
هل �سبق وغادرت العيادة واأنت تظن اأن الطبيب مل ي�سمع 
التي  الأ�سئلة  جميع  تتذكر  ه��ل  اأو  الفعلية؟  خم��اوف��ك 

اأردت طرحها ومل تفعل يف طريقك اإىل املنزل؟
الطبيب  اأن عالقة  اإىل  الأبحاث  ت�سري  �سائع.  و�سع  اإن��ه 
واملري�ض ل تكون مثالية دوماً. لكن يف حالت كثرية، ترتد 
امل�سكلة على �ساحبها. يقول د. مايكل ج. باري، اأ�ستاذ يف 
الطب العيادي يف كلية هارفارد الطبية ورئي�ض )موؤ�س�سة 
عن  املري�ض  يف�سح  مل  )اإذا  املّطلعة(:  الطبية  القرارات 
م�ساعره، قد يظن الطبيب اأنه ل يريد عقد حمادثة اأو 

ل اأن ميلي عليه الطبيب ما يجب فعله(. يف�سّ
ل يجب اأن ت�سري الأمور بهذا ال�سكل. اإليك بع�ض احليل 
الب�سيطة، لكن الفاعلة، كي تخرج من عيادة الطبيب بعد 

احل�سول على كل ما حتتاج اإليه.
التي  ب��الأم��ور  بو�سوح  فكر  ال��ع��ي��ادة،  زي���ارة  قبل   -  1
تهّمك يف ما يخ�ض قرار العالج. تقول كارين �سيبو�سا، 
اأ�ستاذة م�ساعدة يف كلية هارفارد الطبية ومديرة )مركز 
ما�سات�سو�ست�ض  م�ست�سفى  يف  ال�سحية(  ال��ق��رارات  علوم 
العام: )اط��رح الأ�سئلة على نف�سك كي تعرف ما يهمك 
بها  للقيام  م�ستعداً  ت��ك��ون  ال��ت��ي  الأم����ور  ه��ي  م��ا  فعلياً. 
الأ�سا�سية  ه��ي خم��اوف��ك  م��ا  ال��ع��وار���ض؟  م��ن  للتخل�ض 
اح��ر���ض على  ال��ع��الج؟  ال��ذي تريد حتقيقه بف�سل  وم��ا 
اأن يعرف الطبيب ما هو مهم بالن�سبة اإليك ودّون تلك 

الأمور كي ل تن�ساها(.
البع�ض  يخ�سى  راأي��ك.  عن  التعبري  من  تخف  ل   -  2
اإىل  )ا�ستناداً  ب���اري:  يقول  طبيبهم.  راأي  يعار�سوا  اأن 
اأبحاث كثرية، نعلم اأن املر�سى يخ�سون يف اأغلب الأحيان 
الطبيب  اأن يعتربهم  النا�ض  التحدث ب�سراحة. يخ�سى 
اأو  راأي��ه��م  ع��ن  التعبري  يف  ب��ال��غ��وا  اإذا  مزعجني  مر�سى 

اأ�سروا على اأمور معينة(.
من  وال���س��ت��ف��ادة  ال��ط��ب��ي  راأي����ه  مل��ع��رف��ة  الطبيب  نق�سد 
به  ت�سعر  ما  وح��ده  يعرف  اأن  ي�ستطيع  ل  لكنه  خربته. 
ب�ساأن اختبار اأو عالج معني. يوؤيد معظم الأطباء مقاربة 
اتخاذ القرارات بطريقة م�سرتكة، لكنهم قد يتكلون على 
اأفكاره. يكفي  اإذا مل يعرّب املري�ض عن  معارفهم ح�سراً 
اأن تقول له: )هل ميكن اأن اآخذ من وقتك لأخربك راأيي 
اإذا اقرتحت الأمر  باملو�سوع؟(. قد تتخل�ض من التوتر 

على �سكل �سوؤال.
املتاحة. قام الباحثون  اخليارات  عن  اأ�سئلة  اأطرح  ا   3-
يف جم���ال ال���ق���رارات ال��ط��ب��ي��ة ب��ت��ح��دي��د واخ��ت��ب��ار بع�ض 
الأ�سئلة الب�سيطة التي ميكن اأن ت�ساعدك على ال�ستفادة 
من زيارتك للطبيب. تبني اأن الأ�سئلة اأدناه حت�سن نتائج 

القرارات امل�سرتكة بني الطبيب واملري�ض:
خياراتي؟ هي  • ما 

لتلك اخليارات؟ املحتملة  واملخاطر  املنافع  هي  • ما 
واملخاطر؟ املنافع  تلك  ن�سبة  • ما 

اختبارها.  وقد مت  اأ�سئلة مفيدة  )اإنها  ب��اري:  د.  يو�سح 
حني يتحدث النا�ض �سراحًة، تدور حمادثة مريحة حول 

خيارات العالج(.
كذلك، ميكنك اأن ت�ساأل عن ن�سبة املنافع واملخاطر على 
�سكل اأرقام. من بني مئة �سخ�ض يتلقى العالج، ما عدد 
الأ�سخا�ض الذين ي�ستفيدون منه؟ وما عدد الأ�سخا�ض 
اآث����اراً جانبية خ��ط��رية؟ ل تكون تلك  ي��واج��ه��ون  ال��ذي��ن 

الأطباء  جميع  م��ت��ن��اول  يف  م��ت��واف��رة  الأرق�����ام 
لإجراء  ا�ستعدادهم  ي��ب��دون  ق��د  لكنهم  دوم���اً، 
بالنتيجة يف  واإب���الغ���ك  امل��و���س��وع  ع��ن  ب��ح��ث 

اللقاء التايل.
يكون  ط���ب���ي���ب���اً  اخ������رت   4-

لتقا�سم  م�����س��ت��ع��داً 
القرارات. توّقع من 
الطبيب اأن يجعلك 
القرار  م���ن  ج������زءاً 
ي�سعر  ال����ن����ه����ائ����ي. 
ك�����ب�����ري من  ع����������دد 
جمال  يف  اخل�����رباء 
ال�سحية،  ال��رع��اي��ة 
ذل����������ك  يف  مب���������������ا 
باأن  ب���اري،  الطبيب 

اتخاذ  يف  ال��ت�����س��ارك 
اأن  ي��ج��ب  ال����ق����رارات 

العامة  القاعدة  يكون 
ول���ي�������ض ال����س���ت���ث���ن���اء. 
اأن  ذل����������ك  ي����ت����ط����ل����ب 
حازماً  امل��ري�����ض  ي��ك��ون 
الطبيب  ي��ت��ق��ب��ل  واأن 
موقفه. الطبيب الذي 
ل يبدي اهتمامه براأي 

ملعاجلة احلالة. يو�سح  املري�ض قد ل يكون منا�سباً 
د. باري: )يجب اأن يتفق الطرفان على اأهمية التعاون 

امل�سرتك للتو�سل اإىل القرار ال�سحيح. يف فرتة معينة 
من الزيارة، يجب اأن ن�سغي اإىل خطة املري�ض بدل اأن 

يفر�ض الطبيب اأجندته بكل ب�ساطة(.
اإذا كان الأم��ر ممكناً.  -ا�ستف�سر عن وج��ود خيار ث��اٍن   5
قد  الروتينية،  ال��ق��رارات  بع�ض  اتخاذ  اإىل  احلاجة  عند 
يكون طلب راأي اآخر م�سيعة للوقت واملال. اأما اإذا كانت 
طبيب  ا�ست�سارة  اإىل  حتتاج  فقد  بالثقة،  تتعلق  امل�ساألة 
اآخر. لكن بالن�سبة اإىل القرارات التي ترتافق مع عواقب 
ميانع  األ  يجب  ال�سرطان(،  عالج  )مثل  املخاطر  عالية 
اآخر. يقول د.  الطبيب فكرة اأن ي�ست�سري املري�ض طبيباً 
باري: )اإذا كانت املخاطر كبرية، ل �سيما اإذا كان اقرتاح 
الطبيب ل ينا�سبك، ل �سري من ا�ست�سارة خرباء اآخرين. 
ملعرفة  اآخ��ري��ن  اخت�سا�ض  اأ�سحاب  ا�ست�سارة  املفيد  من 
املحرتفون  الأط��ب��اء  ي�سعر  ول��ن  خمتلفة،  نظر  وج��ه��ات 

بال�ستياء من جراء ذلك(.
العيادة.  اإىل  اأن ت�سطحب �سخ�ساً موثوقاً  6 - ميكنك   
�سديق  اأو  را���س��د  اب���ن  اأو  ال�����س��ري��ك  ي��راف��ق��ك  اأن  مي��ك��ن 
لدعمك. تقول �سيبو�سا: )قد تكون هذه الطريقة فاعلة 
جداً اأحياناً حر�ساً على طرح اأ�سئلة معينة. من الإيجابي 

دوماً ال�ستعانة ب�سخ�ض موثوق لدعمك(.
راأيه  فر�ض  يحاول  قد  �سخ�ساً  معك  ت�سطحب  ل  لكن 
رفيقك  يدعم  اأن  )اح��ر���ض على  ب��اري:  د.  يقول  عليك. 
اأمام الطبيب.  له هو  اأن يعر�ض ما يف�سّ له بدل  ما تف�سّ
نظرك  وجهة  مع  يتعاطف  �سخ�ساً  ت�سطحب  اأن  يجب 

على الأقل(.
ت�����س��دد ���س��ي��ب��و���س��ا ع��ل��ى اأن ال���ق���رارات  وق���ت���ك.  خ���ذ   -  7

اأ�سا�سي  ب�سكل  النا�ض  )اأو�سي  الوقت:  تتطلب  ال�سائبة 
القرار  اإىل  التو�سل  قبل  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  اأخ���ذ  ب�����س��رورة 
النهائي. ل تكون غالبية احلالت الطبية طارئة، حتى لو 
كانت تتعلق بت�سخي�ض ال�سرطان(. قد حتتاج اإىل ب�سعة 
اأ�سابيع ل�ستيعاب املعلومات واخليارات، واأخذ راأي اأطباء 
القرار  وات��خ��اذ  والأ���س��دق��اء،  العائلة  وا�ست�سارة  اآخ��ري��ن، 

املنا�سب.
اط����رح ه���ذا ال�����س��وؤال ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ب: )ه���ل ي��ج��ب اتخاذ 
القرار ف��وراً؟ ما هو الوقت الذي ميكن اأن اآخ��ذه لدر�ض 
خياراتي؟(. لكن يجب األ يكون الهدف من ذلك تاأجيل 
ل�ست م�سطراً لتخاذ  اأن��ك  تتذكر  اأن  الأه��م هو  القرار. 

القرار النهائي خالل زيارة ق�سرية.

امل�شاركة يف القرار
اليوم،  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ج��وان��ب  معظم  يف  يحدد  كما 
اإذا  اآن.  يف  والطبيب  املري�ض  على  العالج  جناح  يتوقف 
ت�ستف�سر عن جميع  اأن  دون  الطبيب من  عيادة  غ��ادرَت 
الطبيب(  ���َس��ْل  )اأو  ت�����س��اءل  ذل���ك.  تتقّبل  ل  خم��اوف��ك، 
قد  الطبية.  القرارات  نوعية  لتح�سني  فعله  ميكن  عما 
للح�سول  ذل��ك.  على  حياتك،  رمبا  اأو  �سحتك،  تتوقف 
يف  بفاعلية  ت�سارك  اأن  يجب  ممكنة،  رعاية  اأف�سل  على 

ذلك النقا�ض.
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بريطانيا تتعّر�ض �إىل 70 عملية 
جت�ّش�ض �شيبريية �شهريًا 

الإنرتنت  اأنظمة  �سبكات  اأن  الثنني،  اأم�ض  بريطاين،  اأمني  م�سوؤول  ك�سف 
اإىل  تتعّر�ض  ب��الده،  يف  الكربى  ال�سناعية  ال�سركات  اأو  للحكومة  التابعة 
مدير  ل��وب��ان،  اإي���ان  وق���ال،  �سهر.  ك��ل  �سيبريية  جت�ّس�ض  عملية   70 نحو 
ت املعروف با�سم )املقر العام لالت�سالت احلكومية( للمحطة  جهاز التن�سّ
اأ�سراراً  اإن  ���س��ي(،  ب��ي  )ب��ي  الربيطانية  الإذاع���ة  هيئة  يف  الرابعة  الإذاع��ي��ة 
اأجانب  قرا�سنة  قبل  م��ن  �سناعي  ن��ط��اق  على  لل�سرقة  تتعّر�ض  جت��اري��ة 
عامني  اإىل  ت�سل  م��دة  منذ  ال�سركات  لبع�ض  الن��رتن��ت  اأنظمة  يخرتقون 
ومن  الفكرية  امللكية  ي�ستهدفون  الأج��ان��ب  القرا�سنة  اأن  لوبان  واأ���س��اف   .
باأن  عامني  قبل  نعتقد  وكنا  وطنية،  مكا�سب  اإىل  حتويلها  اإىل  ي�سعون  ثم 
العمليات ال�سيبريية ت�ستهدف ب�سكل خا�ض قطاع الدفاع، وا�سنتتجنا لحقاً 
عليها  اأيديهم  القرا�سنة  ي�سع  اأن  ميكن  فكرية  ملكية  اأي  ت�ستهدف  باأنها 
العمليات،  وراء هذه  الربيطانية تعرف من يقف  الأم��ن  اأجهزة  اأن  واأك��د   .
بناء  دول��ة، ومتكنت من  الكثري من احل��الت تتم برعاية  الهجمات يف  واأن 
فكرة قوية جداً عنها . واأ�سارت )بي بي �سي( اإىل اأن جهاز الأمن الداخلي 
وراء  تقف  اأجنبية  ا�ستخبارات  وك���الت  اأن  يعتقد   )5 اآي  )اإم  الربيطاين 
العديد من هذه الهجمات، وطلب من ال�سركات الربيطانية الكربى اتخاذ 
ال�سيبريي.  التج�س�ض  تهديد  من  اأنظمتها  حلماية  املطلوبة  الحتياطات 
ون�سبت اإىل م�سوؤول يف اجلهاز طلب عدم الك�سف عن هويته قوله هناك 3 
حقائق يف احلياة، املوت وال�سرائب ووكالة ا�ستخبارات اأجنبية تراقب اأنظمة 
الكمبيوتر، وهناك الآن دول اأجنبية معادية مهتمة ب�سرقة امللكيات الفكرية 

لل�سركات ال�سناعية الكربى ب�سبب اأهميتها بالن�سبة اإىل موؤ�س�ساتها .

عدد �شحايا �ل�شكتة �لدماغية بالدولة 
غري معروف ب�شبب قلة �لدر��شات 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سكتة  �سحايا  ع��دد  اأن  اأب��وظ��ب��ي  يف  م��وؤخ��را  اأج��ري��ت  درا���س��ة  ك�سفت 
جتريها  التي  الدرا�سات  قلة  ب�سبب  معروف  غري  بالدولة  الدماغية 

امل�ست�سفيات يف هذا املجال وعدم وعي النا�ض بها.
باأبوظبي �سم كوكبة من  املفرق  الدرا�سة فريق من م�ست�سفى  اأج��رى 
والدكتور  املطرو�سي  خليل  الدكتور  العو�سي  الدكتور  منهم  الأطباء 
والدكتور  الغيثي  منى  والدكتورة  العلي  موزة  والدكتورة  اأبيداع  خان 

�سهيل الركن.
الدموية  الأوع��ي��ة  ج��راح��ة  ا�ست�ساري  باجنيد  حممد  ال��دك��ت��ور  ولفت 
وال�سرايني يف م�ست�سفى املفرق باأبوظبي اإىل نق�ض الوعي العام باأعرا�ض 
ال�سكتة التي تعترب من الأ�سباب الرئي�سية حلالت الإعاقة والوفاة يف 
ونوه   . اأعرا�سها  على  التعرف  م�سددا على �سرورة   .. الإم���ارات  دول��ة 
باجنيد اإىل اأن الأبحاث اأظهرت اأن التاأخر يف اإ�سعاف املر�سى امل�سابني 
الأعرا�ض  مع  تعاملهم  طريقة  اإىل  رئي�سية  ب�سورة  يعود  بال�سكتات 
اأو الأ�سدقاء لطلب  فاخلوف وعدم الرغبة باإزعاج بقية اأفراد العائلة 
الت�سخي�ض  لكن  املطلوب  العالج  تقدمي  تاأخر  يف  يت�سببان  الإ�سعاف 
الدقيق واحل�سول على الربنامج العالجي املنا�سب يف الوقت املنا�سب 
نتائج بحث  الإ���س��اب��ة. وت�سري  ت��ك��رار  الأه��م��ي��ة ملنع  اأم���ر يف غ��اي��ة  ه��و 
فرامنكهام حول الإ�سابة بال�سكتات اإىل اإ�سابة �سخ�ض واحد بال�سكتة 
مرة كل ثانيتني حول العامل يعترب الكثري منها من النوع “ ال�سامت 

اإهمالها.  حال  يف  تتكرر  اأن  ميكن  “ والتي  “الثانوي  “ اأو 

بر�مج �للياقة تختلف بني �لن�شاء و�لرجال
يقول خرباء ان اأهداف الرجال والن�ساء تتباين ب�سدة يف برامج اللياقة 
مفتولة  ع�سالت  ذا  املنكبني  عري�ض  ي�سبح  ان  الرجل  يريد  فبينما 

بارزة تريد املراأة ان ت�سبح ذات قد نحيف مرن.
املع�سكرات  الن�ساء على  املزيد من  اقبال  انه مع  اأي�سا  وي��رى اخل��رباء 
ال��رج��ال على ف�سول  م��ن  امل��زي��د  اق��ب��ال  وم��ع  القتال  فنون  تعلم  التي 
التعامل  الف�سل  من  فان  النف�سي  وال�سالم  املرونة  عن  بحثا  اليوجا 

بذكاء مع جتاوز اخلطوط التي تف�سل تقليديا بني اجلن�سني.
وقالت جريالني كوبر�سميث مديرة معهد اكوينوك�ض لتدريبات اللياقة 
ان يكون  الرجل فرييد  ام��ا  الدهون يف ج�سمها  امل��راأة تريد ان حت��رق 

�سخما.
البدنية  اللياقة  م��راك��ز  يف  امل��درب��ني  ت���درب  ال��ت��ي  كوبر�سميث  وت��ق��ول 
البناء  يف  واأي�سا  اجلن�سني  ب��ني  هرمونية  اختالفات  اأي�سا  هناك  ان 

اجل�سدي وتركيبته.
ال�ساليب  بنف�ض  �سيتدربان  ل�سباق ماراثون  يتدربان  كانا  اذا  وت�سيف 

لكننا �سرناعي الختالفات.
ويتميز حو�ض املراأة بالت�ساع لكن هذا يجعلها اأكرث عر�سة ل�سابات 
الركبة. وتقول الدكتورة مي�سيل اول�سون وهي خبرية يف علم وظائف 
الع�ساء يف الكلية المريكية للطب الريا�سي انه على الرغم من ان 
الكل بحاجة اىل تدريبات اليروبيك�ض والقوة واملرونة ال ان الن�سطة 
املطلوبة لتحقيق ذللك ميكن ان تكون خمتلفة جدا طبقا لنوع اجلن�ض 
تركز  ان  العمر يجب  املبكرة من  ال�سنوات  اول�سون يف  وقالت  وال�سن. 

الن�ساء على العظام ويركز الرجال على اليروبيك�ض.
واأ�سافت ان البحاث تظهر اأهمية ان متار�ض الن�ساء يف ال�سغر اأن�سطة 
منها الرك�ض البطيء وقفز احلبل مرتني يف ال�سبوع على القل ملدة 

دقيقة لتتمتع بكثافة جيدة يف العظام.  20
وقالت اول�سون كثافة العظام ميكن ان تخذل الن�ساء وهن يف الربعني 
من العمر بينما الرجال يتمتعون بعظام قوية حتى ال�سنوات املتقدمة 

من العمر.

ال�������ش���ج���ن م�����دى احل���ي���اة 
مل�������راه�������ق ق�����ت�����ل ج�����ده 
ام�ض  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ق�����س��ت حم��ك��م��ة 
الثنني ب�سجن مراهق مدى احلياة، 
البالغ من  ادانته بقتل جده  اأن  بعد 
العمر 91 عاماً ل�سرقة 300 جنيه 
ا�سرتليني منه. وقالت هيئة الإذاعة 
الربيطانية )بي بي �سي( اإن، �ستيفن 
لنغ، البالغ من العمر الآن 20 عاماً، 
هاجم جده، توما�ض لنغ، يف ني�سان 
املا�سي يف منزله،  ال��ع��ام  م��ن  اب��ري��ل 
بعد تناوله كمية كبرية من الكحول 
اأن��ه ُع��رث على  وامل��خ��درات. وا�سافت 
الأر����ض يف منزله  على  اجل��د ملقى 
اإىل  وُنقل  متعددة،  بك�سور  وم�ساب 
م�ست�سفى ديريفورد مبدينة بليموث 
متاأثراً  اأي���ام  ث��الث��ة  بعد  ت��ويف  حيث 
ب��ج��روح��ه. وا����س���ارت )ب���ي ب���ي �سي( 
اأن حمكمة التاج مبدينة ترورو  اإىل 
�ستيفن  اأدان����ت  ك���ورن���وال  مبقاطعة 
باأن  واأم���رت  وال�سرقة،  القتل  بتهم 
عاماً   15 ع��ن  تقل  ل  م��دة  مي�سي 
من حكم ال�سجن مدى احلياة الذي 
املحكمة  وا�ستمعت  بحقه.  اأ�سدرته 
اللوم  اإل��ق��اء  ح���اول  �ستيفن،  اأن  اإىل 
ع��ل��ى ج���ده م��ن خ���الل الدع����اء باأنه 
�سقط على الأر�ض حني �سحب عكازه 
م�سيعة  حفيد  باأنه  و�سفه  على  رداً 

للوقت.

نهر  يف  ت��ه��ب��ط  م��روح��ي��ة 
�شاملني  يخرجون  ورك��اب��ه��ا 
ه����ب����ط����ت م������روح������ي������ة ����س���ي���اح���ي���ة 
ا����س���ط���راري���ا الح�����د يف م���ي���اه نهر 
هد�سون يف نيويورك ب�سبب م�سكلة 
ف��ن��ي��ة ط����راأت ع��ل��ى حم��رك��ه��ا وكان 
على متنها اىل جانب الطيار اربعة 
�سياح �سويديني خرجوا جميعا من 
احل����ادث ���س��امل��ني، ك��م��ا اف����ادت فرق 
الطفاء. وقال توما�ض ماكافانوف 
خالل موؤمتر �سحايف ان املروحية 
�سويديني،  �سياح  اربعة  تقل  كانت 
اث��ن��ان منهم ب��ال��غ��ان والخ�����ران يف 
���س��ن امل��راه��ق��ة، وق���د اق��ل��ع��ت قرابة 
ال���ظ���ه���ر م����ن م��ه��ب��ط ال���ط���واف���ات 
جنوب  يف  ����س���رتي���ت  وول  ح����ي  يف 
معامل  ل��روؤي��ة  ج��ول��ة  يف  مانهاتن، 
ن���ي���وي���ورك م���ن اجل�����و، وب���ع���د 12 
دقيقة من اقالعها اكت�سف الطيار 

وجود م�سكلة يف املحرك.
ان احلل  ادرك  الطيار  ان  وا���س��اف 
الف�����س��ل امل��ت��اح ام��ام��ه ه��و تنفيذ 
نهر  ف��وق مياه  ا���س��ط��راري  هبوط 
هد�سون غربي مانهاتن، وقد هبط 
ال�سارع  قبالة  النهر  يف  باملروحية 

رقم 79.

وحظر  ال��ت��ب��غ  ع��ل��ى  ال�����ش��رائ��ب 
املاليني حياة  ينقذا  قد  التدخني 
ق�����ال ب���اح���ث���ون ام�������ض الث����ن����ني ان 
التدخني  ملكافحة  اج��راءات  تطبيق 
ال�سرائب على منتجات  زيادة  مثل 
اع��الن��ات��ه��ا وفر�ض  ال��ت��ب��غ وح��ظ��ر 
الماكن  يف  ال��ت��دخ��ني  ع��ل��ى  ق��ي��ود 
ع�سرات  مي��ن��ع  ان  مي��ك��ن  ال���ع���ام���ة 
املفاجيء  املوت  املاليني من حالت 

يف �ستى انحاء العامل.
التي  امل�����س��ت��ق��ل��ة  ال����درا�����س����ة  وق������ال 
ن�سرتها منظمة ال�سحة العاملية ان 
اتخذتها  التي  ال�سغرية  اخلطوات 
اخرى  دول��ة  و39  ورومانيا  تركيا 
و2010   2007 عامي  بني  فيما 

انقذت بالفعل حياة ا�سخا�ض.
وقال الربوفي�سور ديفيد ليفي الذي 
را�ض هذه الدرا�سة من املركز الطبي 
بجامعة جورج تاون يف وا�سنطن يف 
ال�سحة  ملنظمة  ال�سهرية  الن�سرة 
العاملية  اذا عمم هذا التقدم الذي 
يتم  ال��دول عامليا فقد  تلك  حققته 
املاليني من حالت  تفادي ع�سرات 

الوفاة املرتبطة بالتدخني.

�لعمل م�شدر �إجهاد
 �لأمريكيني �لرئي�شي 

تبني اأن م�سدر الإجهاد الرئي�سي لدى الأمريكيني هو مكان العمل، 
تليه العائلة ومن ثم الزوج اأو ال�سريك.

اأمريكي   1800 �سمل  م�سحاً  اإنرتاكتيف  هاري�ض  مركز  واأج���رى 
25 و64 �سنة تبني من خالله ان الغالبية  اأعمارهم بني  ترتاوح 
الإجهاد  �سبب  ك��ان  ح��ني  يف  العمل،  مركز  ب�سبب  ب��الإج��ه��اد  ت�سعر 
ال�سريك..واأظهر  اأو  ال��زوج  ثم  وم��ن  العائلة  هو  الثاين  الرئي�سي 

امل�سح ان وجود هر اأو كلب يف املنزل يخفف من حدة الإجهاد.
وقال 7 من كل 10 م�ساركني يف ال�ستطالع انهم بحاجة خل�سارة 

عدد كبري من الكيلوغرامات.
و اعرتف ثلث امل�ستطلعني بانهم اأكرث �سعادة الآن عما كانوا عليه 
قبل 5 �سنوات، وقال %47 انهم باتوا يختارون ال�سلطة بدًل من 
 34% ،و  الكحول  ���س��رب  م��ن  يقللون  و37%  املقلية،  البطاطا 
اأكرث  حياتهم  جعل  بغية  وذل���ك  الريا�سية  م��ن  مب��زي��د  ي��ق��وم��ون 

�سحة.

بنجاح  �لطبيب  لزيارة  طرق   7
تبداأ الزيارة باإخبار الطبيب بكل �شدق مبا تفكر به وتريده. ال 

تكن جمرد متفرج جامد يف ما يخ�ص رعايتك ال�شحية.



•• العني – الفجر

داخل  ناجحة  اإخ���الء  جتربة  العني  مبدينة  امل��دين  ال��دف��اع  اإدارة  نفذت 
م�سنع المارات للتمور بال�ساد التابع ل�سركة الفوعة بهدف ن�سر ثقافة 
املبنى للموظفني والعاملني بالفوعة، ولتدريبهم على الت�سرف  اإخالء 
اأو  امل��ادي��ة  اخل�سائر  لتفادي  احل��رائ��ق  اأو  ال��ك��وارث  وق���وع  اأث��ن��اء  ال�سليم 

الب�سرية. 

وقد متكن العاملون يف الدفاع املدين وفريق الإ�سعاف والإنقاذ بالتعاون 
التجربة بنجاح  اإجن��از  الإداري��ة من  وال�سوؤون  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  مع 
خالل مدة مل تتجاوز 4 دقائق حيث مت اإخالء امل�سنع من العاملني فيه 

والذين جتاوز عددهم 300 عامل وموظف.  
التي مت  التدريب  للم�سنع ح�سب خطة  الوهمي  الخ��الء  باأنه مت  علماً 
تنفيذها خالل الفرتة املا�سية جلميع العاملني بال�سركة، حيث انطلق 
الإنذار الوهمي عند ال�ساعة العا�سرة �سباحاً، ويف وقت ق�سري قام �سابط 

الأمن وال�سالمة باإبالغ غرفة العمليات عن وجود حريق وهمي بامل�سنع 
تابعت  فيما  والعاملني  املوظفني  املجهز مت جتميع  الفريق  ومن خالل 
الوهمي  الخ��الء  عملية  على  ال�سيطرة  يف  مهامها  امل��دين  الدفاع  ف��رق 
للمبنى من املوظفني والعاملني املتواجدين، واإقامة م�ست�سفى ميداين 
ال��ت��ي ق��ام��ت بنقل  ت��واج��د �سيارة الإ���س��ع��اف  ل��ع��الج امل�سابني م��ن خ��الل 

امل�سابني وتقدمي الرعاية ال�سحية الالزمة لهم.
ت��اأت��ي ح��ف��اظ��اً على  ال��وه��م��ي  الإخ����الء  اأن تنفيذ عملية  الإ����س���ارة  جت��در 

من  والتاأكد  اجلمهور،  لدى  الوعي  م�ستوى  ولرفع  والأرواح  املمتلكات 
احلوادث  مواجهة  على  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  خمتلف  ق��درة 

والتعامل معها بال�سكل املطلوب يف مثل هذه احلالت الطارئة.
اإجن��اح هذه  بال�سكر لكل من �ساهم يف  الفوعة  اإدارة �سركة  وقد تقدمت 
املدين  ال��دف��اع  واإدارة  بالعني  امل��دين  ال��دف��اع  اإدارة  يف  متمثلة  التجربة 
مبركز ال�ساد وفرق النقاذ وال�سعاف، حيث قاموا بتقدمي كافة اجلهود 

املبذولة لت�سريع عملية الخالء بنجاح.

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-عبد القادر الزيني:

 
الأحد  منذ  ب��داأت  �سيفيا  مركزا  وع�سرون  خم�سة 
طوال  تتوا�سل  التي  اأن�سطتها  ممار�سة  يف  املا�سي 
اأي��ام الأ�سبوعية من الأح��د وحتى الأرب��ع��اء ليكون 
م��ن ب��ني ه���ذه امل���راك���ز م��رك��ز ه��اج��ر ال���ذي تديره 
موزة النعيمي وي�ستقبل طالبات مناطق املعرت�ض 
واجلاهلي  وامل���ن���ا����س���ري  ال���ت���وب���ة  وع�����ود  وال�������س���وق 
مركز  اإىل  اإ�سافة  والكويتات  والنيادات  وال�ساروج 

املدينة. 
ال��ذي تتوافد  امل��رك��ز  ت��دب احل��ي��اة يف  ال�سباح  منذ 
عليه الع�سرات من الطالبات ليكون يف ا�ستقبالهن 
م�����س��رف��ات م��ت��خ�����س�����س��ات يف الأن�����س��ط��ة ح��ي��ث يتم 
يتناوب  �سكل جمموعات حيث  الطالبات يف  توزيع 
والريا�سية  الثقافية  الأن�سطة  كافة  على  اجلميع 
التي  ال��رتاث��ي��ة  الأن�سطة  جانب  اإىل  والرتفيهية 
ت�����س��ه��م يف ت��ع��م��ي��ق ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���دى جميع 
مقدمتهم  ويف  الفعالية  على  ال��ق��ائ��م��ون  الأب���ن���اء. 
موزة األنعيمي مديرة املركز حر�سوا على اأن يكون 
ع��ل��م ال��دول��ة ح��ا���س��را يف ف��ع��ال��ي��ات م��ن ه���ذا النوع 

حيث ارتدت الطالبات األوان علم الإمارات الأربعة 
من  حركة  ك��ل  يف  يرمز  علما  النهاية  يف  لي�سكلن 

حركات الأطفال اإىل دولة الإمارات.
و���س��ط ك��ل الأن�����س��ط��ة ال��ت��ي ب���داأت م��ع ال��ي��وم الأول 
ل��ت��وؤك��د على  ال��رتاث��ي��ة  ال��ن��م��اذج  ج���اءت  للفعاليات 
اأب��ن��اء الإم����ارات حيث  اأهمية ه��ذا ال���رتاث يف حياة 
املعامل  اأح��د  النهاية  يف  لي�سكلن  الطالبات  حتلقت 

الرتاثية التي ل تخطاأها العني.
اأول��ي��اء الأم���ور م��ن الأم��ه��ات ال��الت��ي حر�سن على 
التوا�سل مع املركز منذ اليوم الأول اأبدين رغبتهن 
يف اأن ي�ساركن بناتهن هذه الفعاليات ليقدمن اإىل 
فتيات املركز خرباتهن يف احلياة العملية امليدانية 
حتى اإذا ما تخرجت الطالبة تكون على دراية بكل 
الو�سائل التي متكنها من النجاح يف حياتها العملية 

والأ�سرية.
قبل  م��ن  ك��ب��ريا  ا�ستح�سانا  لق���ت  امل���ب���ادرات  ه���ذه 
الرتبويات  م��ن  وجميعهن  امل��رك��ز  على  القائمني 
كل  حياة  يف  التوا�سل  ه��ذا  اأهمية  يعلمن  ال��الت��ي 

طالبة.
ما زالت املراكز يف الأيام الأوىل من اأن�سطتها التي 
التا�سعة م�ساء  وح��ت��ى  ع�����س��را  ال��راب��ع��ة  م��ن  مت��ت��د 

لتتغري املواعيد اأثناء �سهر رم�سان لتبداأ الأن�سطة 
عقب �سالة الرتاويح مبا�سرة رغبة من القائمني 
على هذا يف تعميم الفائدة وال�ستفادة من الطاقات 

ال�سبابية .
ومن جانبه دعا عبد العزيز اجلنيبي امل�سرف العام 
اإىل  املدار�ض  وطالبات  طالب  العني  فعاليات  على 

اغتنام هذه الفر�سة للم�ساركة ب�سكل اإيجابي.
 وقال اإن �سغل اأوق��ات فراغ الطلبة فيما هو مفيد 
اإيجابيا على �سلوكيات  اأن ينعك�ض  ونافع من �ساأنه 
حت�سيل  على  قدرتهم  زي���ادة  اإىل  اإ���س��اف��ة  الطلبة 
مل�سلحة  النهاية  يف  ت�سب  والتي  املختلفة  املعارف 

الطالب والطالبة .  

حما�شرة عن تاريخ �لإمار�ت
 يف جمل�ض خالد بن طناف

•• العني – الفجر

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  بتوجيهات 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ت�ستمر املحا�سرات التوعوية 
املنهايل  طناف  ب��ن  بخيت  خالد  ال�سيخ  جمل�ض  يف  والدينية  والتثقيفية 
مبنطقة �سرق ع�سرة يف بني يا�ض باأبو ظبي ، الأربعاء من كل اأ�سبوع على 
  ، املناهيل  واأب��ن��اء قبيلة  املواطنني  ، بح�سور جمع غفري من  ال��ع��ام   م��دار 
واألقى الدكتور الباحث واملوؤرخ فالح بن حنظل  حما�سرة  حتدث فيها عن 
تاريخ الإمارات بني املا�سي واحلا�سر والأحداث التاريخية التي مرت بها 
املنطقة اأثناء فرتة الإحتالل الربتغايل حيث اراد املحتلون حتويل املنطقة 
اىل حمطة ا�ستعمارية لكن مقاومة �سكان املنطقة كانت قوية ل�سد هجمات 
املحتلني ويف نهاية املحا�سرة تقدم �ساحب املجل�ض بوافر ال�سكر والعرفان 
اآل نهيان على دعمه وتوجيهاته  ال�سيخ حممد بن زايد  اأول �سمو  للفريق 

التى تخدم املواطنني واملقيمني على اأر�ض الدولة. 
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مراكز العني ال�شيفية ت�شتقبل طلبة املدار�ص

تعدد �لأن�شطة ي�شاهم يف ��شتقطاب �أعد�د كبرية من �لطلبة

جتربة �إخالء وهمي ناجحة يف �شركة �لفوعة

بدء ��شتالم �مل�شاريع �ملقرتحة جلائزة 
وز�رة �لتعليم �لعايل للتطبيقات �لذكية

•• ابوظبي- الفجر

تبداأ الثالثاء 2-7-2013 مرحلة ا�ستالم امل�ساريع املقرتحة من الفرق 
امل�ساركة يف جائزة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي للتطبيقات الذكية 
والتي جاء اإطالقها برعاية من معايل ال�سيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان 
ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  مع  ان�سجاما  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم للحكومة الذكية، والتي حدد مبوجبها 
ال��وزارة عقدت ور�ض عمل توعوية حول  امل�ستقبل. وكانت  مالمح حكومة 
خدمات الوزارة، �سارك فيها طلبة من جامعات )الإمارات وخليفة وكليات 
الدورة  يف  طلبتها  م�ساركة  اأعلنت  التي  اجلامعات  وه��ي  العليا(  التقنية 

الأوىل للجائزة )-2013 2014( .



اأرادت اأيربا�ض اأن تتبواأ موقعاً لها يف �سوق الطائرات 
جنحت  اأن  بعد  خ�سو�ساً  اجل��وي،  للنقل  التجارية 
الأوروبية  ال���دول  م��ن  اأع�سائها  ج��ه��ود  ترجمة  يف 
جم��ت��م��ع��ة يف ���س��ن��ع ط���ائ���رة ن��ق��ل م��ت��و���س��ط��ة اإىل ما 
العري�ض  البدن  امل��دى واحلجم من  املتو�سطة  فوق 
واملحركني الثنني فقط وهي الأيربا�ض 300 اإىل 
واقع، بعد اأن حتدتها الأو�ساط ال�سناعية للوليات 
الطائرات  ���س��وق  ع��ل��ى  الأك�����رب  )امل��ه��ي��م��ن  امل��ت��ح��دة 
التجارية( يف حتقيق مثل هذا الغر�ض، ولكن عملية 
اقتحام تلك ال�سوق ل تت�سم بالب�ساطة بل بالتعقيد 
اأغلب  ال�����س��ر���ض يف  ال��ط��اب��ع  وامل��ن��اف�����س��ة احل����ادة ذات 
الأحيان، لذا حينما قررت اإدارة اأيربا�ض �سنع طائرة 
اأخرى  كاأ�سا�ض لنماذج  يتم النطالق من منوذجها 
واأك��رث تطوراً وفقت يف ذل��ك، وبالفعل  اأك��رب حجماً 
البدن  فئة  م��ن  مناف�سة  ط��ائ��رة  �سنع  اإىل  اجت��ه��ت 
ال�سيق واملمر الواحد كمناف�ض لأكرث الطائرات من 
تلك الفئة انت�ساراً و�سعبية األ وهي البوينغ 737، 
والتي ما زالت تنتج بكميات هائلة )اأكرث من ع�سرة 
اآلف طائرة منذ النموذج الأول واملطلوب م�ستقباًل( 

والتي متثلت يف النموذج اأيربا�ض 320.

مل�شة فنية بحتة 
ل�سناعة  الأوروبية  ال�سركة  اأيربا�ض  اأدخلت  عندما 
الطريان مبداأ الطريان بوا�سطة الأمرات الكهربائية 
 FBW، ال�سلك  بوا�سطة  بالطريان  يعرف  مبا  اأو 
 A320 طائرتها  على   Fly - By - Wire
اأواخر الثمانينات، اأرادت بذلك نقل جمال الطريان 
املدين والنقل اجلوي اإىل مرحلة جديدة من ارتفاع 
�سالمة الطريان واملالحة اجلوية، وذلك من خالل 
خا�سية  على  ال�سيطرة  م��ب��داأ  وه��و   ،FBW ن��ظ��ام 
عن   Flying Characteristic ال���ط���ريان 
ع�سا  على  الطيار  معطيات  يراقب  كمبيوتر  طريق 
ع�سا  الطيار  مييل  عندما  بحيث  للطائرة،  القيادة 
بالطائرة  لينعطف  معينة  ب�سورة  بالطائرة  القيادة 
يتم  اأن  قبل  ي�ساراً(،  اأو  اإح��دى اجلهتني )مييناً  اإىل 
اإ�سارة كهربائية  املعطيات عن طريق  يتم نقل  ذلك، 
تنتقل باأجزاء من الثانية عرب اأ�سالك اإىل الكمبيوتر 
الذي بدوره يحلل هذه املعطيات ومن ثم يقرر درجة 
يف   Logical وامل��ن��ط��ق��ي��ة  ال�سحيحة  الن��ع��ط��اف 
ير�سلها  ث��م  وم��ن  معلوماته  بنك  اأو  بياناته  ق��اع��دة 
بدوره اإىل �سطوح التوجيه على اجلناح )اجلنيحات( 
والتي تقوم بعملها يف اإمالة الطائرة   Ailerons
املعطيات  ك��ان��ت  م���ا  واإذا  ال���ط���ويل،  حم���وره���ا  ح���ول 
قدرة  الطيار  يعطي  الكمبيوتر  ف��اإن  ح��اداً،  انعطافاً 
به  امل�سموح  ب��ح��دود  معينة  ل��درج��ة  الن��ع��ط��اف  على 
ال�سماح  دون  م��ن  اجل��و  يف  م�ستقرة  ال��ط��ائ��رة  لبقاء 
راأ�ساً  انقالبها  اأو  طاقتها  فوق  الطائرة  بتحميل  له 
على عقب، ورمبا ال�سقوط والتحطم. وّفر هذا املبداأ 
الطريان يف  اأثناء  للطيارين، خ�سو�ساً  كبرياً  جهداً 
اجلو العا�سف، وبات قيا�سياً على الطائرات اجلديدة 

لأيربا�ض وحتى بوينغ مع اجليل اجلديد.

القمرة الذكية
من �سمن الأمور التي كان ل�)الإيربا�ض( ال�سبق يف 

 ،FBW تقدميها، نظام الطريان بوا�سطة ال�سلك
من  طائرتها  يف  اعتمدته  ال��ذي  �سابقا،  اأ�سرنا  كما 
الالفت  اأن  اإل  املتو�سط،  امل��دى  ذات   A320 فئة 
للنظر هو يف ت�سميم قمرتها غري العتيادي، والتي 
25 عاما من التطور  هي نتاج جهود بذلت ط��وال 
ب���خ���ربات طيارين  ال���س��ت��ع��ان��ة  ت�����س��م��ن��ت خ��الل��ه��ا 
ومهند�سني متخ�س�سني يف جمال ت�سميم وتطوير 
 A320 الإيربا�ض  الطريان، زودت طائرة  اأنظمة 
 A321/ وم����ا ب��ع��ده��ا م���ن ط���ائ���رات الي���رب���ا����ض
و�سول   ،A319/ A318/ A330/ A340
والإيربا�ض  الطابقني  ذات   A380 العمالقة  اىل 
وجتهيزها  اختبارها  يتم  ال��ت��ي   A350 الأح���دث 
للتحليق الأويل عن قريب، مبقاب�ض حتكم جانبية 
التقليدية  املقاب�ض  باليد بدل من  الإم�ساك  �سهلة 
ك��ب��رية احل��ج��م وامل��و���س��وع��ة يف ال��و���س��ط، ومب��ا اأنها 
اأر�ست  فقد  بها،  املبداأ  ذلك  اعتماد  يتم  طائرة  اأول 
بذلك معيارا ملالمح قمرة قيادة طائرات امل�ستقبل، 
ومن املعروف اأن لقمرات قيادة طائرات اليربا�ض 
بها  ت�سرتك  منفردة  خا�سية  املبداأ  لذلك  املعتمدة 

تعرف ب�)قمرة القيادة ال�سائعة(.

حوادث.. ولكن
ت��ع��ّر���ض ال��ن��م��وذج A320 لإي��رب��ا���ض ك��غ��ريه من 
ال��ط��ائ��رات ل��ع��دة ح����وادث ح��ت��ى يف امل��راح��ل الأوىل 
للخطوط  وق��ع��ت  ح��ادث��ة  اأ�سهرها  ال��ت��ي  ل��ل��ط��ريان، 
دخلت اخلدمة  قد  اآن��ذاك  وكانت  الهندية،  اجلوية 
اآخر،  بحادث  احل��ادث  ه��ذا  اتبع  لتوها،  العمالنية 
الطائرة نف�سها، وك��ان بعد عامني من  وم��ن ط��راز 
حادث الطائرة الهندية، حيث كان هناك ا�ستعرا�ض 

من  املنخف�ض  ارت��ف��اع��ه��ا  يف  وا���س��ت��م��رت  ل��ل��ط��ائ��رة، 
املقود،  حل��رك��ة  ال��ط��ائ��رة  اأج��ه��زة  ت�ستجيب  اأن  دون 
لو�سعية  لتحريكه  جاهدا  يعمل  الطيار  كان  الذي 
الرتفاع، فا�سطدمت الطائرة بالأ�سجار الكثيفة يف 
نهاية امل��درج، خملفة وراءه��ا ثالثة قتلى، والعديد 
الذي  نف�سه،  ال��ط��ائ��رة  ط��ي��ار  اجل��رح��ى، منهم  م��ن 
اأخ���ط���اأ ح��ي��ن��م��ا مل ي�ستخدم  ب���اأن���ه  ب��ع��ده��ا  اع����رتف 
الطائرة  اأنظمة  م��ع  بالتعامل  ال�سحيح  الأ���س��ل��وب 
العاملة كليا بالإمرات الكهربائية.  ون�سري هنا اىل 
ناجحة  طائرة  هي   A320 اليربا�ض  طائرة  ان 
اىل  احل��وادث  تلك  ا�سباب  تعزو  امنا  كليا،  و�سليمة 
امل��ب��داأ اجل��دي��د يف ا���س��ل��وب ط���ريان ال��ط��ائ��رة، الذي 
ذات  ال��ط��ائ��رات  م��ن  �سابقاتها  ع��ن  ج��ذري��ا  يختلف 
�سقوط  حادثة  لكن  ميكانيكيا،  بالأ�سطح  التحكم 
الرحلة اإيرفران�ض 447 يف مياه املحيط الأطل�سي 
اأن  2009 يف ظ��روف غام�سة تبني فيما بعد  عام 
هناك اأ�سبابا عدة اأدت اإىل حدوث مثل تلك الكارثة، 
يتم  التي  الطائرة،  و�سعية  معطيات  اأحدها  كانت 
القيادة اجلانبية، ورغم  التحكم بها بوا�سطة ع�سا 
 330 واإمن��ا   ،320 اإيربا�ض  تكن  مل  الطائرة  اأن 
مماثل،  ط��ريان  وبنظام  م�سابهة  قيادة  بقمرة  لكن 
فاإن ذلك قد فتح الباب على م�سراعيه من ال�سكوك 
الكهربائية  الإم����رات  نظام  م�سداقية  م��دى  ح��ول 
FBW لهذه الفئة من الطائرات لإيربا�ض؛ لكن 
ال�سركة اأدخلت بعد تلك احلوادث بع�ض التعديالت 

على نظام الكمبيوتر املتحكم بالطريان.

عائلة جديدة 
اإي���رب���ا����ض اإىل م��زي��د م���ن ال��ط��ل��ب��ات على  ت��ت��ط��ل��ع 

طرازها الأحدث من عائلة طائرات A320، الذي 
ال�سفقات  بات يح�سد  والذي   NEO يطلق عليه
ت��ل��و ال�����س��ف��ق��ات ب�����س��ب��ب م���ا ي��ح��ت��وي��ه م���ن مميزات 
عديدة تكفل -ح�سب زعم ال�سركة ال�سانعة- مزيدا 
م��ن الق��ت�����س��ادي��ة وال��ك��ف��اءة يف ا���س��ت��ه��الك الوقود 
للمحركات  متعددة  خيارات  جانب  اإىل  والت�سغيل، 
ملديات  ال��ط��ائ��رة  عمل  م��دى  بتو�سعة  ت�سمح  ال��ت��ي 
اأبعد، وبالتايل مزيدا من الوجهات لل�سفر بالن�سبة 

للركاب. 
هذه باخت�سار �سديد ق�سة ربع قرن لطائرة ركاب 

غرّيت من مفاهيم النقل اجلوي.

FBW حما�شن نظام
ي�سمن نظام الطريان بوا�سطة ال�سلك، القدرة على 
الفيزيائية  الظروف  يف  الطائرة  ب�سطوح  التحكم 
اخلا�سة، واذا ما ارتبط هذا النظام بجهاز كمبيوتر 
ف���ان م��ن امل��م��ك��ن ل��ل��ط��ي��ار ال���ط���ريان ب��ط��ائ��رت��ه اىل 
ح���دوده���ا ال��ق�����س��وى وامل���ن���اورة ب��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة حادة 
على  ال�سيطرة  ف��ق��دان  م��ن  اخل�سية  دون  ومم��ي��زة 
الطائرة او وقوعها يف حال انهيار، وهو امر كان يف 
ال�سابق يقلق الطيارين ويحد من قدرة طائراتهم 
ا�سهل   FBW ال�سيانة، فاإن نظام  اأما من ناحية 
م��ن ال��ن��ظ��ام ال��ت��ق��ل��ي��دي وذل���ك ي��رج��ع اىل اأمرين 

وهما:
ن��ظ��ام اك��ت�����س��اف الأع���ط���ال امل���رك���زي، ال���ذي ي�سمن 
البحث  دون  الطائرة  اج��ه��زة  يف  خلل  اأي  اكت�ساف 

عنه ل�ساعات طوال.
اقل وبالتايل ت�سبح عملية  اج��زاء متحركة  وج��ود 

ال�سيانة برمتها ا�سهل.

تو�سل الباحثون اإىل طريقة ملنح اأ�سطح الأ�سمنت قدرة على اللتئام عندما 
كتب  م��اذا  والأبنية.  اجل�سور  عمر  �سيطيل  ما  �سغرية،  �سقوق  فيها  تظهر 

مايك اأوركات يف Technology Review؟

قد توؤدي ال�سقوق ال�سغرية يف اأ�سطح الأ�سمنت اإىل م�ساكل كبرية اإن مل ُتعالج 
يف احلال. لكن الباحثني تو�سلوا اليوم اإىل طالء واٍق يلتئم ذاتّياً بتفاعله مع 
ممت هذه املادة لإ�سالح ال�سقوق يف اأ�سطح الأ�سمنت  اأ�سعة ال�سم�ض. وقد �سُ

قبل اأن تكرب وُتهدد �سالمة البناء.
واملمرات،  اجل�سور  خ�سو�ساً  متانة،  الأك��رث  الأ�سمنتية  البنى  اأن  يف  �سك  ل 
ت��وف��ر ع��ل��ى احل��ك��وم��ات اإن��ف��اق م��ل��ي��ارات ال�����دولرات ���س��ن��وّي��اً لإج����راء اأعمال 
الت�سليح وال�سيانة. يف ال�سنوات الأخرية، رّكز جمال بحث متناٍم على تطوير 
اآليات التئام ذاتية ملجموعة من املواد، منها الأ�سمنت. فن�ساأت مقاربات عدة 
التئام  اآليات  لت�سميم  ذات��ّي��اً، مبا فيها حم��اولت  يلتئم  ال��ذي  الأ�سمنت  اإىل 
 ACS ذاتي داخل الأ�سمنت بحد ذاته. لكن وا�سعي تقرير جديد ُن�سر يف 
اأن  على  ي�سرون   Applied Materials and Interfaces

تقنيتهم املثبتة ت�سّكل املثال الأول لطالء واٍق لالأ�سمنت يلتئم ذاتّياً.

حماية ال�شطح
اإعادة  على  ذاتّياً  تلتئم  التي  الأ�سمنت  اأنظمة  اإىل  ال�سابقة  املقاربات  رّك��زت 
ت�سانغ، بروف�سور متخ�س�ض  ت�سان-مون  املت�سرر، وفق  الأ�سمنت  اإىل  القوة 
اأ�سرف على هذا  يف كيمياء البوليمر يف جامعة يون�ساي يف كوريا اجلنوبية 
البحث. لكن فريقه اختار الرتكيز على حماية ال�سطح، حيث ت�سمح ال�سقوق 
ُير�سح على  الذي  امللح  اأو  البحر  الكلوريد من ماء  اإيونات  للماء،  ال�سغرية 
ب�سرر  والت�سبب  الأ�سمنت  بنية  ب��اخ��رتاق  الكربون  اأك�سيد  وث��اين  اجلليد، 

كبري.
مبحلول  مملوءة  �سغرية  بوليمر  كب�سولت  على  اجلديد  الطالء  يحتوي 
يتحّول اإىل مادة �سلبة مقاومة للماء عندما يتعر�ض لل�سوء. تقوم الفكرة 
فتح  اإىل  ي���وؤدي  امل���ادة  ب��ه��ذه  املطلي  بالأ�سمنت  يلحق  ال���ذي  التلف  اأن  على 
ويت�سلب  ال�سقوق  عندئٍذ  ميالأ  الذي  داخلها،  املحلول  واإط��الق  الكب�سولت 

حتت اأ�سعة ال�سم�ض.
طّور الباحثون خالل ال�سنوات الأخرية عدداً من اأنظمة تلتئم ذاتّياً وتعتمد 
على كب�سولت �سغرية. تتاألف هذه مبعظمها من )عامل التئام( يكون من 
بطريقة  الأنظمة  هذه  ُت�َسّمم  حمّفزة.  مادة  عن  ف�ساًل  ع��ادة،  البوليمرات 
يوؤدي فيها التلف اإىل تفاعل عامل اللتئام )حملول يف معظم احلالت( مع 
اأن لهذه )الأنظمة  اإىل ت�سلبه. لكن ت�سانغ يو�سح  ي��وؤدي  امل��ادة املحفزة، ما 
حدوداً( مثل مدى توافر املادة املحفزة وكلفتها. ولكن مبا اأن ال�سم�ض ت�سّكل 
املادة املحفزة يف هذه املجموعة اجلديدة من مواد الطالء، ل يحتاج النظام 
ي�سيف  الباحث.  ه��ذا  وف��ق  كلفته متدنية،  ما يجعل  م��واد حمفزة،  اأي  اإىل 
ت�سانغ اأن البوليمر الذي اختاره فريقه ليكون عامل اللتئام مميز لأنه ل 
يتجّمد حتى يف درجات احلرارة ال�سديدة النخفا�ض، ف�ساًل عن اأنه �سديق 

للبيئة.
من  عينات  اأ�سطح  على  الباحثون  ر�سها  امل���ادة،  ه��ذه  فاعلية  م��دى  لإظ��ه��ار 
اأّكد امل�سح  الأ�سمنت وا�ستخدموا �سفرات لإحداث �سقوق �سغرية فيها. وقد 
مبجهر الإلكرتون اأن ال�سفرة جعلت الكب�سولت تطلق حمتواها، الذي مالأ 
لب�سع  ال�سم�ض  لأ�سعة  العينات  العلماء  عّر�ض  وبعدما  املت�سررة.  املنطقة 
العينات غري  ال�سرر يف  اأن  التاأم، يف حني  الأ�سمنت  اأن  امل�سح  اأظهر  �ساعات، 
املطلية ظل على حاله. يف النهاية، برهن الباحثون اأن العينات املطلية بهذه 

املادة اجلديدة اأقل تاأثراً باملاء واإيونات الكلوريد.
الأف�سل  الو�سعية  حتديد  ت�سمل  التالية  فريقه  مهمة  اأن  ت�سانغ  يو�سح 
الزمن.  م��ن  ف��رتة طويلة  خ��الل  م�ستقراً  يبقى  اأن��ه  م��ن  وال��ت��اأك��د  للطالء 

امل��ادة تبقى م�ستقرة  اأن هذه  اإظهار  اإن فريقه متكن حتى اليوم من  ويقول 
طوال �سنة.

تلكما  ولكنها رغم �شغر حجمها تتفوق يف تكنولوجيتها على  �شرعتها، وال ت�شارع اجلامبو يف هيبتها،  الكونكورد يف  اإنها ال ت�شاهي   ،،،
الف�شاء االأمريكي، اآنذاك، �شيئًا من  مكوك  قيادة  قمرة  من  جعلت  اإنها  بل  مرة،  اأول  الطائرتني حني مت اإطالق م�شروعها عام 1984 
املا�شي. لقد كانت هذه الطائرة االأيربا�ص 320 اأو A320 ذات احلجم ال�شغري واملمر الواحد اأو البدن ال�شيق واملدى املتو�شط. بهذه 
الطائرة اأنهت اأوروبا هيمنة الواليات املتحدة متمثلة يف بوينغ، لتتقا�شم معها �شوق طائرات النقل اجلوي لعقود، وما زال التناف�ص قائمًا، 
ت مفاهيم �شناعة طائرات الركاب. وال�شباق يزداد �شراوة. يف ال�شطور التالية نلقي ال�شوء على م�شرية طائرة اأيربا�ص 320 التي غريرّ

يطيل عمر اجل�شور واالأبنية

طالء و�ٍق يلتئم ذ�تّيًا بتفاعله مع �أ�شعة �ل�شم�ض

ق�شة جناح ال� A320 يف تغيري مفاهيم �شنع طائرات الركاب

كيف �أنهت �أيربا�ض هيمنة بوينغ؟

عل�م وتكن�ل�جيا

23

كالود كيوب تطبيق 
لإد�رة ح�شابات �لتخزين 

�ل�شحابي يف �أندرويد
  

على  ي�سعب  ف��اإن��ه  ال�سحابي،  التخزين  خم��دم��ات  ك��رثة  م��ع 
جميع  داخ���ل  امل��وج��ودة  امللفات  وا�ستعرا�ض  اإدارة  امل�ستخدم 
اأك��رث من خمدم  على  العتماد  يف حال  احل�سابات، خ�سو�ساً 

يف الوقت نف�سه. 
ولذلك، فاإنه ميكن مل�ستخدمي »اأندرويد« ال�ستعانة بتطبيق 
التخزين  ح�سابات  ب���اإدارة  ي�سمح  ال��ذي   CloudCube
مع  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف  واح����د،  م��ك��ان  يف  املختلفة  ال�سحابي 

اإمكانية رفع اأو حتميل امللفات اإليها. 
بعد ت�سغيل التطبيق، ي�سجل امل�ستخدم الدخول عرب ح�ساباته 
يف  امل��وج��ودة   »+« اأي��ق��ون��ة  على  ال�سغط  خ��الل  م��ن  املختلفة 
وجود  م��ع  بالظهور،  املخزنة  امللفات  بعدها  لتبداأ  الأ���س��ف��ل، 

اأيقونة يف الأعلى من اأجل رفع امللفات وتخزينها �سحابياً.

الثالثاء   -  2   يوليو    2013 م    -    العـدد    10833
Tuesday    2    July     2013  -  Issue No   10833

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�ص�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/496 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
�سركة   : �سده  املنفذ  المارات  اجلن�سية:  الروزنه  التنفيذ/منجرة  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  ال�ستائر  وتف�سيل  لق�ض  الليل  ن�سيم 
اعالنه:  �سركة ن�سيم الليل لق�ض وتف�سيل ال�ستائر ذ.م.م اجلن�سية: المارات     
التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه: 
ال�سادر يف الدعوى رقم  2013/259 جت جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/29 املوافق  الثنني  يوم 
باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -العني  الكائنة باملقر الرئي�سي   
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�ص�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1193   عم  جز- م ع-ب-اأظ

تراند  عليه:  مدعي  اجلن�سية:باك�ستان   رم�سان  حممد  فرياد  مدعي/حممد 
عمالية   م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت 
املطلوب اعالنه/  تراند للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات    عنوانه: بالن�سر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/8
املحكمة  الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/6/12
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�ص�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1220   عم  جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�ض  اجلن�سية:  احلق  فجل  ليت  ح�سني  مدعي/اميان 
الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  كليماكوندالكرتوميكانيكال 
ذ.م.م  كليماكوندالكرتوميكانيكال  اعالنه/  املطلوب  عمالية   م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات   اجلن�سية: 
الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/7/8 موعدا  الثنني  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�ص�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1271   عم  جز- م ع-ب-اأظ

ركن  عليه:  مدعي  بنغالدي�ض  اجلن�سية:  باروار  ا�سوبان  باروا  مدعي/جويل 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  ال�سرور 
عمالية  املطلوب اعالنه/  ركن ال�سرور للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات     
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  اقام الدعوى  بالن�سر حيث ان املدعي  عنوانه: 
يوم الثنني املوافق 2013/7/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة  بدفاعك 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�ص�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1643   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/حممد نا�سر الدين حممد �سم�ض الدين اجلن�سية: بنغالدي�ض   مدعي 
عليه: ان�ساتي لالزياء ذ.م.م اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية  املطلوب اعالنه/   ان�ساتي لالزياء ذ.م.م اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/8 املوافق  الثنني 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة  املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة  بدفاعك 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�ص�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1033   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ابو طاهر ليت نور المني اجلن�سية: بنغالدي�ض  مدعي عليه: التقان 
لال�سباغ والبالط اجلن�سية: المارات   مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية  
عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  والبالط  لال�سباغ  التقان  اعالنه/   املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/8 املوافق  الثنني 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة  املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة  بدفاعك 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/12
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 اعادة  اعال ن للح�ص�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1630   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/خالق نور كل بخت نور كل اجلن�سية: باك�ستان  مدعي عليه: موؤ�س�سة 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سة:  العامة  واملقاولت  للنقليات  املقدمة 
واملقاولت  للنقليات  املقدمة  موؤ�س�سة  اعالنه/   املطلوب  عمالية   م�ستحقات 
العامة اجلن�سة: المارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/7/8 موعدا  الثنني  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية
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العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدع�ى رقم 2012/5009   عمايل  جزئي                        
اىل املحكوم عليه  /1- اماليا لتجارة العطور �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة  نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/4/3 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
ل�سالح  / �سيد مويدوين بوليودات بوليودات ب: بالزام املدعى عليها ان توؤدى للمدعي 
عودة  وت��ذك��رة  دره��م��ا،  وثمانون  خم�سة  و�سبعمائة  ال��ف��ا   ع�سر  �سبعة   )17785( مبلغ 
اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ) مبلغ 1250 درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة 
�ساحب عمل اآخر، ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات والزمت املدعى عليها باملنا�سب من 
امل�ساريف واعفت من ن�سيبة فيها.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ال�سمو  التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدع�ى رقم 2013/101   مدين  جزئي                        
���س��امل    جمهول حمل القامة   را�سد عبداهلل مبارك  املحكوم عليه  /1-  اىل 
الدعوى  يف   2013/6/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح  / حبيبه حممد جربيل بالزام املدعى عليه بان يوؤدي 
9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  ال��ف  وارب��ع��ون  واح��د  مبلغ  للمدعية 
وامل�سروفات  الر�سوم  وال��زام��ه  التام  ال�سداد  وحتى  القانونية  املطالبة  تاريخ 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذلك  ماعدا  ورف�ض 
با�سم  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  خالل ثالثني 
وتلى  دب��ي  حاكم  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

علنا . 
ق�صم الق�صايا املدنية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدع�ى رقم 2010/1174   جتاري كلي                           
�سريك  وب�سفته  ب�سخ�سه  العنزان-  را�سد  بن  بن خالد  را�سد   -1/ عليه   املحكوم  اىل 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  امل��ح��ك��م��ة ح��ك��م��ت بجل�ستها  ب���ان  ن��ع��ل��ن��ك��م  الق���ام���ة   جم��ه��ول حم���ل 
املدعى  ب��ال��زام  حبيب:  ا���س��ف   / ل�سالح   اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2012/11/18
يوؤديا للمدعي ملغا ماليا وقدره  بان  بينهما  بالت�سامن فيما  عليهما الوىل والثاين 
وثمانية  ومائة  الف  وع�سرون  و�ستة  وثالثمائة  مليون  خم�سة  دره��م   5.326.198.50
ومبلغ  وم�سروفاتها  ال��دع��وى  بر�سوم   والزمتهما  فل�سا  وخم�سون  دره��م��ا  وت�سعون 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض الدعوى يف مواجهة املدعى عليه الثالث 
لعدم الثبوت.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدع�ى رقم 2012/994   عقاري كلي                           
اىل املحكوم عليه  /1- �ستيفن نيكول�ض بارك   جمهول حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/4/15 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح  / �سركة متويل �ض م ح 
)�سركة م�ساهمة عامة( بف�سخ التعاقد املربم بني املدعية  واملدعى عليه عن وحدة التداعي رقم 
2702 ونوعه �سقة يف مبنى مارينا  مان�سيون�ض والواقع على قطعة الر���ض رقم 41 يف منطقة 
ملكية  ب�سهادة  ال��واردة  العبارة  و�سطب  كم�ستاأجر  عليه  املدعى  ا�سم  و�سطب  بدبي  دبي  مر�سى 
العقار ال�سادرة عن دائرة الرا�سي والمالك وهي ) تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة 
املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( من �سجالت 
دائرة الرا�سي والمالك وخماطبة الدائرة بذلك ورد حيازة العقار مو�سوع الدعوى للمدعية 
والزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
لن�سر هذا العالن  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
          اعالن للح�ص�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/496 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
�سركة   : �سده  املنفذ  المارات  اجلن�سية:  الروزنه  التنفيذ/منجرة  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  ال�ستائر  وتف�سيل  لق�ض  الليل  ن�سيم 
اعالنه:  �سركة ن�سيم الليل لق�ض وتف�سيل ال�ستائر ذ.م.م اجلن�سية: المارات     
التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه: 
ال�سادر يف الدعوى رقم  2013/259 جت جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/29 املوافق  الثنني  يوم 
باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -العني  الكائنة باملقر الرئي�سي   
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2013/520   عمايل كلي                                      
)ذ.م.م(   للمقاولت  الم����ارات  انرتنا�سيونال  ه��ي��ديل  ع��ل��ي��ه/1-   امل��دع��ى  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / يجيى �سعيد �سيد �سيد م�سطفى  قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )110362 
والفائدة من  وامل�ساريف  والر�سوم  ع��وده مببلغ )2500دره���م(  دره��م( وتذكرة 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام رقم ال�سكوى )2013/146817(  وحددت لها 
 ch1A.2 جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/7/11 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�صم الق�صايا العمالية                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2013/1810   عمايل جزئي                                      
�ض.ذ.م.م    الفنية  واخل��دم��ات  للتنظيف  وج�سيم  �سبوج  عليه/1-   املدعى  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / حممد عمران ح�سن راين حممد اوال 
كيم مريدا   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها )8158 درهم( والر�سوم و امل�ساريف. رقم ال�سكوى )2013/141704(.    
ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2013/7/9  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل. 
 ق�صم الق�صايا العمالية                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2013/1875   عمايل جزئي                                      
)�����ض.ذ.م.م(  جمهول حمل  انترييورز  ���س��رتادت  عليه/1-   املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / حممد يو�سف عبدالقيوم قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6549 درهم(وتذكرة 
عوده ) ( والر�سوم وامل�ساريف .     وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
2013/7/7 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
الق��ل. ويف حالة تخلفك فان  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2013/2133   عمايل جزئي                                      
اىل املدعى عليه/1-  ن�سنام للنقل الربي العام  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سمري العزيز عزيز خان  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )60525 درهم(بالر�سوم وامل�ساريف 
املوافق  الح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت   .)2013/145527( ال�سكوى  رقم 
2013/7/7 ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
الق��ل. ويف حالة تخلفك فان  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدع�ى 2013/2394   عمايل جزئي                                      
وتنظيف  الكهروميكانيكية  لالعمال  اليا�سمني  جنمة  عليه/1-   املدعى  اىل 
املباين ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / ن�سري الدين حممد 
با�سط مياه  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزامها بان توؤدي للمدعي 
  .)2013/142067( رقم  �سكوى  وامل�ساريف.  بالر�سوم  والزامها   )4918( مبلغ 
8.30 �ض مبكتب  ال�ساعة  املوافق 2013/7/14  الح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�صم الق�صايا العمالية                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم 2012/3280 تنفيذ عمايل
�ض.ذ.م.م   املباين  ول�سيانة  للمقاولت  ال�ساعة  برج  �سده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ميزان الرحمن رم�سان 
�سيخ  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )14240( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة .بال�سافة اىل مبلغ )843( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم 2012/1881 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- فيجن بال�ض الكهروميكانيكية - �ض.ذ.م .م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد امني حممد علي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )55937( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�سافة 
اىل مبلغ )560( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.ومبلغ 2795 درهم ر�سوم 
الدعوى البتدائية.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدع�ى رقم 2012/280 تنفيذ جتاري
طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد وميثله ال�سيد/ ا�سد ح�سن بورين   عنوانه: امارة دبي- �سارع ال�سيخ زايد- برج 
�سارع  دب��ي-  ام��ارة  �سينغ   عنوانه:  �سينغ كانوار امريك  املنفذ �سده: ماجنيت  ال�سابع ع�سر  الطابق  بلي�ض-  ب��ارك 
ال�ساعة  املوافق 2013/7/17  الربعاء  يوم  انه يف    11 العربية- ق�سم 1- من��وذج 3- فيال رقم  املرابع  زاي��د-  ال�سيخ 
6.00 م�ساء ويف اليام الثالث الثالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة ا�سافه ادناه لدى اجلهة التي 
انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات على املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae ( وعلى 
راغبى ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا بريره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع.ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة   خالية لر�سوم املزاد ب�سرط ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة  وفيما يلي 
بيان او�ساف املمتلكات. برج خليفة رقم الر�ض: 201 امل�ساحة 155.98 مرت مربع �ساوث ريدج 2 رقم العقار: 1002 

القيمة 2800000 درهم مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ 2013/7/2     
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدع�ى رقم 2011/785 تنفيذ مدين
طالب التنفيذ: معيوف �سعيد ال�ساعر ال�سدى واآخ��رون  عنوانه: ام��ارة دبي- اجلمريا- ام �سقيم 3- فيال 
رقم 5   �سده: حممد علي حممد يري املن�سوري واآخ��رون   عنوانه: ام��ارة ابوظبي- منطقة امل�سرف  انه 
يف يوم الحد املوافق 2013/7/14 ال�ساعة 6.00 م�ساء ويف اليام الثالث الثالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
املوقع  البيع )�سركة الم��ارات للمزادات على  انيط بها  التي  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�سحة ا�سافه  بيع 
اللكرتوين www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبى ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا بريره 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع.ولكل �سخ�ض غري 
ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة   خالية لر�سوم املزاد ب�سرط ل تقل هذه الزيادة 
بيان  يلي  املحكمة  وفيما  وامل�سروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان  الثمن على  عن ع�سر 
او�ساف املمتلكات. املنطقة: ام �سقيم الثالثة رقم الر�ض : 70 امل�ساحة 594.58 مرت مربع القيمة 3800000 

درهم  مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 اعالن للح�ص�ر امام املحكمة يف اال�صتئناف رقم  114/ 2013 -عمايل - م ر - �س- ع ن

بنغالدي�ض     اجلن�سية:  ح�سني  بالل  حممد  ح�سني  جمال  حممد   : امل�ستاأنف 
المارات     اجلن�سية:  ال�سباغ  لعمال  وهيب  ال�سعيد  موؤ�س�سة  عليه  امل�ستاأنف 
مو�سوع ال�ستئناف : ا�ستئناف يف الدعوى رقم 2012/1210 بتعديل امل�ستحقات 
العمالية املطلوب اعالنه/ موؤ�س�سة ال�سعيد وهيب لعمال ال�سباغ اجلن�سية: 
المارات  العنوان: بالن�سر)لعالن امل�ستانف �سده بالن�سر للمرة الثانية( مبا 
ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1210  عم جز- م 
ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم الحد املوافق 2013/7/14 لذا فانت مكلف 
ا�ستئناف العني  الدائرة الوىل حمكمة  ال�ساعة 9.30 �سباحا امام  باحل�سور 
التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الداري  الكائنة-املركز 

مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم اال�صتئناف العمايل

   امارة اب�ظبي) دائرة الق�صاء(
    حمكمة ا�صتئناف العني

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 اعادة  اعال ن للح�ص�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   1571و2013/1572   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعيان/1- عبدالرحيم حممد نا�سر اجلن�سية: باك�ستان 2-جنات جول �سريين 
اجلن�سية: باك�ستان   مدعي عليه: �سالون الرملة للرجال اجلن�سية: المارات   
مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية  املطلوب اعالنه/   �سالون الرملة للرجال 
اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�سور 
البتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�ص�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1562   عم  جز- م ع-ب-اأظ

را�سد فري�ض  بنغالدي�ض  مدعي عليه:  ار�ساد مياه اجلن�سية:  مدعي/نور علم 
الدعوى: م�ستحقات  العامة اجلن�سية: المارات  مو�سوع  الربيكي للمقاولت 
عمالية  املطلوب اعالنه/  را�سد فري�ض الربيكي للمقاولت العامة اجلن�سية: 
المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/7/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة    -
الدعوى  املحددة لنظر  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة  مذكرة بدفاعك 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�ص�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1193   عم  جز- م ع-ب-اأظ

تراند  عليه:  مدعي  اجلن�سية:باك�ستان   رم�سان  حممد  فرياد  مدعي/حممد 
عمالية   م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت 
املطلوب اعالنه/  تراند للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات    عنوانه: بالن�سر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/8
املحكمة  الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/6/12
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�ص�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1220   عم  جز- م ع-ب-اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�ض  اجلن�سية:  احلق  فجل  ليت  ح�سني  مدعي/اميان 
الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  كليماكوندالكرتوميكانيكال 
ذ.م.م  كليماكوندالكرتوميكانيكال  اعالنه/  املطلوب  عمالية   م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات   اجلن�سية: 
الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/7/8 موعدا  الثنني  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/19
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�ص�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1271   عم  جز- م ع-ب-اأظ

ركن  عليه:  مدعي  بنغالدي�ض  اجلن�سية:  باروار  ا�سوبان  باروا  مدعي/جويل 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  ال�سرور 
عمالية  املطلوب اعالنه/  ركن ال�سرور للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات     
املذكورة اعاله وحددت املحكمة  اقام الدعوى  بالن�سر حيث ان املدعي  عنوانه: 
يوم الثنني املوافق 2013/7/8 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة  بدفاعك 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�ص�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1643   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/حممد نا�سر الدين حممد �سم�ض الدين اجلن�سية: بنغالدي�ض   مدعي 
عليه: ان�ساتي لالزياء ذ.م.م اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية  املطلوب اعالنه/   ان�ساتي لالزياء ذ.م.م اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/8 املوافق  الثنني 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة  املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة  بدفاعك 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
    اعال ن للح�ص�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1033   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/ابو طاهر ليت نور المني اجلن�سية: بنغالدي�ض  مدعي عليه: التقان 
لال�سباغ والبالط اجلن�سية: المارات   مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية  
عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  والبالط  لال�سباغ  التقان  اعالنه/   املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/8 املوافق  الثنني 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة  املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة  بدفاعك 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/12
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10833 بتاريخ   2013/7/2     
 اعادة  اعال ن للح�ص�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1630   عم  جز- م ع-ب-اأظ

مدعي/خالق نور كل بخت نور كل اجلن�سية: باك�ستان  مدعي عليه: موؤ�س�سة 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سة:  العامة  واملقاولت  للنقليات  املقدمة 
واملقاولت  للنقليات  املقدمة  موؤ�س�سة  اعالنه/   املطلوب  عمالية   م�ستحقات 
العامة اجلن�سة: المارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
الدعوى،  لنظر  املوافق 2013/7/8 موعدا  الثنني  يوم  املحكمة  اعاله وحددت 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة  املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/18
قلم املحكمة                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد 10833 بتاريخ 2013/7/2   



والع�����الم  ال��ث��ق��اف��ة  ب���دائ���رة  ال��ف��ن��ون  اإدارة  ع���ق���دت 
ب��ال�����س��ارق��ه ام�������ض اج��ت��م��اع��ا ل��و���س��ع الإط������ار العام 
انطالقه  املزمع  الفنون  �سيف  ال�سيفي  للربنامج 
يف الفرتة من 15 اغ�سط�ض اإىل 5 �سبتمرب املقبلني 
امل�ستهدفة  والفئات  الأ�سا�سية  ومرتكزاته  وفعالياته 

واأماكن التنفيذ.
التابعة  الفنية  امل��راف��ق  ا���س��ت��ع��دادات  مناق�سة  ومت��ت 
الف�سول  وتهيئة  الطلبة  ل�ستقبال  الفنون  لإدارة 
الدرا�سية والأدوات الالزمة لها مبا يتنا�سب وتنفيذ 
اإدارة  املظلوم مدير  . وقال ه�سام  ال�سيفية  الربامج 

الفنون اإن الإدارة وجميع املكاتب واملرافق التابعة لها 
ت�ستعد  وال�سرقية  الو�سطى  واملنطقتني  ال�سارقة  يف 
وفعاليات  لأن�����س��ط��ة  وال��ت��ج��ه��ي��ز  للتح�سري  ح��ال��ي��ا 
الفنون - والذي �سيبداأ  ال�سيفي - �سيف  الربنامج 
عقب عيد الفطر . واأ�سار اإىل اأن الربنامج هذا العام 
الفنية  والربامج  النوعية  بالأن�سطة  حافال  �سيكون 
الثقافية املختلفة من دورات تخ�س�سية وور�ض فنية 
اأفالم مع  وحما�سرات ورحالت ومعار�ض وعرو�ض 
الرتكيز من خالل هذه الدورة اجلديدة على اأهمية 
ال�ستفادة من خامات البيئة املحلية وتدويرها لإنتاج 

اأعمال فنية مفيدة للم�ساهمة يف تنمية الوعي البيئي 
اإىل  �سعت  الفنون  اإدارة  اأن  واأو�سح  واملحافظة عليه. 
خمتلف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�سيفية  ب��راجم��ه��ا  تطوير 
ال�ساأن  ذات  والأهلية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  اجلهات 
الثقايف .. موؤكدا اأن التطوير لي�ض فقط من ناحية 

الكم واإمنا بالنوع واملحتوى واأداء القائمني عليها.
مدينة  �سي�سمل  ال��ع��ام  ه���ذا  ال��ربن��ام��ج  اإن  واأ����س���اف 
من  ال�سرقية  واملنطقة  الو�سطى  واملنطقة  ال�سارقة 
خ���الل ع���دة م��واق��ع ه��ي ..م��ع��ه��د ال�����س��ارق��ة للفنون 
ال��ع��رب��ي والزخرفة  ل��ف��ن اخل���ط  ال�����س��ارق��ة  وم���رك���ز 

ومركز  للفنون  ال�سارقة  رواق  و  اخلطاطني  وبيوت 
الذيد للفنون ومركز كلباء للفنون ومركز خورفكان 

للفنون ومركز دبا احل�سن للفنون.
اأن هذه الربامج ت�ستهدف جميع الطلبة  اإىل  واأ�سار 
مبختلف مراحلهم الدرا�سية واكت�ساف املواهب لدى 
الطلبة و�سقلها وتدعيم خرباتهم وتنمية مهاراتهم 
اآثار  م��ن  ال��ط��ل��ب��ة  ح��م��اي��ة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  املختلفة 
الفراغ ال�سلبية وا�ستثماره بالربامج املفيدة وتوجيه 
ال�سليمة  ال��وج��ه��ة  واحل��رك��ي��ة  ال��ف��ك��ري��ة  ط��اق��ات��ه��م 

والإيجابية.

اأع��ل��ن م�����س��روع اأج��ن��ح��ة ف��ن اأب��وظ��ب��ي ب���دء ا�ستقبال 
الت�ساميم امل�ساركة يف دورته اخلام�سة التي �ستقام يف 
املنطقة الثقافية بجزيرة ال�سعديات. ويتيح م�سروع 
اأبوظبي  هيئة  تنظمه  ال���ذي   � اأب��وظ��ب��ي  ف��ن  اأجنحة 
للم�سممني  م��ه��م��ة  م��ن�����س��ة   � وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل�����س��ي��اح��ة 
اأو�ساط  يف  اإب��داع��ات��ه��م  على  للتعريف  الإم��ارات��ي��ني 

اجلمهور املحلي والإقليمي والعاملي. وتقدم امل�سابقة 
للتعريف  ا�ستثنائية  الإماراتيني فر�سة  للم�سممني 
يف  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  خ���الل  م��ن  امل��ب��ت��ك��رة  بت�ساميمهم 
والهدايا  والإعالنية  الت�سويقية  وامل��واد  املطبوعات 
التذكارية خالل فن اأبوظبي . واأو�سحت هند خوري 
�سابط الت�سويق يف هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة 

يقت�سر  ل  اأب��وظ��ب��ي  ف���ن  اأج��ن��ح��ة  م�����س��روع  دور  اأن 
عرب  الواعدين  الإم��ارات��ي��ني  الفنانني  ت�سجيع  على 
التعريف باإبداعاتهم بل ميتد دور امل�سروع اإىل اإثراء 
والأخذ  اآفاقها  بكافة  الإماراتية  الإبداعية  احلركة 
بيد املبدعني الإماراتيني. ودعت خوري املهتمني اإىل 
اأبوظبي  فن  ت�ساميم مبتكرة م�ستوحاة من  تقدمي 

مع اإبراز �سعار جناح فن اأبوظبي بطريقة مبتكرة مع 
باأي  بال�ستعانة  امل�ساركة  الت�ساميم  تنفيذ  اإمكانية 
و�سائط اأو اأ�ساليب فنية حديثة. واأعربت عن اأملها يف 
اأن ي�سهم هذا امل�سروع بالتعريف باحلركة الإبداعية 
يف الدولة ودور املبدعني الإماراتيني وتوطيد مكانة 

اأبوظبي كوجهة اإبداعية اإقليمية وعاملية.

�إد�رة �لفنون بال�شارقة ت�شتعد لإطالق برنامج �شيف �لفنون

 فن �أبوظبي يعلن بدء تلقي م�شاركات �مل�شممني �لإمار�تيني يف دورة هذ� �لعام 

ثقافة وفن�ن

25

م�شر حتتفي بالثقافة ال�شعبية 

)�أطل�ض �ملاأثور�ت( يحمي �لفلكلور من �لندثار
لق�سور  امل�سرية  العامة  )الهيئة  نظمت 
الأوىل من  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ث��ق��اف��ة( 
امل���وؤمت���ر ال��ع��ل��م��ي )ع�������س���رون ع���ام���اً على 
التحديات  ال�سعبية...  امل��اأث��ورات  اأطل�ض 
وال����ط����م����وح����ات(، ب��ح�����س��ور ل��ف��ي��ف من 
بالفلكلور واحلفاظ  الباحثني واملهتمني 

على الإبداع الرتاثي من الندثار.
 )اأطل�ض املاأثورات( اأحد امل�ساريع الثقافية 
والوطنية املهمة، وميثل موروثاً تاريخياً 
مهماً فيها، اإ�سافة اإىل اأهميته يف حماية 
خ�سو�سية الإبداع ال�سعبي من الندثار، 
وجمابهة ل�سو�ض متخ�س�سني يف �سرقة 

الرتاث وتزييفه.
العلمي  امل���وؤمت���ر  م��ن  الأوىل  ال�����دورة  يف 
املاأثورات  اأط��ل�����ض  ع��ل��ى  ع��ام��اً  )ع�����س��رون 
العامة  )الهيئة  رئي�ض  لفت  ال�سعبية(، 
امل�����س��ري��ة ل��ق�����س��ور ال��ث��ق��اف��ة( ���س��ع��د عبد 
الفعالية  ت��ل��ك  اأه���م���ي���ة  اإىل  ال���رح���م���ن 
هو عمر طويل  20 عاماً  واأن  الثقافية، 
الكثري  وث���م���ة  الأط����ل���������ض،  ن�������س���اأة  ع���ل���ى 
ل��ت��ق��دمي��ه يف ه���ذا امل���ج���ال، وي��ح��ت��اج من 
املجهود  ب���ذل م��زي��د م��ن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ني 
للتح�سيل، والك�سف عن ف�ساءات تراثية 

جديدة.
و�سدد عبدالرحمن على اأن م�سروع اأطل�ض 
املاأثورات ال�سعبية والفولكلور هو م�سروع 
ث��ق��ايف وط��ن��ي، وم���ّر مب��راح��ل ك��ث��رية بني 
ع��ن جهود  اأث��م��ر  وه��ب��وط، ولكنه  �سعود 
عا�سقني  وم��ب��دع��ني  متفردين،  باحثني 
اأن  ا�ستطاعوا  ال�سعوبات  ورغم  للرتاث، 

يقدموا �سيئاً ملمو�ساً ن�ستطيع اأن نفخر 
به اإقليمياً وعربياً وعاملياً.

بدرا�سة  امل������اأث������ورات(  )اأط���ل�������ض  واأه����ت����م 
يف  كافة  والتقاليد  والعادات  ال�سلوكيات 
مناطق عربية خمتلفة، وبالو�سائج التي 
الأع���راف  وطبيعة  الفلكلور  ب��ني  ت��رب��ط 
ال�سائدة، مركزاً على دور الفنان ال�سعبي 
الجتماعية،  املعطيات  ع��ن  التعبري  يف 
وت��ن��وع وث����راء الإب�����داع يف جم���ال ال�سعر 
ال�����س��ف��اه��ي��ة، وفنون  وال��ق�����س��ة  وال���غ���ن���اء 
الرتاثية  املو�سيقية  الآلت  على  العزف 
كالربابة واآلة الهارب التي متتد جذورها 

اإىل الع�سر الفرعوين.

م�شروع ثقايف
يعد )اأطل�ض الرتاث( م�سروعاً ثقافياً بال 
�سفاف، ويوؤ�س�ض لرتاكم اإجناز الباحثني 
الأ���س��الف، والأج��ي��ال اجل��دي��دة، معتمداً 
على دور املوؤ�س�سات املعنية باحلفاظ على 
اإبداع  م��ع  وال��ت��وا���س��ل  ال�سعبي،  ال���رتاث 
اأزمنة  يف  املجتمع  خ�سو�سية  مع  تفاعل 
اإىل ذائقة  ال��ت��ع��رف  ف�����س��اًل ع��ن  ف��ائ��ت��ة، 
املتلقني للفنون واأوجه الثقافة املختلفة.

وث��م��ة جم��ه��ودات ف��ردي��ة ع���دة ت�����س��ّب يف 
ولكنها  ال�سعبي،  ال���رتاث  على  احل��ف��اظ 
ظ��ل��ت حم����دودة ال��ت��اأث��ري، وان��ح�����س��رت يف 
الفولكلور يف  ا�ستلهام  دوائ��ر �سيقة مثل 
و�سعر  واملو�سيقية  امل�سرحية  ال��ع��رو���ض 
ال�سطو  مت��ن��ع  ومل  امل�����س��ري��ة،  ال��ع��ام��ي��ة 
ال�سعبي  الإب��داع  على  الأدبية  وال�سرقات 

جمهول املوؤلف.
اأح��م��د �سم�ض  د.  امل��وؤمت��ر  واأو���س��ح رئي�ض 
وال�سعر  امل�����س��رح  اأن  احل��ج��اج��ي  ال���دي���ن 
كتابتهم  مي��ك��ن  ل  ال��ع��رب��ي��ة  وال����رواي����ة 
ال�سعبي،  ال���رتاث  ع��ن  بعيداً  ودرا���س��ت��ه��م 
ينف�سل  اأن  ميكن  ل  املكتوب  الأدب  واأن 

عن الأدب ال�سفاهي.
الأوىل  ال��ب��داي��ة  الأط��ل�����ض ه��و  اأن  واأك����د 
الفولكلور بطريقة علمية  لدخول عامل 
كتب  طباعة  ���س��رورة  وللتاأكيد  عميقة، 
باحثي  ول���ن���زول  ال�����س��ع��ب��ي،  ال��ف��ول��ك��ل��ور 
امليداين،  ال��ب��ح��ث  ف�����س��اء  اإىل  الأط��ل�����ض 
ال�سعبية  الح��ت��ف��ال��ي��ات  ج��م��ي��ع  وق���ي���ام 

احلاوية لفنون الرتاث املختلفة.

احلجاجي �سدد اأي�ساً على اأهمية درا�سة 
على  وال�سري  اخليل،  ورق�سة  التحطيب 
خطى رواد اأجنزوا الكثري يف هذا املجال، 
اأن ع��ل��ى ال��ب��اح��ث��ني ال�����س��ب��اب اأن  م���وؤك���داً 

يكملوا امل�سرية التي بداأها الأ�سالف.
اإن  ب���دوره  �سومان  م�سعود  الباحث  ق��ال 
تتبع  اإىل  ف��ح�����س��ب  ي��ه��دف  ل  الأط���ل�������ض 
الأنواع والأجنا�ض التي تندرج حتت جن�ض 
ليك�سف  املجرى  الفولكلور، ولكنه يعمق 
متثل  التي  املرتاكمة  التاريخية  املراحل 
اإىل �سد  الثقافة امل�سرية، وي�سعى  راقات 
فجوات التاريخ امل�سكوت عنها يف التاأريخ 
اعتباراته  �سمن  ُيدِخلها  ومل  الر�سمي، 
التي ل تخلو من اأغرا�ض اأيديولوجية. 

اأن الأطل�ض لي�ض جمرد  واأو�سح �سومان 
حتديد  اإىل  ي�سعى  لكنه  بلهاء،  خ��رائ��ط 
على  الثقافية  امل��ن��اط��ق  و���س��م��ات  م��الم��ح 
بني  وق��د  اخ��ت��الف م�ساربها وج��ذوره��ا، 
امل�سروع بجهد عدد من اجلامعيني  هذا 
بيننا  ي��ح�����س��ر  وال���ع���ل���م���اء،  وال���ب���اح���ث���ني 
بع�سهم، وبع�سهم الآخر رحل عن عاملنا 

تاركاً ب�سمته �ساهدة على جهده.
واأ�سار اأمني عام املوؤمتر ه�سام عبد العزيز 
تاأ�سي�ض  م���ن  ع���ام���اً   20 م����رور  اأن  اإىل 
الأطل�ض، قد حقق تراكماً جلهد باحثني 
مبحتوياته  ال��ت��ع��ري��ف  واإم���ك���ان  اأج�����الء، 
ب�سكل دقيق مثل اأكرب املراكز العلمية يف 
العامل، وهو ما مل يكن متاحاً قبل ذلك، 
وو�سع قاعدة بيانات دقيقة ن�ستطيع من 
عملنا  يف  النق�ض  اأوج��ه  معرفة  خاللها 

�سواء على امل�ستوى اجلغرايف اأو نوع املادة 
املجموعة.

ميلك  الآن  الأط����ل���������ض  اأن  واأو�������س������ح 
جمالت  يف  بحث  بطاقات   744906
املاأثور ال�سعبي كافة، و258141 دقيقة 
و97750  الكا�سيت،  �سرائط  يف  �سوت 
و50789  الفيديو،  �سرائط  يف  دقيقة 
مقتنيات  وث��م��ة  ف��وت��وغ��راف��ي��ة.  ����س���ورة 
كثرية ب�سدد توثيقها، من بينها ماأثورات 
من  جيجا  و200  فوتوغرافية،  و�سور 
م�سروع اجلمع امليداين الذي �سارك فيه 
امل�سرية  الوطنية  اللجنة  م��ع  الأط��ل�����ض 

لليون�سكو اآواخر عام 2012.
موا�سلة  ب�����س��رورة  العزيز  عبد  وط��ال��ب 
ال���ب���ح���ث امل�����ي�����داين، واإ�����س����اف����ة ال���رتاك���م 
وتاأهيل  امل���اأث���ورات،  اأط��ل�����ض  اإىل  الكيفي 
جيل جديد من الباحثني، وكوادر اأعمال 
املوؤ�س�سة  دور  والأر�سفة، وتفعيل  احلفظ 
الثقافية، ودعمها لهذا امل�سروع الوطني.

و�سدد احل�سور على الدور الإعالمي يف 
ال�سوء  واإلقاء  ال��رتاث،  بقيمة  التعريف 
على م�سروع اأطل�ض املاأثورات، والتوا�سل 
ال�سعبي،  الإب������داع  وف��ن��اين  ج��م��ه��ور  م��ع 

وا�ستبيان اآرائهم يف هذا املنجز الثقايف.
وح��ر���ض امل���وؤمت���ر ع��ل��ى ت��ك��رمي ع���دد من 
اإعداد  يف  اأ�سهموا  الذين  الباحثني  رواد 

)اأطل�ض املاأثورات ال�سعبية(، وهم
د.  احل��ج��اج��ي،  ال��دي��ن  �سم�ض  اأح��م��د  د. 
حم��م��د اجل���وه���ري، وال���راح���ل د. حممد 

رجب النجار.

خليل ر�مز �شركي�ض... 
فيل�شوف �لكلمة

يف  املقيم  اللبناين  باملفكر  لبنان  يف  بعبدا  يف  الأنطونية  اجلامعة  احتفت 
فيل�سوف  �سركي�ض  رام��ز  كتاب )خليل  ووزع��ت  �سركي�ض،  رام��ز  لندن خليل 
الكلمة والآخر(، كذلك رفعت ال�ستار عن ا�سمه حمفوراً على جدار )اأ�سماء 

العلم( يف باحة اجلامعة.

اجلامعة  تكرميه يف  ع��ن  غ��اب  ع��ام��اً(  �سركي�ض )92  اأن خليل  ك��ان لف��ت��اً 
الأنطونية يف بريوت، فهو، كما يقول دائماً، ل يحب العودة اإىل هذا البلد 
الذي ما زال متوتراً وي�سهد �سراعات كثرية. والكاتب الذي غادر بريوت يف 
�سنوات احلرب عاد اإليها مرة واحد ولحظ التغيريات التي ح�سلت فيها، 

ف�سعر وكاأن كل �سيء حتطم.
�سركي�ض اأحد الأ�سماء التي تدل على لبنان بثقافته اأيام ال�ستينيات، فجّده 
)ل�سان  ج��ري��دة  اأن�����س��اأ  ال���ذي   )1915  1842-( �سركي�ض  خ��ط��ار  خليل 
بعد  بالإ�سالح  طالب  �سوت  اأول  وكانت   ،1877 ع��ام  البريوتية  احل��ال( 
تعليق الد�ستور العثماين بالإ�سالح الد�ستوري. اأكمل خليل رامز �سركي�ض 
م�سرية جده ووالده ال�سحافية فتوىل رئا�سة حترير )اجلريدة( بني عامي 
-1946( اللبنانية(  ل)الندوة  اأدبياً  م�ست�ساراً  وك��ان  و1959   1942

تاريخ الثقافة اللبنانية والعربية. يف  ريادياً  دوراً  اأدت  التي   )1975
بينها:  من  املوؤلفات  من  جمموعة   )1921( �سركي�ض  رام��ز  خليل  و�سع 
)م��ن ل ���س��يء، اأي���ام ال�����س��م��اء، و�سية يف ك��ت��اب، اأر���س��ن��ا اجل��دي��دة، م�سري، 
جعيتا، بعلبك، هواج�ض الأقلية، زمن الرباكي، بعل بك، زواج مدين، اأ�سري 
الفراغ(، )لبنان(... وبع�ض كتبه ُترجم اإىل لغات عدة من بينها الفرن�سية 

والإنكليزية والإ�سبانية والربتغالية والإيطالية.
)الع���رتاف���ات( جل��ان جاك  لكتاب  ع��ن ترجمته  ق��د تخلى  �سركي�ض  وك��ان 
تت�سمن  للرتجمة  العربية  املنظمة  عن  �سدرت  التي  الطبعة  لأن  رو�سو 
انتباه  )اأ���س��رتع��ي  الأخ��ط��اء، وج��اء يف ر�سالة وزع��ه��ا �سركي�ض:  م��ن  ك��ث��رياً 
اأ�سدقائي القّراء اإىل اأنه ل عالقة يل بالطبعة الثانية لرتجمتي كتاب جان 
بريوت  للرتجمة(،  العربية  )املنظمة  اإ�سدار  )الع��رتاف��ات(،  رو�ّسو  جاك 
بعد  اإّل  هذه  طبعتها  على  تطلعني  مل  )املنّظمة(  اأن  خ�سو�ساً   ،2012
اللغوية  الأخطاء  ق��راأت من �سفحاتها، كثرياً من  ن�سرها، فوجدت، يف ما 
والطباعية، ف�ساًل عن بع�ض الت�سرفات الكتابية التي مل اأجد لها م�سّوغاً. 
اللغة، على الطبعة الأوىل،  العربية  اأقت�سر، يف عالقتي بالرتجمة  لذلك 
اإ�سدار )اللجنة اللبنانية لرتجمة الروائع(، بريوت 1982، واإن مل تخُل 

من بع�ض الأخطاء املطبعية(.
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•• دبي – حم�صن را�صد 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  وامل���ي���اه،  البيئة  وزارة  ت��ب��داأ   
لتعريف  م�سروع  تنفيذ  الإم����ارات،  جامعة 
ال����دول����ة ع���ن طريق  ال��ن��خ��ي��ل يف  اأ����س���ج���ار 
على  املحافظة  ب��ه��دف  ال��وراث��ي��ة،  الب�سمة 
النخيل  لأ�سجار  املحلية  النباتية  الأ�سول 
و اإن�ساء قاعدة بيانات مرجعية ت�سم اأنواع 

النخيل يف الدولة.
الوكيل  ال�سرع  املهند�ض �سيف حممد  وقال 
يف  واحليوانية،  الزراعية  لل�سوؤون  امل�ساعد 
ت�سريح له ، يتم تنفيذ امل�سروع اعتبارا من 
�سنتني،  مل��دة  وي�ستمر  املقبل  �سبتمرب  �سهر 
خمتلف  �سنف   120 ح��وايل  على  ويطبق 
من اأ�سجار النخيل التي تزرع ب�سكل رئي�سي 

يف املناطق املختلفة من الدولة . 
واأ�ساف: تتميز هذه الأ�سناف بتكيفها مع 
يتطلب  ال��دول��ة مم��ا  املناخية يف  ال��ظ��روف 
املحافظة على ب�سمتها الوراثية، بالإ�سافة 
اإىل وجود اأ�سناف جديدة تناف�ض الأ�سناف 
املحلية من حيث كمية الإنتاج ويقبل عليها 
املزارعني، الأمر الذي قد يت�سبب باختفاء 

الأ�سناف املحلية . 
اأطل�ض عن  اإع��داد  انه �سيتم  وك�سف ال�سرع، 
بالدولة،  وت��وزي��ع��ه��ا  ال��ت��م��ر  نخيل  اأ���س��ج��ار 

م�سريا  وتوثيقها،  تنوعها  م��دى  لتحديد 
منزرعة  الدولة  يف  النخيل  اأ�سجار  اأن  اإىل 
دومنا   411.587 ت��ت��ج��اوز  م�����س��اح��ة  يف 
 239.164 الدولة  يف  التمور  اإنتاج  وبلغ 
طن بقيمة 988.845.000 درهم، وفقا 

لإح�سائية عام 2011. 
الحتاد  عليها  ح�سلت  اإح�سائيات  وح�سب 
، متثل اأ�سجار النخيل 70 % من الغطاء 
من  الإم����ارات  وتعترب  ال��دول��ة،  يف  النباتي 
ال��ع��امل يف جم���ال ت�سدير  ال����دول يف  اك���رب 
التمور.  واأو�سح وكيل وزارة البيئة امل�ساعد 
تعريف  اأن  واحليوانية،  الزراعية  لل�سوؤون 
اأ�سجار النخيل عن طريق الب�سمة الوراثية 
هي الطريقة املتبعة عاملياً يف الوقت احلايل 
للتاأكد من الثبات الوراثي للنباتات لكونها 
من  وتعترب  ال��ن��ووي  احلم�ض  على  تعتمد 

اأدق الطرق التي جتزم الثبات الوراثي. 
اأن  الرغم من  على  اأن��ه  اإىل  ال�سرع،  واأ���س��ار 
حت��دي��د اأ����س���ن���اف ال��ن��خ��ي��ل ب���درج���ة كبرية 
ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى م���الح���ظ���ة ع�����دد ق��ل��ي��ل من 
ال�����س��ف��ات امل��ورف��ول��وج��ي وال��ت��ي حتملها يف 
ت��ك��ون معقدة  ال��ت��ي  ال��ث��م��ار  ال��غ��ال��ب �سفات 
البيئة  ب��وا���س��ط��ة  ب�����س��ه��ول��ة  وت���ت���اأث���ر  ج�����داً 
العلم  اأن  اإل  املحيطة،  اجل��وي��ة  وال��ع��وام��ل 
احلديث يوفر طريقة اأ�سرع واأدق يف حتديد 

الب�سمة  وه���ي  للنخيل  املختلفة  الأن�����واع 
الوراثية. 

واأكد ال�سرع، اأن دولة الإمارات تعترب واحدة 
من اأكرب املنتجني للتمور يف منطقة اخلليج 
العربي، وتتميز الأ�سناف املحلية لالإمارات 
بتكيفها مع الظروف املناخية يف الدولة مما 

يتطلب املحافظة على ب�سمتها الوراثية. 
وذكر، اأن م�سروع تعريف اأ�سجار النخيل عن 
طريق الب�سمة الوراثية �سيكون له العديد 
م���ن ال���ف���وائ���د، ي���اأت���ي ع��ل��ى راأ���س��ه��ا حتديد 
مدى تنوع اأ�سجار نخيل التمر وتوثيقها و 
الدعم للمحافظة على  اأ�سكال  توفري كافة 
زراعة واإكثار اأ�سجار نخيل التمر وتعريفها 

وت�سنيفها. 
لل�سوؤون  امل�ساعد  البيئة  وزارة  وكيل  واأك��د 
على  القيادة  حر�ض  واحليوانية،  الزراعية 
للمحافظة  ال���دع���م  اأ����س���ك���ال  ك��اف��ة  ت��وف��ري 
العاملية  املكانة  وعلى  النخيل،  زراع���ة  على 

املرموقة التي حققتها يف هذا املجال. 
الدعم  ت��وف��ر  ال������وزارة  اأن  اإىل  وت���ط���رق،     
الوزارة  اأن  النخيل، مو�سحا  لزراعة  لالزم 
خالل  م��ن  بالنخيل  خا�سا  اهتماما  اأول���ت 
برامج املكافحة املتكاملة لأفاأت نخيل التمر 
ملكافحة  نخيلنا  م��ب��ادرة  اإط����الق  مت  ح��ي��ث 
النخيل  و�سو�سة  واحلمرية  الدوبا�ض  اآف��ات 

واحلفارات وذلك بغر�ض زيادة كمية وجودة 
اإنتاج النخيل. 

واملياه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  اأن  ال�������س���رع،  واأف�������اد 
واملعنية  امل��ح��ل��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املخت�سة بالدولة نفذت جملة من الأهداف 
يف  تتمثل  نخيلنا  مل���ب���ادرة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الزراعية،  الآف���ات  مكافحة  ج��ه��ود  تطوير 
اإىل  بالإ�سافة  النخيل،  اآفات  ويف مقدمتها 
تعزيز كفاءتها وفق مبادئ الإدارة املتكاملة 
امل�ستوى  ت���ت���ج���اوز  ل  ب��ح��ي��ث  ل��ل��م��ك��اف��ح��ة 

القت�سادي املتعارف عليه. 
امل�ساهمة  تعزيز  يف  املبادرة،  دور  اإىل  واأ�سار 

التمور  واإنتاج  النخيل  لزراعة  القت�سادية 
املحلي،  الناجت  يف  به  املرتبطة  وال�سناعات 
وتعزيز دورها يف تنويع م�سادر الدخل، من 
قيمته  وتعزيز  املنتج  نوعية  خالل حت�سني 
مع  التوا�سل  على  التاأكيد  و  القت�سادية 

مزارعي التمور. 
 ونوه ال�سرع، اإىل اأن اأهداف املبادرة متكنت 
وزيادة  الزراعي  الإر�ساد  اأن�سطة  تعزيز  من 
املتكاملة  املكافحة  باأهمية  الوعي  م�ستوى 
لآفات النخيل و توظيف التقنيات احلديثة 
اأوا�سر  وتقوية  الآف���ات  مكافحة  جم��ال  يف 
ال�سراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ض، 
الإ�سرتاتيجية  الأه���داف  اأح��د  ال��ذي ميثل 

حلكومتنا الر�سيدة.
اهتماما  اأول����ت  ال�����وزارة  اأن  ال�����س��رع،  وذك���ر 
بالزراعة  املتعلقة  احلديثة  التقنيات  لنقل 
والإن�����ت�����اج ل���ل���م���زارع���ني ل��ت�����س��ج��ي��ع��ه��م على 
بيوت  الإنتاج ومنها  النخيل وج��ودة  زراع��ة 
والتنبيت  ل��ل��ت��م��ور،  احل������راري  ال��ت��ج��ف��ي��ف 

الآيل، وتقنيات الري احلديث.
�سهر  وامل��ي��اه، يف  البيئة  وزارة  وق��ت  وكانت   
م��اي��و امل��ا���س��ي ع��ق��د ا���س��ت�����س��ارات ف��ن��ي��ة مع 
ب�ساأن  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  جامعة 
عن  التمر  نخيل  اأ���س��ج��ار  تعريف  م�����س��روع 

طريق الب�سمة الوراثية.

املال والأعمال
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•• دبي-وام:

العربية  الإم���ارات  مببادرة  وكينيا  تنزانيا  جمهوريتا  رحبت 
املتحدة لتعزيز وتطوير العالقات التجارية امل�سرتكة معهما 
يف اإطار �سعيها لفتح اأ�سواق دول �سرق افريقيا اأمام الب�سائع 
واملنتجات الإم��ارات��ي��ة وذل��ك خ��الل زي��ارة بعثة جتارية لهما 
نظمتها وزارة الإقت�ساد الأ�سبوع املا�سي . ومل يتوقف تعبري 
هاتني الدولتني اجلارتني الأفريقيتني عند الرتحاب مبهمة 
 -  23  - من  الفرتة  خ��الل  متت  التي  الإقت�ساد  وزارة  بعثة 
اإىل عر�ض ع�سرات  املا�سي بل تعداه  29 - من يونيو  اإىل - 
اإقت�سادية وجتارية حيوية  الفر�ض الإ�ستثمارية يف قطاعات 
مع  ناجحة  اإ�سرتاتيجية  �سراكات  لإق��ام��ة  منهما  م�سعى  يف 
القطاعني العام وخا�ض يف دولة الإم��ارات من�سدين خربتها 
املهمة و�سمعتها العاملية يف ذلك . وكانت البعثة التجارية التي 
التجارة  � قطاع  اآل �سالح وكيل وزارة  �سعادة عبداهلل  تراأ�سها 
لكل  بزيارة  مهمتها  ا�ستهلت  قد  القت�ساد  ب��وزارة  اخلارجية 
اإمتدت  تنزانيا  ال�سالم وزجنبار يف جمهورية  دار  من مدينة 
ثالثة اأيام تلتها زيارة للعا�سمة الكينية نريوبي يف - 26 - 
من ال�سهر املا�سي ملدة اأربعة اأيام . و�سمت البعثة نحو - 50 
بينها  من  حكومية  جهة   -  25  - ح��وايل  ميثلون  �سخ�سا   -
لتنمية  دبي  اأبوظبي وموؤ�س�سة  الإقت�سادية يف  التنمية  دائرة 
ال�سادرات التابعة لدائرة التنمية الإقت�سادية يف دبي ومركز 
اإىل ممثلني عن �سركات من  بالإ�سافة  العاملي  التجاري  دبي 
القطاعني العام واخلا�ض تعمل مبختلف القطاعات مبا فيها 
والنفط  والطاقة  اللوج�ستية  واخلدمات  والنقل  الإن�ساءات 
وتنقية املياه وال�سناعات الغذائية ومواد البناء واملا�ض والبيع 

بالتجزئة.
وتطوير  ت��ع��زي��ز  اإىل  بعثتها  م��ن  الإق��ت�����س��اد  وزارة  وه��دف��ت 
العالقات التجارية امل�سرتكة مع كل من تنزانيا وكينيا وزيادة 
اأمام  جديدة  اأ�سواق  وفتح  معهما  التجاري  التبادل  معدلت 

الب�سائع واملنتجات الماراتية يف �سرق اأفريقيا.
امل�سوؤولني  م��ن  ع��دد  م��ع  ر�سمية  مباحثات  �سالح  اآل  وع��ق��د 
نظمت  كما  الدولتني  هاتني  يف  والإقت�ساديني  ال�سيا�سيني 
يف  منهما  اإثنني  اإقت�سادية  ملتقيات  ثالثة  الإقت�ساد  وزارة 
ال�����س��الم وج��زي��رة زجن��ب��ار يف ج��م��ه��وري��ة تنزانيا  م��دي��ن��ة دار 
وال��ث��ال��ث��ة يف ال��ع��ا���س��م��ة ال��ك��ي��ن��ي��ة ن���ريوب���ي يف ���س��ي��اق حر�ض 
�سرق  دول  مع  متينة  اإقت�سادية  عالقات  بناء  على  الإم���ارات 
اإ�سرتاتيجيا  جتاريا  �سريكا  تعتربها  التي  الإفريقية  القارة 
�سعادة  وق��ال   . املجزية  ال�ستثمارية  بالفر�ض  زاخ��رة  وبيئة 
اأن��ب��اء الإم����ارات وام  اآل �سالح يف مقابلة م��ع وك��ال��ة  ع��ب��داهلل 
واإنفتاحها  املتحدة  العربية  ل��الإم��ارات  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع  اأن 
اإت�����س��الت وم��وا���س��الت مع  الإق��ت�����س��ادي وارت��ب��اط��ه��ا ب�سبكة 
القارات كافة يجعلها مهيئة اأكرث من غريها لأن تكون لعبا 
جتارية  و�سل  حلقة  ت�سبح  واأن  الأفريقية  ال��ق��ارة  يف  رئي�سا 
للدول  ومركزا  النا�سئة  والأ�سواق  الآخرين  امل�ستثمرين  بني 
الأفريقية للتوا�سل مع اأ�سواق منطقة اخلليج وباقي مناطق 
العامل . ولفت اإىل اإن الهدف من تو�سيع اخلارطة التجارية 
للدولة زيادة �سادراتها وعدم تركيز جتارتها مع دول حمددة 

والتطلع اإىل الأ�سواق النا�سئة والواعدة اآخذين بعني الإعتبار 
ال�سمو  �ساحب  وت��وج��ه��ات  للدولة  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جم��ل�����ض ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل ال����ذي وج���ه باأهمية 
التوا�سل وتوثيق العالقات مع القارة الأفريقية وو�سط اآ�سيا 
اأفريقيا  �سرق  اإىل  الإقت�ساد  ل��وزارة  التجارية  البعثة  وتاأتي 
ترجمة لهذه التوجهات . وحول اأ�سباب التوجه بالإ�ستثمارات 
التي ل تزال  اأفريقية  نا�سئة يف دول  الأ�سواق  اإىل  الإماراتية 
تعاين من م�ساكل بريوقراطية وبنى حتتية �سعيفة .. اأو�سح 
اآل �سالح اأن هذه الأ�سواق اأ�سبحت متيز بن�سبة منو عال ولو 
نظرنا اإىل الدول الع�سر الكربى الأكرث منوا يف العامل �سنجد 
الأفريقية  القارة  اأن  اإىل  واأ�سار   . اأفريقية  دول  �ست  منها  اأن 
واملعدنية  والزراعية  واحليوانية  الطبيعية  برثواتها  متتاز 
الغذائي  لالأمن  مهما  اإ�سرتاتيجيا  بعدا  وتعترب  والنفطية 
العاملي خ�سو�سا يف جمالت منتجات اللحوم وال�سلع الغذائية 
واحلبوب والغالت الزراعية التي يرتفع الطلب الدويل عليها 
يف ظل نق�ض م�ساحات الأرا�سي الزراعية على م�ستوى العامل 
ي��ك��ون لها مو�سع قدم  اأن  ل��ذا حت��ر���ض دول���ة الإم����ارات على 
ا�ستثماري يف الأ�سواق الإفريقية . وبني اأن الدول الأفريقية 
الت�سريعية  الإ�سالحات  ب�ساأن  �سريعة  تطورات  حاليا  ت�سهد 
املتعلقة بالإ�ستثمارات وتطوير �سيا�سات الإنقتاح الإقت�سادي 
وال��ت��وج��ه ن��ح��و الإق��ت�����س��اد احل���ر مم��ا يجعلها م��ه��ي��اأة لتكون 
اأخذنا  اإذا  اأر�سا خ�سبة لأعمال الإ�سثمار والأعمال خ�سو�سا 
متو�سط  يزيد  ل  هائلة  ب�سرية  ق��وة  متتلك  اأنها  الإعتبار  يف 
اأعمارها على من - 30 - عاما. وذكر �سعادة اآل �سالح اأن هذه 
اأن الدول الأفريقية ت�سودها  الزيارة بددت ما كان ي�ساع عن 
التجارية  الفر�ض  توفر  وانعدام  الإ�ستقرار  وع��دم  الفو�سى 
فقد بداأت مرحلة جدية يف تاريخها واأ�سبح لديها م�ستقبال 
اأن جناح هذه الزيارة لكل من  اإقت�ساديا واع��دا . و�سدد على 
تنزانيا وكينيا يعطي الدافع لتكرارها يف امل�ستقبل وترجمتها 
ال��واق��ع مبا  اأر�����ض  اإ���س��ت��ث��م��اري��ة م�سرتكة ع��ل��ى  اإىل م�����س��اري��ع 
يحقق امل�سالح امل�سرتكة واملتوازنة م�ستلهمني يف ذلك مقولة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم حني ..قال 
اإن التعاون الدويل الإقت�سادي مفتاح اأ�سا�ض لرفاهية ال�سعوب 
. ونبه اإىل اأن اأم��ام القطاع اخلا�ض يف دول��ة الإم��ارت فر�سة 
وا�سعة لأن يجد له مكانة اإ�ستثمارية قوية ومو�سع قدم ثابتا 
واأ�سبقية يف هذه الأ�سواق ملا ميتلكه من خربة وقدرة تناف�سية 
الدبلوما�سيتني  البعثتني  اإىل  بال�سكر  �سالح  اآل  وت��ق��دم   .
�سعادة  تنزانيا برئا�سة  املعتمدتني لدى كل من  الإماراتيتني 
عبداهلل اإبراهيم ال�سويدي �سفري الدولة لدى تنزانيا وكينيا 
لدى  الدولة  �سفري  ه��ادي  حممد  عبدالرزاق  �سعادة  برئا�سة 
رجال  ودعوتهما  التجارية  البعثة  مهمة  لرعايتهما  كينيا 
الأعمال من هاتني الدولتني اإىل التعرف على اأع�سائها واإىل 
اأوجه  وخمتلف  والإ�ستثمارية  التجارية  الفر�ض  ا�ستك�ساف 

التعاون امل�سرتك .
الإ�ستثماري  امللتقى  خ��الل  اأعلنت  ق��د  كينيا  حكومة  وك��ان��ت 
والقرارات  الإج���راءات  من  �ستتخذ  اأنها  الإم��ارات��ي  التجاري 
احلا�سمة وال�سريعة التي ت�سهل تدفق الإ�ستثمارت الإماراتية 

ل��ب��ن��اء ���س��راك��ات ق��وي��ة يف ق��ط��اع��ات اإق��ت�����س��ادي��ة م��ه��م��ة ذات 
الإهتمام امل�سرتك مثل التعدين وال�سناعة والطاقة املتجددة 
والت�سييد والبناء واملناطق احلرة والإنتاج الغذائي . كما اأكد 
اأبوابها  �ست�سرع  بالدهم  اأن  تنزانيون  حكوميون  م�سوؤولون 
الإ�ستثمارت الإماراتية يف ظل وج��ود فر�ض واع��دة لها  اأم��ام 
بتاأ�سي�ض  ت�سمح  وت�سهيالت  قوانني  من  م�سجعة  بيئة  و�سط 
�سراكات قوية بني البلدين ال�سديقني يف قطاعات اإقت�سادية 
املوانئ  وتطوير  �سياحية  منتجعات  اإقامة  بينها  من  حيوية 
والغاز  وال��ن��ف��ط  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  وامل��ط��ار  احل���رة  وامل��ن��اط��ق 
ال�سفري هادي  اأكد  املتجددة والزراعة . من ناحيته  والطاقة 
يف مقابلة مع وام اأن دولة الإمارات توظف خربتها ال�سيا�سية 
والتجارة  الإ�ستثمار  جم��الت  فتح  يف  املتميزة  والإقت�سادية 
البينية مع خمتلف دول العامل لتهيئته اأمام القطاعني العام 
واخلا�ض فيها . وقال اإن دولة الإمارات هياأت نف�سها يف هذه 
املرحلة لأن تلعب دورا اإقت�ساديا مهما يف اأفريقيا واأن ت�سبح 
مركزا جتاريا لها لتوزيع منتجات دولها وب�سائعها امل�سدرة 
اإىل خمتلف دول العامل وحلقة و�سل بني اأ�سواقها والأ�سواق 
واأكد   . اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  مع  خ�سو�سا  العاملية 
اأفريقيا بعد مرحلة كبرية من ال�سراعات  اأن  ال�سفري هادي 
القبلية اأ�سبحت حاليا بيئة مالئمة للتعاون مع دول العامل 
جتارية  وف��ر���ض  ك��اف  واإق��ت�����س��ادي  �سيا�سي  اإ�ستقرار  ولديها 
واعدة يوؤهل لرجال الأعمال يف دولة الإمارات خو�ض التجربة 
البرتولية  الإ�ستثمارات  من  خمتلفة  اإ�ستثمارية  جمالت  يف 
والتعدين واخلدمات اللوج�ستية والطريان والنقل وتدريب 
الأيدي العاملة . ويف مقابالت �سحافية اأجرتها وام مع عدد 
رئي�ض  اجلنيبي  نا�سر  بدر  قال  التجارية  البعثة  اأع�ساء  من 
التنمية  دائ��رة  يف  وال�����س��ادرات  اخلارجية  التجارة  دع��م  ق�سم 
عا�سمة  يف  عاملة  ���س��رك��ات  �سبع  اأن  ب��اأب��وظ��ب��ي  الإق��ت�����س��ادي��ة 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  الأمل��ون��ي��وم  �سناعة  ق��ط��اع��ات  يف  ال��دول��ة 
البعثة  يف  م�ساركتها  �سمن  ا�ستو�سحت  والإع��الن  والدعاية 

ال��ت��ج��اري��ة ل�����وزارة الإق��ت�����س��اد حت��ت م��ظ��ل��ة ال���دائ���رة طبيعة 
الفر�ض التجارية احلالية يف كل من تنزانيا وكينيا وطبيعة 
املناخ الإ�ستثماري فيهما خالل اإلتقاء ممثليها مع عدد كبري 
من رجال الأعمال من القطاعني العام واخلا�ض يف البلدين 
. وك�سف عن اأن �سركات اأبوظبي متكنت يف الوقت نف�سه من 
عقد �سفقات و�سراكات مع موؤ�س�سات حكومية وغري حكومية 
خالل اإلتقائها مع ممثليها يف امللتقى الإ�ستثماري الإماراتي 
الإنطباعات  اأن  اإىل  اجلنيبي  ولفت   . نريوبي  يف  عقد  ال��ذي 
من  التجارية  البعثة  بها  خرجت  التي  الإيجابية  والنتائج 
زيارتها لتنزانيا وكينيا باعتبارهما بوابة �سرق اأفريقيا ت�سكل 
حافزا قويا لل�سركات الإماراتية يف اأبوظبي للدخول يف هذه 
الأ�سواق الواعدة ذات املردود الإقت�سادي العايل مما ي�ساهم يف 
تنويع م�سادر دخل الإمارة ح�سب روؤيتها الإقت�سادية 2020 
� 2030 ال�ساعية لرفع ن�سبة �سادراتها غري النفطية اإىل - 
اإجمايل دخلها القومي . من جهته بني  املائة من  يف   -  11
حميد ح�سن العو�سي اأن ال�سركات الإماراتية التي �ساركت يف 
والكينيني  التزانيني  امل�ستثمرين  ثقة  مل�ست  التجارية  البعثة 
باملنتجات وال�سلع الإماراتية وك�سفت عن مدى حاجتهم اإىل 
ا�ستريادها لتحل حمل ب�سائع م�ستوردة اأرخ�ض ثمنا ولكنها 
اأنها  البعثة التجارية  زي���ارة  اأن م��ن م��زاي��ا  واأك���د  اأق��ل ج���ودة. 
�سركات  مع  الإم��ارات��ي  اجلانب  بني  مبا�سرا  توا�سال  حققت 
بعدما  الأفريقيتني  البلدين  يف  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني 
كانت هذه العالقة تتم عرب و�سطاء كثريين . ونبه العو�سي 
وال�سركات  الإماراتية  ال�سركات  بني  املبا�سر  التعامل  اأن  اإىل 
يف  كبري  ب�سكل  ي�ساهم  و�سطاء  دون  من  اأفريقيا  يف  العاملة 
باأ�سعار  للم�ستهلكني  الإم��ارات��ي��ة  واملنتجات  الب�سائع  عر�ض 
زي��ادة قدرتها  ي�سهم يف  واأك��رث �سمانا جلودتها مما  اأرخ�����ض 
�سلمان  نبيل  وا�ستخل�ض   . الأفريقية  الأ�سواق  يف  التناف�سية 
التنفيذي يف ق�سم م�سانع جمموعة اجلابر  العمليات  مدير 
اإجتماعاته مع م�ستثمرين يف  � من خالل  اأبوظبي  � ومقرها 

ال�سركات  بني  اإئتالفات  تاأ�سي�ض  ين�سدون  اأغلبهم  اأن  كينيا 
الإقت�سادية  القطاعات  والكينية يف كل قطاع من  الإماراتية 
وكذلك احل�سول على وكالت جتارية مبا�سرة وهذا يوؤ�سر اإىل 
للنهو�ض  الإماراتية  اخل��ربة  اإىل  وحاجتهم  خرباتهم  نق�ض 
بتجاراتهم وتعظيم عوائد ا�ستثماراتهم . وذكر حممود عمر 
اجلابي مدير الت�سويق واملبيعات يف �سركة اجلابر لالأملونيوم 
اأحدهما  تنزانيتني  �سركتني  اأن  اجل��اب��ر  ملجموعة  ال��ت��اب��ع��ة 
الإر�سادية  اللوحات  لت�سنيع  والأخ��رى  اإن��ارة  اأعمدة  لت�سنيع 
يف  امل�ساركني  لالأملونيوم  اجل��اب��ر  ممثلي  م��ع  بحثتا  امل��روري��ة 
الأملونيوم  اإمكانية توريدهما منتجاتها من  التجارية  البعثة 
البناء  عمليات  يف  ت�ستخدم  حديدية  هياكل  اإىل  بالإ�سافة 
وال��ت�����س��ي��ي��د . واأ����س���اد حم��م��د ع��ل��ى را���س��د ل��وت��اه ن��ائ��ب املدير 
� التابعة لدائرة  التنفيذي يف موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات 
التنمية الإقت�سادية يف دبي � مببادرة وزارة الإقت�ساد باإر�سال 
بعثتها التجارية اإىل تنزانيا وكينيا التي حولت رغبة الدولة 
اإىل  اأفريقيا من جمرد فكرة  اأ�سواق جديدة يف �سرق  يف فتح 
واقع ملمو�ض . واأكد اأن الزيارة قدمت فر�سة ثمينة للتعرف 
على الإمكانات الإ�ستثمارية يف هاتني الدولتني خ�سو�سا يف 
التحيتية  والبنية  والغاز  والنفط  املتجددة  الطاقة  قطاعات 
والإطالع  اللوج�ستية  واخلدمات  الغذائية  وامل��واد  والزراعة 
ع���ن ك��ث��ب ع��ل��ى ب��ي��ئ��ة الأع����م����ال ف��ي��ه��م��ا ال��ت��ي حت��ت�����س��ن مثل 
املدير  الفالحي  ح��ارب  وليد  وذك��ر   . احليوية  امل�ساريع  ه��ذه 
التنفيذي لل�سركة العاملية لالإ�ست�سارات اآي اإيه جي � ومقرها 
دبي � اأنه وقع اإتفاقا مع �سركة اأفريكا بريدج الكينية لإن�ساء 
مركز اأفريقي يف دبي لبيع الزهور با�ستثمارات تقدر بنحو - 
مليون دولر اأمريكي ومن املقرر اإفتتاحه يف الن�سف   -  18
الرئي�ض  عبدالكرمي  ول��ي��د  وق���ال   . املقبل  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 
الزيارة  ه��ذه  اأن   � دب��ي  ومقرها   � ت��امي  اأون  ل�سركة  التنفيذي 
ال�سغرية  فيها  مبا  الإماراتية  ال�سركات  اأم��ام  املجال  فتحت 
اأفريقيا  منطقة  يف  الأ���س��واق  اإىل  بالدخول  منها  واملتو�سطة 
وامل�ستثمرين  الأعمال  رج��ال  اهتمام  من  بكثري  حظيت  التي 
بالتجربة  للتعريف  فر�سة  �سكلت  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  واأك���د   .
رواد  اأنها متكن  كما  الأفريقية  ال��دول  املتميزة يف  الإماراتية 
اأ�سواق جديدة ملنتجاتهم ت�ساعدهم  الإعمال من البحث عن 
يف ممار�سة ن�ساطاتهم خارج حدود الدولة . من ناحيته و�سف 
دي جي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  �ساهني  بن  علي  اإبراهيم 
تي للتجارة العامة � ومقرها اأبوظبي � اأفريقيا باأنها �سلة كنز 
من املفيد اأن ي�سبق اإليها امل�ستثمرون الإماراتيون يف احل�سول 
قبل الآخرين . ونبه اإىل اأن اأهمية هذه الزيارة اأنها ق�ست على 
دخول و�سطاء بني التاجر اأو امل�ستثمر الإماراتي وامل�ستورد من 
تنزانيا وكينيا الذين ي�سببون رفع اأ�سعار املنتجات الإماراتية 
وتنزانيا  كينيا  من  كل  وتعترب   . اأفريقيا  يف  امل�ستهلكني  على 
تتوفر  اأفريقيا حيث  �سرق  الواعدة يف  الأ�سواق احليوية  من 
واملنتجات  ال�سلع  لت�سدير  وال�ستثمارية  التجارية  الفر�ض 
�سرق  اإىل  ت�����س��دي��ره��ا  امل��ع��اد  اأو  الإم������ارات  دول���ة  يف  امل�سنعة 
�سوق  به من  ي�ساعدها على ذلك ما تتمتع  الأفريقية  القارة 
الأ�سواق  من  قربها  اإىل  بالإ�سافة  ن�سبيا  كبرية  اإ�ستهالكية 

املهمة املجاورة مثل بوروندي ورواندا وزامبيا .

تنز�نيا وكينيا ترحبان مبهمة �لبعثة �لتجارية لوز�رة �لإقت�شاد 
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�شركة يابانية تنظم رحلة حتفيزية لـ100 من 
�أبرز وكالء مبيعاتها �إىل �أبوظبي خالل 2015 

•• اأبوظبي-وام:

اأم��واى الرائدة عامليا يف جمال  تنظم �سركة يابانية تابعة ملجموعة 
ال�سحة واجلمال رحلة �سياحية حتفيزية اإىل اأبوظبي ت�سم 100 

من اأف�سل وكالء مبيعاتها خالل العام 2015.
التي نظمتها هيئة  الأخ���رية  الرتويجية  ذل��ك خ��الل اجل��ول��ة  ج��اء 
من   11 مب�ساركة  وك��وري��ا  اليابان  يف  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي 

اجلهات العاملة واملعنية ب�سناعة ال�سياحة يف الإمارة.
اخلارجية  واملكاتب  ال��رتوي��ج  اإدارة  مدير  النعيمي  مبارك  واأو���س��ح 
التقت  الرتويجية  اجلولة  اأن  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  يف 
�سعادة �سعيد علي يو�سف النوي�ض �سفري الدولة لدى اليابان الذي 
حتدث اإىل احل�سور موؤكدا الروابط الثنائية بني اجلانبني خا�سة 
من ناحية الهتمام بالثقافة .. واأ�سار اإىل اأن العرو�ض والباقات التي 
يوفرها قطاع ال�سياحة يف اأبوظبي �ست�ساهم يف ا�ستقطاب املزيد من 

الزوار اليابانيني.
دقائق   10 م�سافة  تبعد  التي  يا�ض  ت�سكل جزيرة  النعيمي  واأ�ساف 
يتالءم  منا�سبا  اختيارا  ال��دويل  اأبوظبي  مطار  عن  بال�سيارة  فقط 
من  بالعديد  تتمتع  حيث  ال��رتان��زي��ت  �سياحة  زوار  متطلبات  م��ع 
املرافق الرتفيهية الرائعة مثل مدينة الألعاب املغطاة عامل فرياري 
يا�ض  و  اأبوظبي  ووت��رورل��د  يا�ض  املائية  الأل��ع��اب  ومدينة  اأبوظبي 
الفتتاح  جانب  اإىل  املفتوح  يا�ض  و�ساطئ  للجولف  اأبوظبي  لينك�ض 
جانبه  من   . املقبل  مار�ض  �سهر  يف  م��ول  يا�ض  ت�سوق  ملركز  املرتقب 
اإدارة فعاليات ال�سركات يف امواى اليابان  قال يو�سريو نيهي مدير 
التحفيزية  ال��رح��ل��ة  لتنظيم  مثالية  وج��ه��ة  اأب��وظ��ب��ي  يف  وج��دن��ا   ..
اأجنح وكالء مبيعاتنا ملا توفره الإم��ارة من جتارب �سياحية  ملكافاأة 
فريدة اإىل جانب �سبكة الرحالت اجلوية املبا�سرة التي تربط املدن 

اليابانية بالعا�سمة الإماراتية .



•• دبي-وام:

الع�سو   - للعقارات  دب��ي  جمموعة  اأعلنت 
ملنطقة  الرئي�سي  واملطور  القاب�سة  دبي  يف 
الوحدات  بيعها  ام�ض   - التجاري  اخلليج 
العقارية كافة التي ت�سملها املرحلة الأوىل 
املرحلة  ولق��ت   . �سكوير  ب��اي  م�سروع  م��ن 
ال�ستخدامات  املتعدد  امل�سروع  من  الأوىل 
قدم  ماليني  خم�سة  م�ساحة  على  واملمتد 
اإهتماما  التجاري  اخلليج  قلب  يف  مربعة 
اإطالقها  بعد  امل�ستثمرين  قبل  م��ن  ق��وي��ا 
للبيع حيث بلغ حجم املبيعات املوؤكدة حتى 
الآن اأكرث من 450 وحدة جتارية و�سكنية 
عزمها  للعقارات  دب��ي  جمموعة  واأك���دت   .
املرحلة  ���س��م��ن  للبيع  اأخ����رى  اأب��ن��ي��ة  ط���رح 
الثانية . يذكر اأن الأبنية الإ�سافية متعددة 
التطويرية  م��راح��ل��ه��ا  يف  ه��ي  ال���س��ت��خ��دام 
املزيد  ت�ستقطب  اأن  املرجح  وم��ن  الأخ���رية 

من اهتمام امل�ستثمرين املحليني والدوليني. 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل���ال���ك  خ���ال���د  وق�����ال 
الهتمام  ان  ل���ل���ع���ق���ارات  دب�����ي  مل��ج��م��وع��ة 
باي  مب�سروع  امل�ستثمرين  قبل  من  القوي 
�سكوير يدل على الطلب املتنامي للعقارات 
يف  املتميز  امل��وق��ع  ذات  وال�سكنية  التجارية 
اإىل  بالإ�سافة  ذل��ك  اأدى  وق��د  املدينة  قلب 
ت�����س��ن��ي��ف دب���ي ك��م��رك��ز جت����اري م���زده���ر يف 
�سهدناه  ال��ذي  الهتمام  اإث��ارة  اإىل  املنطقة 
يف الأيام القليلة املا�سية ومع زيادة الطلب 
والأجانب  املحليني  امل�ستثمرين  قبل  م��ن 
ال�ستخدامات  م��ت��ع��ددة  امل��ج��م��ع��ات  ع��ل��ى 
دبي  جمموعة  ت��ق��وم  العالية  اجل���ودة  ذات 
ل��ل��ع��ق��ارات ب��ط��رح امل��زي��د م��ن امل��ب��اين للبيع 
وتبلغ   . امل�سروع  الثانية من  املرحلة  �سمن 
ال��ت��ج��اري��ة يف جممع  ال����وح����دات  م�����س��اح��ة 
ق��ب��ل موؤ�س�سة  امل��رخ�����ض م��ن  ���س��ك��وي��ر  ب���اي 
قدم مربعة  مليون  ري��را  العقاري  التنظيم 

 500 مع م�ساحات متنوعة ت��رتاوح من - 
طابقية  م�����س��اح��ات  اإىل  م��رب��ع��ة  ق���دم   - ر1 

وي�سهل  وت��را���س��ات  �سرفات  تت�سمن  كاملة 
الو�سول اإىل جممع باي �سكوير الذي يطل 

ع��ل��ى اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري وب���رج خليفة عرب 
كافة الطرق الرئي�سة ف�سال عن قربه من 
و�سارعي  ال��ت��ج��اري  اخلليج  م��رتو  حمطة 
ال�سيخ زايد و اخليل . و�سي�سم باي �سكوير 
عقب اكتماله - 12 - برجا وقد بات اليوم 
مل�ستثمري  امل��رغ��وب��ة  امل��ن��اط��ق  اأك����رث  اأح����د 
العقارات التجارية يف دبي وذلك من خالل 
املائة  يف   -  30  - دف��ع  يف  املتمثلة  عرو�سه 
 - 70 م��ن قيمة ال��ع��ق��ار ع��ن��د احل��ج��ز و - 
وحدات  و���س��ه��دت   . الت�سليم  بعد  امل��ائ��ة  يف 
البوديوم  م�ستوى  يف  امل���وج���ودة  ال��ت��ج��زئ��ة 
ر290 - قدم   441  - والبالغة م�ساحتها 
العالمات  اأه���م  م��ن  ق��وي��ا  اإه��ت��م��ام��ا  مربعة 
من  للعديد  م��وؤك��دة  مبيعات  مع  التجارية 
ت�سميم  ومت  وال��ت�����س��وق  امل��ط��اع��م  م��ن��اف��ذ 
مفتوحة  �سرفات  تت�سمن  بحيث  الوحدات 
اإىل  بالإ�سافة  و�ساحات للمقاهي واملطاعم 

مواقف خم�س�سة للزوار . 

•• ال�صارقة-وام:

ف�����ازت ال��ع��رب��ي��ة ل���ل���ط���ريان ب���ج���ائ���زة اأف�������س���ل ط���ريان 
اإقت�سادي يف منطقة ال�سرق الأو�سط وذلك خالل حفل 
توزيع جوائز �سكاي تراك�ض العاملية للطريان 2013 
الذي اأقيم على هام�ض معر�ض باري�ض للطريان الذي 

عقد يف فرن�سا موؤخرا.
العربية  ال��ت��زام  ع��ل��ى  ال�����س��وء  اجل��ائ��زة  ه���ذه  وت�سلط 
للطريان بتقدمي اأف�سل خدمات الطريان القت�سادي 
وخ���ي���ارات ال��ق��ي��م��ة م��ق��اب��ل امل����ال ل��ع��م��الء ال�����س��رك��ة يف 

املنطقة.
وقال عادل علي الرئي�ض التنفيذي ملجموعة العربية 
املجموعة  ان  املنا�سبة  بهذه  ل��ه  ت�سريح  يف  للطريان 
ملتزمة بتقدمي اأف�سل اخلدمات املمكنة مقابل اأف�سل 
الأ�سعار املتاحة ل�سبكة عمالئها يف جميع انحاء العامل 

.
وكان حفل توزيع اجلوائز قد اأقيم يف باري�ض موؤخرا 
على هام�ض معر�ض باري�ض للطريان حيث مت تكرمي 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ريان اأي�����س��ا ك���واح���دة م��ن اأف�����س��ل 10 

�سركات طريان يف منطقة ال�سرق الأو�سط.

العاملية  تراك�ض  �سكاي  ج��وائ��ز  على  الت�سويت  وي��ت��م 
ل��ل��ط��ريان م��ن ق��ب��ل امل�����س��اف��ري��ن م��ن اأك���رث م��ن 160 
بتقييم جتربتهم  ي��ق��وم��ون  ال��ع��امل حيث  ح��ول  دول���ة 
مع �سركات الطريان املختلفة �سواء على الأر�ض قبل 
ال�سعود اإىل الطائرة اأو يف اجلو . وميثل هذا احلدث 
اأك���رب ا���س��ت��ط��الع م��ن ن��وع��ه مل���دى ر���س��ا ال��ع��م��الء على 
امل�ستقل  ال�ستطالع  ه��ذا  ويغطي  ال��ق��ط��اع..  ام��ت��داد 
اب��ت��داء م��ن ال�سركات  200 �سركة ط��ريان  اأك��رث م��ن 
ال�سغرية  املحلية  الناقالت  وحتى  العمالقة  العاملية 

وعرب جميع درجات ال�سفر .

•• اأبوظبي-وام:

القت�ساد  وزارة  يف  احل��ك��وم��ي  الت�����س��ال  اإدارة  ف���ازت 
العربية  الإلكرتونية  احلكومة  درع  م�سابقة  بجائزة 
فئة التوا�سل الجتماعي التي تنظمها املنظمة العربية 
التميز  جل��وائ��ز  تتويج  واأك��ادمي��ي��ة  الداري����ة  للتنمية 
للجائزة  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  وخ�س�ست  لبنان  ومقرها 

لتتويج القيادات احلكومية والوزارات العربية.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح��ف��ل ت��وزي��ع اجل���وائ���ز ال����ذي اأقيم 
ع��دد كبري  بدبي بح�سور  العرب  ب��رج  بفندق  م��وؤخ��را 
م��ن امل�����س��وؤول��ني و�سناع ال��ق��رار م��ن ال��دول��ة وجمل�ض 
التعاون اخلليجي والدول العربية وممثلني عن عدد 

من الهيئات واملنظمات الدولية ومنها اليون�سكو.
واأك������د م���ع���ايل ���س��ل��ط��ان ب���ن ���س��ع��ي��د امل��ن�����س��وري وزي���ر 
القت�ساد اأن الوزارة تعمل بداأب على جت�سيد توجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي حول 
تقدمي اف�سل اخلدمات وباأي�سر الطرق وباأق�سر وقت 
للجمهور واملتعاملني وال�سركاء. واأ�سار املن�سوري اإىل 
اأن الوزارة جنحت يف اأمتتة معظم خدماتها من خالل 
و�ستحقق  العنكبوتية  ال�سبكة  على  التفاعلي  موقعها 
ق��ري��ب��ا ال��ت��ح��ول الل���ك���رتوين ال��ت��ام وامل��ط��ل��ق جلميع 
خدماتها كما اأن العديد من خدماتها اأ�سبحت متاحة 
عرب الهواتف الذكية الي فون خا�سة املتعلقة بخدمات 
�سموه  توجيهات  اإىل  معاليه  ون��وه  امل�ستهلك.  حماية 
احلكومة  اإىل  اللكرتونية  احلكومة  م��ن  بالنتقال 
على  احلكومية  اخل��دم��ات  توفري  خ��الل  م��ن  الذكية 
الهواتف والأجهزة املتحركة للمتعاملني ومبا يتوافق 
مع روؤية �سموه يف توفري اخلدمات احلكومية وت�سهيل 
حدد  حيث  وزم��ان  مكان  اأي  يف  للمتعاملني  و�سولها 
الزمن  ت�سابق  التي  امل�ستقبل  حكومة  مالمح  �سموه 
يف التعرف على احتياجات النا�ض وتلبيتها على مدار 

تفوق  ابداعية  ب�سورة  ال�سبوع  يف  اي��ام  طيلة  ال�ساعة 
توقعاتهم.

واأكد اأن هذه التوجيهات تفر�ض على وزارة القت�ساد 
وج��م��ي��ع ج���ه���ات وم���وؤ����س�������س���ات احل���ك���وم���ة الحت���ادي���ة 
م�����س��وؤول��ي��ات ج���دي���دة وجت��ع��ل��ه��ا ت��دخ��ل يف ���س��ب��اق مع 
الزمن لتطبيق وجت�سيد توجيهات وروؤية �سموه بهذا 
القت�ساد  وزارة  عليه  حت��ر���ض  م��ا  وه���ذا  اخل�سو�ض 

وتعمل جاهدة لتطبيقه با�سرع وقت واف�سل جودة.
واأ�ساف معاليه اإن ح�سول اإدارة الت�سال احلكومي 
يف وزارة القت�ساد على اجلائزة يحفز الوزارة على 
حتقيق املزيد من الجنازات على هذا ال�سعيد كما 
تعك�ض اجلائزة ما حققه التزام كافة كوادر الوزارة 
بروح فريق العمل الواحد .. م�سريا اىل ان اجلائزة 
احلكومي  الت�����س��ال  اإدارت�����ي  ت��ع��اون  ث��م��رة  ت�سكل 
وتقنية املعلومات التي يبذل فريقها جهودا كبرية 
مقدرة لجناز التحول الليكرتوين التام يف اأعمال 
وخدمات ال��وزارة . من جانبه قال �سعادة املهند�ض 

وزارة  وكيل  ال�سحي  العزيز  عبد  بن  احمد  حممد 
اإن الوزارة حر�ست على تعزيز توا�سلها  القت�ساد 
م���ع ك��اف��ة ف��ئ��ات و����س���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع ع���رب خمتلف 
و�سائل  مقدمتها  ويف  امل��ت��اح��ة  وال��و���س��ائ��ل  ال��ط��رق 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ت���وي���رت وف��ي�����س��ب��وك التي 
اأك��رث قربا من  ل��ل��وزارة كي تكون  اأت��اح��ت الفر�سة 
اجل��م��ه��ور م��ن خ���الل ال��ت��وا���س��ل ال��ت��ف��اع��ل��ي معهم 
حيث ترد على كافة ا�ستف�ساراتهم مبا�سرة وت�ستمع 
بخ�سو�ض  وروؤاه���م  ملقرتحاتهم  واهتمام  با�سغاء 
دور وخ���دم���ات وخ���دم���ات ال������وزارة وت��ظ��ه��ر اأرق����ام 
الح�سائية اخلا�سة بتوا�سل اجلمهور مع الوزارة 
اليجابي  التفاعل  م��دى  وفي�سبوك  ت��وي��رت  ع��رب 
فوز  ان  �سعادته  واأ���س��اف   . ال����وزارة  م��ع  للجمهور 
اإدارة الت�سال احلكومي يف وزارة القت�ساد بجائزة 
فئة  العربية  اللكرتونية  احلكومة  درع  م�سابقة 
اجلهود  لنجاح  تتويجا  تاأتي  الجتماعي  التوا�سل 
التوا�سل مع اجلمهور  املبذولة على �سعيد تعزيز 

اللكرتونية  الو�سائل  عرب  والعمالء  واملتعاملني 
احلديثة ومنها مواقع التوا�سل الجتماعي كما اأن 
الفوز باجلائزة يحفز كوادرها على بذل املزيد من 
بطرق  املجتمع  فئات  مع  التوا�سل  لتعزيز  اجلهد 
ابتكارية تفاعلية جديدة. وقد ت�سلم اجلائزة نيابة 
نائب  البلو�سي  القت�ساد يعقوب يو�سف  وزارة  عن 
مدير ادارة الت�سال احلكومي يف الوزارة. وتهدف 
م�سابقة درع احلكومة اللكرتونية العربية لتمييز 
ج��ه��ود احل��ك��وم��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي اأ���س�����س��ت مواقع 
اإلكرتونية لها على �سبكة الإنرتنت �سواء لتقدمي 
اخلدمات للمواطنني واملقيمني اأو لتوفري املعلومات 
التكنولوجيا  على  بناء  وذل��ك  اأمامهم  وال�سفافية 
العاملية.  الإلكرتونية  احلكومات  ت�ستخدمها  التي 
باجلائزة  للفوز  ر�سحت  التي  اجلهات  �سمن  ومن 
عامة  وم��وؤ���س�����س��ات  وزارات  ال��ت��ت��وي��ج  اح��ت��ف��ال��ي��ة  يف 
الربملانات  لفئات  ال�سفافية  درج��ات  باأعلى  تتمتع 
والبلديات  وال����وزارات  ال���وزراء  وجمال�ض  العربية 
وامل��ح��اف��ظ��ات وال��ه��ي��ئ��ات ال��ر���س��م��ي��ة واحل��ك��وم��ي��ة - 
الر�سمية  والهيئات  والت�سالت  املعلومات  تقنية 
والبيئة  الطاقة  جم��ال  ويف  التعلمية  واحلكومية 
واملوؤ�س�سات  ال��ع��ام��ة  واحل��ك��وم��ة  الإن�����س��ان  وح��ق��وق 
الإلكرتونية  احل��ك��وم��ة  ج��ائ��زة  وتعترب  املختلفة. 
اإلكرتونية  م���واق���ع  ل��ب��ن��اء  اأداة  مب��ث��اب��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
�سبكة  على  احلكومية  واخل��دم��ات  املعلومات  توفر 
الأنرتنت ب�سكل فعال ويف اأي وقت ومكان مع الخذ 
بالعتبار اأن احلكومة الإلكرتونية لي�ست ا�ستخدام 
معلومات  اأي�����س��ا  ت��وف��ر  ب��ل  فح�سب  التكنولوجيا 
للم�ستخدمني وعن العمليات احلكومية ونتائج ما 
للمواطنني  الر�سمية  وموؤ�س�ساتها  الدولة  تقدمه 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا����س���ت���خ���دام  ع���رب  ال���ع���رب 
وفعالية  وك��ف��اءة  �سفافية  لتح�سني  والت�����س��الت 

املوؤ�س�سات العامة.
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 �لعربية للطري�ن تفوز بجائزة �أف�شل طري�ن �إقت�شادي يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 

وز�رة �لقت�شاد تفوز بجائزة م�شابقة درع �حلكومة �للكرتونية �لعربية

وزير �لطاقة : �لإمار�ت ت�شتثمر 
�لغاز �شناعة  يف  دولر  ميار   25

•• مو�صكو-وام:

نقل معايل �سهيل بن حممد املزروعي وزير الطاقة حتيات �ساحب ال�سمو 
اإىل فخامة  الدولة حفظه اهلل  نهيان رئي�ض  اآل  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن 
الرئي�ض فالدميري بوتني رئي�ض جمهورية رو�سيا الحتادية . جاء ذلك 
خالل كلمة األقاها معاليه يف القمة الثانية ملنتدى الدول امل�سدرة للغاز 
التي عقدت ام�ض يف مو�سكو. واأع��رب معاليه عن �سكر وتقدير حكومة 
دولة المارات العميق لفخامة الرئي�ض فالدمري بوتني رئي�ض جمهورية 
رو�سيا الحتادية وحلكومة الحتاد الرو�سي على ا�ست�سافة اأعمال هذه 
النمو  لتعزيز  ال��ع��امل  يف  ال��غ��از  م�سدري  م��ن  نخبة  جتمع  التي  القمة 
اأن  الم��ارات ترى  دولة  اإن  العاملية. وقال معاليه  الغاز  ا�سواق  وتطوير 
القادمة عن�سرا جوهريا يف معادلة توفري  العقود  �سيمثل خالل  الغاز 
به  يتمتع  القت�سادي مبا  للنمو  العاملي وحمركا  امل�ستوى  الطاقة على 
من �سفات تناف�سية اأهمها الكفاءة والنظافة والتي توؤهله بذلك اأن يكون 
من م�سادر الطاقة ال�سديقة للبيئة.. لفتا اإىل اأن هذا الدور املحتمل 
عادلة  وب��اأ���س��ع��ار  م�ستمرة  ام����دادات  بتوفري  مرتبط  وا���س��ت��م��راره  للغاز 

لتحقيق توازن يف ا�سواق الغاز العاملية.
واأكد معايل وزير الطاقة اأن تاأمني المدادات لها اأهمية كبرية يف جتارة 
الغاز العاملية.. وقال اإن اأي خلل بالتايل يف المدادات اأو زيادة يف اأ�سعار 
الغاز كم�سدر  اأن يوؤثر �سلبا يف العتماد على  �ساأنه  الغاز الطبيعي من 
موثوق للطاقة ويدفع امل�ستهلكني اإىل البحث عن م�سادر اأخرى بديلة 
الأ�سواق  ت��وازن  على  املحافظة  اإن  واأ���س��اف   . الطاقة  على  الطلب  ل�سد 
الطبيعي  الغاز  ا�ستخدامات  منو  من  يزيد  اأن  �ساأنه  من  للغاز  العاملية 
وتوزيع  ونقل  انتاج  عمليات  لتطوير  ال�ستثمارات  ج��ذب  على  وي�سجع 
اأوائ��ل الدول  اأن دولة الم��ارات من  الغاز الطبيعي . واأ�سار معاليه اإىل 
�سحنة  اأول  اأن  مو�سحا   .. العاملية  لالأ�سواق  الطبيعي  الغاز  ت�سدير  يف 
1977 ومنذ ذلك  اأب��ح��رت يف ع��ام  امل�سال يف دول��ة الم���ارات  الغاز  من 
انتاج  ب�سكل م�ستمر على تطوير م�ساريع  الم��ارات  التاريخ تعمل دولة 
ال�ستثمارات  حجم  اأن  معاليه  واأعلن   . الطبيعي  الغاز  وت�سدير  ونقل 
يف قطاع الغاز بدولة المارات خالل ال�سنوات اخلم�ض القادمة يبلغ ما 
جديدة  حقول  تطوير  عمليات  ت�سمل  امريكي  دولر  مليار   25 يقارب 
وزيادة النتاج يف بع�ض احلقول.. وقال اإنه يف �سياق مت�سل تقوم عدد من 
ال�سركات الماراتية املتخ�س�سة بال�ستثمار يف م�ساريع لنتاج وتطوير 

حقول الغاز يف مناطق خمتلفة من العامل.
واأعرب معايل وزير الطاقة عن ثقته باأن منتدى الدول امل�سدرة للغاز 
اأن  ق��ارات خمتلفة وت�سدر لأ���س��واق خمتلفة ميكن  ال��ذي ي�سم دول يف 
الغاز  ام��دادات  توفر  �سيا�سة عامة ل�سمان  دورا مهما يف �سياغة  يلعب 
و�سمان جذب ال�ستثمارات وتبادل اخلربات والتقنيات احلديثة لتطوير 

عمليات انتاج وتوزيع ونقل الغاز الطبيعي.
وقال اإدراك��ا منا يف دولة الم��ارات العربية املتحدة باأهمية هذا املنتدى 
يف  للمنتدى  ان�سمامها  اج����راءات  با�ستكمال  الم����ارات  حكومة  قامت 
اعمال  جميع  يف  بفعالية  التاريخ  ذل��ك  منذ  وت�سارك   2012 دي�سمرب 
اآمال  اإن دول���ة الم����ارات تعلق  امل��ن��ت��دى. واأ���س��اف م��ع��ايل وزي���ر الطاقة 
كبرية على اعمال هذه القمة التي تعقد حتت الرعاية الكرمية لفخامة 
واأع��رب معاليه يف  التامة بنجاحها.  .. معربا عن ثقته  الرئي�ض بوتني 
ختام كلمته عن خال�ض �سكره وامتنانه لفخامة الرئي�ض فالدمري بوتني 
ال�ستقبال.  وح�سن  ال�سيافة  كرم  على  ال�سديقة  الرو�سية  وللحكومة 
ويرافق معاليه اإىل القمة وفد ي�سم �سعادة الدكتور حمد مطر النيادي 
وكيل وزارة الطاقة وعددا من امل�سوؤولني بالوزارة و�سركات الغاز العاملة 

يف الدولة. 

•• دبي-الفجر:

ب��ع��ن��وان ف��ن الدارة  ن���دوة  نظمت ج��م��ارك دب��ي 
براجمها  �سمن  تاأتي  والتي  ال�سخ�سية  املالية 
امل�ست�سار  وقدمها  الذاتي،  والتاأهيل  للتدريبية 
�سالح احلليان اخلبري املتخ�س�ض يف التخطيط 
املايل، وقد ا�ستقطبت الندوة ح�سوراً وا�سعاً من 

موظفي الدائرة.
وق��ال��ت ف��ري��ال ت��وك��ل م��دي��ر اإدارة ال��ت��دري��ب يف 
اإطار  ي��اأت��ي يف  ال��ن��دوة  اإن تنظيم  ح��م��ارك دب��ي: 
وتخطيط  اإدارة  باأهمية  الوعي  لتعزيز  ال�سعي 
احلد  يف  ي�سهم  مب��ا  ال�سخ�سي،  امل���ايل  الإن��ف��اق 
م���ن ال��ن��ف��ق��ات ال�����س��خ�����س��ي��ة غ���ري امل������ربرة، التي 
اإذ  الفردي،  ال�ستثمار  وت�سعف  املدخرات  تبدد 
على  دبي  التدريب يف جمارك  اإدارة  يف  نحر�ض 

توعية العاملني يف الدائرة، من خالل مثل هذه 
ب�سكٍل  يتم تنظيمها  والتي  املتخ�س�سة  الندوات 

م�ستمر ويف خمتلف املجالت .
الندوة  خالل  احلليان  �سالح  امل�ست�سار  وتناول 
الهدف  اأن  م��و���س��ح��اً  امل����ايل،  التخطيط  م��ب��داأ 
التي  الطريقة  امل��وظ��ف��ني  تعليم  ه��و  ال���س��ا���س��ي 
متكنهم من ال�ستغالل الأمثل للراتب ال�سهري 
وباأف�سل طريقة، كي يكونوا قادرين على تغطية 
كافة احتياجاتهم بهذا الراتب دون احلاجة اإىل 
الإنفاق الإ�سايف الذي ُيغطى بالديون، ودعا اإىل 
واأوج��ه النفاق  الأولويات  الرتكيز على ترتيب 
والأهداف املالية، مع �سرورة الوعي باأن الأ�سواق 
تريد ا�ستقطاب الأفراد لال�ستهالك با�ستمرار، 
وه���ي ت�����س��ت��خ��دم ك��اف��ة ال��و���س��ائ��ل ل��ل��و���س��ول اإىل 
ال��ه��دف، مبا يف ذل��ك الدعاية عرب و�سائل  ه��ذا 

العالم املختلفة التي متار�ض دوراً كبريا يف دفع 
الفراد لتخاذ قرارات ال�سراء.

امل�ستهلكني  اع����ت����م����اد  خ����ط����ورة  اإىل  واأ�������س������ار 
ع��ل��ى ال���دي���ون وال���ق���رو����ض امل�����س��رف��ي��ة لتوفري 
م�ستعر�ساً  ال�������س���روري���ة،  غ���ري  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
خماطر التو�سع يف ا�ستخدام بطاقات الئتمان، 
وم���ا ق��د ي��رتت��ب عليها م��ن دي���ون ت��ف��وق قدرة 
ال�����س��داد. كما حت��دث ع��ن مفهوم  الأف����راد على 
اإىل  تهدف  وال��ت��ي  ال�سخ�سية،  املالية  امليزانية 
املتاح للفرد، مع  الدخل  النفقات بحدود  �سبط 
الدخل  م��ن  ن�سبة  ت��وف��ري  على  العمل  ���س��رورة 
ال�ستثمار،  يتم توجيهها اىل  لتكوين مدخرات 
امليزانية  ل��ت��ن��ظ��ي��م  م��ث��ال��ي��ة  ط��ري��ق��ة  وع���ر����ض 
لتجنب  ن�سائح مهمة  للعائلة مقدماً  ال�سهرية 
اأ�ساليب اإغراءات ال�سراء املعروفة . وقدم �سرحاً 

ملفهوم ال�ستثمار واملبادئ الرئي�سية له، مناق�ساً 
بع�ض الدوات ال�ستثمارية كالأ�سهم وال�سندات 
وال�سكوك والدوات ال�ستثمارية الخرى، حيث 
امل�ستثمر،  يواجهها  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  اإىل  ت��ط��رق 
وجمالت ال�ستثمار املتاحة لالأفراد ودورها يف 
تنظيم  وياأتي  لدخلهم.  جديدة  م�سادر  تكوين 
ه��ذه ال��ن��دوة يف اإط���ار حر�ض ج��م��ارك دب��ي على 
القيام بدور فاعل يف خدمة املجتمع، من خالل 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  و  امل�ساكل  مبختلف  التوعية 
تواجه الفراد، و تثقيفهم باأ�ساليب معاجلتها يف 
كافة املجالت ال�سحية والمنية والقت�سادية، 
وذل���ك ان��ط��الق��اً م��ن المي����ان ب�����س��رورة العمل 
اإىل جانب  الو�سائل،  على خدمة املجتمع بكافة 
املهام الرئي�سية التي تقوم بها الدائرة يف حماية 

الأمن ودعم القت�ساد.

جمارك دبي تنظم ندوة حول فن �لد�رة �ملالية �ل�شخ�شية
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�لتطوير و�ل�شتثمار �ل�شياحي تفوز بجائزة �آدم �شميث 2013 
•• اأبوظبي-وام:

فاز ق�سم اخلزينة يف �سركة التطوير وال�ستثمار ال�سياحي بجائزة اآدم �سميث 2013 - فئة ون تو ووت�ض لتباعه 
اأف�سل املمار�سات والبتكارات يف قطاع اإدارة اخلزينة املوؤ�س�سية. ت�سلم اجلائزة بالنيابة عن ال�سركة هاري�ض باي مدير 
لتاأ�سي�سه  الق�سم باجلائزة  العا�سمة الربيطانية لندن. وفاز  اأقيم يف  املوؤ�س�سية خالل احلفل الذي  ق�سم اخلزينة 
برنامج اإلكرتوين داخلي فريد من نوعه يف دولة الإمارات العربية املتحدة يقوم على احل�سول علي جميع املوافقات 
ل�سداد امل�ستحقات دون احلاجة اإىل ا�ستخدام العمليات الورقية. ومت اإن�ساء الربنامج يف العام 2012 �سمن �سراكة 
اأبوظبي التجاري لتب�سيط العمليات و�سداد املدفوعات من خالل حتويالت جتري بني ال�سركة والبنك.  مع بنك 
وقال �سون اأوكونور الرئي�ض التنفيذي لل�سوؤون املالية يف �سركة التطوير وال�ستثمار ال�سياحي يف ت�سريح له بهذه 
اأف�سل ثالث �سركات يف فئة ون تو ووت�ض التي ت�سلط ال�سوء على احللول  ال�سركة �سمن  اإنه مت اختيار  املنا�سبة 
اأنه قبل تاأ�سي�ض الربنامج الإلكرتوين  اأو حلماية البيئة. واأو�سح  املبتكرة كنتيجة مبا�سرة لالأحداث القت�سادية 
كانت عملية احل�سول على التواقيع تتطلب اإ�سدار ن�سخ مكررة نظرا لنتقال الوثائق بني الأق�سام املختلفة حيث 

ت�ستغرق هذه العملية وقتا طويال خا�سة يف حال عدم وجود ال�سخ�ض املخول بالتوقيع.



•• اأبوظبي-الفجر: 

اع��ت��ب��اراً م��ن ام�����ض )امل��واف��ق 1 ي��ول��ي��و( ���س��وف يتمتع 
م�سرتكو الهاتف الثابت املنزيل من ات�سالت مبكاملات 
جمانية عرب الإمارات بالإ�سافة اإىل املكاملات املجانية 
�سمن الإمارة الواحدة، و�ستكون هذه اخلدمة متوفرة 
 eLife لكافة م�سرتكي الهاتف الثابت �سمن باقات 

ومل�سرتكي الهاتف الثابت كخدمة م�ستقلة للمنازل. 
خيارات  ال��ث��اب��ت  ال��ه��ات��ف  مل�سرتكي  ات�����س��الت  وت��ق��دم 
ج���ذاب���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���س��ت��ف��ادة امل��ث��ل��ى م���ن خطوطهم 

الثابتة:
عرو�ض املكاملات الدولية

كبرياً  ت��وف��رياً  ي��وؤم��ن  املف�سلة:  دول��ت��ي  ع��ر���ض   .1
لبلد  كثرية  دولية  ات�سالت  يجرون  الذين  للعمالء 

حمدد. 
التخفي�ض  �ساعات  اث��ن��اء  ال���دويل  الت�����س��ال  باقة   .2
املميزة: تقدم اأ�سعاراً خمف�سة على الت�سالت الدولية 
مثالياً  خياراً  يجعلها  ما  املنزيل،  الثابت  الهاتف  من 

لأ�سدقائهم  كثرية  ات�سالت  يجرون  الذين  للعمالء 
وعائالتهم.

امل��زاي��ا مثل  م��ن  ع���دداً  امل��ت��ط��ورة: ت�سم  النجمة  باقة 
املكاملات  وحجب  املكاملات  وحتويل  اجلماعية  املكاملات 

وغريها. 
ال�سابقة  اخل���دم���ات  ال����س���رتاك يف  ل��ل��ع��م��الء  ومي��ك��ن 
ب�سهولة وراحة من خالل الت�سال على الرقم 125 

من هواتفهم الثابتة. 
كما ي�ستفيد جميع م�سرتكي خدمة eLife احلاليني 
لالإنرتنت  غ����ري حم������دود  ا����س���ت���خ���دام  م����ن  واجل�������دد 
عالية  ب�سرعة  ال��و���س��ول  ل��ه��م  تتيح  ع��ال��ي��ة  ب�����س��رع��ات 
جداً اإىل حمتوى الو�سائط املتعددة ومواقع التوا�سل 
بالألعاب  وال�ستمتاع  الإن��رتن��ت  وت�سفح  الجتماعي 
�سركة  اأول  ات�������س���الت  وت��ع��د  الأخ�������رى.  واخل����دم����ات 
اإنرتنت  �سرعات  توفر  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  ات�سالت 
ما  ال��ث��ان��ي��ة،   - ميجابت   300 تبلغ  ل��ل��م��ن��ازل  ع��ال��ي��ة 
مقاطع  وت�سغيل  املحتوى  اإىل  الو�سول  من  ميكنهم 

الفيديو وغريها ب�سرعات فائقة. 

•• دبي-الفجر: 

د���س��ن ق��ط��اع ال��رق��اب��ة ال��ت��ج��اري��ة وحماية 
القت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف  امل�ستهلك 
وقام  الرئي�سية  الأ�سواق  زي��ارات على  عدة 
م��ف��ت�����س��وا ال��ق��ط��اع ب��ت��وزي��ع م���ا ي��زي��د عن 
اأمام  ال�سلع  لأ�سعار  عر�ض  لوحة   5000
اخل�سروات  �سوق  م��ن:  كل  يف  امل�ستهلكني 
اإم���ارة  ال�سمك يف  امل��وا���س��ي و���س��وق  و���س��وق 
مبادرات  الزيارات �سمن  وتاأتي هذه  دبي، 
جميع  ال��ت��زام  م��ن  للتاأكد  دب��ي  اقت�سادية 
منافذ البيع والتجار بالأ�سعار يف الأ�سواق 
الكرمي،  رم�����س��ان  �سهر  خ��الل  الرئي�سية 
وعدم ا�ستغالل قرب قدوم ال�سهر الف�سيل 

لرفع الأ�سعار.
ووزع فريق عمل الرقابة التجارية وحماية 
امل�ستهلك كافة اللوحات على منافذ البيع 
ومت  ال�ستهالكية،  الأ���س��واق  يف  والأك�ساك 
اللوحات  ب��و���س��ع  ع��ل��ى الل���ت���زام  ال��ت��اأك��ي��د 
وعدم اإزالتها، كما مت ن�سر اأرقام التوا�سل 
دبي  اأه��ال  خدمة  وه��ي  بالقطاع  اخلا�سة 
امل�ستهلكني  لتمكني   ،600545555
من تقدمي ال�سكاوي اأو البالغات املتعلقة 
ب��ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ي��ع وال���غ�������ض ال���ت���ج���اري، اأو 

التالعب يف الأ�سعار. 

املدير  نائب  خليفة،  عمر  ق��ال  وتف�سيال، 
التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية 
امل�ستهلك يف الدائرة: يحر�ض القطاع على 
حماية حقوق امل�ستهلك والبائع يف الوقت 
ذات���ه ع��ل��ى م���دار ال�����س��ن��ة، وخ���الل املوا�سم 
من  الف�سيل  ال�سهر  ويعترب  واملنا�سبات، 
البيع  ع��م��ل��ي��ات  ت��ك��رث فيها  ال��ت��ي  امل��وا���س��م 
دائم على  ب�سكل  وال�سراء ولذلك نحر�ض 
الرئي�سية  البيع  منافذ  كافة  يف  التواجد 
اللتزام  �سرورة  على  والتاأكيد  والأ�سواق، 
بالقواعد واللوائح التي تن�ض عليها دائرة 

التنمية القت�سادية .
خا�سة  لوحات  اإع��داد  مت  خليفة:  واأ�ساف 
تتنا�سب  لالأ�سعار  لوحة(   200 ح��وايل   (
م���ع ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل ����س���وق امل���وا����س���ي، التي 
م�ستمر.  ب�سكل  الأ�سعار  يف  تذبذباً  ت�سهد 
الأ�سعار  ي�ستحدث  اأن  التاجر  وي�ستطيع 
الإج���راءات  اإىل  اللجوء  دون  �سهولة  بكل 
امل��ع��ق��دة، وي�����س��ع��ى ال��ق��ط��اع م���ن ذل���ك اإىل 
و تعريفهم  ال��ت��اج��ر  ع��ل��ى  ت��وف��ري اجل��ه��د 

بكيفية البيع والتعامل مع امل�ستهلكني . 
الدائرة على  وقال خليفة: ل ي�ستمل دور 
الرقابة والتدقيق فقط، بل تقدمي الآليات 
والتجار،  للمت�سوقني  والداعمة  املنا�سبة 
التي ت�سمن حقوقهم وتن�سق فيما بينهم 

من  ����س���ك���اوي  اأو  ب���الغ���ات  ورود  ح����ال  يف 
اأو خارج  �سواء كانوا من داخل  املت�سوقني، 
الدولة. نهدف بالدرجة الأوىل اإىل زيادة 
الوعي والثقافة ال�ستهالكية للمت�سوقني 
على  املنت�سرة  التوا�سل  اأرق���ام  خ��الل  م��ن 

منافذ البيع الرئي�سية .
و�سدد خليفة على اأهمية اللتزام بقوانني 
تنظم  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ����رة 
عالقة التاجر بامل�ستهلك وت�سهم يف �سبط 
جهة  وم��ن  بالأ�سعار.  التالعب  حم��اولت 
الأ�سواق  يف  والتاجر  الباعة  اأب��دى  اأخ��رى 
مع  وال��ت��ع��اون  ال���س��ت��ع��داد  اأمت  الرئي�سية 
مفت�سي القطاع وتفاعلهم الكبري مما يدل 

على مدى جديتهم يف امل�ساركة مع الدائرة 
وتعزيز  الأ���س��ع��ار  ث��ب��ات  ع��ل��ى  للمحافظة 

توازن الأ�سواق ملا فيه من حماية امل�ستهلك 
وحتقيق امل�سلحة العامة.

eLife اإنرتنت غري حمدود لكافة م�شرتكي

مكاملات �لهاتف �لثابت �ملنزيل عرب �لإمار�ت جمانًا من �ت�شالت 

تاأكيدُا على التزام جميع منافذ البيع والتجار باالأ�شعار

�قت�شادية دبي توزع 5000 لوحة لتثبيت �لأ�شعار
 خالل زيارتها لالأ�شو�ق �لرئي�شية ��شتعد�دً� لرم�شان

�ل�شارقة �لإ�شالمي يفوز بجائزة �أف�شل 
بيت لهيكلة �ل�شكوك يف �لإمار�ت

•• ال�صارقة -وام:

ح�سل م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي على جائزة التميز �سمن فئة اأف�سل بيت 
لهيكلة ال�سكوك يف الإمارات خالل اأم�سية توزيع جوائز قمة لندن لل�سكوك 
التي عقدت موؤخرا. تاأتي اجلائزة يف اأعقاب جناح امل�سرف ب�سياغة برنامج 
�سكوك  واإ���س��دار  قيا�سي  زم��ن  يف  اأمريكي  دولر  مليار   1.5 بقيمة  �سكوك 
500 مليون دولر ت�ستحق بعد خم�ض �سنوات وب�سعر جمز  قيا�سية بقيمة 
بلغ 2.95 باملائة. ومتت تغطية ال�سكوك مبا يزيد على �ستة اأ�سعاف الطرح 
وت�ستحق بحلول العام 2018 ولقت اإقبال وا�سعا من خمتلف امل�ستثمرين 
من ال�سرق الأو�سط واآ�سيا واأوروبا. وقال حممد عبد اهلل الرئي�ض التنفيذي 
مل�سرف ال�سارقة الإ�سالمي اإن هذه اجلائزة تاأتي تكرميا لن�ساط امل�سرف يف 
جمال ال�سكوك حيث دخل اأ�سواق ال�سكوك العاملية يف اأوقات موؤاتية يف اأعوام 
2006 و2011 و2013 تلبية حلاجات التمويل املتعلقة بربامج التو�سع 
..كما برز امل�سرف كم�ستثمر فعال يف ال�سكوك ال�سادرة بالدولر الأمريكي 
من قبل جهات اأخرى يف خمتلف اأنحاء العامل . وقد جرت فعاليات قمة لندن 
�سهر  خالل  لندن  يف  كارلتون  جمريا  فندق  يف  ال�سابعة  ال�سنوية  لل�سكوك 
يونيو املا�سي .. وتقوم جوائز ال�سكوك ال�سنوية بتكرمي الإجنازات املتميزة 

يف اأ�سواق راأ�ض املال الإ�سالمي واأ�سواق التمويل الإ�سالمي ب�سكل عام .

•• اأبوظبي-الفجر:

الإدارة   - املالية  دائ��رة  ت�ست�سيفه  ال��ذي  املقدرة،  لبناء  الإقليمي  املكتب  عقد 
العمل  لفريق  اأبوظبي، موؤخراً وعلى مدي يومني اجتماعاً  العامة جلمارك 
وال�سرق  افريقيا  �سمال  ملنطقة  الإقليمية  التدريبية  اخلطة  باإعداد  املكلف 
ميلينيوم  ج��ران��د  بفندق  وذل��ك   ،2014  -  2013 لعام  والو���س��ط  الدن���ى 
املوارد  ق�سم  رئي�ض  زّح���اف،  احلكيم  عبد  ال�سيد  ت��راأ���ض  باأبوظبي.   ال��وح��دة 
اخلطة  ب��اإع��داد  املكلف  العمل  فريق  ورئي�ض  املغربية،  ب��اجل��م��ارك  الب�سرية 
حممد  �سالح  ال�سادة  من  كل  ح�سره  ال��ذي  الجتماع  الإقليمية  التدريبية 
اإدارة العمليات اجلمركية بالعني، و�سامل مبارك املزروعي،  ال�سام�سي، مدير 
رئي�ض املكتب الإقليمي لبناء املقدرة باأبوظبي، وعبد احلميد الطيار، مر�سد 
ال�سرتاتيجي،  التخطيط  م�ست�سار  غرايبة،  وم���روان  الوظيفي،  التطوير 
ال�ساعر،  واأن�����ض  الوظيفي،  التطوير  اأول  م��درب  الربيكي،  حممد  وع��ب��داهلل 
اإ�سافة  اأبوظبي،  العامة جلمارك  ل��الإدارة  التدريب ممثلني  م�سرف خدمات 
اإىل فهد املده�ض، مدير عام الإدارة العامة للتطوير الإداري، وخالد املطريي، 

مدير اإدارة التدريب ممثلني عن جمارك ال�سعودية. 
وا�ستهل الجتماع بكلمة األقاها ال�سيد �سامل املزروعي نيابًة عن �سعادة �سعيد 
اأب��وظ��ب��ي، رح���ب فيها بدايةباحل�سور  ع���ام ج��م��ارك  م��دي��ر  امل��ه��ريي،  اح��م��د 
امل�ساركوقال: ي�سعدنا تواجدنا معكم اليوم جميعاً يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة مبنا�سبة اإنعقاد اجتماع فريق العمل املكلف باإعداد اخلطة التدريبية 
الإقليمية لعام 2013 - 2014، اآماًل من اهلل تعاىل اأن يوفقنا جميعاً اإىل 

ما فيه اخلري، واأن يحقق هذا الجتماع اأهدافه املرجوة .
اأجل  البناء من  املزروعي جميع احل�سور على جهودهم وتفاعلهم  �سكر  كما 
الأدنى  وال�سرق  اإفريقيا  �سمال  دول  يف  للجمارك  العامة  امل�سلحة  حتقيق 

والأو�سط. بعد ذلك، قام ال�سيد عبد احلكيم زحاف، باإلقاء كلمة تقدم خاللها 
بال�سكر جلمارك اأبوظبي على اإ�ست�سافتها لهذا الجتماع، م�سيداً بالدور الذي 
تبذله يف تفعيل دور املكتب الإقليمي بال�سكل الذي يلبي احتياجات وتطلعات 
اأع��م��ال الج��ت��م��اع ال���ذي ت�سمن  دول الإق��ل��ي��م. وق���ام زح���اف بعر�ض ج���دول 
اخلطة  تقييم  بينها  م��ن  والنقا�سات  اجلل�سات  م��ن  العديد  الأول  يومه  يف 
والدورات  املنجزة  ال���دورات  حتديد  مع   2013  -  2012 ل�سنة  التدريبية 
املوؤجلة، درا�سة تقارير الدورات التدريبية التي مت اإجنازها من طرف معاهد 
بالإدارات  اخلا�سة  التدريب  حاجيات  ودرا�سة  اجلمركية  والإدارات  التدريب 
وقع  التي  التدريبية  للدورات  م�سودة  و�سع  جانب  اإىل  لالإقليم،  اجلمركية 
عليها الختيار لعام 2013 - 2014، وزيادة حجم التعاون وتبادل اخلربات 
اليوم الثاين، تناول الجتماع درا�سة تنفيذ  والتن�سيق بني دول الإقليم. ويف 
مقت�سيات الإ�سرتاتيجية الإقليمية لعام 2013 - 2014 مت�سمنة اإعداد 
للجمارك،  العاملية  املنظمة  مع خطة  زمنياً  تن�سجم  للتدريب  اإقليمية  خطة 
الإقليم،  دول  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  تدريبية  دورات  ج��دول��ة  على  احل��ر���ض  م��ع 
اأي�ساً  اأق�سى. كما تناول الجتماع  األ يتجاوز عددها )15( دورة كحد  على 
التدريب وتفعيلها من  ن�ساطات  واآلية متابعة  درا�سة تنظيم منهجيات عمل 
اأجل ح�سر نتائج التدريب وتقييم العائد منها على الأداء اجلمركي، واإزالة 
التدريبية  اخلطة  وتفعيل  لإع��داد  الإ�سرتاتيجية  احللول  واإيجاد  املعوقات، 
الإقليمية لعام 2013 - 2014. ويف ختام الجتماع، قام امل�ساركون بجولة 
الآلية  على  خاللها  تعرفوا  اأبوظبي،  جمارك  اأكادميية  داخ��ل  ا�ستطالعية 
تهيئتهم  اجل��دد، وعملية  الطلبة  الأكادميية من  تاأ�سي�ض منت�سبي  املتبعة يف 
على  الإط��الع  اإىل  بالإ�سافة  كمفت�سي جمارك،  الوظيفي  بالعمل  لاللتحاق 
اأبوظبي،  جمارك  يف  ملوظفيها  الأكادميية  تقدمها  التي  التدريبية  ال��دورات 
وغريها من اجلهات الأخرى التي جتمعها بجمارك اأبوظبي �سراكة وتعاون.

�جتماع فريق �لعمل �ملكلف باإعد�د �خلطة 
�لتدريبية �لإقليمية لبناء �ملقدرة 

مطار دبي يعتمد �أرقى �ملعايري �لبيئية يف �إن�شاء �لكونكور�ض دي 
•• دبي-وام: 

ت�سعى مطارات دبي جلعل مبنى الكونكور�ض دي - قيد الإن�ساء متوافقا مع اأعلى املعايري يف جمال كفاءة الطاقة وال�ستدامة انطالقا من التزامها طويل 
الأمد جتاه حماية البيئة. و�سي�سهد املبنى اجلديد الذي ت�سرف على بنائه موؤ�س�سة دبي مل�ساريع الطريان الهند�سية تطبيق عدة مبادرات �سديقة للبيئة من 
�ساأنها تقلي�ض الأثر البيئي للمن�ساأة اجلديدة..فيما ت�سمل هذه املبادرات تطبيق برامج اإعادة التدوير وا�ستخدام الطاقة املتجددة اإ�سافة اإىل مواد البناء 
املنتجة حمليا. واأكدت مطارات دبي وموؤ�س�سة دبي مل�ساريع الطريان الهند�سية اأن الهدف من وراء ذلك يتج�سد يف الرتويج للممار�سات ال�سديقة للبيئة يف 
جمالت الت�سميم والبناء ومراحل الت�سغيل النهائية. ومن اإحدى املبادرات الرامية اإىل تقلي�ض الب�سمة الكربونية ل� الكونكور�ض دي بناء م�سفوفة ت�سم - 
لوحا للطاقة ال�سم�سية على �سطح املبنى من �ساأنها حتقيق فوائد م�ساعفة تتمثل يف توليد الطاقة واإبقاء حرارة املبنى منخف�سة عرب عك�ض اأ�سعة   -  192

ال�سم�ض ...ويتوقع للم�سفوفة اأن تنتج حوايل - 060 ر1 - ميجاواط اأو - 8 ر1 - يف املائه من اإجمايل الطاقة الالزمة لت�سغيل الكونكور�ض دي . 
النفايات وتوفري مناطق ي�سهل  التي �سيتم رميها يف مدافن  النفايات  املوقع للتقليل من كمية  التدوير يف  اإع��ادة  الكونكور�ض  بناء هذا  وتت�سمن مرحلة 

الو�سول اإليها جلمع وتخزين املواد غري ال�سارة مثل الورق والكرتون والزجاج والبال�ستيك واملعادن.

كهرباء ومياه دبي تفعل خدمة �لدفع �ملبا�شر من �حل�شاب مع �شيتي بنك 
•• دبي-وام:

قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتفعيل خدمة الدفع املبا�سر من احل�ساب مع �سيتي بنك . ومتكن هذه اخلدمة متعاملي البنك والهيئة من ت�سديد الر�سوم 
امل�ستحقة للهيئة عن طريق القنوات الإلكرتونية التابعة للبنك والتي يتم من خاللها حتويل املبالغ اإىل ح�ساب املتعامل لدى الهيئة وتعمل على حتديثه 
تلقائيا. تاأتي هذه اخلطوة يف اإطار �سعي الهيئة لت�سجيع متعامليها على اعتماد اخلدمات الإلكرتونية لتوفري الوقت واجلهد من خالل اإمتام عملية الدفع 
ب�سكل اإلكرتوين دون احلاجة اإىل التوجه اإىل مراكز خدمة املتعاملني وتعزيزا ل�سراكاتها املتميزة مع خمتلف البنوك وامل�سارف يف الدولة وحر�سا منها 

على تلبية رغبات وتطلعات متعامليها.
الكهرباء  فواتري  لدفع  ال��الزم  الوقت  تقليل  �ساهمت يف  العملية  اإن هذه  بالهيئة  املعلومات  تقنية  رئي�ض  الرئي�ض  نائب  بن حيدر  م��روان  املهند�ض  وق��ال 
اإطالق هذه اخلدمة هو الإ�ستفادة من قنوات الت�سال احلديثة التي يتم من خاللها منح قاعدة تفاعلية مبتكرة  اأن الهدف الأ�سا�سي من  واملياه حيث 

للمتعاملني.

موؤ�شر �شوق دبي �ملايل يقفز بن�شبة 
تد�ولت �م�ض ختام  % يف   2.47

•• دبي-وام:

قفز موؤ�سر �سوق دبي املايل بن�سبة 2.47 يف املائة رابحا 55 نقطة ليغلق 
على 2277.6 نقطة يف ختام تداولت ام�ض التي بلغت قيمتها 379.8 
ثالث  اأ�سهم  وهبوط  �سركة   23 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفاع  و�سط  دره��م  مليون 
العامة  لال�ستثمارات  اخلليجية  وكانت   . �سركتني  اأ�سعار  وثبات  �سركات 
0.51 درهم  اأ�سعارها باإغالق  اأكرث ال�سركات ارتفاعا من حيث التغري يف 
بن�سبة تغري بلغت 6.4 يف املائة بينما كان بنك المارات دبى الوطني اأكرث 
�سالب  تغري  بن�سبة  دره��م   4.41 باإغالق  اأ�سعارها  يف  انخفا�سا  ال�سركات 
6.6 يف املائة. يذكر اأن نطاق التقلب املعمول به يف �سوق دبي املايل هو 15 

يف املائة �سعودا كحد اأق�سى و10 يف املائة هبوطا كحد اأدنى.

املال والأعمال
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والعالمات  الرتجمة  خلدمات  لطايفة  /�سو�سن  الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :173961              بتاريخ :   22/ 05 /2012
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: فت زون ليمتد
وعنوانه:�ض.ب 9371، جبل علي، دبي ، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات النوادي)للرتفيه اأو التعليم(، تعليمات الريا�سة البدنية، خدمات النوادي ال�سحية، ت�سغيل وتطوير 

نوادي اللياقة البدنية، تقدمي ال�ست�سارات يف جمال اللياقة ال�سحية
الواق�عة بالفئة: 41

باللون  الالتينية  بالأحرف  مكتوبه   FITNESS ZONE عبارة  من  العالمة  تتاألف  العالمة:  و�سف 
على خلفية باللون الأ�سود. البع�ض  بع�سها  داخل  دوائر  كعدة  مميز  ب�سكل  مكتوب    O الأبي�ض واحلرف

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

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/10/27م   املودعة حتت رقم: 164426 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�س��م: اب�رو ان�د�سرتي�ز ان�ك 
 وعنوانه:3580 ب�الك ث�ورن ك�ورت، �ض.ب.1174 �ساوث بن�د، ان 46624، اأم�ريك�ا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
ورق  املنزيل؛  وال�ستخدام  القرطا�سية  لأغرا�ض  غ��راء  املنزيل؛  وال�ستخدام  القرطا�سية  لأغرا�ض  لوا�سق 
حممولة  اأ�سرطة  �سرف  اأوعية  املنزيل؛  ال�ستخدام  اأو  القرطا�سية  لأغرا�ض  ل�سق  تغليف  �سريط  ل�سق؛ 
للتغليف باأفالم الإطالة لأغرا�ض القرطا�سية وال�ستخدام املنزيل؛ واأ�سرطة ورقية؛ واأ�سرطة ذاتية الل�سق 
اأ�سرطة ل�سقة؛  اأوعية �سرف  الورقية؛  الكراتني  اأ�سرطة لربط  املنزيل؛  القرطا�سية وال�ستخدام  لأغرا�ض 

اأوعية �سرف اأ�سرطة ل�سقة اأوتوماتيكية؛ �سريط تغطية ورقي.
 16  الواق�عة بالفئة:  

كما  مميزة  وبطريقة  الالتينية  بالأحرف  تتكون العالمة من كلمة "ABRO" املكتوبة  و�سف العالمة:  
هو مو�سح يف ال�سكل املبني اأعاله.

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

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

والعالمات  الرتجمة  خلدمات  لطايفة  �سو�سن   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :172998              بتاريخ :   3/ 05 /2012
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: �ض. �ساندجيت ليمتد
وعنوانه:   كانونز كورت، 22 فيكتوريا �سرتيرت، هاميلتون ات�ض ام 12، برمودا 

�ض.ب ات�ض ام 1179، هاملتون ات�ض ام ئي اك�ض، برمودا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اآلت الطبخ الكهربائية وت�سمل )خالط كهربائي، مطاحن، ع�سارات، الغاليات، �سناع ال�سطائر، حمم�سات 
الكرتوميكانيكية  اآلت  الكهربائية(، غ�سالت،  العميقة  القاليات  الكهربائية،  الأف��ران  القهوه،  �سانع  اخلبز، 

لتح�سري الأغذية، معاجلات اأغذية )كهربائية(، مكان�ض كهربائية
الواق�عة بالفئة: 7

E  مكتوب  واحل��رف  الالتينية  بالأحرف  ZENDO مكتوبه  كلمة  العالمة من  تتاألف  و�سف العالمة:  
ب�سكل  مميز.

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

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/10/27م   املودعة حتت رقم: 164425 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�س��م: اب�رو ان�د�سرتي�ز ان�ك 
 وعنوانه:3580 ب�الك ث�ورن ك�ورت، �ض.ب.1174 �ساوث بن�د، ان 46624، اأم�ريك�ا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
مزلفات  وق��ود؛  للوقود؛  كيميائية  غري  اإ�سافات  الأوتوماتيكي؛  احلركة  نقل  ملائع  كيميائية  غري  اإ�سافات 
للم�سننات؛ زيت للم�سننات؛ زيت هيدروليكي؛ زيوت و�سحوم �سناعية؛ �سحوم ليثيوم �سناعية؛ مزلقات �سناعية؛ 
زيت حمرك؛ �سحم متعدد الأغرا�ض لتزليق حمامل العجالت وو�سالت الكردان والو�سالت عامة احلركة 

 واملحامل الدحروجية؛ زيت متغلغل؛ زيت خممدات ال�سدمات؛ مزلقات �سناعية بالر�ض. 
 4  الواق�عة بالفئة:  

كما  مميزة  وبطريقة  الالتينية  بالأحرف  تتكون العالمة من كلمة "ABRO" املكتوبة  و�سف العالمة:  
هو مو�سح يف ال�سكل املبني اأعاله.

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

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

والعالمات  الرتجمة  خلدمات  لطايفة  �سو�سن   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
التجارية  بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :172995              بتاريخ :   3/ 05 /2012
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: �سريو�ض عفيفى قالتي
وعنوانه:   بور �سعيد، دبي، المارات العربية املتحدة، مبنى �سيتي اأفينيو،

 الطابق الرابع، املكتب رقم 5،  هاتف:  971-4-2869900  فاك�ض:2869929-4-971
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ع�سري فواكة، ع�سائر فواكة، ع�سري تفاح )غري كحويل(، ع�سري عنب، ليومنا�سة، م�سروبات ع�سري فواكة 
غري كحولية، 

الواق�عة بالفئة: 32
الربتقايل  باللون  الالتينية  باللغة  مكتوبة   Jungle Juice عبارة  العالمة من  تتاألف  و�سف العالمة:  
باللغة  مكتوبة  جو�ض  جنكل  عبارة  واأ�سفلها  الرمادي  باللون  مكتوبة    Fresh is good كلمة  واأ�سفلها 
اأوراق  منها  يخرج  ن�سفني  اىل  منق�سمة  برتقالة  �سكل  الأعلى  يف  وتوجد  الفاحت  الربتقايل  باللون  العربية 
باللون الأخ�سر وفوقها حريف JJ  على الربتقالة الي�سرى باللون الأخ�سر واليمنى باللون الربتقايل ب�سكل 

يحاكي الع�سري واحدة ممتلئة وواحدة ن�سف ممتلئة. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 164427            بتاريخ 2013/10/27م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�س��م: اب�رو ان�د�سرتي�ز ان�ك 
 وعنوانه:3580 ب�الك ث�ورن ك�ورت، �ض.ب.1174 �ساوث بن�د، ان 46624، اأم�ريك�ا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأ�سرطة رقائق الأملونيوم الال�سقة لال�ستخدام ال�سناعي اأو التجاري؛ اأ�سرطة تغليف ل�سقة لكافة الأغرا�ض لال�ستخدام ال�سناعي اأو التجاري؛ 
�سريط تغطية؛ �سريط تغطية للدهانات؛ موانع ت�سرب من ال�سيليكون لزجاج ال�سيارات؛ �سريط تغطية لل�سيارات؛ �سريط بويل بروبيلني ل�سق 
ثنائي املحور لال�ستخدام ال�سناعي اأو التجاري؛ �سريط اإحكام ل�سق من الكرتون لال�ستخدام ال�سناعي اأو التجاري؛ �سريط موا�سري ملون؛ مانع 
اأ�سرطة موا�سري؛ �سريط كهربائي؛ مانع ت�سرب لأنظمة العوادم ال�سائلة؛ �سريط ل�سق  ت�سرب ملون من ال�سيليكون ل�سناعة اأطواق ال�سيارات؛ 
من الألياف الزجاجية لال�ستخدام ال�سناعي اأو التجاري؛ عازل من رغوة البويل اإيثيلني والبويل يوريثني؛ �سريط ل�سق من �سكرمي الألياف 
التجاري؛ مانع ت�سرب �سوائل الأط��واق لال�ستخدام  اأو  ال�سناعي  التجاري؛ �سريط حلام ل�سق لال�ستخدام  اأو  ال�سناعي  الزجاجية لال�ستخدام 
الرغوة للعزل  اأ�سرطة  اأي  اأ�سرطة ل�سقة �سناعية؛ مواد عازلة،  لل�سيارات عايل احل��رارة؛  املطاط؛ �سريط ل�سق  اأي  الغاتابر�سا،  ال�سيارات؛  يف 
اأكريليك ل�سق من البويل بروبيلني لال�ستخدام  اأو التجاري؛ �سريط  اأ�سرطة تغطية؛ �سريط نايلون ل�سق لال�ستخدام ال�سناعي  الكهربائي؛ 
ل�سقة  بروبيلني  ب��ويل  اأ�سرطة  التجاري؛  اأو  ال�سناعي  لال�ستخدام  بروبيلني  البويل  من  ان�سهارية  ل�سقة  اأ�سرطة  التجاري؛  اأو  ال�سناعي 
ال�سيليكون  ال�سيارات؛ عازل مطاطي من  اأطواق  ل�سناعة  �سيليكون  اإحكام لالأ�سطح؛ مطاط؛ عازل  اأ�سرطة  التجاري؛  اأو  ال�سناعي  لال�ستخدام 
للتغليف  اإطالة  فيلم  التجاري؛  اأو  ال�سناعي  اأ�سرطة ل�سقة متخ�س�سة لال�ستخدام  الف�سي؛  القما�ض  �سريط موا�سري من  العامة؛  لالأغرا�ض 
والتعبئة ال�سناعية والتجارية؛ عازل خيطي من البويل تيرتافلواأورواإيثيلني لإحكام اللوازم البال�ستيكية واملعدنية اللولبية؛ �سريط اإ�سالح الزجاج 
الأمامي؛ موانع ت�سرب ل�سقة لأغرا�ض ال�سد والربط ب�سكل عام؛ �سريطة تغطية؛ �سريطة تغطية للدهانات؛ �سريطة تعبئة ل�سق لال�ستخدام 

 ال�سناعي اأو التجاري؛ مانع ت�سرب من ال�سيليكون لإطارات ولوحات قيادة ال�سيارات للبال�ستك والنايلون واجللد. 
 الواق�عة بالفئة: 17 

و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "ABRO" املكتوبة بالأحرف الالتينية وبطريقة مميزة كما هو مو�سح يف ال�سكل املبني اأعاله.
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

والعالمات  الرتجمة  خلدمات  لطايفة  �سو�سن   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :172997              بتاريخ :   3/ 05 /2012
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: �ض. �ساندجيت ليمتد
وعنوانه:   كانونز كورت، 22 فيكتوريا �سرتيرت، هاميلتون ات�ض ام 12، برمودا 

�ض.ب ات�ض ام 1179، هاملتون ات�ض ام ئي اك�ض، برمودا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة تلفزيون،  اأجهزة الهاتف، هواتف ل�سلكية،  اأجهزة راديو،  اأجهزة ت�سغيل ا�سطوانات،  مكاوي كهربائية، 
اجهزة ار�سال �سوت ،  اجهزة  ار�سال �سوره.

الواق�عة بالفئة: 9
مكتوب    E ZENDO مكتوبه بالأحرف الالتينية واحل��رف  تتاألف العالمة من كلمة  و�سف العالمة:  

ب�سكل  مميز.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

والعالمات  الرتجمة  خلدمات  لطايفة  �سو�سن   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :172994              بتاريخ :   3/ 05 /2012
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: �سريو�ض عفيفى قالتي
وعنوانه:   بور �سعيد، دبي، المارات العربية املتحدة، مبنى �سيتي اأفينيو،

 الطابق الرابع، املكتب رقم 5،  هاتف:  971-4-2869900  فاك�ض:2869929-4-971
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املطاعم، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة، التموين بالطعام وال�سراب، مطاعم اخلدمة الذاتية
الواق�عة بالفئة: 43

مربع  داخل  الالتينية  بالحرف  مكتوبة   "Mashakeek" كلمة  من  العالمة  تتاألف  و�سف العالمة:  
وفوقها يظهر �سي�ض من تلك امل�ستخدمة يف الطهي يحتوي على قطع ملونة بالبني والأحمر والأخ�سر دللة 
على اللحنم واخل�سار، وكلمة م�ساكيك بالأحرف العربية يف الأ�سفل داخل مربع وفوقها يظهر �سي�ض من تلك 

امل�ستخدمة يف الطهي يحتوي على قطع ملونة بالبني والأحمر والأخ�سر دللة على اللحنم واخل�سار.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 164423  بتاريخ 2011/10/27م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�س��م: اب�رو ان�د�سرتي�ز ان�ك 
 وعنوانه:3580 ب�الك ث�ورن ك�ورت، �ض.ب.1174 �ساوث بن�د، ان 46624، اأم�ريك�ا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
طالءات ل�سيانة ال�سيارات ُت�ستخدم كملمعات نهائية لل�سيارات؛ مواد تلوين للخ�سب والبال�ستك والإطارات 
واملعدن وال�سرياميك وال�سيارات؛ �سمغ اللك لالأطواق، معجون تلميع؛ دهان ر�سا�ض عايل احلرارة للخ�سب 
للخ�سب  تثبيت  م��واد  لكيه؛  وورني�ض؛  وده��ان  لكيه  مرقق  وال�سيارات؛  وال�سرياميك  واملعدن  والبال�ستيك 
والبال�ستيك واملعدن وال�سرياميك وال�سيارات؛ دهانات للخ�سب والبال�ستيك والإطارات واملعدن وال�سرياميك 
املواد  ت�سنيع  يف  لال�ستخدام  خام  طبيعية  راتنجات  اخل�سب؛  وتكهن  ال�سداأ  �سد  حافظة  م��واد  وال�سيارات؛ 
الال�سقة؛ دهان ر�سا�ض للخ�سب والبال�ستك واملعدن وال�سرياميك وال�سيارات؛  طالء تاأ�سي�سي واقي ر�سا�ض 

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

تتكون العالمة من كلمة "ABRO" املكتوبة بالأحرف الالتينية وبطريقة مميزة كما هو  و�سف العالمة:  
مو�سح يف ال�سكل املبني اأعاله.

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

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/10/27م   املودعة حتت رقم: 164419 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�س��م: اب�رو ان�د�سرتي�ز ان�ك 
 وعنوانه:3580 ب�الك ث�ورن ك�ورت، �ض.ب.1174 �ساوث بن�د، ان 46624، اأم�ريك�ا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأط��واق منع  الت�سرب؛ م��واد )غري معدنية( لت�سنيع  اأط��واق منع  الت�سرب؛ م��واد �سائلة لت�سنيع  اأط��واق منع 
منع  م��واد  ال�سليكون؛  الت�سرب من مطاط  منع  م��واد  الت�سرب )غري معدنية(؛  ملنع  اإحكام  اأط��واق  الت�سرب؛ 

الت�سرب للفوا�سل.
 17  الواق�عة بالفئة:  

هو مو�سح يف ال�سكل املبني اأعاله. تتكون العالمة من الرقم "999" كما  و�سف العالمة:  
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

والعالمات  الرتجمة  خلدمات  لطايفة  �سو�سن   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :172996              بتاريخ :   3/ 05 /2012
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: �ض. �ساندجيت ليمتد
وعنوانه:   كانونز كورت، 22 فيكتوريا �سرتيرت، هاميلتون ات�ض ام 12، برمودا 

�ض.ب ات�ض ام 1179، هاملتون ات�ض ام ئي اك�ض، برمودا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

)اأواين  خلط  مالعق  مطبخ،  اأواين  كهربائية،  غري  مطبخ  خالطات  مطبخ،  اأوعية  كهربائية،  غري  غاليات 
مطبخ(، اأطقم اأوعية الطهي، اأوعية الطهي، اأواين الطهي غري كهربائية، مقايل، مالعق حتريك الطعام اأثناء 

الطبخ )اأواين مطبخ(، معالق حتريك ت�ستخدم يف الطبخ،
الواق�عة بالفئة: 21

مكتوب   E واحل��رف  الالتينية  بالأحرف  مكتوبه   ZENDO كلمة  من  العالمة  تتاألف  و�سف العالمة:  
ب�سكل  مميز.

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

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/10/27م   املودعة حتت رقم: 164424 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�س��م: اب�رو ان�د�سرتي�ز ان�ك 
 وعنوانه:3580 ب�الك ث�ورن ك�ورت، �ض.ب.1174 �ساوث بن�د، ان 46624، اأم�ريك�ا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
منظف املكابح وقطع املكابح؛ مزيل ال�سوائب والقطران؛ �سمع �سيارات؛ منظف الكاربرياتري واملخنقة؛ م�ستح�سرات 
تنظيف وتلميع وجلي و�سنفرة خلوارج ال�سيارات واملركبات؛ ملمع لوحة القيادة؛ منظف املالم�ض الكهربائي؛ 
م�ستح�سر اإزالة دهون املحرك لال�ستخدام خارج اإطار الت�سنيع؛ منظم الرغوة؛ منظم اإطارات بالرغوة؛ ملمع 
اأثاث؛ منظف زجاج؛ منظف اأيدي؛ منظف اأفران؛ مزيل دهانات؛ معجون �سمع لتلميع ال�سيارات؛ مركب جلي 
اإزالة خدو�ض ال�سيارات؛ �سمع �سيارات من ال�سيليكون؛  ال�سيارات؛ ملمع لوحة القيادة ذو رائحة؛ م�ستح�سر 

 مزيل بقع؛  ن�سا غ�سيل ر�سا�ض؛ منظف اإطارات؛ م�ستح�سر لتلميع الإطارات؛ ورق �سحج. 
 3  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة "ABRO" املكتوبة بالأحرف الالتينية وبطريقة مميزة كما هو  و�سف العالمة:  
مو�سح يف ال�سكل املبني اأعاله.

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

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 164422              بتاريخ 2011/10/27م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:     

 با�س��م: اب�رو ان�د�سرتي�ز ان�ك 
 وعنوانه:3580 ب�الك ث�ورن ك�ورت، �ض.ب.1174 �ساوث بن�د، ان 46624، اأم�ريك�ا 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
مادة ل�سقة لزجاج ال�سيارات؛ مادة ل�سقة �سناعية مانعة للت�سرب لالإبزميات؛ مواد الل�سق امل�ستخدمة يف ال�سناعة؛ مقاوم للتجمد؛ مائع ناقل 
احلركة الأوتوماتيكي؛ مادة منع ت�سكل ال�سباب على زجاج ال�سيارات؛ مادة منع الت�ساق املياه بزجاج ال�سيارات؛ موائع مكابح؛ الكيماويات امل�ستخدمة 
يف ال�سناعة؛ موائع اإذابة اجلليد لالأقفال و الزجاج الأمامي؛ اإ�سافات منظفة ت�ستخدم مع زيت املحرك؛ اإ�سافات كيماوية لزيت حمرك الديزل؛ 
اإ�سافات كيماوية لتنظيف حماقن الديزل؛ اإ�سافات كيماوية ملعاجلة الديزل؛ مربدات حمركات ال�سيارات؛ راتنجات اإبوك�سية؛ مواد ل�سقة اإبوك�سية 
للفولذ ت�ستخدم لأغرا�ض الربط العام و الإ�سالح؛ لوا�سق و�سدادات لنظام العادم؛ مادة حماية الأقم�سة للمن�سوجات وال�سجاد والفينيل واجللد 
واملواد البال�ستيكية؛ ح�سوات لقوالب املحركات؛ مركبات اإخماد النريان؛ اإ�سافات كيميائية للوقود؛ اإ�سافات كيميائية ملعاجلة غاز الوقود؛ اإ�سافات 
كيميائية لتنظيف حماقن الوقود؛ اإ�سافات كيميائية لتنظيف نظام الوقود؛ اإ�سافات كيميائية لتنظيف زيت ناقل احلركة؛ مواد الل�سق و غراء 
�سناعية؛ مواد التنظيف الداخلي للمحرك؛ اإ�سافات كيميائية ملعاجلة زيت املحرك؛ اإ�سافات كيميائية لتعزيز وقود الأوكتان؛ مائع للمقود الآيل؛ 
مادة ل�سق بويل كلوريد الفينيل و بويل كلوريد الفينيل ال�سفاف ت�ستخدم للتو�سيل مع و�سالت ولوازم الأنابيب؛ مائع تربيد امل�سعات احلرارية؛ 
مواد تنظيف امل�سعات احلرارية؛ مادة ل�سق مرايا الروؤية اخللفية؛ مواد مانعة للت�سربات يف امل�سعات احلرارية، م�سعات التدفئة، �سدادات احلماية 
من التجمد، روؤو�ض الأ�سطوانات و غريها من مكونات ال�سيارات؛ مواد كيميائية مانعة للت�سرب ت�ستخدم للمنتجات املعدنية التي تتعر�ض لدرجات 
حرارة عالية، حتديداً، اأجزاء ال�سيارات و املكائن و ال�سخانات والأفران وامل�سابك امللولبة؛ مرذاذ )�سرباي( �سيليكون؛ مائع كيميائي لت�سغيل حمرك 
ال�سيارة؛ مواد ل�سقة �سيانواأكريالتية ت�ستخدم لأغرا�ض الربط العام و الإ�سالح؛ منفاخ الإطارات؛ مانع ت�سرب لالإطارات؛ بال�ستيك غري معالج؛ 
مذيب اجلليد عن الزجاج الأمامي؛ وعدة ت�سليح الزجاج الأمامي التي تت�سمن ب�سكل رئي�سي حمقناً و غطاءاً و مواد كيميائية لإ�سالح الزجاج 
الأمامي؛ مادة كيميائية لإ�سالح و منع الت�سربات يف اأنظمة الت�سخني و التربيد يف ال�سيارات؛ مائع لنقل احلركة؛ مواد ح�سو هياكل ال�سيارات؛ 
ال�سيارات؛ مواد كيميائية مانعة للت�سرب يف �سدادات  ال�سيارات؛ مواد ح�سو بال�ستيكية لت�سليح هياكل  مواد من الألياف الطويلة حل�سو هياكل 

 احلماية من التجمد وروؤو�ض الأ�سطوانات؛ مادة كيميائية لإ�سالح و منع الت�سربات يف امل�سعات احلرارية لل�سيارات. 
 الواق�عة بالفئة: 1 

و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "ABRO" املكتوبة بالأحرف الالتينية وبطريقة مميزة كما هو مو�سح يف ال�سكل املبني اأعاله.
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 54648
با�سم : ال�سيدة نريا فارما

وعنوانه : �ض.ب. 7789 ، �سارع ال�سالم ، اأبو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 24 مار�ض 2004 امل�سجلة حتت رقم : 45858  

الفئة : 43
 املنتجات :  خدمات املطاعم. 

ال�سرتاطات : عدم املطالبة بحق خا�ض عن كلمة RESTAURANT يف الأو�ساع الأخرى.
انتهاء احلماية يف :2013/07/29  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 

وحتى تاريخ : 2023/07/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 54912

با�سم : ب�ستان للمكرونة والنودلز ذ.م.م.
وعنوانه : �ض.ب. 780 ، دبي ، الإمارات.

بتاريخ : 04 فرباير 2004 امل�سجلة حتت رقم : 44757  
الفئة : 30

املنتجات : مكرونة ، مكرونة �سريطية ، ال�سعريية ال�سريطية ، ال�سباغيتي وجميع اأنواع البا�ستا وال�سعريية.
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/08/12  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

املودعة حتت رقم : 1591
با�سم : يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.
بتاريخ : 16 فرباير 1995  امل�سجلة حتت رقم : 1397  

الفئة : 3
التعرق  م�سادات   ، طبية  الغري  الزينة  م�ستح�سرات   ، العطرية  الزيوت   ، العطورات   ، ال�سابون   : املنتجات 

لال�ستعمال ال�سخ�سي وم�ستح�سرات لل�سعر.
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/08/17  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

EAT 13425 EAT 13864 EAT 68703

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 1584
با�سم : يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.
بتاريخ : 22 اأغ�سط�ض 1995  امل�سجلة حتت رقم : 2232  

الفئة : 3
م�ستح�سرات  باإ�ستثناء  الأ�سنان  ومنظفات  ال�سامبوهات   ، الطبية(  )غ��ري  الزينة  م�ستح�سرات   : املنتجات 

التجميل ال�سائلة وال�سلبة لتجميل الوجه اأو م�سحوق الوجه امل�سغوط.
ال�سرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها.

انتهاء احلماية يف :2013/08/17  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1583

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 15 فرباير 1995  امل�سجلة حتت رقم : 1376  
الفئة : 3

، احلك  التلميع   ، التنظيف  ، م�ستح�سرات  اأخرى لغ�سل املالب�ض  ، م�ستح�سرات ومواد  التبيي�ض  املنتجات : 
منظفات   ، ال�سعر  �سوائل   ، التجميل  م�ستح�سرات   ، العطرية  الزيوت   ، العطورات   ، ال�سابون   ، والق�سط   ،

الأ�سنان.
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/08/17  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1602

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 15 اأغ�سط�ض 1995  امل�سجلة حتت رقم : 2171  
الفئة : 3

املنتجات : ال�سابون ، العطورات ، الزيوت العطرية ، م�ستح�سرات التجميل ، م�ستح�سرات الزينة الغري طبية 
لل�سعر  و�سوائل  ، كرميات  زي��وت   ، للب�سرة  و�سوائل  ، كرميات  زي��وت   ، التجميل  لأغرا�ض  البرتويل  الهالم   ،
الكريهة  الروائح  التعرق ومزيالت  ، م�سادات  الطلع  ب��ودرة   ، زي��وت ورغ��وة احلمام   ، والد�ض  ، هالم احلمام 

لالإ�ستعمال ال�سخ�سي.
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/08/17  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 52826

با�سم : هارمان اإنرتنا�سيونال اإند�سرتيز، اإنكوربوريتد
وعنوانه : 8500  بلبوا بوليفارد ، نورثريدج ، �سي اأيه 91329 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

امل�سجلة حتت رقم : 44953   بتاريخ : 10 فرباير 2004
الفئة : 9

ال�سمعي  املطياف  واملوازين لال�ستخدام يف حتليل  القيا�ض  واأجهزة  التفاعلية  الت�سغيلية  الربامج   : املنتجات 
وقيا�ض وموازنة وت�سحيح الإ�سارات ال�سمعية لالأنظمة ال�سمعية للم�سرح املنزيل.

ال�سرتاطات
انتهاء احلماية يف :2013/04/22  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 

وحتى تاريخ : 2023/04/22
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  ي�لي� 2013 العدد 10833

EAT 68720EAT 68719 EAT 68724 EAT 70921



لبنان؟ يف  اجلديد  كليبك  ت�سوير  اخرتت  • ملاذا 
تناق�ست مع  الكليب يف رومانيا، وعندما  يتم ت�سوير  اأن  - كان يفرت�ض 
الأماكن  الت�سوير يف بريوت، ملالءمة  اتفقنا على  �سليالتي  اإميل  املخرج 
فيها مو�سوع الكليب. هكذا بداأنا الت�سوير الذي ا�ستغرق يومني، وعملنا 

مبعدل 18 �ساعة يومياً ليخرج الكليب ب�سورة جيدة.
ذلك  ك��ان  فهل  التمثيل،  على  اعتمدت  الكليب  من  الثاين  الن�سف  يف   •

مق�سوداً؟
يتعرف  الكليب  م��ن  الأول  اجل��زء  ففي  ذل��ك،  تطلبت  الأغنية  طبيعة   -
بينهما،  العالقة  تبداأ  الثاين  البع�ض، ويف اجلزء  بع�سهما  اإىل  البطالن 
لذا كان التمثيل �سرورياً يف هذا اجلزء. بالفعل، تناق�ست مع املخرج اإميل 

�سليالتي قبل الت�سوير ليخرج الكليب بهذه ال�سورة.
يف �سور  ���س��واء  خ��ارج��ي��ة  م�ساهد  اأخ���ذ  الأخ���ري  األ��ب��وم��ك  يف  تعمدت   •

الغالف اأو الكليبات، ما ال�سبب؟
- مل اأتعمد ذلك، لكني كنت اأبحث عن روؤية خمتلفة. بالن�سبة اإىل �سور 
اخرتت  امل��رة  ه��ذه  لكن  ع���ادة،  قا�سم  عماد  امل�سور  يل  يلتقطها  ال��غ��الف 
خمتلف،  ب�سكل  اأظهرين  ال��ذي  كنيدي  دان  امل�سور  مع  خمتلفة  اإطاللة 

واعتقد اأن الإطاللة حظيت باإعجاب اجلمهور.
األبومك قبل ثمانية اأ�سهر �ساد اعتقاد باأنك �ستحقق انتعا�سة  • بعد طرح 

فنية، لكن مل يحدث ذلك.
- اإذا كنت تق�سد احلفالت، فقد اأحييت ثالثاً منها، وهو عدد كبري مقارنة 
اإىل  بالن�سبة  اأم��ا  عموماً.  احلفالت  وقلة  م�سر  بها  متر  التي  بالظروف 
برنامج )كوك  �سجلت حلقة من  وقد  با�ستمرار،  فاأعمل  الفني،  الن�ساط 
اأغنية  لت�سوير  اأ�ستعد  كذلك  الكليب،  و�سّورت  اأخ��رياً  عر�ست  �ستوديو) 
مبنا�سبة  جمهوري  م��ع  والح��ت��ف��ال  رم�سان،  بعد  لتعر�ض  قريباً  ثانية 
مرور 10 �سنوات على خو�سي جمال الغناء، ف�سال عن اأنني تابعت دورات 

خا�سة بالتمثيل.
الحتفال؟ طبيعة  • ما 

- مل اأ�ستقر على �سكله النهائي. اأتناق�ض مع اإدارة اأعمايل و�سركة )جنوم 
ريكوردز( املنتجة لألبوماتي لختيار �سكل الحتفال، و�ساأعلن عن ذلك يف 
موؤمتر �سحايف. اأمتنى اأن يخرج ب�سكل يعجب اجلمهور، فاأنا اأعكف على 

التح�سري له منذ فرتة طويلة.
على الأغنية الثانية التي �ست�سورها؟ ا�ستقريت  • هل 

- اخرتت )نف�سي اأبقى جنبه( بهدف التنوع يف الإيقاع واملو�سيقى، لكني مل 
اأ�ستقر على فريق العمل الذي �ساأتعاون معه حتى الآن.

تاأخرت، فما ال�سبب؟ لكنها  التمثيل  جتربة  خو�سك  • اأعلنت 
فقد  ال��ك��ايف،  وقتها  اأمنحها  بل  �سبب،  لأي  اخلطوة  ه��ذه  اأ�ستعجل  لن   -
وما  اأ�سهر،  اأكرث من ثالثة  ا�ستغرقت  التمثيل  تدريبية يف  دورات  تابعت 
زال م�سل�سل )املهدي( يف مرحلة الكتابة، كذلك اتفقت مع ال�سركة املنتجة 

على عدم التقّيد مبواعيد للعر�ض �سواء يف رم�سان اأو خارجه.
اأن ثمة تفكرياً يف تاأجيل امل�سل�سل اإىل العام املقبل؟ ذلك  معنى  • هل 

باقي فريق  وال�ستقرار على  كتابته  النتهاء من  الت�سوير فور  �سنبداأ   -
العمل، وعندما حتدثت مع م�سوؤويل ال�سركة عن موعد العر�ض، ارتاأينا 
اأن ي��ك��ون خ���ارج �سهر رم�����س��ان، يف ظ��ل كثافة الأع��م��ال ال��ت��ي ت��زدح��م بها 
لذا  بها،  ال�ستمتاع  الف�سيل، ما يحرم اجلمهور من  ال�سهر  ال�سا�سات يف 

ف�سلنا اأن يكون العر�ض خارج هذا املو�سم.
ال���درام���ا  يف  ال��ت��م��ث��ي��ل  يف  الأوىل  جت��رب��ت��ك  ت���ك���ون  اأن  اخ�����رتت  مل�����اذا   •

التلفزيونية؟
- ارتبط ذلك بالفكرة وال�سيناريو وهو ما وجدته يف )املهدي(، اإذ اأعجبت 
اأخو�ض فيه  اأن  واتفقنا على  املنتجة  ال�سركة  بعد مناق�ستها مع  بالفكرة 

جتربتي التمثيلية الأوىل.
العمل املرافق لك؟ فريق  اختيار  يف  �ستتدخل  • هل 

- اأوؤمن بالتخ�س�ض ولن اأتدخل يف ما ل يعنيني، �سواء يف اختيار اأماكن 
الت�سوير اأو املمثلني، لكني �ساأحتدث مع املخرج اإذا �سعرت اأن املر�سح للدور 
اأمامي ل ميكنني التعامل معه، اأو اأن حاجزاً بيننا، فوجود نوع من الود 

بني الزمالء ي�ساعد على خروج امل�سل�سل ب�سكل اأف�سل.
منى زكي كبطلة للم�سل�سل، فما �سحة ذلك؟ ا�سم  • تردد 

ليتم  احللقات  كتابة  النتهاء من  وننتظر  اخل��ط��وات،  ا�ستباق  اأح��ب  ل   -
بعدها تر�سيح باقي فريق العمل.

النهائية. العمل  م�سوؤولية  يتحمل  الفنان  • لكن 
- �سحيح. اأنظم حياتي الفنية واأرتبها بطريقة خمتلفة عن زمالئي، وهي 

تر�سيني وتتوافق معي يف الوقت نف�سه. مبعنى اأنني ل اأتعاون مع اأحد اإل 
متبادلة.  ثقة  بيننا  وتن�ساأ  نظره،  اإىل وجهة  واأ�ستمع  معه  اأجل�ض  عندما 
لدي  التمثيل،  النظرية �سحتها معي. ويف جتربة  اأثبتت هذه  احلمدهلل 
اأن كال منا  له، خ�سو�ساً  املرافق  العمل  باملنتج رمي��ون مقار وفريق  ثقة 

يريد اأن تخرج التجربة ب�سورة خمتلفة عن التجارب املوجودة.
املقبل؟ األبومك  عن  • ماذا 

الكلمات  م��ن  جمموعة  اإىل  واأ�ستمع  ل��ه،  الأول��ي��ة  التح�سريات  ب���داأت   -
والأحلان، لكني مل اأ�ستقر بعد على خيارات حمددة. بالتايل، موعد طرح 

الألبوم غري معروف حتى الآن.

)ف�ّض ��شتباك(... ق�ش�ض من �ملجتمع �مل�شري بعد �لثورة
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اأوؤمن بالتخ�ش�ص ولن اأتدخل يف ما ال يعنيني

حممد حماقي: �نتظرو� مفاجاأة �ل�شنو�ت �لع�شر 
�أنظم حياتي �لفنية و�أرتبها بطريقة خمتلفة عن زمالئي

�شمري غامن: ل�شُت نادمًا على 
�لظهور مع حممد �شعد

عرب الفنان امل�سري �سمري غامن عن �سعادته بالعمل مع الفنان حممد �سعد 
وظهوره معه ك�سيف �سرف يف فيلمه اجلديد )تتح(، موؤكداً اأنه لي�ض نادماً 

على ظهوره �سيف �سرف يف بع�ض الأفالم.
وقال غامن: )انها �سنة احلياة لأنه يف زمن الفن اجلميل كان ي�ساركني عدد 
كبري من النجوم يف اأعمايل ك�سيوف �سرف، اأما حممد �سعد فلديه كاريزما 
اأعماله  متيز  التي  والكوميديا  ظله  بخفة  ي�ساهده  من  جتذب  به  خا�سة 

الناجحة، واأمتنى تقدمي عمل اآخر يجمعني مع �سعد من جديد(.
)فكرين  بعنوان  جديد  برنامج  لتقدمي  حاليا  ي�ستعد  اأن��ه  غ��امن  وك�سف 
يقوم  فني(  �سو  )ت��وك  برنامج  وه��و  بكر،  حلمي  املو�سيقار  م��ع  واأف��ك��رك( 
الزمن  باأعمال  املقارنة  خ��الل  من  احلديثة  الفنية  الأع��م��ال  بانتقاد  فيه 

اجلميل.
واأ�ساف اأنه �سي�سارك يف ت�سوير م�سل�سله اجلديد )عائلة اأبو�سمرة ال�سكرة(، 
وال��ذي ي��دور يف اط��ار كوميدي اجتماعي، ليكون اأول عمل درام��ي يجمعه 
مع زوجته الفنانة دلل عبدالعزيز، وكان من املقرر اأن يخو�ض به ال�سباق 

الرم�ساين املقبل، لكن الأزمة النتاجية حالت دون ذلك.

اأمور  فلتان، تزايد جتارة املخدرات، ف�ساد... وغريها من 
املوؤلف  الثورة، ما دفع  ت�سيطر على املجتمع امل�سري بعد 
ال�سوت عالياً يف م�سل�سل  اإىل طرح  واملخرج حازم متويل 
)ف�ض ا�ستباك(، الذي ُي�سّور راهناً، مذّكراً باأهداف الثورة 

الرئي�سة.
)ف�����ض ا���س��ت��ب��اك( ق�سة و���س��ي��ن��اري��و ح���ازم م��ت��ويل ح���واره، 
وان(، وبطولة:  �سركة )رادي���و  اإن��ت��اج  ن���ور،  اأح��م��د  اإخ���راج 
فهمي،  اإيهاب  كامل،  اإينا�ض  يو�سف،  �سناء  �سفوت،  اأحمد 
�سريف باهر، طارق عبدالعزيز، اأحمد ماهر، ريهام نبيل، 
واإيهاب فهمي، وجمموعة من املمثلني ال�سباب. الت�سوير 
جار على قدم و�ساق لالنتهاء منه قبل عر�سه على �سا�سة 
اإىل  لل�سفر  العمل  فريق  ي�ستعد  الإط��ار  ه��ذا  رم�سان، يف 

رومانيا لت�سوير امل�ساهد اخلارجية.

عيوب املجتمع
يج�سد اأحمد �سفوت �سخ�سية عمر �سلطان، �سابط �سرطة 
)اإحدى  الفرج  رو���ض  ق�سم  رئي�ض مباحث  ي�سغل من�سب 
املناطق ال�سعبية يف القاهرة(، ويت�سدى لعمليات تهريب 
جتار  ا�ستغالل  ب�سبب  الثورة  بعد  ازدادت  التي  امل��خ��درات 
على  وي�سر  ن�ساطهم،  لتكثيف  ال�ستقرار  عدم  املخدرات 
ا�ستكمال مهامه على رغم العقبات التي يواجهها ونظرة 
اأن ي�ساب، يف  اإىل  املجتمع اإىل رجل ال�سرطة بعد الثورة، 

اإحدى املرات، بطلق ناري فتتحول حياته.
يعزو �سفوت حما�سته للم�سل�سل اإىل ال�سورة التي يظهرها 
عن املجتمع امل�سري بعد الثورة، اإذ ير�سد التغريات التي 
ح��دث��ت وال��ع��ي��وب ال��ت��ي ط����راأت ب��ه��دف اإي��ج��اد ح��ل��ول لها، 
خ�سو�ساً اأن الهدف من الثورة كان حت�سني حال املجتمع، 

التي  ال��ت��غ��ريات  م��ع  �سيئة  �سفات  �سيطرت  لالأ�سف  لكن 
طراأت على املجتمع.

ال�سابط  �سقيقة  علياء  دور  كامل  اإينا�ض  ت��وؤدي  ب��دوره��ا، 
يف  وتتفوق  فتنجح  عملها  يف  تركز  مهند�سة  وه��ي  عمر، 
ولي�ست  احل���ال  مي�سورة  اأ���س��رة  م��ن  اأن��ه��ا  م��ع  تخ�س�سها، 
ق��وة ومينحها  امل��ال، ما يزيدها  العمل لأج��ل  اإىل  بحاجة 
اأحد  وب��ني  بينها  حب  ق�سة  وتن�ساأ  بحرية،  للعمل  طاقة 

زمالئها تدور اأحداثها يف اإطار رومن�سي.
بررت اإينا�ض حما�ستها للم�سل�سل بتعدد اخلطوط الدرامية 
ب��ني احل��رك��ة والرومن�سية  وال��ت��ي جت��م��ع  ف��ي��ه  امل���وج���ودة 
العثور  ال�سعب  من  اأن  اإىل  لفتة  الجتماعية،  وال��درام��ا 

على ن�ض درامي يدمج بني هذه اخلطوط.
من جهته، يج�سد فرا�ض �سعيد �سخ�سية كامل، مهند�ض 
والتزام  العمل  يف  بدقة  ميتاز  مهنته،  يف  متفّوق  دي��ك��ور 
اأن  اإىل  ع��ل��ي��اء،  م��ن  ال��ت��ق��رب  وي��ح��اول  ت�سليمه  مب��واع��ي��د 

يحدث موقف يغري م�سار حياته.
ب�سكل  �ستقدمه  كامل  املهند�ض  �سخ�سية  اأن  فرا�ض  يوؤكد 

مغاير عن ال�سخ�سيات التي �سبق اأن قّدمها.

مافيا وا�شتغالل
جت�سد ريهام نبيل دور دنيا، فتاة تدر�ض الأدب الإنكليزي 
يف اجلامعة الأمريكية يف القاهرة وترتبط بعالقة زمالة 

مع خالد، �سقيق ال�سابط عمر الذي يقع يف حبها لكنها ل 
تبادله ال�سعور نف�سه وتعتربه جمرد زميل لها وت�سارحه 

بذلك بطريقة غري مبا�سرة اأكرث من مرة.
ت�سري ريهام اإىل اأنها جتد �سعوبة يف اأداء م�ساهد احلركة 
وتلك التي يتخللها رق�ض، وهي تتدرب عليها يف الأوبرا، 
امل�سل�سل  اأن  موؤكدة  جيد  ب�سكل  لتوؤديها  ت�سويرها،  قبل 

�سيكون نقلة يف م�سريتها الفنية.
يوؤدي خالد حلمي دور اأدهم، زعيم املافيا يف م�سر والفنان 
ال�سوري ن�سال جنم دور زعيم املافيا يف اخلارج، وي�سعيان 
فيواجههما  اإىل م�سر،  املخدرات  �سحنات من  اإدخ��ال  اإىل 
ال�سابط عمر ويتعّقبهما خارج م�سر، وحتدث مواجهات 

م��رمي )رمي م�سطفى(  ت�ساعد  اأوروب���ا.  ���س��وارع  بينهم يف 
ع��م��ر يف مهمته ب��ع��دم��ا ي��ت��ع��رف اإل��ي��ه��ا خ���الل وج����وده يف 

اخلارج.
اأما اأحمد ماهر فيوؤدي دور اأحد رجال الأعمال الفا�سدين 
الذي يدخل ابنه اإىل كلية ال�سرطة لي�ستغله يف الدفاع عن 
يحاول  ال��ذي  الفا�سد  لل�سابط  مثال  في�سبح  م�ساحله، 
النظر  م��ادي من دون  ا�ستغالل وظيفته يف حتقيق عائد 
اإىل م�سلحة املواطنني والدور الذي يفرت�ض اأن يقوم به.

اأخرياً يج�سد اإيهاب فهمي �سخ�سية مديح، اأحد كبار قبائل 
�سيناء، يتو�سط بني الأمن والقبائل. وجت�سد �سناء يو�سف 

�سخ�سّية فنانة ت�سكيلية لها دور حموري يف الأحداث.

يف ال�شنة العا�شرة على خو�شه جمال الفن، ين�شط حممد حماقي على اأكرث من �شعيد، ال �شيما ت�شوير الكليبات 
كليبه اجلديد )من قلبي بغني(  والتح�شري الألبوم جديد.  عن  م�شل�شل )املهدي(  التمثيل يف  وخو�ص جمال 

ر له كان معه هذا احلوار: وم�شروعه الدرامي الذي يح�شرّ
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•• يف حوار خا�ص للفجر – حم�صن را�صد 

بوابة  تعد  والتي   ، الأق�سى  ال�سرق  وجوهرة  لوؤلوؤة  ماليزيا 
، لكونها  اأ�سيا  رائع لأف�سل دول  ، فهي مثال  اأ�سيا احلقيقية 
مدينه حيوية تختلط فيها الأجنا�ض املختلفة ، واحل�سارات 
والثقافات املتعددة و�سعبها الودود الذي يحتفي بزواره ، ويكاد 
اأخاذ  �ساحر  ذات جمال  اأنها  ، على  زار ماليزيا  يتفق كل من 
ت�ستقطب املزيد من ال�سياح عاماً بعد اآخر ، ف� �سالمات داتنغ 
تعني مرحبا يف اللغة املاليزية وتراها مكتوبة على كل الوجوه 
، وتعرب عن �سدق امل�ساعر واملحبة الدائمة لدى املاليزيني ، 
ملاليزيا  زيارتك  عند  البالد  هذه  يف  ال�سيافة  وح�سن  ودفء 
اأو   ، تاريخها  يف  ال���وراء  اإىل  ال�سنني  ملاليني  للعودة  ا�ستعد   ،
البلد  ماليزيا  ؛  الزاهر  وم�ستقبلها  حداثتها  مظاهر  ارتياد 
اآ�سيا هي بلد اخلريات  ال��ذي يقع يف جنوب �سرق  الإ�سالمي 
تعتمد على  التي ل  القليلة  الأق��ط��ار  م��ن  وه��ي   ، وال��ربك��ات 

م�سدر واحد يف دخلها القومي.
وحتر�ض ماليزيا على تن�سيط حركة ال�سياحة العالجية بقوة 
خالل الأعوام املقبلة، بعد اأن اأ�سبحت تدر عوائد كبرية جداً ، 
�سعيا منها ل�ستقطاب �سريحة مهمة من ال�سياح اخلليجيني 
عموماً والإماراتيني خ�سو�ساً، ويظهر ذلك جلياً من خالل 
ال�سياحية  امل��ع��ار���ض  ع��رب  املنطقة  يف  ال��رتوي��ج��ي��ة  حمالتها 
مع  ال�سياحية  الوكالت  مع  والتعاقد  املتخ�س�سة  وال��ن��دوات 
تقدمي جمموعة حوافز مهمة، فهذه جمرد ملحة ملا حتتويه 
وت��راث غني عريق غني  �ساحرة وجذابة  اأماكن  ماليزيا من 
الراقية  والفنون  املميزة،  اليدوية  وال�سناعات  بالحتفالت 
تعددها  اأن  كما   ، املعمار  و  والأطعمة   ، ال�سعبية  والرق�سات 
العرقي منحها ثقافة متنوعة ونكهة خا�سة جعلها ت�ستقطب 

اأعداد متزايدة من ال�سياح.
التنفيذي،  الرئي�ض  الدكتورة ماري وجن لي لني  واأف�سحت 
للمجل�ض املاليزي لل�سياحة العالجية يف حوار خا�ض لها مع 
ماليزيا  ح�سة  اأن  لدبي  لها  زي���ارة  خ��الل  )الفجر(  مرا�سل 
نوؤمله  ال��ذي  الطموح  دون  ت��زال  ل  العالجية  ال�سياحة  من 
بها  تتمتع  ال��ت��ي  الهائلة  الطبية  الإم��ك��ان��ات  م��ع  باملقارنة   ،
ماليزيا، م�ستعر�سة ما تتميز به ماليزيا عن بلدان �سياحية 

عديدة غري ما فيها من �سياحة عالجية.
فتقول ماري وجن لي لني ، ملحبي الطبيعة ميكنهم اأن يجدوا 
بالأ�سجار،  املك�سوة  واجلبال  ال�ستوائية  الغابات  يف  �سالتهم 
وال�ساللت املمتعة والغابات املطرية العذراء التي بقيت كما 
ه��ي لأك��رث م��ن 130 )م��ائ��ة و ث��الث��ون( مليون ع��ام، ماأوى 
للطيور والأحياء الربية والنباتات الغنية، والغابات اخل�سراء 
العالية التي يغطيها ال�سباب لت�ستمتع مب�ساهدة لوحة غاية 
الطيور،  ملراقبة  رائعة  يوفر لك فر�سة  يف اجلمال، كل هذا 

والتجديف، وا�ستك�ساف الكهوف، وت�سلق اجلبال والتخييم. 
كذلك ملحبي ال�سم�ض والبحر وعوامل ما حتت املاء �سيحققون 
اأحالمهم بزيارة ماليزيا. فال�سواحل ال�سرقية والغربية من 
�سبه اجلزيرة، واأي�سا يف �سباح و�سرواك توفر �سواطئ ممتدة 
اأنه جلزر ماليزيا الأل��ف و�سبعة،  اإىل ما ل نهاية، لفتة اإىل 
البحرية  لالأحياء  كمحميات  اجل��زر  من  ع��دد  تخ�سي�ض  مت 

للغو�ض،  منا�سبة  اأماكن  والبحار من حولها  اجل��زر  وه��ذه   ،
الهوائي  وال��ت��زل��ج  ال�سراعية  ال����زوارق  ورك���وب   ، وال�سباحة 

وال�سيد والت�سوير حتت البحر. 

جتمع بني احلداثة والقدم
واأ�سارت اإىل اأن ماليزيا تقدم لك مزيجاُ من احلداثة والقدم، 
ناطحات  التقني فهناك  والتقدم  تتجلى احلداثة  املدن  ففي 
والت�سالت  املمتازة  ال�سريعة  واملوا�سالت  املتطورة  ال�سحاب 
املتقدمة ، وثورة تقنية املعلومات، وعلى بعد م�سافة ق�سرية 
اخل�سبية  والبيوت   ، �سورها  اأب��ه��ى  يف  اجلميلة  ال��ق��رى  جت��د 
الهواء  مع  ميتزج  ال��ذي  ال��دخ��ان  تخرج  ومداخنها  املتناثرة 
توفر  بينما  والأط��ع��م��ة،  امل��ح��روق��ة  الأخ�����س��اب  رائ��ح��ة  لين�سر 
الأطفال  زاه��ي��اُ، يف ح��ني جت��د  اأخ�����س��راً  ب�ساطا  الأرز  ح��ق��ول 
وي�ستمتع   ، الأق��ن��ي��ة  م��ن  الأ���س��م��اك  ي�����س��ط��ادون  اأو  ي��ل��ع��ب��ون 
واأ�سجار  الطريق  على  املمتدة  املطاط  م��زارع  بجمال  الزائر 
الألباب، وفيما يخ�ض مرافق  النخيل يف م�سهد ي�سحر  زيت 
اإقامة ال�سياح فاإن ال�سائح يجد كل اأنواع الفنادق وال�ساليهات 

واملنتجعات واملنازل التي تلبي كل الأذواق وامل�ستويات.
النف�ض من  م��ا ت�ستهي  ك��ل  املاليزية جت��د  امل��دن  واأ���س��اف��ت يف 
اليوم،  ال�سرقية والغربية واملحلية واملتوفرة طوال  املاأكولت 
وكذلك و�سائل الرتفيه والن�ساطات الريا�سية مثل اجلولف” 
اأن تدخل نف�سك يف  متوفرة ويف متناول اجلميع، كما ميكن 
الب�سائع  وتنوع وكرثة  الأ�سعار  فانخفا�ض  للت�سوق،  مغامرة 

جعل من ماليزيا مركز جذب ملحبي الت�سوق.

ال�شياحة  وحول  ماليزيا،  يف  جتده  واأك��رث  هذا  كل   -
العالجية وملاذا اختيار ماليزيا كوجهة لالحتياجات 

العالجية؟ 
من الأ�سباب التي جتعل ماليزيا هي الختيار ال�سحيح: لأن 
العالجية،  لل�سياحة  ال��رتوج  تتبنى  ذاتها  املاليزية  احلكومة 
معايري  واح���رتام  والتنظيم  اجل��ودة  ت�سمن  فاإنها  وبالتايل 
الأمان والقوانني املنظمة داخل هذه ال�سناعة ، حيث حتر�ض 
، وخا�سة  باأ�سعار مالئمة  اجل��ودة  عالية  على تقدمي خدمة 
القلب وعلم  ، مثل جم��الت طب  املعقدة  يف حالة العالجات 
الأورام وجراحة تقومي العظام ، والتحكم يف الوزن واخل�سوبة 
وغريها، كما اأن �سعر ال�سرف املالئم ، ُيعد اأحد العوامل التي 
 ، ماليزيا  اإىل  العالجية  ال�سياحة  رواد  ق���دوم  على  ت�ساعد 
اإىل  اأ���س��ف  رخي�سة،  وال��ط��ع��ام  والنقل  الإق��ام��ة  اأ���س��ع��ار  حيث 
اللغوية م�سمونة نظًرا لتعدد ثقافات املجتمع  الكفاءة  ذلك 
املاليزي. فاللغة الإجنليزية لغة �سائعة هناك، ويوؤدي التنوع 
العرقي يف ماليزيا اإىل وجود جمتمع متعدد اللغات ، وتوفر 
والتي  بينها،  من  الختيار  ميكن  التي  الأطعمة  من  العديد 
 ، الإ�سالمية  ال�سريعة  ح�سب  )احل���الل(  الأطعمة  تت�سمن 
على  ب�سدة  والرتكيز  ب�سهولة،  عليها  احل�سول  ميكن  التي 
يق�سي  ال�سحي،  واملن�سق  وامل��ري�����ض  الطبيب  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
بعمق  لفح�سهم  املر�سى  مع  ممتًعا  وقًتا  املعاجلون  الأطباء 
وخا�سة اأثناء الزيارة الأوىل للم�ست�سفى، وعالج ذو م�ستوى 
عاملي، ناهيك عن املتخ�س�سني ذي التاأهيل العال، مع اأحدث 

الأجهزة الطبية والتقنيات امل�ستخدمة. 

- ما هي العالجات الطبية املتاحة يف ماليزيا؟ 
تقدم ماليزيا عدًدا كبرًيا من العالجات يف م�ست�سفياتها بداية 
من الرعاية الأولية وحتى الرعاية الثانوية ، وتتوفر بع�ض 
العالجات املتخ�س�سة يف جمال طب القلب وجراحة تقومي 
 ، التجميل  وجراحات  الأورام  وعلم  ال�سمنة  ، وعالج  العظام 
وعالج اخل�سوبة والأ�سنان والفح�ض ال�سحي وطب العيون 
ا من خالل  اأي�سً العالجات  تتوفر معظم هذه  كما  وغريها، 
التي ت�سمن عدم فقد الكثري من الدماء  املناظري  جراحات 

وانخفا�ض م�ستوى الأمل وال�سفاء العاجل.

مع  التوا�شل  يف  اأو  لغويا  التعامل  يف  �شعوبة  من  -هل 
املراكز الطبية هناك ؟ 

ماليزيا دولة متعددة الثقافات والأعراق ولهذا فاإنها حتتوي 
الأكرث  الإجنليزية  وتعد  اللغات،  من  كبرية  جمموعة  على 
امل�ست�سفيات  امل�ساعدة يف  والأطقم  الأطباء  انت�ساًرا يف حديث 
، والكثري منهم يتحدث لغات اأخرى مثل اللهجات  املاليزية 
كما  وال��ت��ام��ي��ل��ي��ة،  وال��ب��ن��غ��ال��ي��ة  امل��ال��ي��زي��ة  وال��ل��غ��ات  ال�سينية 
من  ذل��ك  طلب  عند  الفورية  الرتجمة  خ��دم��ات  ا  اأي�سً ُت��ت��اح 
امل�ست�سفى، وهو ما ي�سمن وجود حد اأدنى من العوائق اأو عدم 

وجودها تقريًبا بني الطبيب واملري�ض.

-ما هي اإجراءات احل�شول على التاأ�شرية ، ومتطلبات 
جواز ال�شفر فور دخول ماليزيا؟ 

نطمئن زوار ماليزيا ونوؤكد لهم اأنهم �سوف يدخلون البالد 
دون اأية م�ساكل تذكر، فبعد حتديد الإجراء الطبي يجب اأن 
حت�سل على خطاب من املركز الطبي الذي قمت باختياره ، 
تاأ�سرية مدتها �ستة  حيث يحق لك عند ذلك احل�سول على 
اأ�سهر. وعند دخول ماليزيا يجب اإظهار هذا اخلطاب لأحد 
�سباط اإدارة الهجرة و�سوف يقوم ال�سابط بعد ذلك بال�سري 
يف اإجراءات ح�سولك على التاأ�سرية، كل من ياأتي اإىل ماليزيا 
لب��د اأن ي��ك��ون ل��دي��ه ج���واز �سفر ���س��اري امل��ف��ع��ول، وف��ي��ه مدة 
اأ�سهر على الأقل بداية من تاريخ دخول البالد؛ ولبد  �ستة 
على الأفراد الذين ل تعرتف دولة ماليزيا بجوازات ال�سفر 
بديلة  وثيقة  على  للح�سول  بطلب  التقدم   ، بهم  اخلا�سة 

جلواز ال�سفر والتاأ�سرية من البعثات املاليزية باخلارج. 

انتهاء  مبجرد  ماليزيا  يف  اإج���ازة  ق�شاء  عن  -م��اذا 
العالج؟

ال�سياحي بداية من  مباليزيا عدد كبري من مناطق اجلذب 
�سديدة  امل���دن  وح��ت��ى   ، البكر  وال�����س��واط��ئ  اخل�سبة  ال��غ��اب��ات 
لق�ساء  ل��ك  املتاحة  اخل��ي��ارات  م��ن  الكثري  فهناك  احل��داث��ة، 
قبل  امل��ع��ال��ج  طبيبك  با�ست�سارة  اأخ����رًيا  ونو�سيك  اإج��ازت��ك، 
التخطيط ملمار�سة الأن�سطة ال�سياحية، فال يفوتك اأن تزور 
حديقة الطيور يف كوالملبور ، والتي تعترب من اأكرب حدائق 
بها جمموعة كبرية من  ، ويوجد  العامل  املغطاة يف  الطيور 
الطيور النادرة التي تعي�ض حتت الغطاء الذي يلف احلديقة، 

اأن  اأي   ، ب��ردان��ا  حديقة  نطاق  �سمن  احلديقة  ه��ذه  وت��وج��د 
 ، ب��ردان��ة  ح��دائ��ق  جممع  ت�سمى  واح���دة  منطقة  يف  اجلميع 
فحديقة الطيور وحديقة الزهور وحديقة الفرا�سات وحديقة 
بردانا ، اجلميع يقعون يف مكان واحد ، وتبعد احلدائق عن 
قلب العا�سمة حوايل 10 دقائق، ول تن�سى م�ساهدة عر�ض 
ون�سف   12 ال�ساعة  يف  يوميا  ي��ق��ام  ال���ذي  اجلميل  الطيور 
ظهرا ، ويعاد 3 ون�سف ع�سرا ، وهو عر�ض جميل جدا تقوم 
فيه الطيور بحركات جميلة وم�سحكة بال�سرتاك مع بع�ض 

احليوانات الأخرى والقرود

-ماذا عن االأماكن ال�شياحية االإ�شالمية ؟ 
ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن اأم���اك���ن ال�����س��ي��اح��ة ف��م��ث��ال ه��ن��اك املتحف 
اأنيق مكون من ثالثة طوابق مقابل  الإ�سالمي ، وهو مبنى 
تاريخنا  من  ثمينة  نفائ�ض  يحوي   ، مبا�سرة  نيكارا  مل�سجد 
وما   ، لل�سور  خ�س�ض  الأر�سي  فالطابق   ، الرائع  الإ�سالمي 
اأنحاء العامل  اإ�سالمية من خمتلف  حتويه من مواقع واث��اأر 
الإ�سالمي القدمي واحلديث ، اأما الطابقان العلويان ففيهما 
من امل�ساحف والوثائق التاريخية القيمة التي ل تقدر بثمن 
واملالب�ض  وال�سالل  وال�سيوف  الأواين  على  اإ�سافة   ، لقدمها 

من مقتنيات تاريخنا الإ�سالمي النفي�ض .
من  ف��ري��دة  ك��والمل��ب��ور،  يف  للحيوانات  حديقة  هناك  كذلك 
احليوانات  كل  فتجد   ، الف�سيحة  الطبيعية  باأجوائها  نوعها 
ملواطنهم  وم�سابهة   ، الطبيعية  بيئتها  ت��الءم  بيئة  يف  تعي�ض 
الأ�سلية من غابات واأ�سجار كثيفة و بحريات �سغرية ومزارع 
م�سغرة على م�ساحات �سا�سعة ، ولذا خ�س�ض لزوارها قطاراً 
م�سياً  جتوبها  اأن  يف�سل  ولكن  اإرجائها،  يف  لنقلهم  �سغرياً 
كافة  جتمع  الطبيعة،وهي  على  اأك��رث  ل��رتاه��ا  الأق����دام  على 
احليوانات اأ�سود ومتا�سيح وفيلة ، اإ�سافة اإىل الطيور والبط 
واملطر  ال�سماء  وبغيم   ، ب��اأج��وائ��ه��ا  رائ��ع��ة  ب��ح��ريات  يف  ت�سبح 
للثعابني  مرتع  هناك  وك��ذا   ، مده�سة  كانت  عليها  اخلفيف 
من  وتعد  زجاجي،  حاجز  �سوى  عنها  يف�سلنا  ل  باأقفا�سهم 
اأي�����س��ا حديقة ال��ط��ي��ور وال��زه��ور وكذلك  م��ع��امل ك��والمل��ب��ور 

ال�ساللت ، وهو موقع طبيعي يبعد عن العا�سمة �ساعة .

االإقامة يف ماليزيا
 وح���ول الإق��ام��ة مباليزيا ت��ق��ول ال��دك��ت��ورة م���اري وجن لي 
يتواجد  فندق  عبارة عن  وه��و  ، هناك �سن وي لج��ون  لني 
مبدينة  يتميز  لأن��ه  ال��ع��رب،  من  مرتاديه  واأك��رث  بالعا�سمة 
والأ�سواق   ، الأع���م���ار  ل��ك��اف��ة  منا�سبة  �سخمة  م��ائ��ي��ة  األ��ع��اب 
اأهم  من  تعد   ، بكوالملبور  الأخ�ض  وعلى  مباليزيا  والت�سوق 
معامل �سياحتهم لتنوع ال�سوق وتعدد ب�سائعه وتفاوت اأ�سعاره 
منها  الغالب  على  ي�سيطرون  ال�سينيون  ب��اأن  اأ�سلفنا  وكما   ،
ت�سكل م�سكلة ملن ل  والأ�سعار   ، تعاملهم طيب  ولكن ب�سدق 
، وت�سري  يعرف الت�سوق بحق يف بلده حتى ي�ستطيع املقارنة 
اإىل اأن ال�سوارع بالعا�سمة وغريها من املدن يف ماليزيا يندر 
تواجد الإ�سارات ال�سوئية ) املرورية ( املنظمة لعملية ال�سري 
، حيث جتد هناك وعي باأف�سلية ال�سري ملن تواجد قباًل عند 

التقاطعات اأو بداخل الدوار. 

ومنتجع   ، ال�سفاري  ع��امل  م��ع  تتمتع  اأن  املمكن  م��ن  ك��ذل��ك 
كوالملبور  بني  ال�سريع  الطريق  على  املنتجع  ويقع  اأف��ام��وزا 
و�سنغافورة ، �ساعة ون�سف من كوالملبور ، و�ساعتني ون�سف 
وتعترب  هايالند  ك��ام��ريون  ومرتفعات  �سنغافورة،  قلب  من 
فيها  يق�سي  التي  املناطق  اأجمل  من  الكامريون  مرتفعات 
املتزوجون �سهر الع�سل ، ملا تتميز به من جمال وهدوء و�سهول 
وا�سعة ذات �سحر وطبيعة فاتنة ، جعلت منها مق�سداً لزيارة 
الزرقاء  فال�سماء  ���س��واء،  ح��د  على  ماليزيا  و���س��ك��ان  ال�سياح 
الزاهية جعلتها من  باألوانها  ال��ورود  وروع��ة  العليل  والهواء 
املناطق لق�ساء الإج���ازات،اإن زيارتك ملنطقة باهنج ل  اأجمل 
تعترب زيارة كاملة لها اإذا مل تقم فيها برحلة اإىل مرتفعات 
اإىل قمم اجلبال يف مرتفعات كامريون  ، فالت�سلق  كامريون 
اأمتع الرحالت التي يقوم بها زوار املنطقة، فمن قمم  ، من 
املتنوعة  للنباتات   ، اخل�سرة  �سفوف  روؤي��ة  ت�ستطيع  اجلبال 

واأ�سجار ال�ساي مما يك�سب امل�ساهد متعة يف امل�ساهدة.

ماليزيا وق�شتها مع الزهور الورود
املنتجة  ال��دول  قمم  يف  ماليزيا  تعد  م��اري  الدكتورة  وتقول 
ال�سكان  بت�سجيع  احل��ك��وم��ة  ق��ام��ت  اإذ   ، ال��ع��امل  يف  ل���ل���ورود 
بالورود  املتنوعة  املنطقة، وبهذه احلدائق  ال��ورود يف  بزراعة 
ال���زوار جل��ب��ال كامريون  ف���اإن   ، ال��زراع��ي��ة الأخ���رى  وامل�ساتل 
عودتهم  عند  ال��زه��ور  م��ن  جمموعة  ع���ادة  معهم  ي�سحبون 
م��ن��ه��ا وال��ت��ي ق��ام��وا ب�����س��رائ��ه��ا لإه��دائ��ه��ا لأح��ب��ت��ه��م كذكرى 
جميلة للمنطقة، كذلك يجد حمبي الطبيعة �سالتهم على 
النادر وجودها  النباتات  اأنواع من  مرتفعات كامريون، حيث 
وكذلك احليوانات، ورجال البيئة املتواجدون هناك جاهزون 
والطيور،  امل��زروع��ة  النباتات  بنوعية  ولتعريفك  مل�ساعدتك 
والتي قد تواجهها يف رحيلك وقد يدلك مر�سدك للمنطقة 
�ساللت  وكذلك   ، ب��ارت  �ساللت  اأو  روبن�سون  �ساللت  على 
 ، ال�����س��اللت يف املنطقة  اأ���س��ه��ر  ، وال��ت��ي تعترب م��ن  ا���س��ك��ن��در 
كذلك  بها،  املمتع  الوقت  وق�ساء  ال�سباحة  ملمار�سة  واملمتعة 
الكامريون  الفراولة على مرتفعات جبال  ل يفوتنك مزارع 
اأنحاء  جميع  على  توزيعها  يتم  ومنها  ودائ��م،  م�ستمر  ب�سكل 
اأي���دي اجلميع يف معظم  م��ت��ن��اول  ال��ولي��ات مم��ا يجعلها يف 

اأوقات ال�سنة
 

حمطة قطار كواالملبور
والتي  كوالملبور،  قطار  حمطة  م��اري  الدكتورة  وت�ستعر�ض 
الأث��ري��ة يف  امل��ع��امل  اأه���م  1910 م وتعترب م��ن  ال��ع��ام  بنيت 
العمارة والأقوا�ض  ، ملا متتاز به من فن  العا�سمة كوالملبور 
الإ�سالمية والت�سميمات اجلميلة ، ومت ترميم هذه املحطة 
يوجد  كما   ، الرتاثي  �سكلها  على  للمحافظة   1986 العام 
داخل هذه املحطة فندق هريجت الذي يعطى �سورة وا�سحة 
لفرتات ما قبل ا�ستقالل ماليزيا، وتقع هذه املحطة بالقرب 

من امل�سجد الوطني وجممع حدائق بردانا .
التنفيذي،  الرئي�ض  الدكتورة ماري وجن لي لني  وتختتم 
مبعلومات  ح��واره��ا  العالجية  لل�سياحة  املاليزي  للمجل�ض 
وحقائق زوروا ماليزيا عام 2014 لقد ُ�سمي العام 2014 
ماليزيا  فيه  ت�ستهدف  ال��ذي  العام  وهو  ماليزيا،  زي��ارة  بعام 
نقل  خطة  وت�ستعد  و�سائحة.  �سائحاً  مليون   28 ا�ستقبال 
وما  و�سائحة  �سائح  مليون  ال�سياحة املاليزية اإىل جلب 36 
يف  ال�سياحة  دخ��ل  م��ن  ماليزي  رجنيت  مليار   168 قيمته 
اأ�سيا  واح��دة،  ماليزيا  احتفالت  �سعار  وم��ع   ..2020 العام 
2014م، لفتة اىل  العام  زي��ارة ماليزيا  احلقيقية” يف عام 
اإىل ماليزيا،  اأعدت عرو�ساً هائلة لزيادة عدد الزوار  اأنه قد 
ثقافاتها،  وتباينت  األوانها،  تعددت  ماليزيا  مهرجانات  من 
زوروا  برنامج  يف  ا�ست�سافتها  �سيتم  حدث  واأكرث من 200 
ل��� ف��ورم��ي��ول )1(، واأل����وان  ���س��ب��اق��ات  2014، م��ن  م��ال��ي��زي��ا 
ومهرجان   ،GPوتخفي�سات  ،)1( ماليزيا  بيك�ض يف  غراند 
تخفي�سات ميغا ماليزيا، وتخفي�سات ماليزيا يف نهاية العام، 
�سياحي  ومهرجان  ماليزيا،  يف  ال��دويل  الأح��ذي��ة  ومهرجان 
للفن املعا�سر يف ماليزيا، ومهرجان ماليزيا الأول للماأكولت 
املهرجانات  من  والعديد  ال��ورود،  عر�ض  ومهرجان  ال�سهية، 

الأخرى. 

ل�شتقبال 28 ملي�ن �شائح يف العام 2014 و�شنزيدهم لـ 36 يف 2020 ••  نعد 
العالجية لل�شياحة  الرائدة  املحطة  لنك�ن  الهائلة  الطبية  الإمكانات  ••  لدينا 

••  �شاللت وبحريات وت�شلق لقمم اجلبال
••  جممعات حلدائق فرا�شات وزه�ر وطي�ر وحي�انات يف غابات طبيعية

ماليزيا لوؤلوؤة ال�شرق وبوابة اآ�شيا

�لرئي�ض �لتنفيذي للمجل�ض �ملاليزي:ح�شتنا لز�لت دون �لطموح �لذي ناأمله

املاليزية ال�شياحة  ت�شويق  م�شئول  حممود  الكفل  وذو  وجن  م�اري  والدكتورة  حواره  خالل  الفجر  •  مرا�شل 

�شـــيـــاحـــة



�لفجل لعالج �لأرق
 

اأكد العلماء اأن اخل�سار الورقي املعروف ب�الفجل جتاوز خ�سائ�سه املعروفة 
الباحثون  اعتربه  ال�سهية ، فقد  البول ويف حت�سني حالت فقدان  اإدرار  يف 
يف املقام الأول عن�سر م�ساد لالأرق مما يعني اأنه يعمل على ت�سهيل عملية 

النوم لدى امل�سابني بالأرق .
واحلديد  وال�����س��ودي��وم  امل���اء  على  ب��اإح��ت��وائ��ه  الفجل  اأن  الباحثون  وي��ق��ول 
والبوتا�سيوم والكال�سيوم والفو�سفور وفيتامني ب . د .  ج، والألياف الغذائية 

موؤهل لي�سبح يف �سدر الأغذية املهمة .
من  �سغري  فنجان  ب�سرب  املر�سي  الأط��ب��اء  ين�سح  بالبحث  ورد  ملا  وطبقاُ 
ع�سري الفجل قبل الأكل وهذا خل�سائ�سه املطهرة واملدرة للبول، كما اأن 

الفجل اأثبت فعالية يف تهدئة ال�سعال ،
العالجية  الأو���س��اط  يف  انت�سر  الفجل  ا�ستهالك  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الرئة،  والتهابات  الربو  اأمرا�ض مثل  الغريبة كموؤازرة طبيعة لعالج عدة 
  16 باأن الفجل يحتوي على القليل من ال�سعرات احلرارية مبعدل   علماً 

�سعر لكل100  جرام .

املوز وال�شيخوخة

 ا�سارت احدث الدرا�سة الأمريكية التى اأجراها باحثون من معهد بحوث 
التغذية بوا�سنطن، اأن املوز يحتوي على العديد من العنا�سر املهمة يف بناء 

اجل�سم ومقاومة الأمرا�ض.
واأ�سار الباحثون اإىل اأن املوز يجدد ال�سباب ويقاوم ال�سيخوخة، اإ�سافة اإىل 
احتوائه على فيتامني )اأ، ب( واأمالح معدنية تزود اجل�سم بالطاقة الالزمة 
طوال اليوم. واأ�ساف الباحثون اأن املوز ي�سهم كذلك يف عالج �سغط الدم 

املرتفع والوقاية من الإ�سابة بالقرحة اله�سمية
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املمثلة الصينية تشاو وي تشارك في حفل مبناسبة الذكرى الـ 16 لتسليم هوجن كوجن من بريطانيا إلى 
احلكم الصيني. )رويترز(

؟ اال�شم  هذا  اأمريكا  على  اأطلق  • من 
- اأمريكو فو�سبوت�سي

؟  الهند  اكت�شف  • من 
-فا�سكودي غاما

الذي يلقب باملوت االأ�شود ؟ املر�ص  هو  • ما 
 -الطاعون 

عند الفر�ص ؟ االآلهة  كبري  ا�شم  • ما 
- اآهورا مزدا

العربية ؟  بالت�شمية  بواتيه  معركة  ا�شم  • ما 
بالط ال�سهداء

؟  الرتكية  اجلمهورية  موؤ�ش�ص  • من 
- م�سطفى كمال

فهو ي�ستطيع اأن يجري ب�سرعة 112كم يف ال�ساعة ولكن  ال�سياد  الفهد  هو  العامل  يف  حيوان  • اأ�سرع 
مل�سافة ل تزيد عن 300 مرت فقط.

هو الكربون ال�ساخي . للما�ض  املكون  الوحيد  • العن�سر 
ويعادل يف قوته ومتانته متانة �سلك من النحا�ض يف نف�ض قطر  الرجل قوي جدا  لدى  اللحية  • �سعر 

�سعره.
وحميطها عند القاعدة 30 م وتوجد يف  م   83 ارتفاعها  الحمر  اخل�سب  �سجرة  هي  �سجرة  • اكرب 

امريكا . 
اإ�سبعك الو�سطى هو اأ�سرع بينما منو ظفر اإبهامك هو الأبطاأ . ظفر  • منو 

• احليوان الوحيد الذي ي�ستطيع اأن يخرج معدته اإىل اخلارج هو جنم البحر.
كفرع من فروع اجلراحة. التجميلية  اجلراحة  اإىل  اأ�ساروا  الذين  اأوائل  من  • الرازي 
مم وا�سمه وليفا ويعي�ض على امل�ستنقعات .   5،7 –  1،5 قطره  زهري  نبات  • ا�سغر 

• اإذا قمت برج بي�سة ب�سكل جيد فاإن با�ستطاعتك اأن توقفها على قاعدتها . اإذ اأن من خالل الرج �سوف 
ينثقب الغ�ساء الفا�سل بني املح والآح ، و�سوف يهبط املح اإىل قاع البي�سة.

انطوان روديية يف اإبتكار اأول منبه �سباحي وذلك يف عام 1847 الفرن�ض  لل�ساعاتي  الف�سل  • يعود 

جل�ض جحا و�سديقه يتحدثان عن اأمنيتهما فقال جحا: اأمتنى اأن يكون يل ..1 �سديق يحبونني واأحبهما 
اأم��وال كثرية وم��زارع وخيول وموا�ض ،فقال جحا م��رياث الدنيا يف الولد  ،ومتنى ج��اره ان يكون لديه 
منهما  كل  يثبت  ان  على  اتفقا  حتى  ال��ن��زاع  وا�ستمر  م��ال  من  لديك  فيما  بل  الرجل  فقال  وال���س��دق��اء 
ل�ساحبه �سدق الكالم، خرج جحا من بيته يف جولة كبرية عاد بعدها وقد اأ�سبح لديه مائة �سديق اأما 
�ساحبه فذهب يجمع الأم��وال بكافة الطرق حتى ا�سبح غنيا جدا يف فرتة ب�سيطة وملا تقابال حكى كل 
اأ�سدقاءه  اأحب جحا ان يخترب  الأي��ام  اإح��دى  باأ�سدقائه يف  منهما ل�ساحبه ماذا فعل فكان جحا �سعيدا 
عليه  بعر�ض خدماتهم  فاأ�سرع اجلميع  لتجارته  افال�سه وخ�سارته  يدعي  عليهم  ف��دار  له  وم��دى حبهم 
واأموالهم وجتارتهم حتى يقف على قدميه مرة اخرى واغدقوا عليه العطايا والهدايا ففرح جدا بذلك 
وقال: بحق ال�سديق وقت ال�سيق اما �ساحبه فقد اتت الأمطار على مزروعاته فخربتها وهربت خيوله 
وتفرقت موا�سيه التي ل ي�ستطيع رعايتها وحده كما خ�سر اأمواله الكثرية يف لعب القمار لأنها جاءت من 
هباء وهنا تقابل مع جحا فقال له جحا: عرفت ما حدث لك فبكى الرجل وقال عدت كما كنت ل مال ول 
�سديق ل بيت ول �سئ فقال جحا: ولكن لديك �سديق ..اأنا وت�ستطيع اأن تعتمد علي وتطلب ما تريد ولكن 
عدين اأن تعمل وتكد وتتعب ليكون عندك مال تعبت فيه وعندها �ست�ستطيع اأن حتافظ عليه فقال الرجل: 

حقا ال�سديق وقت ال�سيق وهو ل ي�سيع لكن املال ي�سيع .

جحا والأ�صدقاء 

�بتعد عن �لع�شائر للوقاية من �ل�شكرى 

�لكر�وية تكافح تقّل�شات �ملعدة 
و�نتفاخ �لبطن

 
ميكن للكراوية اأن تخفف من حدة ال�سعور بالإمتالء وانتفاخ البطن 
الأملانية  فورت�سبورغ  جامعة  يف  الباحث  وين�سح  امل��ع��دة.  وتقل�سات 
وغليها  با�ستخدام  الكراوية  ب�سحق حبيبات  ماير  يوهان�ض غوتفريد 
للزيت  الطريقة، ميكن  ب��ه��ذه  وق���ال:  ال�����س��اي.  على طريقة  امل���اء  م��ع 
امل�ساد  تاأثريه  املاء ليعمل  اإىل  الكراوية  الطيار النتقال من حبيبات 

للجراثيم والتقل�سات.
انتفاخات البطن،  الُر�سع من  اأو  ويف حالت �سكوى الأطفال ال�سغار 
ينقل موقع انا زهرة عن اخلبري الأملاين ن�سيحة بخلط زيت الكراويا 

بن�سبة 10 يف املئة مع زيت زيتون وتدليك البطن باملزيج.
تاأثريات جانبية. من جهة  اأي  الكرواية ل متلك  اأّن  واأك��د ماير على 
اخ���رى ن�سح م��اي��ر ب��اأخ��ذ وق��ت ك��اف يف ت��ن��اول وج��ب��ة الطعام وم�سغ 
الطعام ببطء وب�سكل تام. اإذ اأّن قطع الطعام اخل�سنة ي�سعب ه�سمها، 
ما يوؤدي اإىل تكّون الغازات وبالتايل ظهور انتفاخات البطن. ويرجع 
ال��ب��اح��ث ال�����س��ك��وى م��ن ال��ب��ط��ن اإىل ق��ل��ة احل��رك��ة وت���ن���اول الوجبات 

الد�سمة. 

مبارك حممد الرا�شدي 
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.

�شعيد را�شد الرا�شدي
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.

مرمي �شعيد الرا�شدي
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.

والع�سائر،  الغازية  امل�سروبات  تناول  عن  المتناع  تناولت  ام��راأة  اآلف   8 من  اأك��رث  على  اأجريت  حديثة  درا�سة  اك��دت 
والرتكيز على �سرب ال�ساي والقهوة نظرا لفوائد هذين امل�سروبني من حيث تقليل خطر ال�سابة مبر�ض ال�سكري.

واأ�سار فرانك هو، وهو طبيب يف مدر�سة هارفارد لل�سحة العامة، اىل اأن العلماء �سبق ان حذروا من ال�سرار التي ميكن 
ان ت�سببها امل�سروبات احللوة وا�ساروا اىل احتمالت ال�سابة من جراء ذلك مبر�ض ال�سكري.

ل�82902 امراأة  العامة  الغذائي واحلالة ال�سحية  النظام  املعلومات حول  بالتعاون مع زمالءه بجمع  وقام الطبيب 
اأمريكية. وا�ستمرت التجربة 12 عاما. وخالل هذه الفرتة اأ�سيبت بال�سكري نحو 2700 امراأة ممن تناولن با�ستمرار 

امل�سروبات والع�سائر احللوة .
واأ�سار الباحثون اىل اأن تناول املراأة لفنجان واحد من الع�سري اأو امل�سروب الغازي يف اليوم يزيد من خطر ال�سابة بهذا 
امل�سروب  امل��راأة  ا�ستبدلت  حال  يف   %  8-7 %. وقال اخلرباء ان احتمال ال�سابة قد يقل بن�سبة   10 املر�ض بن�سبة 

الغازي باملاء. كما ي�سهم ال�ساي عدمي ال�سكر يف تقليل هذا الحتمال بن�سبة 12-17 %، ح�سب العلماء.  

عائ�شة �شلطان ال�شام�شي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


