �لأجنبية وتعزيز مكانتها 
�ل�صرق  �ملناطق �حلرة منو� يف  �أ�صرع  كو�حدة من 
�ملركز  على  د�ف��ز�  على ح�صول  وتعليقا  �لأو�صط. 
�لأو�صط  �ل�صرق  يف  ح��رة  منطقة  كاأف�صل  �لأول 
�آل  �صعيد  بن  �أحمد  �ل�صيخ  �صمو  ق��ال  �لعام  لهذ� 
مكتوم رئي�ص هيئة دبي للطري�ن �لرئي�ص �لأعلى 
د�فز�  م��ا متلكه  �إن   : �لإم����ار�ت  ملجموعة ط��ري�ن 
من كفاء�ت وطنية موؤهلة بجانب ما حققته من 
منو م�صطرد يف �إ�صتقطاب �لإ�صتثمار�ت �لأجنبية 
�لقاب  وح�صد  �لر�ئدة  مكانتها  من  تعزز  �أن  �أدت 
عاملية عديدة . و�أ�صاف �صموه: لقد �صعدت كثري� 
�لإقليمي  �لت�صنيف  ه���ذ�  ع��ل��ى  د�ف����ز�  حل�����ص��ول 
لد�فز�  �ملتميز  يعك�ص مدى �حل�صور  �لذي  �لهام 
و�لذي  و�لإقليمي  �لعاملي  �لإ�صتثماري  �لو�صط  يف 
للتميز يف  �ل�صاعية  دبي  �إ�صرت�تيجية  مع  يتناغم 
و�أعرب   . و�لإق��ل��ي��م��ي.  �لعاملي  �لإقت�صاد  خ��ارط��ة 
�صموه عن �إمتنانه و�صكره �لعميق لكل من �صارك 
لكل من  و�لتقدير  �ل�صكر  قائا  �لإجن���از  ه��ذ�  يف 
بال�صكر  و�أخ�����ص  �ملتميز  �لإجن����از  ه���ذ�  يف  ���ص��ارك 
و�ل�صركاء  �حل����رة  ب��امل��ن��ط��ق��ة  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل�����ص��رك��ات 
�لإ�صرت�تيجين وكافة �مل�صئولن و�ملوظفن بدفز� 
�حل�صول  يف  ���ص��اع��دت  �ل��ت��ي  �ملخل�صة  جل��ه��وده��م 
�ل��ت��ق��دي��ر �مل�صتحق . وم���ن ج��ان��ب��ه قال  ع��ل��ى ه���ذ� 

للمنطقة  �لعام  �ملدير  �لزرعوين  حممد  �لدكتور 
�حلرة مبطار دبي: �إن ح�صولنا على �ملركز �لأول 
ياأت  �لأو�صط مل  �ل�صرق  كاأف�صل منطقة حرة يف 
�لأول  �ملركز  نالت  قد  د�ف��ز�  و�أن  ل�صيما  مفاجئا 
بذلنا  2012 وقد  �لعام  �لعامل يف  على م�صتوى 
مان�صتطيع للبقاء يف �لقمة و�ملحافظة على ذلك 
�لف�����ص��ل يف  تتويجنا  �جل��ه��ود يف  لتثمر  �لإجن����از 
�إننا نعمل  �ل�صرق �لو�صط. . و�أ�صاف �لزرعوين: 
�إ�صرت�تيجية  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة  و����ص��ح��ة  خ��ط��ة  وف���ق 
م��ف�����ص��ل��ة مت��ت��د ع��ل��ى م����د�ر ث���اث ���ص��ن��و�ت نقوم 
بالت�صاور  تقييمها  و�إع���ادة  خمرجاتها  مبر�جعة 
�مل�صتفيدين من خدماتنا من �صركائنا وذلك  مع 
�أهد�فها  حتقيق  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  فعاليتها  ل�صمان 
�لأم���ر �ل��ذي ي��وؤك��د على �إن ه��ذ� �لإجن���از مل يكن 
وليد �ل�صدفة لكنه كان ثمرة للتخطيط �ملدرو�ص 
و�لدعم و�لت�صجيع �مل�صتمر من قيادتنا �إ�صافة �إىل 
�لتعاون �ملثمر من �صركائنا و�جلهود �ملخل�صة �لتي 
يبذلها فريق �لعمل من موظفينا لتوفري خدمات 
وت�صهيات مميزة لعمائنا. و�أكد �لزرعوين على 
�أن �إلتز�م د�فز� �جلدي باملعايري �لعاملية للتميز يف 

�لعماء  �جل��ودة متكن  عالية  بيئة  توفري  جمال 
�ل�صتثماري  �ملناخ  وتهيئة  باأعمالهم  �لرتقاء  من 
�ملحفز على �لإبتكار و�لتفوق و�حلث على تطبيق 
�أف�صل �ملمار�صات قد �صاهم ب�صكل كبري يف ح�صد 
هذ� �لت�صنيف �ملتقدم بن �ملناطق �حلرة �لأخرى. 
�أن �ملنطقة �حلرة مبطار دبي د�فز� حققت  يذكر 
�إذ حققت  �ملحلي  �مل�صتوى  �إجن��از�ت خمتلفة على 
�ملركز �لأول بن �ملناطق �حلرة يف دبي فيما يتعلق 
وقيمة  كمية  حيث  من  �مل�صاحة  �إ�صتغال  بكفاءة 
حمدودية  من  �لرغم  على  و�ل���و�رد�ت  �ل�صادر�ت 
�مل�����ص��اح��ه وذل����ك وف��ق��ا ل��ل��در����ص��ة �ل�����ص��ن��وي��ة �لتي 
�ل�صادرة  �لإح�صاء�ت  على  �إعتماد�  د�ف��ز�  جتريها 
عن جمارك دبي. ومن جانبه قال لوك ماكقريفي 
تعتر  �ف.دي.�ى  جملة  ملكتب  �لتنفيذي  �ملدير 
للتنمية  �لرئي�صي  �ملحرك  مبثابة  �حل��رة  �ملناطق 
�لعاملية  �لإقليمية  و�ل���ص��ت��ث��م��ار�ت  �لإق��ت�����ص��ادي��ة 
وتكمن �أهمية هذه �ملناطق يف �أوقات بروز �لأزمات 
�لإقت�صادية حيث ت�صعى �ل�صركات لاإ�صتفادة من 
ماتوفره هذه �ملناطق من �إمكانيات للو�صول �ىل 

�لأ�صو�ق �ملجاورة .

مو��صفات ت�صتعد لتطبيق �لنظام �ملو�صع للمنتجات �لبال�صتيكية �لقابلة للتحلل د�فز� �أف�صل منطقة حرة يف �ل�صرق �لأو�صط للمرة �لثالثة على �لتو�يل 

مليون درهم قيمة ت�صرفات   787
�لعقار�ت يف دبي �أم�س 

•• دبي-وام:

بلغت قيمة ت�صرفات �لعقار�ت من �أر��ص و�صقق وفيات و�جر�ء�ت بيع ورهن 
و �إجارة منتهية بالتملك يف دبي �م�ص نحو 787 مليون درهم منها 693 
مليون درهم معامات بيع �أر��ص و�صقق وفيات وعمليات رهن بقيمة حو�يل 
�ليومي للت�صرفات �لذي ي�صدر عن د�ئرة  �لتقرير  و�أفاد  درهم.  94 مليون 
�لأر��صي و�لأماك بدبي باأن �لد�ئرة �صجلت �م�ص 398 مبايعة منها 217 
لأر��ص بقيمة 447 مليون درهم و 171 مبايعة ل�صقق بقيمة 222 مليون 
�أهم مبايعات  23 مليون درهم. وكان  10 مبايعات لفيات بقيمة  درهم و 
�لأر��صي من حيث �لقيمة مبايعة مببلغ 185 مليون درهم يف منطقة نايف 

تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم يف منطقة �لثنية �لر�بعة .
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�لذي  �ل�صيناريو  للم�صل�صل  جذبني   : و�ك���د  وق���ال 
فق�صة  �صبحي،  و�أحمد  �ل�صوي  ي�ص  �ملوؤلفان  كتبه 
�أي  يف  �ل��در�م��ي  للتناول  ت�صلح  �لثانية(  )�ل��زوج��ة 
ر�أ�ص  �صاحب  ل�صتبد�د  تتعر�ص  �أنها  خا�صة  وق��ت، 
)�لتكوي�ص(  وحماولته  �لب�صطاء،  مو�جهة  يف  �مل��ال 
على كل ما ميلكونه حتى لو كانت ن�صاءهم، و�أعرتف 
�ل��ب��د�ي��ة لأن �جلمهور  ب��اخل��وف يف  ���ص��ع��رت  ب��اأن��ن��ي 
يحفظ �لفيلم، لكن هذ� �خلوف �صرعان ما تا�صى 
بعد �أن قر�أت �ل�صيناريو و�كت�صفت وجود �ختافات 

كبرية بن �مل�صل�صل و�لفيلم.
�صي�صعني يف  م��ن  �أن هناك  �أع��ل��م متاما   : و�أ���ص��اف 
�صرحان،  �صكري  �لر�حل  �لكبري  �لفنان  مقارنة مع 
قدرة  ويف  للق�صة،  �ملختلف  �لتناول  يف  ثقتي  لكن 
�مل���خ���رج �ل��ك��ب��ري خ���ريي ب�����ص��ارة ع��ل��ى ت��ق��دمي عمل 
تقدمي  يف  كممثل  خرتي  وعلى  �جلمهور،  يجذب 
�لدور ب�صكل مغاير متاما عن �لذي قدمه به �لفنان 
�صكري �صرحان ، لذلك ل�صت خائفا من �ملقارنة معه 

.
و�أ�صار و�كد �إىل �أن �إعادة تقدمي �لأفام �ل�صهرية يف 
م�صل�صات �صاح ذو حدين، فلو مت تقدميها كن�صخة 
طبق �لأ�صل من �لفيلم ف�صين�صرف عنها �جلمهور، 
�ملمكن  م��ن  خمتلفة  ب��روؤي��ة  تقدميها  مت  �إذ�  ولكن 
م�صل�صل  م��ع  ح��دث  مثلما  ك��ب��ري�  �أن حتقق جن��اح��ا 
�لثانية(  )�ل���زوج���ة  م�صل�صل  �أن  م���وؤك���د�  )�ل���ع���ار(، 
تو�فرت له عو�مل كثرية للنجاح يف مقدمتها وجود 
خمرج بحجم خريي ب�صارة وممثلن موهوبن مثل 

عمرو عبد�جلليل و�آينت عامر وعا غامن .
و�أو�صح �أنه يو��صل يف نف�ص �لوقت ت�صوير م�صاهده 
�إب��ر�ه��ي��م �لبطوط يف  يف فيلم )�ل��ق��ط( م��ع �مل��خ��رج 
فات(  �للي  )�ل�صتا  فيلم  بعد  يجمعهما  لقاء  ث��اين 
�لقاهرة  ملهرجان  �ملا�صية  �ل���دورة  يف  عر�ص  �ل��ذي 
�ل�صينمائي، م�صري� �إىل �أنه يقدم من خال �أحد�ث 

�لفيلم �صخ�صية جمرم �صهري .
وق����ال و�ك����د : �ل��ف��ي��ل��م ي��غ��و���ص يف ع���امل �لإج�����ر�م، 
فيلم  يف  )�ل��ب��ل��ط��ج��ي(  �صخ�صية  ق��دم��ت  �أن  و���ص��ب��ق 
�صرن�ه  �ل��ذي  ب�صكل خمتلف عن  لكن  �لغز�ل(،  )دم 
يف فيلم )�لقط( �لذي يحتوي على تفا�صيل تتعلق 
يف  خميف  ب�صكل  ظ��ه��رو�  �ل��ذي��ن  �لبلطجية  ب��ع��امل 
�ملخرج  م��ع  بالتعاون  �صعيد  و�أن���ا  �لأخ����رية،  �ل��ف��رتة 
�إبر�هيم للمرة �لثانية لأنه من �ملو�هب �لكبرية يف 

�ل�صينما �مل�صرية .
و�أكد �لنجم �ل�صاب ر�صاه على جتربته �ل�صينمائية 
رغ��م حتقيقه  ف��ات(  �للي  )�ل�صتا  فيلم  �لأخ���رية يف 
�أهمية  يكت�صب  �لفيلم  �أن  مو�صحا  كبرية،  �إي���ر�د�ت 
ك��ب��رية لكونه م��ن �لأع��م��ال �ل��ت��ي ت���وؤرخ ل��ث��ورة 25 

يناير .
و�أ�صار و�كد �أن ثورة 25 يناير مل تكتمل حتى �لآن 
�حلايل  �لنظام  �صد  �أخ���رى  م��وج��ة  �صت�صهد  و�أن��ه��ا 
�أد�ء  و���ص��وء  �مل���رتدي���ة  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �حل��ال��ة  ب�صبب 
�أ�صقط  �ل��ذي  �ل�صعب  �أن  موؤكد�  �حلالية،  �حلكومة 
نظام مبارك لن ير�صى ب�صيطرة ف�صيل و�حد على 

�ل�صلطة و�لتكوي�ص عليها.

دعاء طعيمة تر�هن على )فرح ليلى(

معايل ز�يد تو��صل ت�صوير )موجة حارة (
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يراهن على �صخ�صية اأبوالعال يف )الزوجة الثانية(

عمرو�كد : ل �أخ�صى �ملقارنة مع �صكري �صرحان

كرمي عبد�لعزيز ي�صتكمل 
ت�صوير )�لفيل �لأزرق( 

�جلديد  فيلمه  �أح���د�ث  ت�صوير  عبد�لعزيز  ك��رمي  �لفنان  حالياً  ي�صتكمل 
خالد  �أم���ام  �أكتوبر  ���ص��و�رع  م��ن  وع��دد  �لأه���ر�م  با�صتوديو  �لأزرق(  )�لفيل 
ق�صة  و�ل��ف��ي��ل��م  �ل��ن�����ص��ر،  �صيف  و���ص��ريي��ن  ولبلبة  ك���رمي  ونيللي  �ل�����ص��اوي 
و�صيناريو وح��و�ر �أحمد مر�د و�إخ��ر�ج م��رو�ن حامد. ويج�صد كرمي خال 
�أحد م�صت�صفيات  �لفيلم �صخ�صية طبيب يدعى )يحيى( يعمل يف  �أح��د�ث 
�لأمر��ص �لنف�صية يعي�ص على ع�صق حبيبته �لقدمية ويفاجاأ بتورط �أحد 

�أ�صدقائه �لقد�مى يف جرمية يدخل على �أثرها �مل�صت�صفى �لتي يعمل بها.

�أعربت دعاء طعيمة عن �صعادتها بالن�صمام �ىل �أ�صرة م�صل�صل )فرح ليلى(، 
و�ل��ت��ع��اون م��ع �مل��خ��رج خ��ال��د �حل��ج��ر يف جت��رب��ة ث��ان��ي��ة ل��ه��ا م��ع��ه يف �لدر�ما 
�لتلفزيونية بعد م�صل�صل )دور�ن �صر�(، �ىل جانب م�صاركتها معه يف �أفام 
وقالت  و)�ل�صوق(.  م�صروقة(  و)قبات  ك��ده(  غري  و)مفي�ص  �لبنات(  )حب 
دعاء �نها ل ترتدد يف قبول �مل�صاركة يف �أي عمل فني للمخرج خالد �حلجر 
بعد جناح كل جتاربها معه، م�صرية �ىل متكنه من �أدو�ته ف�صا عن �هتمامه 
�مل�صل�صل دور )غادة(  �أحد�ث  �أنها جت�صد خال  �لتفا�صيل. و�أ�صارت �ىل  باأدق 
م�صاعدة )ليلى( يف �ل�صركة �لتي تعمل فيها و�أقرب �صديقة لها وتعاين م�صكلة 

نف�صية ب�صبب حرمانها من �لجناب. ور�هنت دعاء طعيمة على جناح �مل�صل�صل 
��صتعانة  �ىل  لفتة  �لعام،  هذ�  �لرم�صانية  �لدر�ما  �صباق  يف  بقوة  و�ملناف�صة 
�حلجر مبجموعة كبرية من �ل�صباب �ملمثلن و�ملمثات �ملتميزين ومنحهم 
�لأدو�ر �لرئي�صة يف �مل�صل�صل. )فرح ليلى( ق�صة و�خر�ج خالد �حلجر، �صيناريو 
ت��وت( بال�صرت�ك مع مدينة  �نتاج �صركة )كينج  �ل��د�يل، ومن  وح��و�ر عمرو 
�لنتاج �لعامي، وبطولة ليلى علوي وفر��ص �صعيد وعبد�لرحمن �أبو زهرة 
وزكي فطن عبد �لوهاب و�صادي خلف ونادية خريي ونريمن ماهر و�أحمد 

�صاح وح�صام �صعبان و�أحمد كمال و�صريف باهر و�صلوى حممد علي.

ن�صف  ت�صوير  من  ز�ي��د  معايل  �لفنانة  �نتهت 
�ملقرر  ح����ارة(  )م��وج��ة  م�صل�صل  يف  م�����ص��اه��ده��ا 

عر�صه يف رم�صان �ملقبل.
وق���ال���ت م���ع���ايل ز�ي������د: )�ن��ت��ه��ي��ت م���وؤخ���ر� من 
مبنطقة  �ل�صتوديو  يف  �مل�صاهد  بع�ص  ت�صوير 
حتى  �صورتها  �ل��ت��ي  �مل�صاهد  لتبلغ  �صر�منت 
�لآن حو�يل 50 يف �ملئة، و�صتقوم �أ�صرة �مل�صل�صل 
�ل���ي���وم )�لأح�������د( ب��ت�����ص��وي��ر ب��ع�����ص �مل�����ص��اه��د يف 
يف  م�صهد�  �أن���ا  و�أ���ص��ور  زي��ن��ب،  �ل�صيدة  منطقة 
بالدعاء(،  �أت�����ص��رع  و�أن����ا  زي��ن��ب  �ل�����ص��ي��دة  م��ق��ام 

و�أمتنى خروج �مل�صل�صل ب�صورة متميزة تتنا�صب 
مع م�صمون �لعمل.

مت�صوفة  �م��ر�أة  �صخ�صية  ز�ي��د  معايل  وجت�صد 
وتكون  �أب��ن��ائ��ه��ا  م�صاكل  ك��ل  حت��ت��وي  ق��وي��ة  و�أم 
حافز� لهم يف حماولة لظهار �جلانب �ليجابي 
ي�صبح  �أحدهم  �لثاثة  و�لأبناء  �مل�صرية،  لاأم 
و�لثاين مطربا  �ياد ن�صار،  �صابط �صرطة وهو 
�لتيار�ت  و�لثالث ينتمي لأحد  �صليم،  هو خالد 
تبد�أ  ث��م  �حل��ل��ق��ات  ب��د�ي��ة  يف  ويقتل  �ل�صيا�صية 

�ل�صر�عات للبحث عن قاتله.

م�صر  يف  �ل�صيا�صية  ل��اأح��د�ث  توقعاتها  وع��ن 
يوم 30 يونيو �حلايل قالت )ل�صت خائفة من 
�أتوقع  ل  �أنني  كما  �صيء  ولن يحدث  �ليوم  هذ 

حدوث عنف و�لأمور �صتمر على خري(.
)م��وج��ة ح����ارة( م��اأخ��وذ ع��ن رو�ي����ة )منخف�ص 
�أنور  �أ���ص��ام��ة  �ل��ر�ح��ل  للكاتب  �ملو�صمي(  �لهند 
يو�صف،  ر�نيا  ن�صار،  �ي��اد  بطولة  وه��و  عكا�صة، 
جيهان فا�صل، خالد �صليم، مدحت �صالح، دينا 
مرمي  وح��و�ر  �صيناريو  �صيحة،  هنا  �ل�صربيني، 

ناعوم، و�إخر�ج حممد يا�صن.

اأكد الفنان عمرو واكد اأنه يراهن على �صخ�صية )اأبوالعال( التي يقدمها يف م�صل�صل )الزوجة الثانية( الذي يجري ت�صويره حاليا ومن 
املنتظر عر�صه يف �صهر رم�صان، مو�صحا اأن ال�صخ�صية التي يقدمها خمتلفة يف كثري من تفا�صيلها عن نف�ص ال�صخ�صية التي قدمها الفنان 

الكبري الراحل �صكري �صرحان يف الفيلم الذي يحمل نف�ص ال�صم .
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اأنه منذ  30 فيلًما حتى الآن، عن  اأكرث من  �صاركت يف  التي  املمثلة، ميال جوفوفيت�ص،  ك�صفت 
اأيام ال�صباب الأوىل مل يكن لها الكثري من املعارف على الرغم من م�صاركتها يف الكثري من حفالت 
الطلبة، مرجعة ذلك رمبا اإىل و�صعها الذي كانت عليه اآنذاك كمهاجرة يف الوليات املتحدة 
بالنظر  ا  واأي�صً اأخرى،  جهة  من  تعرفهم  ل  الذين  بالنا�ص  ثقتها  ولعدم  جهة،  من  الأمريكية 

لكونها بداأت احلياة الفنية بوقت مبكر. 

�صلبة يف حياتها العادية

ميال جوفوفيت�س: �صد�قاتي حمدودة

�صخم  بر�صيد  �ليابانية  �ل�صينما  تتمتع 
م��ن �ل���ص��م��اء و�مل��ب��دع��ن �ل��ك��ب��ار �لذين 
تر�صيخ  �ىل  طويلة  �جيال  عر  �صاهمو� 
�مل�صتوى  على  �ليابانية  �ل�صينما  ح�صور 
��صتعر��ص  مبعر�ص  هنا  ول�صنا  �لعاملي. 
لو�ئح �ل�صماء ولكن تبقى هناك جموعة 
كريو�صاو�  �ك�����ري�  م��ث��ل  �ل��ب�����ص��م��ات  م���ن 
�مب����ام����ور�  و����ص���وه���ى  �وزو  وي���ا����ص���ج���ريو 
حتى  �لقائمة  وت��ط��ول  �و�صيما  ون��اج��ي��ز� 
�ي��د� هريو  ك��وري  �ملخرج  ��صم  �ىل  ن�صل 
�لر�صمية  �مل�����ص��اب��ق��ة  ق���دم يف  �ل���ذي  ك���ازو 
حتفة  �ل���دويل  �ل�صينمائي  ك��ان  ملهرجان 
���ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة ع��ال��ي��ة �جل�������ودة. ح��ت��ى مع 

تلك  �ن  �ل  �ل��د�رم��ي��ة  �جل��و�ن��ب  طغيان 
�جلو�نب جتعلنا نحلق يف ف�صاء �لتحليل 
�لجتماعي لدر��صة ماب�صات هكذ� حدث 

يجعلنا يف حالة من �لده�صة. 
ماذ�  ���ص��وؤ�ل حم��وري  م��ن  ينطلق  �لفيلم 
��صتبد�لهم  مت  �ب��ن��اءن��ا  �ن  �كت�صفنا  �ذ� 
عند �لولدة و�ن �لطفل �لذي ربيناه هو 
لي�ص �بننا �منا هو �بن ��صره �خري قامت 

بدورها برتبية طفلنا. 
ول���ك���ن ق��ب��ل �ل��ف��ي��ل��م م���ا �ح���وج���ن���ا �لتي 
�لقرت�ب من �ملخرج هريوكازو وهو من 
مو�ليد طوكيو يف 6 يونيو 1962 وقدم 
لل�صينما �لكثري من �لعمال �لهامة لعل 

�برزها �نا �متنى 2011 ول يز�ل مي�صي 
2008 و ل �حد يعرف 2004 وغريها 

من �لعمال �ل�صينمائية. 
مي�صورة  ����ص��رة  ح��ك��اي��ة  ن��ت��اب��ع  �لفيلم  يف 
�حل�������ال ي�����ص��ل��ه��ا �ت���������ص����ال ه���ات���ف���ي من 
�مل�صت�صفى �لذي �جنبت به �لزوجة طفلها 
�ىل �صرورة  و�ل���زوج���ة  �ل����زوج  ت��دع��وه��م 
ي��ت��م �خبارهم  �مل�����ص��ت�����ص��ف��ى. ح��ي��ث  زي����ارة 
بانها  �ع���رتف���ت  �مل���م���ر����ص���ات  �ح�����دى  �ن 
عائلة  با�صتبد�ل طفلهم مع طفل  قامت 
�لدر�ما  بعدها  لتبد�  �حل���ال.  متو�صطة 
�حلقيقية يف مو�جهة هذ� �خلر �ل�صاعق 
عر حكاية تتد�خل �حد�ثها وتفا�صيلها 

من وجهه نظر �لعائلتن.
ك��ي��ف ���ص��ي��ت��م ت��ق��ب��ل ه��ك��ذ� �م����ر م���ن قبل 
�لو�لدين يف كل من �ل�صرتن. ثم كيف 
�و  �طفالهم  �ىل  �ملعلومة  �ي�صال  �صيتم 
�ب��ن��اء �ل���ص��رت��ن ب���ال���ذ�ت �ل��ط��ف��ل �لذي 
�ل�صرة  �ىل  �ل����ص���رة  ه���ذة  م��ن  �صينتقل 

�لخرى.
�صو�ء  �مل�صرتك  �لنف�صي  �لمل  من  رحلة 
�لب��ن��اء فكيف لطفل  �و  م��ن قبل �له���ل 
�م  �و  لب  وك��ي��ف  ����ص��رت��ه  ع��ن  ين�صلخ  �ن 
ح�صنها..  م��ن  �ب���ن  �ق��ت��اع  ت��ت�����ص��ور  �ن 
�لجتماعي  �لعمق  يعتمد  وفيلم  رح��ل��ة 
عال  و�د�ء  �ل�صخ�صيات  على  و�ل�صتغال 

من جميع جنوم �لفيلم وبالذ�ت �لطفال 
قمة  م��ن  تنتقل  �ل�صابة  يجعلون  �ل��ذي��ن 
ق��م��ة �حل�����زن وم����ن حلظات  �ل���ف���رح �ىل 
بالنك�صار  مقرونة  �خ��رى  �ىل  �لنتظار 
وكاننا جز�ء من تلك �لورطة �لتي ذهب 

�ليها �لفيلم.
فكرة  �ن  ���ص��خ�����ص��ي��ا  و�ع��ت��ق��د  �ج��ت��م��اع��ي��ا 
�ل�صحافة  تلتقطها  حينما  �لعمل  ه��ذ� 
�ل��ع��امل��ي��ة ف��ان��ه��ا ���ص��وف ت��ت��ح��ول �ىل كمية 
�مل�����ص��ل�����ص��ات و�لف������ام وم����ن بينها  م���ن 
�مام  ون��ح��ن  خ�صو�صا  بالعربية  �ع��م��ال 
�لذهاب  خالها  من  ميكن  ذهبية  فكرة 
�ل�صيا�صية  �مل���و�ج���ه���ات  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �ىل 

�جتماعيا  ث����ري  ف��ي��ل��م  و�لج���ت���م���اع���ي���ة. 
يجعلنا ن�صعر باهمية �ل�صرة و�لطفال. 

�لعالية  �لجتماعية  �ل�صينما  هي  وهكذ� 
�جلودة حتى لو كانت من �ليابان.

فيلم ياباين من توقيع كوري اإيدا هريو كازو

)�لأبناء كما �لآباء(.. حينما نكت�صف ��صتبد�ل �صغارنا عند �لولدة؟

وت�����ص��ي��ف �أن��ه��ا حت��ق��ق��ت ب��وق��ت م��ب��ك��ر م��ن خ��ل��و �ل��ك��ث��ري من 
�ل�صر�حة،  م��ن  �لفني  �لقطاع  يف  �لعاملن  ب��ن  �ل��ع��اق��ات 
هوليود  م�صاهري  ب��اأن  �لنا�ص  من  �لكثري  يعتقده  ما  مبددة 
�لكَتّاب  �أن  �إىل  و�أ����ص���ارت  �ل�����ص��د�ق��ات.  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ل��دي��ه��م 
�أن �لنجوم  و�لنا�صرين هم �لذين يحاولون خلق �صورة عن 
�جلنة،  يف  وكاأنهم  مًعا  ويعي�صون  �لبع�ص  بع�صهم  يحبون 
خ�صو�صياته  يحمي  منهم  و�ح���د  ك��ل  �أن  ف��ه��و  �ل��و�ق��ع  �أم���ا 

وعاقاته.
و�أكدت ميا �لتي ولدت يف كييف باأوكر�نيا يف عام 1975 
�أن �جلزء �خلام�ص من �صل�صلة �أفام �لرعب �ل�صهرية �لتي 
مثلت فيها وحتمل ��صم ريزيدنت �إيفيل كان �لأ�صعب، لأنه 
توجب على �لعاملن يف �لفيلم عر�ص م�صاهد غري �عتيادية 
مل ي�صبق للم�صاهدين �أن �صاهدوها �لأمر �لذي مل يكن �صهًا 
على �لإطاق. و�أ�صافت باأنها تدَرّبت كل يوم ولعدة �أ�صابيع 
�أن م�صهًد� قتالًيا  �إىل  �لفيلم، م�صرية  لإتقان دوره��ا يف هذ� 
و�حًد� يف �لفيلم يت�صمن 200 حركة، كما ت�صمنت �لأفام 
�أموًر� مل ي�صبق لها �أن قامت بها �أثناء �لقتال بالأ�صلحة حتى 
�لأفام  من  �ل�صل�صلة  ه��ذه  وو�صفت  �جل��وي.  �لقتال  �أث��ن��اء 
لها ولذلك  بالن�صبة  ر�ئعة  باأنها مغامرة  �صاركت فيها  �لتي 
ت�صتطيع �لقول باأنها تتو�فق �لآن مع �صخ�صية )�ألي�ص( �لتي 
تقوم بها لأنها تعرف �لآن ما �لذي �صتقوم به وكيف �صيكون 
رد فعلها وما هي �لأ�صياء �لتي ل ميكن لها �أن تلم�صها �أبًد�. 
وت�صيف لقد �أ�صبحت �ألي�ص جزًء� من حياتي و�أتلهف د�ئًما 

لكل ما هو جديد ينتظرها.
�صخ�صية  تطوير  يف  ت�صاهم  �أن  حت���اول  �أن��ه��ا  �إىل  و�أ����ص���ارت 
�ل�صخ�صيات  �لعديد من  فكرة عودة  �أعجبتها  و�أنه  )�ألي�ص( 

�لتي �ختفت يف �لأجز�ء �ملا�صية.
و�عرتفت باأنها �صلبة يف حياتها �لعادية �إىل حد ما ك�صخ�صية 
�ألي�ص يف هذه �لأفام، ول�صيما عندما يتعلق �لأمر باللتز�م 

بالكلمة �ملعطاة، كما �أنها من �لنوع �ملو�يل ولذلك بدًل من 
�لفيلم،  يف  �لبطلة  ك�صخ�صية  تف�صل،  �خليانة  مت��ار���ص  �أن 

�ملوت، �لأمر �لذي �عترته هاًما للغاية.
وت�صيف: )لاأ�صف يبدو يل �ليوم �أن �لوعود ل تعني �لكثري، 
مو�صوع  �أن  �إىل  م�صرية  ج��ي��ًد�(،  م��وؤ���ص��ًر�  يعتر  ل  و�لأم���ر 
ا عاقاتها مع �لأ�صدقاء غري �أنها �صددت  �ملو�لة ي�صمل �أي�صً
�أنه لي�ص لديها �صد�قات كثرية �أما من هم �أ�صدقائها  على 

و�صديقاتها فتقدرهم جًد�.
هذه  يف  �رت��دت��ه��ا  �ل��ت��ي  �لألب�صة  م��ن  �لكثري  �أن  �إىل  ولفتت 
ا مع �صريكتها  �ل�صل�صة من �لأفام �صاهمت يف ت�صميمها �أي�صً
كارمن هاوك، م�صرية �إىل �أنه يف �لفيلم �لأخري مت ��صتخد�م 

مادة للبز�ت ميّثل �ملطاط �أ�صا�صها.
بعائلتها  �ل�صرت�حة و�لهتمام  �لآن  �أنها تريد  وك�صفت عن 
غري �أنها تعمل على و�صع �للم�صات �لأخرية لعدة �أغاٍن قامت 

بتاأليف كلماتها وتاأديتها.
�أب �صربي عمل طبيًبا  �أن ميا جوفوفيت�ص هي من  يذكر 
و�أم رو�صية عملت ممثلة، بد�أت ت�صري على طريق �ل�صهرة منذ 
كان عمرها 11 عاًما حن �ختارها �مل�صور �ل�صهري ريت�صارد 

�أفيدون وجًها دعائًيا ل�صركة �لعطور و�لأزياء ريفلون.
�أجنزت �أول �أعمالها �ل�صينمائية يف عام 1988 عندما مثلت 
�أن  غري  قمرين(،  )ملتقى  عنو�ن  حمل  رومان�صي  فيلم  يف 

�صهرتها �ل�صينمائية �نطلقت بعد متثيلها يف فيلم )�لعن�صر 
�خلام�ص( يف عام 1997.

�لعديد  غنت  حيث  ��ا  �أي�����صً �صهرية  مو�صيقية  ميا  وتعتر 
من �لأغاين مبفردها مبا فيها �أغاين �صعبية �أوكر�نية، كما 
تقوم بت�صميم �لأزياء منذ �صنو�ت طويلة، و�صممت منذ عام 
كارمن هاوك �صل�صة من �لف�صاتن �لتي تقوم  مع   2003

بتوزيعها �صركة مانغو.
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جتاعيد �لوجه جتعلك تبدو �كرب �صنا
ك�صفت �حدث �لبحاث �لطبية �لتى �جريت موؤخر� فى �مريكا �أن جتاعيد 
�لوجه ل جتعلك تبدو �كر �صنا فقط بل جتعل مظهرك �كرثغ�صبا �ي�صا. 
يف  �لتقدم  عامات  �إن  �لمريكية  �صتيت  بن  جامعة  من  �لباحثون  وق��ال 
�أن  ميكن  �ملجعد  و�جل��ب��ن  �لعينن  ح��ول  �مل��وج��ودة  �لتجاعيد  �لعمرمثل 
�إذ  �حلقيقية  �نفعالتك  حولك  من  �لنا�ص  يف�صربها  �لتي  تغري�لطريقة 

�صيعتقدون يف �لغالب �نك حزين �و غا�صب حتى �ذ� مل تكن كذلك فعليا.
تت�صبب  �لوجه  مناطق  �ملوجودة يف خمتلف  �لتجاعيد  �إن  �لباحثون  وق��ال 
�لمرقد  ه��ذ�  �ن  �ىل  و����ص��ارو�  خمتلف  ب�صكل  �لن�صان  تف�صري�نفعالت  يف 
من  �إذ  �طبائهم  ي��رون  عندما  �لكر�صنا  �ملر�صى  ع��اج  كيفية  يوؤثرعلى 
�ملمكن �ن يعتقد �لطباء باخلطاأ �ن هوؤلء �ملر�صى ي�صعرون باأمل �كر مما 

ي�صعرون به بالفعل

الفرا�صة  

�ل��ف��ر����ص��ة و�ح�����دة م���ن �أج���م���ل �حل�����ص��ر�ت ، 
ولذ� ُفنت �لنا�ص بجمال �أجنحتها �لرقيقة 
ذ�ت �لأل�����و�ن �جل���ذ�ب���ة. وك����ان ج��م��ال هذه 
�لفر��صة م�صدًر� من م�صادر �إلهام �لفنانن 
�حل�صرة  ه�����ذه  و�����ص���ت���ح���وذت  و�ل�������ص���ع���ر�ء، 
�ملعتقد�ت  يف  و��صعة  م�صاحة  على  �جلميلة 
�لدينية عند بع�ص �ل�صعوب �لقدمية. تعي�ص 
�أكرث  ولكن  �لعامل،  �أنحاء  كل  �لفر��صات يف 

�لأنو�ع توجد يف �لغابات �ملد�رية �ملطرية. وتعي�ص �أنو�ع �أخرى من �لفر��صات يف 
�حلقول و�لغابات كما يعي�ص بع�صها على قمم �جلبال �لباردة و�لبع�ص �لآخر يف 
�ل�صحاري �حلارة. ويهاجر كثري من �لفر��صات مل�صافات طويلة لق�صاء �ل�صتاء 
�أكرها فر��صة  20،000 نوع من �لفر��صات،  يف �ملناطق �لد�فئة. يوجد نحو 
بابو� غينيا �جلديدة، ويبلغ طول  �لتي تعي�ص يف  �ألك�صندر�،  �مللكة  جناح طائر 
جناحيها 28�صم. ومن �أ�صغر �لفر��صات، �لفر��صة �لقزمة �لزرقاء �لغربية �لتي 
تعي�ص يف قارة �أمريكا �ل�صمالية، ويبلغ مدى جناحيها ما يقرب من �صنتيمرت 
ذ�ت  تكون  فقد  �لأل���و�ن؛  من  تخيله  ميكن  ما  بكل  �لفر��صات  وتتلون  و�ح��د. 
�ألو�ن ز�هية �أو باهتة �أو بر�قة ومن�صقة، وباأمناط خيالية باهرة. تبد�أ �لفر��صة 
حياتها بي�صة �صغرية جد�، ثم تفق�ص لتخرج منها يرقة �لي�صروع �لتي تق�صي 
معظم وقتها يف �لأكل و�لنمو ولكن جلدها ل ينمو، ومن ثم فعليها �أن تخلعه، 
ر �لي�صروع هذه �لعملية عدة  ده بجلد �أكر حجًما من �صابقه. وبعد �أن يكرِّ وجتدِّ
مر�ت، فاإنه يبلغ �أق�صى حجم له، فيتحول �إىل �صرنقة �أو ق�صرة و�قية. وجتري 
�إذ تتحول �لريقة �لدودية �ل�صكل �إىل فر��صة  د�خل �ل�صرنقة تغري�ت حمرية، 
جميلة �ملنظر، ثم تن�صق �لق�صرة فينفتح �لطريق �أمام �لفر��صة �ليافعة، فتخرج 
منها. وفور خروجها تفرد �أجنحتها وتطري باحثة عن �لأليف بغر�ص �لتنا�صل 

و�لتكاثر و�إنتاج جيل �آخر من �لفر��صات.

األربعاء   -  19   يونيو    2013 م    -    العـدد    10822
Wednesday    19    June     2013  -  Issue No   10822

سائحة صينية تلتقط صورة بجانب منحوتة عجلة السماء للفنان الصيني شو هوجنفيو في وسط مدينة 
سيدني بأستراليا. )رويترز(

الل��وان  يف  عجيب  وبتنا�صق  الخ���اذه  برائحتها  متتاز   •
غريها  على  الفرا�صات  تف�صلها  التي  الوحيدة  الزهرة  وهي 
الأحمر  األ��وان  بعدة  وتوجد  ؛  اأعماقها  يف  خمبا  رحيقها  لن 

والأبي�ص والأزرق والأ�صفر والزهري فما هي؟
 - �لقرنفل

هو �صبب اختالف طعم ورائحة ال�صاي ؟  • ما 
- عمر �لورقة �ملقطوفة 

ملاذا ل ي�صاب  الدوار احلركي  يعانون من  الأ�صخا�ص  بع�ص   •
الإن�صان بالدوار من تاأثري دوران الكرة الأر�صية؟

- لن حركة دور�ن �لأر�ص منتظمة

�أن �أهم �أعر��ص �لنزيف �أن يكون �مل�صاب بالنزيف م�صفر �للون جاف �لفم، عط�صاناً. وتكون درجة  • هل تعلم 
حر�رته منخف�صة. يعاين من �لدوخة وطنن حاد يف �لأذنن. ثم ي�صاب بالإغماء. فاإذ� كان �مل�صاب يعاين من 
نزيف �صرياين يف �أحد �لأطر�ف نك�صف على �ملكان، ونرفع �لطرف �إىل �لأعلى ثم ن�صغط على مكان �لنزيف 

بقطعة قما�ص، وي�صتعمل رباط قوي �أعلى �جلرح و�أ�صفله عند �لإ�صابة بالنزيف �لوريدي. 
عملية �لإب�صار وح�صن عمل �لعن وتكون �أعر��ص نق�ص هذ�  قوة  يف  ي�صاعد   A فيتامن  �أن  تعلم  هل   •
�لفيتامن بالعم�ص �لليلي �لذي ي�صيب �لإن�صان وجفاف بالعن. ويد�وي ذلك بتعوي�ص هذ� �لفيتامن وذلك 

بتناول �جلزر و�لأور�ق �خل�صر�ء و�صرب �للنب و�حلليب و�أكل �لبي�ص. 
�أن يتحمل بدون تنف�ص ما بن 3 � 7 دقائق فقط، فاإذ� ز�دت على ذلك يجب  �أن �لإن�صان ي�صتطيع  • هل تعلم 
فح�ص جمرى �لتنف�ص وحماولة حتريره من �أي عائق فاإذ� مت كل ذلك وبقيت عملية �لتنف�ص متوقفة يجب 

�للجوء عندها �إىل �إجر�ء عملية تنف�ص ��صطناعي .

مل يكن هذ� �ل�صباح يف �ملدر�صة �صباحاً عادياً بالن�صبة للجميع، فقد �ن�صم �إىل هيئة �لتدري�ص مدر�ص جديد 
للغة �لعربية و�لدين، ل عجب يف ذلك ولكن ما جعله حادثاً مثري هو �ن ذلك �ملدر�ص و��صمه فريد ق�صري�ً 
110 �صم و�ذ� كانت هيئة �لتدري�ص  ج��د�ً، نعم كان ممتاأً بع�ص �ل�صيء مع ق�صره �ل�صديد فهو ل يتعدى 
قد تقبلته لأنهم �نا�ص كبار يفهمون �نه ل حيلة له يف ذلك �ل �ن �لتاميذ مل ي�صكتو� فد�ر �لهم�ص و�لغمز 

و�ل�صحك و�لتلميحات �لغريبة بينهم وكان مو�صوع �ل�صاعه. 
�ليومن  يف  كثري�ً  وعانى  ثانوي  �لأوىل  لل�صفوف  �لعربية  �للغه  تدري�ص  عن  م�صئوًل  فريد  �ل�صتاذ  ��صبح 
�لأولن لدخوله تلك �ملدر�صة ولكنه يف �ليوم �لثالث كان قد ��صتجمع �صتات نف�صه وثقته و�ي�صاً قوته �ملحدودة 
وقرر �ن يرغم �لتاميذ على �حرت�مه و�صبحان �هلل فقد ��صتطاع ذلك �لق�صري �ن مي�صك بزمام �لمور .. 
كيف، �حكي لكم .. دخل �ل�صيد فريد �إىل �ل�صف وطلب �خر�ج كتاب �للغه �لعربية وفتح �ل�صفحة و�صاأل من 
منكم قام بتح�صري ذلك �لدر�ص فلم يجد �جابه بل هم�صات و�صخرية .. ح�صناً من منكم يحفظ تلك �لأية 
�لتى تتحدث عن نعم �هلل تعاىل .. ح�صناً ل جميب، رفع �ل�صيد فريد يده بع�صاه �لطويلة وهو يقول �ليوم 
�صاأ�صامح ولكن لن ��صامح بعد ذلك ورمبا جاءت �لع�صا ب�صئ من �لن�صباط ف�صكت �جلميع فاأ�صتدرك يقول 
�لأية  ت��اوة  وب��د�أ يف  بالب�صملة  �لطاولة و�عتدل يف وقفته ثم �طلق �صوته  �لأي��ة ووق��ف بجانب  لنقر�أ  �لأن 
�لكرمية .. �صبحان من �خرج هذ� �ل�صوت �لعميق �لعايل �ملُنغم �حللو من ذلك �جل�صد �ل�صغري و�صبحان من 
�نزل على روؤو�ص �لتاميذ هدوء و�صكينة فاأعتدل �جلميع ين�صتون خا�صعن لتاوة ��صتاذهم وعندما ختم 
�لأية كانو� ماز�لو� من�صتن فاأ�صرع وبد�أ يف �صرح �لأية �لكرمية كلمة كلمة بطريقة مبهرة وجميلة �جرت 
�جلميع على �لن�صات بل �نه كلما �صكت طالبوه بالزيادة وبد�أت �لأ�صئلة تنهال عليه .. ومع �خر �صوؤ�ل رن 
جر�ص �حل�صة فاأ�صتنكرو� ذلك �جلر�ص وغ�صب بع�صهم .. �ختتم ح�صته و�طلق �صامه عليهم و�ن�صرف وهم 
يف قمة �ل�صعادة، و�نطلقو� يف �لف�صحة يحكون عن �لأ�صتاذ فريد، يف �صباح �ليوم �لتايل كان لاأ�صتاذ فريد 
�صعبية غريبة يف �ملدر�صة حتى للذين مل يح�صرو� له در�صاً ويف �لأذ�ع��ه �ملدر�صية كانت �لبد�ية بكلمات �هلل 
�لقلوب حب  �لدموع وترك يف  فاأبدع وترك يف عيون بع�صهم بع�ص  �لأ�صتاذ فريد بعقريته  �لبينات �طلقها 
من نوع غريب فاأ�صبح يف �صاعات قليلة هو �لورقة �لر�بحة يف �ملدر�صة ب�صخ�صيته �جلذ�بة و��صلوبه �لرتبوي 

�ملتميز وتدينه وهدوءه ول عجب يف �نه بعد ذلك كان ي�صري وهو يح�ص باأنه عماق. 

املدر�س الق�صري

�لتمارين �لريا�صية �لف�صل لتقوية ع�صالت �لقلب

روؤية �لطعام �للذيذ تثري 
�ل�صهية وتزيد �لوزن

  
قال علماء من �أملانيا �إن روؤية طعام لذيذ تثري �ل�صهية. وح�صب علماء معهد 
�أن روؤية  ماك�ص بانك لعلم �لنف�ص يف ميونيخ فاإن �صبب هذ� �لتاأثري هو 
�إف��ر�ز هورمون غرلن بقوة و�أن من يرى �صور  �لطعام �ل�صهي يوؤدي �إىل 
و�إن مل يكن جائعا. ون�صرت  �لأك��ل حتى  �للذيذة تنتابه رغبة يف  �لأطعمة 

�لدر��صة �ليوم �لثنن يف جملة �أوبي�صتي.
�إن ن�صبة هورمون غرلن ترتفع يف �لدم يف مر�حل �ل�صعور  وقال �لعلماء 
باجلوع ثم تنخف�ص بعد تناول �لطعام. ويعتر هورمون )غرلن( �صابطا 
رئي�صيا يوجه �صلوكنا �لغذ�ئي و�لعمليات �جل�صدية �ملتعلقة به�صم �لطعام 
�صتايغر  �أك�صل  �لروفي�صور  �إ�صر�ف  �لباحثون حتت  و�ل�صتفادة منه. وقام 
�أ�صحاء.  50 �صورة على ثمانية رجال  �صل�صلة من  �لتجارب بعر�ص  �أثناء 
وكان من بن هذه �ل�صور فطائر �إيطالية و�أطباق مقليات من�صاوية و�آي�ص 
كرمي وفطائر �صوكولتة ثم حللو� �لدم لديهم وقت م�صاهدة �ل�صور. ورغم 
�أن �لرجال كانو� قد تناولو� فطورهم قبل روؤية �ل�صور ومل ي�صعرو� باجلوع 
�إل �أنهم �صعرو� بال�صهية ومب�صتوى يفوق ن�صبة هورمون غرلن �لذي �أفرزه 
�جل�صم يف �لدم. ومل تتاأثر كمية هورمونات �أخرى ذ�ت �صلة بعملية �لأي�ص 
روؤيتهم �صور  لدى  �لرجال  ه��وؤلء  دم  و�إن�صولن يف  ليبتن  مثل هورمون 
مع  يتعامل  �لإن�صان  مخ  �أن  ذلك  من  �لعلماء  و��صتنتج  �ل�صهية.  �لأطعمة 
�ل�صتثار�ت �ملرئية �لتي توؤدي �إىل عمليات ج�صمانية غري خا�صعة لرقابة 
�إحدى  �صو�صلر،  بيرت�  �أو�صحت  ح�صبما  بال�صهية  �صعورنا  وتوجه  �جل�صم 
يف  �للذيذة  �لأطعمة  �صور  �نت�صار  �أن  �لباحثون  ور�أى  باملعهد.  �لباحثات 
و�صائل �لإعام ي�صاهم يف زيادة �لوزن لدى مو�طني �لدول �لغربية و�أو�صو� 

بتجنب روؤية �صور �لأطعمة �ملثرية لل�صهية و�إل �صعرمت باجلوع. 

عبد�لرحمن يا�رس �شعالن 
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.

حممد يا�رس �شعالن
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.

�أحمد حممد حمم�د
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �رشطي 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�لإ�صابة  �أعر��ص  من  تخّفف  �ل�صحيحة  فالتمارين  �لريا�صة،  يع�صق  �لقلب 
باأمر��ص �لقلب بحو�يل 30 يف �ملئة. فالريا�صة �ملحّببة لدى �لقلب تخف�ص 
�لوزن وت�صاعد يف �حلفاظ على م�صتوى �صغط دم طبيعي، وتخّفف من ن�صبة 
�لريا�صات  �أن��و�ع  �أف�صل  هي  ما  �ل�صكري.  مر�ص  من  وحتمي  �لكولي�صرتول 

للقلب؟
�لدم  �ملزيد من  �لقلب يف �صخ  ت�صاعد  �مل�صي يومياً  30 دقيقة من  �مل�صي:   -
�ىل باقي �أع�صاء �جل�صم. جتدر �لإ�صارة هنا �ىل �أّن ممار�صة ريا�صة �مل�صي يف 
�لهو�ء �لطلق �أف�صل للج�صم و�ل�صحة لأنها متنحك �ملزيد من �لر�حة وت�صهم 

يف تن�صق هو�ء نقي ومنع�ص.
�ل�صعر�ت  من  �لكثري  يحرق  �لريا�صة  من  �لنوع  ه��ذ�  �لهو�ئية:  �ل��در�ج��ة   -
�حلر�رية وي�صاعد يف تقوية ع�صلة �لقلب. من جهة �أخرى، فركوب �لدر�جة 

�لقدرة على  ويزيد  بكثري،  �أق��وى  �ل�صاقن  بانتظام يجعل ع�صات  �لهو�ئية 
حتّمل �ملتاعب �ليومية.

ما  �لأوك�صيجن،  ح��رق  ن�صبة  تزيد  �لرك�ص  �أو  �جل��ري  ريا�صة  �لرك�ص:   -
يح�ّصن �للياقة �لبدنية، وخ�صو�صاً �صحة �لقلب. يجب ممار�صة هذه �لريا�صة 

مرتن يف �لأ�صبوع من �أجل �حل�صول على �أف�صل �لنتائج.
- �ل�صباحة: جتمع �لأبحاث �لعلمية على �أّن ممار�صة �ل�صباحة 45 دقيقة يف 
�ليوم تقّوي ع�صلة �لقلب وتبعد معظم �لأمر��ص �لتي ت�صّبب �لأذى �ىل هذه 
�لع�صلة �لأ�صا�صية يف �حلياة. �صاعة من �ل�صباحة حترق ما يقارب 450 وحدة 

حر�رية، ما يعني �أّنها حتافظ على جمال �جل�صم ب�صكل مميز.
- �لرق�ص: �لرق�ص يجعل قلبك ينب�ص �صحة ون�صاطاً، فهو ي�صاعد يف زيادة 

تدفق �لدم �ىل �أنحاء �جل�صم وي�صهم يف تخفيف �لتوتر و�لتع�صيب.

�إميان يا�رس �شعالن
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


